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A2/    ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNÝCH REGULATÍVOV ÚZEMNÉ HO ROZVOJA  
 
 
Vysvetlivky ku grafickému vyjadreniu:  čierna - platné znenie 

   modrá - návrh/doplnenie 
   pôvodný text, ktorý sa vypúšťa 

I. ÚVOD  
 
Regulatívy územného rozvoja mestskej časti Krásna nad Hornádom (záväzná časť ÚPN zóny) 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 545 z XIX. rokovania dňa 20.II.1997 
a Doplnkov regulatívov územného rozvoja zóny lokalita Pri hosp. dvore, Pri cintoríne a Pri jazere 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 959 dňa 15.10.1998, zmien a doplnkov územného 
rozvoja zóny lokalita Pri Hornáde a ihrisko schválené uznesením č. 326 dňa 27.04.2000, zmien 
a doplnkov regulatívov územného rozvoja zóny lokalita Pri Hornáde schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 844 dňa 28.02.2002, zmien a doplnkov regulatívov územného rozvoja zóny lokalita 
Čapáš a Pri Mlyne schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 464 dňa 24.06.2004, zmien 
a doplnkov regulatívov územného rozvoja zóny lokalita Pri cintoríne schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 791 dňa 30.06.2005, zmien a doplnkov územného rozvoja zóny lokalita Pri jazere 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 986 z XXI. rokovania dňa 23.02.2006, 
zmien a doplnkov regulatívov územného rozvoja zóny lokalita Východ schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 382 dňa 11.03.2008, zmien a doplnkov regulatívov územného rozvoja zóny lokalita Na 
Hore II schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 478 dňa 5.06.2008, zmien a doplnkov 
regulatívov územného rozvoja zóny lokalita Golianova ulica schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 1066 dňa 23.02.2010, zmien a doplnkov regulatívov územného rozvoja ÚPN-Z Krásna 
nad Hornádom 2011 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 464 dňa 
10.12.2012, zmien a doplnkov regulatívov územného rozvoja ÚPN-Z Krásna nad Hornádom 2013 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 805 dňa 16.12.2013, zmien a doplnkov regulatívov 
územného rozvoja ÚPN-Z Krásna nad Hornádom 2014 schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
č. 1051 dňa 8,09.2014 sa upravujú a doplňujú nasledovne: 
 
II.  REGULATÍVY A LIMITY ZÁVÄZNÉ 
 
1.   Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb 
 
Nižšie uvedené regulatívy sú zdokumentované v grafickej časti vo výkrese č.1 Komplexný urbanistický 
návrh, Návrh dopravy v M 1:2 000 a vo výkrese č.2 Technická infraštruktúra v M 1:2 000. 
Urbanistická štruktúra, priestorová organizácia zástavby a všetky regulačné prvky zobrazené v tomto  
výkrese týchto výkresoch sú záväzné. 
Pôvodné záväzné regulatívy pre územný plán zóny mestskej časti Krásna nad Hornádom sa menia 
a dopĺňajú nasledovne: 

 
1.1. Lokalita IBV Záhumnie 
 
Základné prípustné funkčné využívanie územia je: 
-  obytné územie s pozemkami a stavbami samostatne stojacích rodinných domov. 
 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemkov RD je: 
-   výstavba RD, obytná zeleň. 
 
Doplnkové (obmedzujúce) funkčné využívanie pozemkov je:  
-  garáže osobných vozidiel, odstavné stania pre osobné motorové vozidla, drobné hospodárske 

a prevádzkové stavby s doplnkovou funkciou k hlavnej funkcii bývania, štandard bývania, 
hospodárska zeleň. 



2 
 

  

Zakazujúce funkčné využívanie pozemkov je:  
-  všetko ostatné funkčné využívanie. 
 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemkov záhrad (bez funkcie bývania) je: 
hospodárska zeleň, drobné stavby hospodárskych objektov, objekty pre individuálnu rekreáciu, okrasná 
zeleň. 
 
Zakazujúce funkčné využívanie pozemkov je:  
-  všetko ostatné funkčné využívanie. 
 
Základné funkčné využívanie pozemku verejnej zelene a športovísk 

 -  parkovo upravené plochy zelene, plochy ihrísk pre deti a mládež. 
 
Doplnkové (obmedzujúce) funkčné využitie:  

 - pešie komunikácie.  
 
