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Obsah záväznej časti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č.výk. Obsah Por. č. Mestská časť Názov lokality 
 Prehľadná schéma situovania riešených lokalít  
0 Záväzné regulatívy a schéma zonácie  86 Mesto Košice Celé mesto 
3/1 záväzné regulatívy a schéma záväznej časti 87 Juh Rastislavova 
3/2 záväzné regulatívy a schéma záväznej časti 88 Západ Nová Terasa 
3/3 záväzné regulatívy a schéma záväznej časti 89 Západ  Považská 
3/4 záväzné regulatívy a schéma záväznej časti 90 KVP Pri cintoríne 
3/5 záväzné regulatívy a schéma záväznej časti 91 Sever Baňa Bankov II 
3/6 záväzné regulatívy a schéma záväznej časti 92 Sever Šport Podhradová 
3/7 záväzné regulatívy a schéma záväznej časti 93 Sever Park pred poliklinikou Sever 
3/8 záväzné regulatívy a schéma záväznej časti 94 Poľov  Priemyselná zóna 
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MESTO KOŠICE 
zmena č. názov lokality výkres č. 
86 CELÉ ÚZEMIE HSA  

 
Súčasne platná záväzná časť územného plánu hospodársko sídelnej aglomerácie Košice, t.j. „Regulatívy pre 
usporiadanie územia hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice“ v znení Prílohy č. 1 k VZN mesta Košice č. 39 sa 
mení a dopĺňa takto   
Do kapitoly D – Doprava, podkapitoly I – Cestná doprava sa vkladá odsek 8 v znení: 
8. Pre účely stanovenia počtu parkovacích miest v jednotlivých lokalitách mesta v zmysle STN 736110 Z1 sa 

stanovuje, že: 
- za historické jadro v zmysle STN 736110sa považuje oblasť vyznačená vo výkrese ozn. 0 – schéma 

zonácie 
- za hranice centrálnej mestskej oblasti (CMO) v zmysle STN 736110 sa považuje oblasť Mestskej 

pamiatkovej rezervácie (MPR), ktorá je vyznačená v komplexnom výkrese ÚPN HSA Košice 
a vyššieuvedenej schéme zonácie 

- za hranice širšieho centra mesta v zmysle STN 736110 sa považuje oblasť ohraničená hranicami 
celomestského centra Košíc, ktorá je vyznačená v komplexnom výkrese ÚPN HSA a vyššieuvedenej 
schéme zonácie 

Do kapitoly J - Funkčné a priestorové regulatívy lokalít sa dopĺňa nasledovné: 
 

MESTSKÁ ČASŤ JUH 
zmena č. názov lokality výkresy č. 

87 RASTISLAVOVA 3/1 

87.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Určené územie používať ako plochu  pre bývanie v málopodlažnej zástavbe. 

87.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
Určené Bývanie v rodinných domoch samostatne stojacich 

Prípustné Občianska vybavenosť merítka rodinného domu 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia Neprípustné Bytové domy 

KZO 0,4 
KZ 0,5 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú časť Max. podlažnosť 2 + podkrovie alebo ustúpené podlažie 

 

87.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch bývania 
Územie považovať za stabilizované územie, ďalšie rodinné domy neumiestňovať. Domy riešiť ako bariérové 
s obytnými miestnosťami do záhrad. 

87.12. Ochranné pásma 
Ochranné pásmo vzletového kužeľa  letiska KSC 265 m n. m. a ochranné pásmo heliportu FNsP 
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MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD 
zmena č. názov lokality výkres č. 

