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Obsah záväznej časti  

Č. výk. 
 

Obsah  
 

Por.č. 
 

mestská časť 
 

názov lokality 

 

0 
Grafická príloha k záväznej časti  
 

 Mesto Košice Celé mesto 

 
Text záväznej časti 
 

68 Mesto Košice Celé mesto 

3/1 

3/2 

Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

69 Mesto Košice 
záplavová čiara 

Q100 

3/3 

3/4 

Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

70 Mesto Košice R2 

3/5 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

71 Sever Pod Bankovom 

3/6 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

72 Sever 
Nad Račím 

potokom 

3/7 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

73 Staré mesto Pri plavárni 

3/8 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

74 
Myslava / KVP 

 
Jana Pavla II 

3/9 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

75 Západ Popradská 

3/10 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

76 
Dargovských 

hrdinov 
Slivník 

3/11 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

77 
Košická Nová 

Ves 
Geder – záhradky 

3/12 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

78 
Košická Nová 

Ves 
Stará Sečovská 

3/13 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

79 Barca Osloboditeľov 

3/14 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

80 Krásna Pri ihrisku 

3/15 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

81 Krásna Rešov majer 

3/16 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

82 Šaca Ludvikov dvor 

3/17 
Komplexný urbanistický návrh a text 
záväznej časti 

83 
Ťahanovce 
a sídlisko 

Ťahanovce 

Prepojovacia 
komunikácia 
a IBV Hrušov 
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MESTO KOŠICE 
zmena č. názov lokality výkres č. 

68 CELÉ ÚZEMIE HSA  

 
Súčasne platná záväzná časť územného plánu hospodársko sídelnej aglomerácie Košice, t.j. 

„Regulatívy pre usporiadanie územia hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice“ sa mení a dopĺňa takto: 

kapitola C. Urbanistická koncepcia, odst. 5 znie nasledovne (zrušené slová - preškrtnuté, doplnené 
slová - tučný font):  
 

5. Funkcia zotavenia bude na území HSA Košice realizovaná hlavne formou krátkodobej – 
každodennej rekreácie v priestoroch :  lesopark, Kavečany, Hornád a na rozptýlených plochách 
verejnej zelene, športu, záhradiek. Priestor Hornádu rozvíjať ako kontinuálnu zónu rekreácie s 
ťažiskovými priestormi Anička, stred, Jazero, Jazero Krásna. V záhradkárskych lokalitách 
umožniť výstavbu objektov individuálnej rekreácie pri dodržaní týchto limitov: zastaranosť 
pozemku koeficient zastavanosti (Kz) parcely, na ktorej sa stavba umiestňuje smie byť max. 
10%, odstup objektu od hraníc pozemku parcely min. 2m, jedno nadzemné podlažie s 
možnosťou využitia podkrovia a podpivničenia. (pozn.: koeficient zastavanosti Kz zahŕňa plochu 
budov a spevnených plôch) 
 

Do kapitoly J. Funkčné a priestorové regulatívy lokalít sa pridáva nasledovný text: 
 

MESTO KOŠICE 
zmena č. názov lokality výkresy č. 

69 ZÁPLAVOVÁ ČIARA Q100 3/1, 3/2 

 

Stanovuje sa priebeh zátopovej čiary na základe listu č. CZ 7268/2013/49220/Bv , zo dňa 16.04.2013 
od správcu toku Hornád - SVP, š.p., OZ Košice. Do komplexného výkresu sa zakresľuje zátopová 
čiara Q100, ktorou sa vymedzuje územie ohrozené záplavami.  

69.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
V uvedenom území platia príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. Z. O vodách (vodný zákon) a 

zákona č. 2/2010 (o ochrane pred povodňami). Pri povoľovaní stavieb v tomto území je potrebné vyjadrenie 
k výstavbe od správcu toku. 
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MESTO KOŠICE 
zmena č. názov lokality výkresy č. 

70 R2 3/3, 3/4 

70.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Určené územie použiť na umiestnenie plôch pre dopravu 

70.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Na danom území v trasovaní podľa grafiky umiestniť rýchlostnú komunikáciu R2 s parametrami 

R24,5/120, 100. 