Zakazujúce funkčné využívanie pozemkov je:  

 -  všetko ostatné funkčné využívanie. 
 
1.2. Lokalita IBV Na hore III 
 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemkov rodinných domov (RD) je: 
-   výstavba RD, obytná zeleň. 
 
Doplnkové (obmedzujúce) funkčné využívanie pozemkov RD je:  
-  garáže osobných vozidiel, odstavné stania pre osobné motorové vozidla, drobné hospodárske 

a prevádzkové stavby s doplnkovou funkciou k hlavnej funkcii bývania, štandard bývania, 
hospodárska zeleň. 

 
Zakazujúce funkčné využívanie pozemkov je:  
-  všetko ostatné funkčné využívanie. 
 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemkov dopravného priestoru je: 
-   umiestnenie miestnych komunikácií, umiestnenie peších komunikácií, umiestnenie technickej 

infraštruktúry (podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy, výkresu č.2 
Vodné hospodárstvo a výkresu č.3 Energetika). 

 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemkov technickej vybavenosti je: 
-   Zariadenia technickej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu riešeného a záujmového územia. 
 
Doplnkové (obmedzujúce) funkčné využívanie pozemkov je:  
-  zeleň líniová a plošná, zariadenia dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej 

plochy. 
 
Zakazujúce funkčné využívanie pozemkov je:  
-  všetko ostatné funkčné využívanie. 
 
1.3. Lokalita Ulica Edisonova 
 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemku RD je: 
-   výstavba RD, obytná zeleň. 
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Doplnkové (obmedzujúce) funkčné využívanie pozemku je:  
-  garáže osobných vozidiel, odstavné stania pre osobné motorové vozidla, drobné hospodárske 

a prevádzkové stavby s doplnkovou funkciou k hlavnej funkcii bývania, hospodárska zeleň. 
 
Zakazujúce funkčné využívanie pozemkov je:  
-  všetko ostatné funkčné využívanie. 
 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemkov dopravného priestoru je: 
-   umiestnenie miestnej komunikácie, (podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh 

dopravy).  
 
1.4. Lokalita Ulica Opátska, Ulica Žiacka 
 
Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb na plochách uličných koridorov ostávajú 
nezmenené. 
 
1.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda 
 
Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb na plochách uličných koridorov ostávajú 
nezmenené. 
 
1.6. Lokalita Ulica Ukrajinská 
 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemkov RD je: 
-   výstavba RD, obytná zeleň. 
 
Doplnkové (obmedzujúce) funkčné využívanie pozemku je:  
 
-  garáže osobných vozidiel, odstavné stania pre osobné motorové vozidla, drobné hospodárske 

a prevádzkové stavby s doplnkovou funkciou k hlavnej funkcii bývania, hospodárska zeleň. 
 
Zakazujúce funkčné využívanie pozemkov je:  
-  všetko ostatné funkčné využívanie. 
 
Základné prípustné funkčné využívanie pozemkov dopravného priestoru je: 
-   umiestnenie miestnej obslužnej komunikácie (podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, 

Návrh dopravy).  
 
2.) Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov a stavieb 
 
Menované regulatívy sa dopĺňajú nasledovne: 
 
2.1. Lokalita IBV Záhumnie 
 
-  na vymedzených plochách pozemkov RD realizovať výstavbu samostatne stojacích rodinných domov, 
- realizácia RD v území BP VTL plynovodu je podmienená súhlasom správcu - SPP, 
-  nadmerne záhrady zasahujúce do ochranného a bezpečnostného pásma VTL využiť ako hospodárske 

záhradky a verejnú zeleň so športoviskami.  
 
2.2. Lokalita IBV Na hore III 
 
-   na vymedzených plochách pozemkov RD realizovať výstavbu samostatne stojacích rodinných 

domov (podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy). 
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2.3. Lokalita Ulica Edisonova 
 
-   na vymedzenej ploche pozemku RD realizovať výstavbu samostatne stojaceho rodinného domu 

(podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy). 
 
2.6. Lokalita Ulica Ukrajinská 
 
-   na vymedzených plochách pozemkov RD realizovať výstavbu dvoch samostatne stojacích rodinných 

domov (podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy). 
 
3.) Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením zastavovacích 

podmienok 
 
Zmeny a doplnky zóny Krásna nad Hornádom 2016 stanovujú nasledujúce zmeny a doplnky záväzných 
regulatívov umiestnenia stavieb a zastavovacích podmienok. 
 
