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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. ...... 

prijatým na svojom ...... zasadnutí dňa ... . ... . ...... v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 

Zb. v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a 

§ 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

ustanovuje: 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 819 dňa 14.5.1998 v znení zmien a doplnkov, 

schválených uznesením MZ č.868 zo dňa 25.6.1998, uznesením MZ č. 957 dňa 15.10.1998, 

uznesením MZ č. 293 zo dňa 28.2.2000, uznesením č. 423 zo dňa 24.8.2000, uznesením 

č. 472 zo dňa 9.11.2000, uznesením MZ č. 661 zo dňa 26.6.2001, uznesením MZ č. 702 zo 

dňa 6.9.2001 a uznesením MZ č.772 zo dňa 20.12.2001, uznesením MZ č. 885 zo dňa 

24.4.2002, uznesením MZ č. 991 zo dňa 22.8.2002, uznesením MZ č. 992 zo dňa 22.8.2002, 

uznesením MZ č. 78 zo dňa 24.4.2003, uznesením MZ č. 463 zo dňa 24. a 25. 6.2004, 

uznesením MZ č. 528 zo dňa 28.10.2004, uznesením MZ č. 845 a 849 zo dňa 25.8.2005, 

uznesením MZ č. 985 zo dňa 23.2.2006, uznesením MZ č. 988 zo dňa 23.2.2006, uznesením 

MZ č. 1040 z 27.4.2006, uznesením MZ č. 1153 zo 7.9.2006, uznesením MZ č. 1239 zo dňa 

14.11.2006, uznesením MZ č. 170 z 28.6.2007, uznesením MZ č. 309 z 12. a 13. 12.2007, 

uznesením MZ č. 381 zo dňa 11.3.2008, uznesením MZ č. 576 z 28.8. a 11.9.2008, uznesením 

MZ č. 625 z 30.10.2008, uznesením MZ č. 674 a č.675 z 10.12.2008, uznesením MZ č. 741 z 

26.2.2009, uznesením MZ č. 773 z 31.3.2009, uznesením MZ č. 793 z 30.4.2009, uznesením 

MZ č. 794 z 30.4.2009, uznesením MZ č. 833 z 28.05.2009, uznesením MZ č. 854 z 

25.6.2009, uznesením MZ č. 910 z 25.8.2009, uznesením MZ č. 911 z 25.8.2009, uznesením 

MZ č. 912 z 25.8.2009, uznesením MZ č. 1003 z 15.12.2009, uznesením MZ č 1017 z 

15.12.2009, uznesením MZ č. 1018 z 15.12.2009, uznesením MZ č. 1019 z 15.12.2009, 

uznesením MZ č. 1021 z 15.12.2009, uznesením MZ č. 1022 z 15.12.2009, uznesením MZ č. 

1023 z 15.12.2009, uznesením MZ č. 1250 zo 7.9.2010, uznesením MZ č. 1298 zo 4.11.2010, 

uznesením MZ č. 1300 zo 4.11.2010, uznesením MZ č. 28 zo 14.02.2011, uznesením MZ 

č. 381 zo 17.09.2012, uznesením č. 552 z 11.02.2013, uznesením č. 729 zo 16.09.2013, 

uznesením č. 890 z 10.02.2014, uznesením č. 138 z 22.06.2015, uznesením č. 285 z 

14.12.2015, uznesením č. 743 z 24.04.2017, uznesením MZ č. 1018 z 12.02.2018, uznesením 

MZ  č. 1085 z 16.04.2018, uznesením MZ  č. 1145 zo dňa 18.06.2018, uznesením MZ  č. 

1227 zo dňa 17.09.2018 a uznesením č. 630 zo dňa 04.05.2021 sa dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 2 písmeno (a) sa pred slová: „ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a 

tvoria prílohu 1“ vkladajú slová: „a ich doplnkom podľa textovej prílohy čistopisu 

dokumentácie Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny 

a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne (príloha č.1 tohto doplnku) 

 

2. V § 2 písmeno (b) sa pred slová: „ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a 

tvoria prílohu 2“ vkladajú slová: „grafickej prílohy čistopisu dokumentácie Územný 

plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, 

lokalita Tlačiarne (príloha č. 2 tohto doplnku) 
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3. V § 2 písmeno (c) sa pred slová: „ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a 

tvoria prílohu 3“ vkladajú slová: „grafickej prílohy čistopisu dokumentácie Územný 

plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, 

lokalita Tlačiarne (príloha č. 3 tohto doplnku) 

 

4. V § 2 písmeno (d) sa pred slová: „ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a 

tvoria prílohu 4“ vkladajú slová: „grafickej prílohy čistopisu dokumentácie Územný 

plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, 

lokalita Tlačiarne (príloha č. 4 tohto doplnku) 

 

 

Čl. II 

Tento doplnok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta Košice. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Polaček 

 primátor 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na pripomienkovanie: 08.09.2021 

 

 