88 NOVÁ TERASA 3/2 

88.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Plochu využívať ako:  
a) plochu zmiešaných funkcií pre bývanie vo viacpodlažnej zástavbe a plochu občianskej vybavenosti 
b) plochu bývania v málopodlažnej zástavbe 
c) plochu verejnej zelene 

88.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
Určené a) bývanie - bytové domy viacpodlažné a občianska vybavenosť 

b) bývanie v málopodlažnej zástavbe rodinných alebo bytových 
domov 
c) plochy verejnej zelene 

Prípustné a) šport, verejná zeleň 
b) základná občianska vybavenosť , šport, verejná zeleň 
c) plochy pre zotavenie a rekreáciu, drobné ihriská a dráhy 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

Neprípustné a) b) všetky funkcie rušiace funkciu bývania, ako napr. hlučné 
prevádzky služieb a spoločného stravovania, pracoviská 
s nadmernou potrebou dopravy, výroba 
c) akékoľvek budovy obmedzujúce funkcie biokoridoru 

KZO a) 0,3 
b) 0,3 
c) 0,0 

KZ a) 0,65 
b) 0,65 
c) 0,1 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú časť 

Max. podlažnosť a) 4 – 12 NP, detailne viď schému záväznej časti – u domov 6NP sa 
ich odstup od susedného pozemku rovná ich výške nad terénom 
b) 3NP+P – 4NP+P detailne viď schému záväznej časti* 
c) 0 NP 

* +P.....podkrovie alebo ustúpené podlažie s plochou do 50% plochy podlažia pod ním a zároveň musí byť ustúpené od 
každej fasády podlažia pod ním najmenej 2m. 

88.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie 
Zástavbu domov rozmiestniť v zmysle grafiky komplexného výkresu a schémy záväznej časti, v 1. NP bytových domov 
je možné umiestňovať občiansku vybavenosť. 

88.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Pruh zelene paralelný s triedou SNP chápať ako izolačnú a estetickú zeleň a chrániť ako biokoridor miestneho 
významu BK-M Zuzkin park – Festivalové nám. 
Chrániť mestský biokoridor regionálneho významu Mestský BK-R(M) č. III Botanická záhrada – Rozália - parky Terasa 
- jazierko na Hlinisku - Myslavský potok, prebiehajúci v dotyku s riešeným územím po jeho severovýchodnom okraji. 

88.12. Ochranné pásma 
Ochranné pásmo letiska KSC 
 

 
 
 



 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ - Zmeny a doplnky  ÚPN HSA Košice 2013-zmeny 86-94 (návrh na prerokovanie)  -spracované: december 2013 
5 
 

MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD 
zmena č. názov lokality výkres č. 

89 POVAŽSKÁ 3/3 

89.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
 Lokalitu využívať ako plochu zmiešaných funkcií občianskej vybavenosti a bývania vo viacpodlažnej zástavbe. 

89.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
Určené Bývanie v bytových domoch, ubytovanie, administratíva, verejná 

správa, občianska vybavenosť , nájomné podnikateľské priestory 
Prípustné Podzemné hromadné garáže 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

Neprípustné Výroba, funkcie nadmerne obťažujúce funkciu bývania 

KZO 0,3 
KZ 0,6 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú časť  Max. podlažnosť 8NP 

89.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Odstavovanie motorových vozidiel riešiť čiastočne parkoviskami na teréne a čiastočne formou hromadných, 
viacúrovňových príp. podzemných zariadení aj na území mimo riešeného urbanistického bloku. 

89.10. Návrh častí obce na ktoré je treba spracovať ÚPN Z 
Na dané územie aktualizovať existujúci Regulačný plán Obvodové centrum Košice - Terasa 
 

 

MESTSKÁ ČASŤ KVP 
zmena č. názov lokality výkres č. 