3.1. Lokalita IBV Záhumnie  
 
Pri výstavbe RD rešpektovať nasledujúce regulatívy: 
- max. výška objektov RD  2.n.p. + podkrovie,  
- výška hrebeňa RD max. 12 m nad úroveň terénu pri vstupe do objektu od pôvodného terénu, 
- strecha - šikmá,   
-  koeficient zastavanosti pozemkov Kz =  max. 0,4, 
- koeficient zastavanosti objektmi 0,3,   
- stavebná čiara - min 5 m od uličnej čiary, (podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh 

dopravy), ostatné vzdialenosti od susedných pozemkov v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z., č. 
532/2002 Z.z.,  

- min. šírka hlavných uličných koridorov 8 m, 
- min. šírka hlavnej vozidlovej komunikácie 5,5 m, 
- pešie komunikácie vedené min. po 1 strane uličného koridoru, 
- min. šírka pešej komunikácie 1,5 m bez stĺpov VO, 
- parkovacie stojiska riešené na pozemkoch RD - v počte 2 stojiska /RD, 
- stožiare verejného osvetlenia budú umiestnené podľa možnosti v zelených pásoch, v prípade 

umiestnenia stožiarov VO na chodníku budú tieto umiestnené pri oplotení pozemkov RD, pri 
zachovaní min. prechodnej šírky 1,5 m,  

- realizácia objektov RD zasahujúcich do bezpečnostného pásma VTL plynovodu je podmienená 
súhlasným stanoviskom správcu - SPP, 

- výška oplotenia od ulice pozemkov bude max. 1,5 m nad úroveň upraveného terénu, oplotenie  
v nárožiach v šírke min. 10 m riešiť ako priehľadné, 

-    odvedenie dažďových vôd z komunikácií, zo spevnených plôch a zo striech plánovaných rodinných 
domov : 
vytvárať podmienky pre zadržiavanie dažďovej vody na zastavanom území mesta (vsakovaním, 
zachytávaním v nádržiach, jazierkach, využívaním pre úžitkové účely) a to na základe výstupov 
z hydrogeologického prieskumu a hydrotechnického výpočtu množstva dažďových vôd.  

 
3.2. Lokalita IBV Na hore III  
 
Pri výstavbe RD rešpektovať nasledujúce regulatívy: 
- max. výška objektov RD 2n.p. + podkrovie, 
- výška hrebeňa RD max. 12 m nad úroveň terénu pri vstupe do objektu od pôvodného terénu, 
- koeficient zastavanosti objektmi a spevnenými plochami 0,4,   
- koeficient zastavanosti objektmi 0,3,   
- stavebná čiara - 5 m, 6 m, 10,5 m od uličnej čiary, resp. 9,25 m, 10,75, 15,25 m od osi komunikácie 

(podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy),   
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- hĺbka zástavby od stavebnej čiary 15 m, 
- vzdialenosti od susedných pozemkov budú v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., 
- max. výška oplotenia pozemkov RD 1,5 m nad upraveným terénom, oplotenie  v nárožiach v šírke 

min. 10 m riešiť ako priehľadné, 
- v rámci pozemkov RD realizovať plochy statickej dopravy v počte 2 parkovacie stojiská/RD, 
- odvedenie dažďových vôd z komunikácií, zo spevnených plôch a zo striech plánovaných rodinných 

domov riešiť:  
 - v súlade so závermi inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý spracoval Geopol Prešov 

s.r.o. dňa 22.7.2010 a je k dispozícii na meste Košice - stavebnom úrade, Mestskej časti 
Košice - Krásna a Geopol Prešov, 

- súčasťou projektovej dokumentácie bude návrh akumulačnej nádrže (nie vsakovacej) na 
zachytávanie povrchových vôd, s jej možným využitím pre úžitkové účely.  

 
Vzhľadom na charakter lokality stanovuje sa povinnosť pre developera pred povoľovaním akýchkoľvek 
stavieb v danej lokalite spracovať inžinierskogeologický prieskum pre celú lokalitu.  
 
