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ÚVOD 
Zmeny a doplnky ZaD ÚPN HSA Košice 2013 boli spracované na základe požiadavky mesta 

Košice s cieľom zapracovať do územného plánu mesta niektoré čiastkové koncepcie, ktoré boli 
v poslednom čase spracované najmä na úrovni urbanistických štúdií a následne diskutované 
a vyhodnocované. Jedná sa celkovo viac ako 10 lokalít v rôznych mestských častiach. Okrem toho bola 
spracovaná lokalita „celé mesto“, v ktorej bola aktualizované inundačné pásmo Hornádu, upresnený 
priebeh rýchlostnej cesty R2 a niektoré časti textu. Lokality sú graficky znázornené na prehľadnom 
výkrese širších vzťahov (č. 0)  

Elaborát grafickej časti komplexného návrhu je spracovaný formou výrezov z hlavného výkresu 
ÚPN HSA v m1/10000 so stavom k máju 2013. Na tieto výrezy boli zhotovené priesvitky, na ktorých je 
navrhovaná zmena viditeľná v kontexte pôvodného návrhu. Ďalej bola vyhotovená elektronická podoba 
elaborátu vo formáte pdf, vhodná pre publikovanie na webe, kde pôvodný a navrhovaný stav sú 
odlíšené sýtosťou farieb.  

Kapitoly zaoberajúce sa vyhodnotením návrhu z pohľadu regionálneho územného systému 
ekologickej stability boli spracované s použitím údajov z platného RÚSES Košice-mesto a MÚSES 
Košice – mesto (obe 2006), ktoré poskytol ÚHA mesta Košíc. 

Kapitoly vyhodnocujúce radónové riziko a nebezpečenstvo svahových pohybov boli spracované 
s použitím „luxemburských máp“, ktoré poskytol ÚHA mesta Košíc a listu ŠGÚDŠ. Pre riešenie 
jednotlivých lokalít boli použité ďalšie materiály ako územné plány zón a urbanistické štúdie, konkrétne: 
urbanistická štúdia IBV Bankov (R. Rozman, 2013), overovacia štúdia Kolonia (Fasa-da, s.r.o., Serfozo, 
2013), overovacia štúdia Ludvikov dvor (Kopa, s.r.o., Pacák, Koban, 2013), UŠ Slivník (Koniar, 2013, 
UŠ IBV pod Bankovom, Rozman, 2013). Podklady k zakresleniu upravenej inundačnej čiary Q100 
a nového trasovania R2 nám poskytlo ÚHA mesta Košice. 

Časť vyhodnotenie využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je 
spracovaná ako osobitná príloha. Materiál bol spracovaný s použitím podkladu (polohopis, mapa BPEJ, 
mapa poľnohospodárskych kultúr), ktorý spracovateľovi poskytol ÚHA mesta Košíc vo formáte dgn a je 
to podklad, na ktorom je spracovaný súčasný územný plán HSA. Informácie o bonitovaných 
pôdnoekologických jednotkách v zastavanom území, pokiaľ ich neobsahovali doterajšie výkresy ÚPN 
HSA a neboli dostupné na portáli www.pôdnemapy.sk, poskytol VÚPOP Prešov (Barca Osloboditeľov 
a Slivník). Spracovateľ mal ďalej k dispozícii výtlačok výkresu záberov ppf a rozhodnutie úradu 
o súhlase s vyňatím. Výkres znázorňoval stav záberov ppf k roku 1994, po tomto dátume už výkres 
záberu ppf nebol aktualizovaný, na rozdiel od komplexného výkresu, do ktorého sa priebežne 
zakresľujú prijaté zmeny.  

Výkresy jednotlivých lokalít v m1/10 000 obsahujú vyznačené novonavrhované zábery a aj 
v predošlých zmenách a doplnkoch prijaté zábery, na ktorých navrhujeme zmenu funkčného využitia.  