90 PRI CINTORÍNE 3/4 

90.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Dané územie využívať ako plochu zmiešanej funkcie:  
a) bývania vo viacpodlažnej zástavbe, občianskej vybavenosti a verejnej zelene 
b) verejnej zelene a občianskej vybavenosti 

90.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené a) verejná zeleň, bývanie v bytových domoch a občianska 

vybavenosť 
b) verejná zeleň a otvorené športovo relaxačné plochy  

prípustné a) administratívne budovy 
b) zariadenia dopravy, otočisko MHD 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

neprípustné a) výroba, skladovanie, plochy pre dopravu nad rámec potreby 
hlavnej a doplnkovej funkcie 
b) bývanie, školstvo, výroba a plochy pre dopravu nad rámec 
potreby hlavnej a doplnkovej funkcie 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú časť 

Priestorová regulácia bude určená v zmysle Regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda – 
KVP Košice 
 
 

90.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie a občiansku vybavenosť 
Bývanie umiestňovať tak, aby občianska vybavenosť tvorila ochrannú bariéru voči Moskovskej  triede. 
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90.4. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejnej zelene 
Plochy lokalizovať do severnej časti riešeného územia v zmysle komplexného výkresu. Do ochranného pásma 
cintorína lokalizovať parkovanie, zeleň a otvorené ihriská. 

90.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Plochu sprístupniť z prepojovacej komunikácie Klimkovičova – Moskovská, odstavovanie motorových vozidiel pre 
funkciu bývania riešiť kombinovane parkovaním v rámci objektu a parkoviskami na teréne, ostatné parkoviská formou 
hromadných, viacúrovňových príp. podzemných zariadení. 

90.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. zdrojov  
Územie chápať ako biocentrum miestneho významu: BC-M 5 Myslavský cintorín a Klimkovičova a biokoridor 
miestneho významu  BK-M 22 Moskovská trieda, rešpektovať zásady vytvárania a udržania ekologickej stability 
vrátane zelene. 

90.10. Návrh častí obce na ktoré je treba spracovať ÚPN Z 
Na dané územie spracovať aktualizovať existujúci Regulačný plán (ÚPN Z) Moskovská trieda – KVP Košice. 
Územie je v ochrannom pásme letiska KSC. 
Ochranné pásmo pohrebiska Myslava a jeho navrhovaného rozšírenia 50 m od hranice pozemku pre pohrebisko 
v zmysle §15, ods. (7) zákona č. 131/2010 Z.z. 

 
 

MESTSKÁ ČASŤ SEVER 
zmena č. názov lokality výkres č. 
91 BAŇA BANKOV II 3/5 

91.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Danú plochu využívať ako plochu pre bývanie v málopodlažnej zástavbe. 

91.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené bývanie v bytových domoch 

prípustné základná občianska vybavenosť typu maloobchodu Funkčná regulácia – druhy 
funkčného využitia 

neprípustné všetko ostatné 

KZO 0,4 
KZ 0,5 

Priestorová regulácia pre 
zastavanú časť  

Max. podl. 3NP 

91.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie 
Bývanie umiestňovať v bodovom bytovom dome na báze existujúcej stavby technickej infraštruktúry. 

Parkovanie vozidiel na vlastnom pozemku a v budove samotnej. 

91.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Zabezpečiť výsadbu zelene na vlastnom pozemku. 

91.12. Ochranné pásma 
Ochranné pásmo letiska KSC. 
Chránené ložiskové územie Magnezit Košice. 
Ochranné pásmo elektrického vedenia 22kV. 

91.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
Na danom území potrebné pred vydaním stavebného povolenia vykonať účelový geologický prieskum, 

ktorého výsledky budú podkladom pre technické riešenie stavieb. V zmysle §19 zákona č. 44/1988 Zb. je pre 
povoľovanie stavieb potrebný súhlas obvodného banského úradu. 
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MESTSKÁ ČASŤ SEVER 
zmena č. názov lokality výkres č. 
92 ŠPORT PODHRADOVÁ 3/6 

92.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Plochu využívať ako plochu pre: 
a) plochy športovo-rekreačného vyššieho vybavenia 
b) verejnú a izolačnú zeleň 
c) plochy pre občiansku vybavenosť 