3.3. Lokalita Ulica Edisonova 
 
Pri výstavbe RD rešpektovať nasledujúce regulatívy: 
- max. výška objektu RD 2n.p. + podkrovie, 
- výška hrebeňa RD max. 12 m od pôvodného terénu, 
- koeficient zastavanosti objektmi a spevnenými plochami 0,4,   
- koeficient zastavanosti objektmi 0,3,   
- stavebná čiara (podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy),   
- hĺbka zástavby od stavebnej čiary 15 m, 
- vzdialenosti od susedných pozemkov budú v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., 
- max. výška oplotenia pozemkov RD 1,5 m od upraveného terénom, 
- v rámci pozemkov RD realizovať plochy statickej dopravy v počte 2 parkovacie stojiská/RD, 
- vytvárať podmienky pre zadržiavanie dažďovej vody na zastavanom území mesta (vsakovaním, 

zachytávaním v nádržiach, jazierkach, využívaním pre úžitkové účely) a to  na základe výstupov 
z hydrogeologického prieskumu a hydrotechnického výpočtu množstva dažďových vôd. 

 
3.6. Lokalita Ulica Ukrajinská 
 
Pri výstavbe RD rešpektovať nasledujúce regulatívy: 
- max. výška objektu RD 2n.p. + podkrovie, 
- výška hrebeňa RD max. 12 m od pôvodného terénu, 
- koeficient zastavanosti objektmi a spevnenými plochami 0,4,   
- koeficient zastavanosti objektmi 0,3,   
- stavebná čiara (podľa výkresu č.1 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy),   
- hĺbka zástavby od stavebnej čiary 15 m, 
- vzdialenosti od susedných pozemkov budú v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., 
- max. výška oplotenia pozemkov RD 1,5 m od upraveného terénom, 
- v rámci pozemkov RD realizovať plochy statickej dopravy v počte 2 parkovacie stojiská/RD, 
- vytvárať podmienky pre zadržiavanie dažďovej vody na zastavanom území mesta (vsakovaním, 

zachytávaním v nádržiach, jazierkach, využívaním pre úžitkové účely) a to  na základe výstupov 
z hydrogeologického prieskumu a hydrotechnického výpočtu množstva dažďových vôd. 

 
4.) Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia 
 
Zmeny a doplnky ÚPN-Z Krásna nad Hornádom 2016 stanovujú nasledujúce zmeny a doplnky 
regulatívov umiestnenia verejného dopravného vybavenia: 
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4.1.  Lokalita IBV Záhumnie 
 
- navrhovaný komunikačný systém napojiť na jestvujúci systém miestnych komunikácii v uliciach 

Prašná, Zelená, K majeru, Krajná, Ortoviská a Minská,  
- miestne obslužné komunikácie realizovať v parametroch C2-MO 6,5/40, C3-MO 6,5/30,  
- jestvujúcu miestnu komunikáciu v ul. Prašná zrekonštruovať a rozšíriť v celej dĺžke na parametre C2- 

MO 6,5/40 C2-MO 6,5/30, 
- upokojené komunikácie realizovať v parametroch D1- š 4,0, D1- š 3,0, 
- pri zastávkach MHD realizovať zastávkové pruhy, 
- v koncovej polohe ul. Prašná zrealizovať navrhované obratisko, 
- realizovať navrhovanú verejnú komunikáciu sprístupňujúca pozemok č. p. 9515/2 vo funkčnej triede 

a kategórii C3-MO 4/30 (úprava základnej kategórie C3-MO 3,75/30 s celkovým uličným priestorom 
0,5 m + 3 m komunikácia + 0,5 m (s obojstranným bezpečnostným odstupom 0,5 m oproti pevnej 
prekážke).    

 
4.2.  Lokalita IBV Na hore III 
 
- realizovať prejazdné obslužné komunikácie vo funkčnej triede a kategórii C2-MO 6,5/40, C2-MO 

7,5/40, 
- realizovať slepé obslužné komunikácie vo funkčnej triede a kategórii C2- MO 6,5/40, 
- realizovať v uličných koridoroch pešie komunikácie šírky 1,5 m (podľa výkresu č.1 Komplexný 

urbanisticky návrh, Návrh dopravy). 
 
4.3. Lokalita Ulica Edisonova 
 
- realizovať navrhovanú verejnú komunikáciu sprístupňujúca pozemok RD vo funkčnej triede 

a kategórii C3-MO 4/30 (úprava základnej kategórie C3-MO 3,75/30 s celkovým uličným priestorom 
0,5 m + 3 m komunikácia + 0,5 m (s obojstranným bezpečnostným odstupom 0,5 m oproti pevnej 
prekážke).    

