
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. ....... prijatým na svojom ............ zasadnutí 

dňa .................... v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

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

predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 
 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 52 o záväznej časti územného plánu zóny Košice 

– Myslava prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 581/2001, ako vyplýva 

zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 465/2004, 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 846/2005, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 575/2008, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 740/2009, uznesením 

Mestského    zastupiteľstva    v Košiciach    č.    382/2012, uznesením    Mestského    zastupiteľstva 

v Košiciach č. 1053/2014 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 880/2017 sa mení 

a dopĺňa takto: 
 

1. § 2 a § 3 znejú: 

§ 2 
 

Záväznou časťou územného plánu zóny Košice – Myslava sú: 

 

a) regulatívy územného rozvoja vrátane vymedzenia verejnoprospešných stavieb, schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len „uznesenie“) č. 277/1993, ktoré 

tvoria prílohu č. 1 tohto nariadenia a 

1. zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja, ktoré sú súčasťou Zmien a doplnkov 

ÚPN Z Košice - Myslava – 2005 a tvoria prílohu č. 1a tohto nariadenia, 

2. zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja, ktoré sú súčasťou Zmien a doplnkov 

ÚPN Z Košice – Myslava, lokality Na Kope I, II, III a tvoria prílohu č. 1b tohto 

nariadenia, 

3. zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja, ktoré sú súčasťou Zmien a doplnkov 

ÚPN Z Košice – Myslava 2011, celková aktualizácia a tvoria prílohu č. 1c tohto 

nariadenia, 

4. zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja, ktoré sú súčasťou Územného plánu 

zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013 a tvoria prílohu č. 1d tohto nariadenia, 

5. zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja, ktoré sú súčasťou Územného plánu 

zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021 a tvoria prílohu č. 1-7/2021 tohto 

nariadenia; 

 

b) funkčné využitie územia podľa 

1. výkresu číslo 2 územného plánu schváleného uznesením č. 277/1993, zmeny ÚPN Z  

v lokalite Maša schválenej uznesením č. 820/1998, zmeny ÚPN Z v lokalitách Povrazová 

a Klimkovičova schválenej uznesením č. 390/2000, čistopisu grafických príloh 2/1 a 2/2 

(komplexný urbanistický návrh) zmien a doplnkov ÚPN Z Košice – Myslava v lokalitách 

Pod horou a Za priekopou, ktoré tvoria prílohu číslo 2 tohto nariadenia, 

2. čistopisu výkresov číslo 2/I, 2/III, 2/IV, 2/V zmien a doplnkov ÚPN Z Košice - Myslava 

v lokalitách Za priekopou - Povrazová, Na Kope, Ku Bangortu I, Ku Bangortu II, ktoré 

tvoria prílohu č. 2a tohto nariadenia, 



3. čistopisu výkresov číslo 2/I, 2/II, 2/III zmien a doplnkov ÚPN Z Košice – Myslava 

v lokalitách Pri cintoríne, Pri triede KVP, Za domom kultúry, ktoré tvoria prílohu č. 2b 

tohto nariadenia, 

4. čistopisu výkresu číslo 2 Zmien a doplnkov ÚPN Z Košice – Myslava v lokalitách 

Na Kope I, II, III, ktoré tvoria prílohu č. 2c tohto nariadenia, 

5. čistopisu výkresu číslo 2 Zmien a doplnkov ÚPN Z Košice – Myslava 2011 - celková 

aktualizácia ktoré tvoria prílohu č. 2d tohto nariadenia, 

6. čistopisu výkresu číslo 2 Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 

2013, ktoré tvoria prílohu č. 2e tohto nariadenia, 

7. čistopisu výkresu číslo 2 Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 

7/2021, ktoré tvoria prílohu č. 2-7/2021 tohto nariadenia; 