92.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené a) športovo-rekreačné vyššie vybavenie 

b) verejná zeleň 
c) občianska vybavenosť 

prípustné a) dopravné plochy, verejná zeleň, parkoviská 
b) záhradky, plochy pre parkovanie, otvorené ihriská, dráhy pre 
šport 
c) plochy pre parkovanie, zeleň, budovy pre školstvo a 
vzdelávanie 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

neprípustné a) bývanie, občianska vybavenosť, sklady, parkoviská 
prevyšujúce počet vlastnej potreby 

b) akékoľvek budovy 
c) budovy pre bývanie, a budovy nesúvisiace s vzdelávaním 

a školstvom 
KZO 0,2 
KZ 0,7 

 
a) 

Max. podlažnosť 2NP 
KZO 0,0 
KZ 0,2 

b) 

Max. podlažnosť 0 NP 
KZO 0,3 
KZ 0,5 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
časť 

c) 
Max. podlažnosť 10 

92.7. Zásady umiestnenie plôch pre šport a rekreáciu 
Plochy pre verejnú zeleň sú plochy v ochranných pásmach elektrovodov a plochy pod lanovkou býv. magnezitky od 
cesty Pod Hradovou po cestu Kavečiansku. Ostatné plochy riešeného územia sú plochy pre športovo-rekreačné vyššie 
vybavenie. 

92.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Zabezpečiť výsadbu zelene s izolačnou a estetickou funkciou na vlastnom pozemku. 

92.12. Ochranné pásma 
OP letiska KSC 
Ochranné pásmo elektrovodu 
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MESTSKÁ ČASŤ SEVE R 
zmena č. názov lokality výkres č. 

93 PARK PRED POLIKLNIKOU SEVER 3/7 

93.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Plochu využívať ako plochu pre verejnú zeleň. 

93.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch* 
Funkčná regulácia – druhy funkčného využitia určené verejná zeleň 
verejný park prípustné (doplnkové) žiadne 
žiadne neprípustné akékoľvek budovy 
Priestorová regulácia pre zastavanú časť  plocha je nezastaviteľnou plochou 

*regulatívy uvedené v tabuľke sa nevzťahujú na pozemky v parku budovami už zastavané. 
 
93.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. zdrojov, 
zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene 
Plochu chrániť ako mestské biocentrum regionálneho významu BC-R(M) č. 5 Komenského park, Park pred Poliklinikou 
Sever. 
Plochu chápať ako významný historický park s vysokými estetickými a ekologickými hodnotami. 

93.12. Ochranné pásma 
OP letiska KSC  
 

MESTSKÁ ČASŤ POĽOV 
zmena č. názov lokality výkres č. 
94 PRIEMYSELNÁ ZÓNA 3/8 

94.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Danú plochu využívať ako plochu pre plochy zmiešaných funkcií občianskej vybavenosti a výroby 

94.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
Určené priemyselné výrobné a skladové haly, budovy pre obchody a služby 

Prípustné izolačná a estetická zeleň 

Funkčná regulácia – 
druhy funkčného 
využitia Neprípustné všetko ostatné 

KZO 0,4 
KZ 0,8 

Priestorová regulácia 
pre zastavanú časť 

Max. podlažnosť 2NP  

94.3.  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre občiansku vybavenosť a výrobu 
Dané plochy umiestňovať a územie usporiadať tak, aby nerušili priľahlé plochy bývania, nenarušili biologické funkcie 
vodného toku prechádzajúceho územím. 

94.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného doravného  a tech. vybavenia 
Plochu sprístupniť z Poľovskej ulice, parkovanie riešiť na vlastnom pozemku. 

94.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. zdrojov, 
zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene 
Chrániť Belžiansky potok prechádzajúci územím ako biokoridor miestneho významu (BC-R č. 47). 

94.10. Návrh častí obce na ktoré je treba spracovať ÚPN Z 
Na dané územie spracovať územný plán zóny 
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94.12. Ochranné pásma 
Ochranné pásmo rýchlostných komunikácií 
Ochranné pásmo letiska KSC 
 