70.11. Plochy verejnoprospešných stavieb  
Daná komunikácia R2 je v celej svojej dĺžke verejnoprospešnou stavbou 

70.12. Ochranné pásma 
Ochranné pásmo diaľnic a rýchlostných ciest 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu 
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MESTSKÁ ČASŤ SEVER 
zmena č. názov lokality výkres č. 

71 POD BANKOVOM 3/5 

71.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
a) V danom priestore umiestniť plochu pre bývanie v málopodlažnej zástavbe v rozsahu podľa 

grafiky  
b) Severozápadná časť priestoru  v rozsahu podľa grafiky sa určuje ako tzv. „biela plocha“, t.j. . 

plocha s nezmenenou, súčasne využívanou funkciou 

71.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
Určené a) Bývanie čisté v rodinných domoch samostatne stojacich 

a/alebo radových, občianska vybavenosť 
b) Plochy s nezmenenou funkciou, t.j. priemysel 

Prípustné a) domáce pracovisko bez neg. vplyvu na bývanie, obchod, 
služby, 
b) Výrobné a skladové haly  

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

Neprípustné a,b) Poľnohosp. výroba, chov úžitkových zvierat, výroba 
a služby negatívne pôsobiace na funkciu bývania 

KZO 0,4 
KZ 0,5 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
časť 

Max. podlažnosť 1NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie 

71.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie 
Bývanie umiestniť podľa grafiky koordinačného výkresu. Domy sprístupniť zo Starej Spišskej cesty 

priamo a vnútornými komunikáciami. Predpísaný druh zástavby – samostatne stojace rodinné domy 
a/alebo radové domy 

71.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Prístupové komunikácie ukončiť obratiskami 

71.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Chrániť vysokú zeleň na riešenej lokalite 

71.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
Pred povoľovaním stavieb v  lokalite vyžiadať podmienky obvodného Banského úradu 

Povinnosť vykonať účelový geologický prieskum s cieľom zistenia základových pomerov kvôli potencionálne 
nestabilnému územiu 
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MESTSKÁ ČASŤ SEVER 
zmena č. názov lokality výkres č. 

72 NAD RAČÍM POTOKOM 3/6 

72.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Lokalitu využívať ako plochu pre poľnohospodárstvo, najmä ornú pôdu 

72.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
Určené Poľnohospodárska pôda 
Prípustné Nič iné  

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

Neprípustné Nič iné 

 
 
 
 

MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO 
zmena č. názov lokality výkres č. 

73 PRI PLAVÁRNI 3/7 

73.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Dané územie využívať ako plochu zmiešanej funkcie bývania vo viacpodlažnej zástavbe 

a občianskej vybavenosti 

73.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené 
 

Zmiešané územie: bývanie viacpodlažnej zástavbe 
bytových domov a občianska vybavenosť ako reštaurácia, 
kaviareň, obchody, služby  

prípustné verejná zeleň 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia neprípustné Všetky ostatné 
Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
časť 

Priestorová regulácia v zmysle Regulačného plánu námestia Osloboditeľov 
 
 

73.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie 
Bývanie umiestňovať v zástavbe radových bytových domov tvoriacich súvislú uličnú frontu  

73.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Plochu sprístupniť nasledovne: stred územia z Bajzovej ulice, ktorá vyústi do ul. Protifašistických 

bojovníkov a do novej mimo-úrovňovej križovatky v zmysle grafiky, sever územia novou, slepou 
komunikáciou, odpojenou z Bajzovej v zmysle grafiky  

73.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene. 

Chrániť existujúcu zeleň uličnú aj vnútroblokovú,  
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73.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
novú zeleň sadiť najmä na rozhranie severného okraja územia a areálu plavárne 

73.12. Ochranné pásma. 
Územie je v pásme  Hornádu Q100 - ročnej vody. 

73.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
Pri povoľovaní stavieb v tomto území je potrebné vyjadrenie k výstavbe od správcu toku. 

 
 
 
 
 

MESTSKÁ ČASŤ MYSLAVA / KVP 
zmena č. názov lokality výkres č. 

74 JÁNA PAVLA II. 3/8 

74.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Na danom území umiestniť prepojovaciu komunikáciu z Jána Pavla II. a Klimkovičovej na lokalitu Na 

Kope 

74.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 

určené 
Doprava, občianske vybavenie charakteru obchod a 
služby 

prípustné Verejná zeleň 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia neprípustné Všetko ostatné 

74.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Komunikácie sú funkčnej triedy B3 , kategórie MZ 8,5/50. Nutný je min. jednostranný chodník. 