 
4.4. Lokalita Ulica Opátska, Ulica Žiacka 
 
- realizovať v uličnom koridore ul. Opátska a Žiacka pešie komunikácie (podľa výkresu č.1 

Komplexný urbanisticky návrh, Návrh dopravy). 
 
4.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda 
 
- existujúcu miestnu komunikáciu v ul. Sv. Gorazda zrekonštruovať a rozšíriť v celej dĺžke na 

parametre C3-MO 3,75/30, rekonštruovaná komunikácia sa dopravne napojí na  ulicu Keldišova,  
- realizovať v uličnom koridore ul. Golianova pešiu komunikáciu šírky 1,5 - 2,0 m (podľa výkresu č.1 

Komplexný urbanisticky návrh, Návrh dopravy). 
 
4.6. Lokalita Ulica Ukrajinská 
 
 realizovať navrhovanú verejnú komunikáciu vo funkčnej triede a kategórii C3-MO 4/30 (úprava 

základnej kategórie C3-MO 3,75/30 s celkovým uličným priestorom 0,5 m + 3 m komunikácia + 0,5 
m (s obojstranným bezpečnostným odstupom 0,5 m oproti pevnej prekážke). Vo východnej časti sa 
vypúšťajú obojstranné chodníky, celkový uličný koridor je 6 m.  

 
5. Regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia 
 
5.1. Vodné hospodárstvo 
 
5.1.1. Lokalita IBV Záhumnie 
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- rešpektovať stanovisko VVS, a.s. k PD pre územné rozhodnutie Košice - Krásna, IBV Záhumnie č. 
16869/2012/O/ÚVR dňa 22. februára 2013: 

         - rozvod pre IBV Záhumnie - Krásna sa nápoji na terajší vodovodný rád smerujúci z Krásnej - Hutka 
D 160, 

 - splašková kanalizácia tlaková bude zaústená do terajšej splaškovej kanalizácie tlakovej obce, 
Zaústenie IBV Krásna Záhumnie sa prevedie podľa rokovania s VVS, a.s. v jednom bode, a to na 
Ukrajinskej ulici, do terajšej tlakovej kanalizácie D 110,    

 - zhodnotenie lokality bolo pre 195 RD - 873 obyvateľov a tieto údaje sú limitujúce - ďalší nárast 
nad tieto hodnoty nie je prípustný vzhľadom na kapacitu jestvujúcej tlakovej kanalizácie,    

-  odvádzanie dažďových vôd z verejných komunikácii riešiť vsakovaním do podložia dažďovou 
kanalizáciou zaústenou do vsakovacích nádrží,  

- tlakovú a dažďovú kanalizáciu trasovať v telese cesty, 
- dažďová voda zo striech RD a zo spevnených plôch na pozemkoch RD bude odvádzaná do podložia 

individuálnymi trativodmi. 
 
5.1.2. Lokalita IBV Na hore III 
 
- zásobovanie obytného súboru pitnou vodou zabezpečiť z jestvujúceho vodovodu, 
- navrhovaný rozvodný vodovodný systém napojiť na jestvujúci rozvod vody v priľahlých uliciach,  
- v uličných priestoroch chrániť koridor pre prívodné vodovodné potrubie do plánovaného vodojemu 

2 x 150 m3,  
- vodojem 2x150 m3 je súvisiacou investíciou stavby obytného súboru Na Hore III,  
- realizovať vodojem Krásna 1 o kapacite 2 x 50 m3 pre zásobovanie obytného súboru, 
-  odvádzanie splaškových vôd z navrhovanej zástavby realizovať navrhovanou gravitačnou  

kanalizáciou s prečerpávaním splaškov dvoma čerpacími stanicami do existujúcej kanalizácie 
obytného súboru Na Hore II, podľa technických podmienok, vyplývajúcich z hydrotechnického 
posúdenia. Poloha čerpacích staníc bude upresnená v následnej dokumentácií pre územné 
rozhodnutie na umiestnenie komunikácií a inžinierskych sietí,    

-  realizovať tlakovú kanalizáciou na odvádzanie splaškových vôd z navrhovanej zástavby napojením 
na existujúcu tlakovú kanalizáciu obytného súboru Na hore II,  

- dažďové vody zo spevnených plôch odvádzať v profile navrhovaných komunikácií s napojením na 
už vybudovaný systém odvádzania dažďových vôd v kontaktnej zástavbe.  