 

c) zásady napojenia na technickú infraštruktúru podľa 

1. výkresu číslo 3 územného plánu, schváleného uznesením č. 277/1993, zmeny ÚPN 

Z v lokalite Maša - schválenej uznesením č. 820/1998, zmeny ÚPN Z v lokalitách 

Povrazová a Klimkovičova schválenej uznesením číslo 390/2000, ktoré tvoria prílohu 

číslo 3 tohto nariadenia, 

2. čistopisu výkresov číslo 3/I a 3/III zmien a doplnkov ÚPN Z Košice - Myslava 

v lokalitách Za priekopou – Povrazová a Na Kope, ktoré tvoria prílohu č. 3a tohto 

nariadenia, 

3. čistopisu výkresov číslo 3/I a 3/II Zmien a   doplnkov   ÚPN Z Košice   –   Myslava 

v lokalitách Pri cintoríne, Pri triede KVP, Za domom kultúry, ktoré tvoria prílohu č. 3b 

tohto nariadenia, 

4. čistopisu výkresov číslo 3 Zmien a doplnkov ÚPN Z Košice – Myslava v lokalitách 

Na Kope I, II, III, ktoré tvoria prílohu č. 3c, 

5. čistopisu výkresov číslo 3 Zmien a doplnkov ÚPN Z Košice – Myslava 2011 – celková 

aktualizácia, ktoré tvoria prílohu č. 3d, 

6. čistopisu výkresu číslo 3 Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 

2013, ktoré tvoria prílohu č. 3e, 

7. podľa čistopisu výkresu číslo 3 Územného plánu zóny Košice – Myslava, Zmeny 

a doplnky 7/2021, ktoré tvoria prílohu č. 3-7/2021. 

 

§ 3 

 

Úplný elaborát územného plánu zóny Košice – Myslava je uložený na Okresnom úrade 

Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, na príslušnom odbornom útvare Magistrátu mesta 

Košice (Útvar hlavného architekta mesta Košice) a na miestnom úrade Mestskej časti Košice – 

Myslava.“. 

 

2. Príloha č. 1b, ktorá je súčasťou zmeny nariadenia schválenej uznesením č. 382/2012, sa 

označuje ako príloha č. 1c. 

 
3. Príloha týkajúca sa zmien a doplnkov regulatívov územného rozvoja, ktoré sú súčasťou zmeny 

nariadenia schválenej uznesením č. 1053/2014, sa označuje ako príloha č. 1d. 

 

4. Príloha č. 1b, ktorá je súčasťou zmeny nariadenia schválenej uznesením č. 575/2008, sa 

označuje ako príloha č. 2b. 

 

5. Príloha č. 2b, ktorá je súčasťou zmeny nariadenia schválenej uznesením č. 740/2009, sa 

označuje ako príloha č. 2c. 



 

6. Príloha č. 2b, ktorá je súčasťou zmeny nariadenia schválenej uznesením č. 382/2012, sa 

označuje ako príloha č. 2d. 

 
7. Príloha týkajúca sa čistopisu výkresu číslo 2, ktorý je súčasťou zmeny nariadenia schválenej 

uznesením č. 1053/2014, sa označuje ako príloha č. 2e. 

 

8. Príloha č. 3b/I,II, ktorá je súčasťou zmeny nariadenia schválenej uznesením č. 575/2008, sa 

označuje ako príloha č. 3b. 

 

9. Príloha č. 3C, ktorá je súčasťou zmeny nariadenia schválenej uznesením č. 382/2012, sa 

označuje ako príloha č. 3d. 

 
10. Príloha týkajúca sa čistopisu výkresu číslo 3, ktorý je súčasťou zmeny nariadenia schválenej 

uznesením č. 1053/2014, sa označuje ako príloha č. 3e. 

 

11. Nariadenie sa dopĺňa prílohami č. 1-7/2021, č.  2-7/2021 a č. 3-7/2021, ktoré sú uvedené 

v prílohe tejto zmeny nariadenia. 

 
 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta Košice. 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené na pripomienkovanie  

na úradnej tabuli dňa:      27.05.2022 