74.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene 

Zabezpečiť ekostabilizačné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES. 

74.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Zabezpečiť výsadbu zelene. Pozdĺž komunikácie zriadiť zelené plochy. 

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

prieskum, ktorého výsledky budú podkladom pre technické riešenie stavieb. 
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MESTSKÁ ČASŤ ZÁPAD 
zmena č. názov lokality výkres č. 

75 POPRADSKÁ 3/9 

75.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Plochu využívať ako plochu pre: 
a) občiansku vybavenosť 
b) záhradky 
c) verejnú zeleň 

75.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené 
 

a) čerpacia stanica, obchody, sklady, služby, veľkoobchod, 
logistika 
b) záhradky, 
c) verejná zeleň 

prípustné a) dopravné plochy 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

neprípustné bývanie, poľnohospodárstvo 
KZO 0,4 
KZ 0,8 

 
a) 

Max. podlažnosť 4NP 
KZ 0,1 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
časť b) 

Max. podlažnosť 1PP 1NP a podkrovie alebo ustúpené podlažie 

75.5. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch občianskej vybavenosti 
Občiansku vybavenosť umiestňovať na plochách doteraz požívaných na tento účel v zmysle grafiky 

komplexného výkresu 

75.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Jednostranná čerpacia stanica prístupná z Popradskej  

75.7. Zásady umiestnenie plôch pre šport a rekreáciu 
Plochy určené pre záhradky sú jednak plochy súčasných záhradiek ako aj plocha navrhovaná 

v severnej časti územia 

75.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Zabezpečiť výsadbu zelene s izolačnou a estetickou funkciou na vlastnom pozemku 
Verejnú zeleň umiestniť na svah nad vodným tokom v zmysle grafiky. Zeleň má plniť funkciu 

biokoridoru. Zabezpečiť ekostabilizačné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES. 

75.12. Ochranné pásma 
OP medzných vplyvov a ložiskové územie Bankov 

75.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
Povinnosť vykonať účelový geologický prieskum s cieľom zistenia základových pomerov 

Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej povahy umiestneným v lokalite predložiť  Leteckému úradu 
SR pri územnom konaní dokumentáciu a súhlasné stanovisko od prevádzkovateľa leteckých pozemných 
zariadení - Letové prevádzkové služby SR a obvodného banského úradu 
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MESTSKÁ ČASŤ DARGOVSKÝCH HRDINOV 
zmena č. názov lokality výkres č. 

76 SLIVNÍK 3/10 

76.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Plochu využívať ako plochu pre: 
a) bývanie v málopodlažnej zástavbe 
b) občiansku vybavenosť 
c) verejnú zeleň 

76.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené 
 

a) bývanie v samostatne stojacich rodinných domoch 
b) obchody, služby 
c) verejná zeleň, park, stromoradie pri ceste 

prípustné 
 

a) domáce pracovisko, občianska vybavenosť merítka 
rodinného domu, vybavenosť integrovaná do RD 
b, c) nič iné 

Funkčná regulácia 
– druhy funkčného 
využitia 
 

neprípustné Poľnohospodárstvo, skladovanie, výroba, 
Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú časť 

Priestorové regulatívy určiť v ÚPNZ 

76.5. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch občianskej vybavenosti 
Občiansku vybavenosť umiestňovať na ploche v zmysle grafiky 

76.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Lokalitu sprístupniť existujúcou ulicou Slivník. V ulici vybudovať dažďovú kanalizáciu na odvodnenie 

pozemkov, ako súčasť komplexnej sanácie územia. 

76.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Zabezpečiť výsadbu zelene s izolačnou a estetickou funkciou na vlastnom pozemku 
Verejnú zeleň umiestniť v lokalite podľa grafiky na ako izolačnú a parkovú zeleň lemujúcu triedu DH 
Chrániť biokoridor miestneho významu č. 23 pod svahom sídliska na sever od lokality a BkM č. 22 

pozdĺž Triedy L. Svobodu. 