 
5.1.3. Lokalita Ulica Edisonova 
  
- zásobovanie rodinného domu pitnou vodou realizovať vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu 

na ul. Edisonova, 
- odvádzanie splaškových vôd z navrhovaného rodinného domu realizovať kanalizačnou prípojkou do 

existujúcej tlakovej splaškovej kanalizácie na ul. Edisonova, 
- dažďové vody zo spevnených plôch odvádzať v profile navrhovanej komunikácie s napojením na už 

vybudovaný systém odvádzania dažďových vôd v kontaktnej zástavbe.  
 

5.1.4. Lokalita Ulica Opátska, Ulica Žiacka 
 
- dažďové vody zo spevnených plôch odvádzať v profile existujúcich komunikácie s napojením na už 

vybudovaný systém odvádzania dažďových vôd.   
 
5.1.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda 
 
- realizovať rozšírenie vodovodnej siete do slepej ulici Sv. Gorazda s napojením na existujúce 

rozvodné potrubie na ulici Keldišova,    
- dažďové vody zo spevnených plôch odvádzať v profile existujúcej komunikácie s napojením na už 

vybudovaný systém odvádzania dažďových vôd.   
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5.1.6. Lokalita Ulica Ukrajinská 
  
- zásobovanie dvoch rodinných domov pitnou vodou realizovať vodovodnou prípojkou z verejného 

vodovodu na ul. Ukrajinská, 
- odvádzanie splaškových vôd z navrhovaných dvoch rodinných domov realizovať kanalizačnou 

prípojkou do existujúcej tlakovej splaškovej kanalizácie na ul. Ukrajinská, 
- dažďové vody zo spevnených plôch odvádzať v profile navrhovanej komunikácie s napojením na už 

vybudovaný systém odvádzania dažďových vôd v kontaktnej zástavbe.  
 

5.2. Energetika 
 
5.2.1. Lokalita IBV Záhumnie 
 
- zrušiť jestvujúcu stĺpovú TS 9 na riešenom území a časť jej VN prípojky prechádzajúcu územím 

zástavby, 
- zásobovanie územia zabezpečiť z jestvujúcej vzdušnej VN prípojky k TS9, (ktorá bude ukončená pred 

hranicou obytnej zástavby) cez navrhované TS1, TS2 a TS3, 
- napojenie transformačných staníc zabezpečiť podzemným VN káblom,  
- distribučné NN rozvody realizovať podzemnými káblami trasovanými v koridoroch ulíc mimo cestné 

teleso, 
- navrhovanú distribučnú NN sieť prepojiť na jestvujúce NN rozvody v priľahlej zástavbe za účelom jej 

zokruhovania,   
- územie bude zásobované plynom cez STL rozvodnú sieť trasovanú v koridoroch ulíc, 
-  napojenie - z jestvujúceho STL vedenia od RS VTL/STL v ulici Krajná, 
- navrhovanú distribučnú STL sieť prepojiť na jestvujúce STL rozvody plynu v ul. Prašná a ul. 

Kladenská za účelom jej zokruhovania. 
 
5.2.2. Lokalita IBV Na hore III 
 
- realizovať novú distribučnú trafostanicu (kioskovú),   
- distribučnú tranfostanicu napojiť VN prípojkou z voľného vývodu vo VN rozvádzači existujúcej 

trafostanice TS 25 Krásna n/H Na hore II, napojenej z podzemného káblového VN vedenia V325, 
- distribučné NN rozvody realizovať podzemným káblovým vedením v koridoroch ulíc mimo cestné 

teleso, 
- navrhovanú distribučnú NN sieť prepojiť na jestvujúce NN rozvody v priľahlej zástavbe,  
-  zdroj plynu pre riešené územie - STL rozvody v priľahlej zástavbe, 
- navrhovanú distribučnú STL sieť prepojiť na jestvujúce STL rozvody v priľahlej zástavbe.   
 
5.2.3. Lokalita Ulica Edisonova 
 
- zásobovanie rodinného domu elektrickou energiou realizovať NN prípojkou z existujúceho NN 

vedenia na ul. Edisonova,  
- zásobovanie rodinného domu plynom realizovať STL plynovou prípojkou z existujúceho STL 

plynovodu na ul. Edisonova.  
 
5.2.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda 
 
- realizovať rozšírenie NN elektrickej distribučnej siete VSD v koridore slepej ulici Sv. Gorazda 

z existujúcej transformačnej stanice TS0224-0003 situovanej v koridore ulici Golianova.  
 