V tabuľkovej časti sú potom vykázané plochy novonavrhovaných záberov. 
Text je usporiadaný podľa jednotlivých mestských častí. 
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MESTO KOŠICE 
zmena č. názov lokality výkres č. 
68 CELÉ ÚZEMIE HSA bez výkresu 

 

■ V zmenách a doplnkoch 2013 sa v ich záväznej časti upravuje: 
Text regulujúci maximálnu zastaviteľnoť pozemkov v záhradkárskych osadách. Slovo pozemok 

sa mení na slovo parcela, aby sa používalo rovnaké názvoslovie ako v katastrálnom zákone a možnosť 
10% zastaviteľnosti sa upresňuje tak, že do zastavanej plochy sa počítajú okrem plôch zastavaných 
budovami aj spevnené plochy. Teda koeficient zastavanosti Kz smie byť max. 10% (teda nie koeficient 
zastavanosti objektami KZO, ktorý tým pádom bude 10% alebo menej) 

 
 
 

MESTO KOŠICE  

zmena č. názov lokality výkres č. 
69 ZÁPLAVOVÁ ČIARA Q100  3/1 a 3/2 

 
■ Doterajšia čiara záplavového územia sa aktualizuje za novú na základe č. CZ 

7268/2013/49220/Bv , zo dňa 16.04.2013 od správcu toku Hornád - SVP, š.p., OZ Košice. Nová 
záplavová čiara je spresnením doterajšej. 
 
 
 

MESTO KOŠICE  

zmena č. názov lokality výkres č. 
70 R2 3/3 a 3/4 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa zhoduje v hrubých rysoch s doterajším priebehom rýchlostnej komunikácie R2. 

Jedná sa o úsek od existujúcej mimoúrovňovej križovatky pri USS v Šaci, vedúci ďalej pozdĺž 
severného okraja areálu USS, stáčajúci sa opäť na sever a vedúci až po kríženie cesty s Hornádom 
v oblasti Krásnej. Ďalší úsek potom na východe mesta, od polohy cca pri Rešovom majeri, vedúci na 
sever a končiaci pri krížení cesty s Torysou. 

■ Charakteristika lokality 
Jedná sa o prevažne rovinatý terén vedúci priemyselnou i poľnohospodárskou krajinou, na 

veľkom úseku paralelne so železnicou. Vo východnej časti mesta vedie poľnohospodárskou krajinou, 
údolím Torysy čiastočne jej inundačnýcm územím. 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Rýchlostná komunikácia R2 a  tzv. „biele plochy“ t.j. plochy s ponechaním terajšieho určenia, 

najmä orná a pod. pôda 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Zmenami a doplnkami sa upresňuje trasa vedenia cesty podľa poslednej technickej 

dokumentácie stavby. 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
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Nové riešenie nepredstavuje rozdiel voči doterajším vplyvom na ŽP. Poľnohospodárska pôda sa 
navrhuje na vyňatie z fondu v rámci ÚP VÚC Košického kraja. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Problémy vplyvov na ŽP, ÚSES a pod sa riešia v rámci ÚPN VÚC Košického kraja. Vplyv bude 

podobný, ako v doterajšom trasovaní. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Posudzovať radónové riziko v tomto prípade nie je potrebné. 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
V línii cesty možno počítať s výskytom archeologických nálezov. 
 
 
 

MESTSKÁ ČASŤ  SEVER  

zmena č. názov lokality výkres č. 
71 POD BANKOVOM 3/5 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita je na konci Starej Spišskej cesty, na východ od nej,  pri vstupe do areálu bane Bankov. 

Hranice v zmysle grafiky na komplexnom výkrese, na juhozápade územia je hranicou Stará spišská 
cesta, na juhu Trenčianska ulica, na západe predlženie Palmovej ulice, na severe hranice pozemkov 
tzv. baníckych domov a vnútroareálová komunikácia bane Bankov. 

■ Charakteristika lokality 
Jedná sa o existujúcu plochu záhradných domov, záhradiek a rodinných domov, tzv. „baníckych 

domov“. Na plochách vhodných pre zástavbu rodinných domov je vybudovaná technická infraštruktúra 
a komunikácie. Lokalita je celá v ložiskovom území bane Bankov. Lokalita je pre svoju peknú polohu 
s výhľadmi a dobrý prístup do mesta vhodnou na výstavbu domov na bývanie. 