76.10. Návrh častí obce, na ktoré je treba spracovať podrobnejšie územnoplánovacie dokumenty 
Na celú lokalitu spracovať územný plán zóny 

76.12. Ochranné pásma 
OP letiska 
Chrániť prístup k horizontálnym vrtom, umožňujúci ich údržbu  

76.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej povahy umiestneným v lokalite predložiť  

Leteckému úradu SR pri územnom konaní dokumentáciu a súhlasné stanovisko od prevádzkovateľa 
leteckých pozemných zariadení - Letové prevádzkové služby SR  

Pred developovaním lokality zabezpečiť účelový geologický prieskum a komplexnú sanáciu územia, 
garantujúcu stabilitu svahov aj  pri etapovitom riešení výstavby. V rámci sanácie vykonať aj odvodnenie 
územia do kanalizácie v ulici
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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICKÁ NOVÁ VES 
zmena č. názov lokality výkres č. 

77 GEDER ZÁHRADKY 3/11 

77.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Na danú plochu využívať ako plochu záhradkárskej osady 

77.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené Záhradky, čiastočne určené na transformáciu na bývanie 

v málopodlažnej zástavbe, verejnú zeleň a športové plochy 
prípustné Verejná zeleň 

Funkčná 
regulácia – 
druhy funkčného 
využitia neprípustné žiadne ďalšie funkcie 

KZ 0,1 Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú časť 

Max. podlažnosť 1PP 1NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie 

77.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného a tech. vybavenia 
Lokalitu sprístupniť z navrhovanej komunikácie pod cintorínom 

77.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist. hodnôt a využitia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene. 

Zabezpečiť ekostabilizačné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES. 

77.10 Návrh častí obce na ktoré je treba spracovať územný plán zóny 
V danej lokalite sa stanovuje povinnosť spracovať územný plán zóny. 

77.12. Ochranné pásma 

Ochranné pásma letisko KSC. 

77.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
Na danom území potrebné pred vydaním stavebného povolenia pre stavby iné než záhradné chatky 

vykonať účelový geologický prieskum, ktorého výsledky budú podkladom pre technické riešenie stavieb.  
Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej povahy umiestneným v lokalite predložiť  

Leteckému úradu SR pri územnom konaní dokumentáciu a súhlasné stanovisko od prevádzkovateľa 
leteckých pozemných zariadení - Letové prevádzkové služby SR a obvodného banského úradu 
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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICKÁ NOVÁ VES 
 

zmena č. názov lokality výkres č. 
78 STARÁ SEČOVSKÁ 3/12 

78.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Na danom území umiestniť plochu nadmestského občianskeho vybavenia 

78.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené Občianska vybavenosť,  

prípustné verejná zeleň 

Funkčná regulácia – druhy funkčného 
využitia 
 

neprípustné Žiadne ďalšie funkcie 

Priestorová regulácia pre zastavanú časť Priestorovú reguláciu určiť v ÚPNZ 

78.5. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia 
Danú lokalitu chápať ako urbanisticky exponovanú a viditeľnú v panoráme mesta. Architektonické 

riešenie musí byť tomuto primerane náročné. 

78.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného a tech. vybavenia. 
Lokalitu sprístupniť prepojovacou komunikáciou v severojužnom smere v zmysle grafiky 

komplexného výkresu. 

78.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Na disponibilné plochy vysadiť vysokú zeleň, rešpektovať zásadu min. počtu 1 stromu na 3 

parkovacie miesta na teréne. 

78.10 Návrh častí obce na ktoré je treba spracovať územný plán zóny 
V danej lokalite sa stanovuje povinnosť spracovať územný plán zóny. 

78.12. Ochranné pásma 

Ochranné pásma letisko KSC.  

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

prieskum, ktorého výsledky budú podkladom pre technické riešenie stavieb.  
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MESTSKÁ ČASŤ BARCA 
 

zmena č. názov lokality výkres č. 

79 OSLOBODITEĽOV 3/13 

79.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Danú plochu využívať ako plochu pre občiansku vybavenosť 

79.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
Určené občianska vybavenosť, najmä stravovanie, maloobchod 

a pod. 
Prípustné Verejná zeleň 

Funkčná 
regulácia – 
druhy funkčného 
využitia Neprípustné Všetko ostatné 

KZO 0,2 
KZ 0,3 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú časť Max. podlažnosť 2NP  

79.3.  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre občiansku vybavenosť 
Na danej ploche umiestniť budovu na mieste, kde je menej hodnotná zeleň,  

79.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
plochu sprístupniť pre peších z chodníka, pre vozidlá cez vjazd priľahlej ČSPH. Z tejto strany riešiť aj 

parkovanie vozidiel. 