5.2.6. Lokalita Ulica Ukrajinská 
 
- zásobovanie troch rodinných domov elektrickou energiou realizovať NN prípojkou z existujúceho 

NN vedenia na ul. Ukrajinská,  
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- zásobovanie troch rodinných domov plynom realizovať STL plynovou prípojkou z existujúceho STL 
plynovodu na ul. Ukrajinská.  

 
6. Ochranné a bezpečnostné pásma  
 
Riešeného územia sa dotýkajú nasledujúce ochranné a bezpečnostné pásma: 
 
-    ochranné pásmo kužeľovej plochy letiska Košice (sklon 4 % - 1:25) s výškovým obmedzením 280 - 

355 m n. m. Bpv, 
-  ochranné pásmo 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm na obe strany od osi potrubia, 
-  ochranné pásmo 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm na obe strany od 

osi potrubia, 
-  ochranné pásmo 8 m pre technologické objekty - regulačná stanica, 
- ochranné pásmo distribučných plynovodov v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším 

ako 0,4 MPa 1 m na obe strany od osi plynovodu, 
- ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia 1 m pri napätí do 110 kV na obe strany od 

krajného vodiča, 
- ochranné pásmo nadzemného 22 kV vedenia - 10 m na obe strany od krajných vodičov, 
- ochranné pásmo distribučnej trafostanice z vysokého napätia na nízke napätie 10 m od konštrukcie 

trafostanice, 
- ochranné pásmo verejného vodovodu 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obe 

strany, 
- ochranné pásmo verejnej kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obe 

strany, 
-  bezpečnostné pásmo 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4,0 MPa a s menovitou svetlosťou 

do 350mm, 
-  bezpečnostné pásmo 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4,0 MPa s menovitou svetlosťou 

nad 350 mm, 
-  bezpečnostné pásmo 50 m pri regulačných staniciach. 
 
Činnosť v území ochranných a bezpečnostných pásiem stanovených na ochranu týchto energetických 
vedení a zariadení musí byť v súlade so zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike prípadne so súhlasom 
správcov uvedených zariadení. 
Rodinné domy môžu byť umiestnené mimo ochranného aj bezpečnostného pásma VTL plynovodov 
v zmysle § 56 a § 57 energetického zákona č. 656/2004 Z.z. Umiestniť stavby v bezpečnostnom pásme je 
možné v zmysle TPP 906 01 - pravidlo o umiestňovaní stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach 
distribučných sieti. V takom prípade je nutné spracovať PD umiestnenia stavieb v zmysle TPP 906 01 
a zaslať ju na odsúhlasenie.  
 
7. Vecná koordinácia výstavby 
 
Realizácia navrhovaných obytných súborov bude prebiehať v nasledujúcej vecnej postupnosti.  
 
- inžinierskogeologický prieskum,  
- výstavba inžinierskych sietí,  
- výstavby komunikácií, 
- výstavba rodinných domov.  
 
8. Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. Zoznam verejno-prospešných 

stavieb 
 
Pozemky na verejnoprospešné stavby: 
IBV Na hore III - KN-C parc. č. 8374/2, 8372/2 - vodojem Krásna 1 (2 x 50 m3). 
Ul. Opátska, ul. Žiacka - KN-C parc. č. 8065/1, 8062 - pešie komunikácie.  
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Ul. Golianova - KN-C parc. č. 8107 - pešia komunikácia.  
Ul. Ukrajinská - KN-C parc. č. 5936, 5938, 5939, 5925 - obslužná komunikácia. 
Ul. Edisonova - KN-C parc. č. 6526/3, 6526/2, 6543/1 - obslužná komunikácia. 
IBV Záhumnie - KN-C parc. č. č. 9698, 9694, 9695 - obslužná komunikácia. 
 
Zoznam verejnoprospešných stavieb:  
01 - vodojem Krásna 1 (2 x 50 m3) v lokalite IBV Na Hore III. 
02 - pešie komunikácie na ul. Opátska a Žiacka.  
03 - pešia komunikácia na ul. Golianova. 
04 - obslužná komunikácia v lokalite ul. Ukrajinská.  
05 - obslužná komunikácia v lokalite ul. Edisonova.  
06 - obslužná komunikácia v lokalite IBV Záhumnie.  
 
Pozemky na vykonanie asanácii sa nenavrhujú  
 
9. Schéma záväznej časti a verejnoprospešných stavieb 