79.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene 

Budovy a zeleň komponovať na pozemku tak, aby sa zachoval parkový charakter pozemku 
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MESTSKÁ ČASŤ KRÁSNA 
zmena č. názov lokality výkres č. 

80 PRI IHRISKU 3/14 

80.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
V danom území umiestniť plochy bývania v málopodlažnej zástavbe 

80.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené bývanie čisté 

prípustné obchody, služby, šport, domáce pracoviská, penzióny, 
restauranty 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

neprípustné Žiadna ďalšia 

KZO 0,4 

KZ 0,5 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
časť Max. podlažnosť 1 NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie 

80.3  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie 
Bývanie umiestňovať v zástavbe rodinných domov samostatne stojacich, dvojdomoch, radových 

a pod. progresívnych formách. V rámci obytných plôch možno umiestniť najmä v dotyku územia so súčasnou 
zástavbou základnú občiansku vybavenosť. Šport, ktorý treba situovať na južný okraj územia. 

80.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
lokalitu sprístupniť predĺžením miestnych obslužných komunikácií navrhnutých v ÚPN-Z krásna 

80.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene 

Zabezpečiť ekostabilizačné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES. 

80.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
v styku lokality s poľnohospodárskou pôdou a na športoviskách a pod. vysadiť vysokú zeleň 

80.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
 stanovuje sa povinnosť spracovať pred povoľovaním akýchkoľvek stavieb danej lokality účelový 

inžiniersko-geologický prieskum s cieľom zistenia mechanických a chemických vlastností podložia 
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MESTSKÁ ČASŤ KRÁSNA 
Zmena č. názov lokality výkres č. 
81 REŠOV MAJER 3/15 

81.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
V danom území umiestniť plochy bývania v málopodlažnej zástavbe 

81.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené bývanie vidieckeho typu 

prípustné služby, šport, poľnohospodárska farma, agroturistika, 
rekreácia  

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 

neprípustné Žiadna ďalšia 

KZO 0,3 

KZ 0,4 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
časť Max. podlažnosť 1 NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie 

81.3  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie 
Bývanie umiestňovať v zástavbe rodinných domov samostatne stojacich domoch 

81.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene 

Zabezpečiť ekostabilizačné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES. 

81.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
vysadiť vysokú zeleň 

81.12. Ochranné pásma 
Ochranné pásmo diaľnic a rýchlostných ciest 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu. 

81.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
Povinnosť vykonať účelový geologický prieskum s cieľom zistenia základových pomerov v 

potencionálne nestabilnom území ako aj zabezpečenia ochrany pred prípadnými svahovými pohybmi, ktoré 
hrozia na svahu bezprostredne nad majerom. 

Podmienkou povolenia stavieb je vybudovanie vyhovujúcej prístupovej komunikácie v smere od 
Krásnej 
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MESTSKÁ ČASŤ ŠACA 
zmena č. názov lokality výkres č. 

82 LUDVIKOV DVOR 3/16 

82.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
Predmetné územie využiť na umiestnenie 
a) plôch bývania v málopodlažnej zástavbe 
b) zmiešaných plôch verejnej zelene a športu 
c) poľnohospodárskej pôdy 

82.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené a) bývanie čisté v rodinných domoch samostatne stojacich a 

radových  
b) Verejná zeleň a nekryté, prírodné športoviská 
c) poľnohospodárska pôda 

Prípustné c) Občianska vybavenosť 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 
 neprípustné chov úžitkových zvierat, výroba a služby negatívne pôsobiace 

na funkciu bývania 
KZO 0,4 
KZ 0,5 

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
časť 

Max. podlažnosť 2 NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie v prípade bývania,  

82.5. Zásady a regulatívy umiestnenia bývania 
Plochy bývania situovať v zmysle grafiky najmä na plochy bez lesného porastu, jednotlivé bloky 

zástavby oddeliť porastom. Ten využívať na rekreáciu ako verejnú zeleň a plochy pre šport a rekreáciu. 
Zároveň v priestore na sever od riešenej lokality sa ruší funkcia bývania a nahrádza sa plochou súčasného 
využitia (“bielou plochou”), konkrétne plochou pre poľnohospodárstvo. 

82.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
lokalitu sprístupniť predlženým „hlavnej“ ulice a vybudovaním siete miestnych komunikácií. 

Prístupová komunikácia musí byť funkčnej triedy B3, kategórie MZ 7,5/50 s príslušnou infraštruktúrou pre 
premávku MHD. 

82.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene 

Pozemky a ulicu dokomponovať zeleňou, aby sa zvýraznil charakter lokality IBV Ludvikov dvor ako 
zóny s ekologicky priaznivým bývaním.Zabezpečiť ekostabilizačné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu 
popísané v MÚSES. 

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

82.12. Ochranné pásma 
Ochranné pásmo letiska  s určenou maximálnou výškou stavieb, zariadení nestavebnej povahy, 

stromových porastov a použitia stavebných mechanizmov 12 m nad terénom.  
Ochranné pásmo lesných porastov 50 m od okraja porastu 
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82.13. Iné podmienky povoľovania stavieb 
Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej povahy umiestneným v lokalite predložiť 

Leteckému úradu SR pri územnom konaní dokumentáciu a súhlasné stanovisko od prevádzkovateľa 
leteckých pozemných zariadení - Letové prevádzkové služby SR. 

Povinnosť vykonať účelový geologický prieskum s cieľom zistenia základových pomerov 
 

 
 
 

MESTSKÁ ČASŤ ŤAHANOVCE / SÍDLISKO ŤAHANOVCE 
zmena č. názov lokality výkres č. 

83 PREPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA A IBV HRUŠOV 3/17 

83.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia 
a) Územie riešené zmenami a doplnkami využívať na umiestnenie plôch bývania v málopodlažnej 

zástavbe, konkrétne samostatne stojacich rodinných domoch, dvojdomoch, radových domoch  
b) plôch občianskej vybavenosti 
c) územie na SV od plôch pre bývanie využívať ako plochu pre záhradky s perspektívou jej 

transformácie na plochy bývania v málopodlažnej zástavbe 
d) územím viesť prepojovaciu komunikáciu Kostolianska cesta – Austrálska trieda,  

83.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
určené 
 

Bývanie čisté  
Občianska vybavenosť  
Záhradky so záhradnými a rekreačnými domami 
Plochy pre dopravu 

prípustné      a) málopodlažné bytové domy 

Funkčná 
regulácia – 
druhy 
funkčného 
využitia 
 neprípustné Poľnohosp. výroba, chov úžitkových zvierat, výroba 

a služby negatívne pôsobiace na funkciu bývania 
KZO 0,4 
KZ 0,5 

RD 

Max. podlažnosť 2 NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie 

Priestorová 
regulácia 
 

OV Max. podlažnosť 2 NP 

83.3  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie 
Bývanie umiestňovať v zástavbe rodinných domov samostatne stojacich a radových a pod. 

progresívnych formách. Málopodlažné obytné domy ako doplnkovú funkciu hlavnej funkcie s výškou do 4NP 
a ustúpené podlažie alebo podkrovie 

37.5  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre občiansku vybavenosť 
Plochy OV umiestňovať v zmysle grafiky trasovania na  komplexnom výkrese pozdĺž prepojovacej 

komunikácie 

83.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia 
Lokalitu sprístupniť  
1) napojením na Austrálsku triedu vo funkčnej triede a kategórii B3 MZ 11,5/50 
2) napojením na Kostolanskú cestu novým mostom ponad Hornád a železnicu vo funkčnej triede 

a kategórii B3 MZ 11,5/50 
3) prepojením s uličným systémom obce Ťahanovce 
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83.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a využitia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene 

Chrániť biokoridor miestneho významu Bkm 15 (dno dolinky s potokom) a interakčný prvok č. 6 
(zeleň záhradok) 

83.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
Chrániť vysokú zeleň lokality 

83.12. Návrh častí obce na ktoré je treba spracovať územný plán zóny 
V danej lokalite sa stanovuje povinnosť spracovať územný plán zóny. 

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

prieskum, ktorého výsledky budú podkladom pre technické riešenie stavieb. 