V hornej časti vymedzeného územia stoja priemyselné objekty. 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Plocha záhradok - stav 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Štvrť záhradkárskej kolónie sa transformuje na plochy bývania v málopodlažnej zástavbe, 

rodinných domoch samostatne stojacich aj/alebo radových. Dôvodom je, že upadajúca ťažba umožňuje 
transformovať tieto územia, na ktorých aj tak už desiatky rokov stoja domy na bývanie. 

V severnej časti plochy ZaD zosúlaďujú ÚPN HSA s realitou. Bolo  nesprávne, že plocha 
banského závodu s priemyselnými stavbami bola zakreslená ako existujúca záhradkárska osada. 
Zakresľuje sa teda plocha súčasného určenia, v našom konkrétnom prípade plocha pre priemysel. 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Dopravné sprístupnenie lokality je zo Starej Spišskej cesty. Pre obsluhu územia sú vybudované 

obslužné komunikácie s príslušnou infraštruktúrou. 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Vplyv na životné prostredie bežný, taký ako v prípade iných štvrtí rodinných domov. Prínosom 

bude vyššia starostlivosť o prostredie v porovnaní s dnešným zanedbaným stavom. Bude potrebné 
vyňatie z fondu poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárska činnosť na danom území sa obmedzuje na 
záhradkárov. 
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■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Dané územie nie je časťou systémov ekologickej stability. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Územie patrí do pásma potencionálne nestabilných území – geologický prieskum pred 

developovaním je nutný. Okrem toho leží v ložiskovom území bane Bankov, v ktorom však už aj tak je 
množstvo iných domov. 

Radónové nebezpečenstvo: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Na danom území sa môžu vyskytnúť archeologické nálezy. 
 
 
 

MESTSKÁ ČASŤ  SEVER  

zmena č. názov lokality výkres č. 
72 NAD RAČÍM POTOKOM 3/6 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje v priestore na sever od jazdeckého areálu, na východnom svahu nad 

odkaliskami Račieho potoka v rozsahu zakreslenia existujúcich plôch záhradkárskej osady.  

■ Charakteristika lokality 
Jedná sa o súvislý lán poľnohospodárskej pôdy bez stavebných objektov na nej. Pôda je 

obrábaná. 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Plochy záhradkárskych osád - stav 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Plocha sa v rámci Zmien a doplnkov dáva do súladu so skutočnosťou. Zakresľuje sa ako tzv. 

„biela plocha“, čiže plocha súčasnej funkcie,  čo je poľnohospodárska pôda. Plocha bola v súčasne 
platnom ÚPN HSA zakreslená nesprávne ako existujúca záhradkárska lokalita.  

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 

Nie je potrebný 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Táto operácia sa týka len územného plánu a nemá vplyv na dianie v teréne. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Územie nie je súčasťou systémov ÚSES. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Územie je potencionálne nestabilné alebo stabilné, radónové riziko stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Výskyt archeologických nálezov sa nevylučuje 
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MESTSKÁ ČASŤ  STARÉ MESTO  

zmena č. názov lokality výkres č. 
73 PRI PLAVÁRNI 3/7 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje v priestore na sever od Palackého ulice, zahŕňa obe strany Bajzovej 

ulice a priestor na sever od zadných traktov zástavby Bajzovej. Na západe je hranicou komunikácia 
Protifašistických bojovníkov, na východe navrhovaná mimoúrovňová križovatka. 

■ Charakteristika lokality 
Jedná sa o husto zastavané územie s veľkou dopravnou záťažou, aj statickou. Charakterizuje 

ju obytná zástavba, občianska vybavenosť (restaurant, McDonalds a pod.) a plaváreň, čiže plocha pre 
šport. Zo strany západnej a východnej pôsobí dosť neusporiadaným dojmom. 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Zmiešané plochy bývania vo viacpodlažnej zástavbe a občianskej vybavenosti, plochy pre 

šport, verejná zeleň 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Plocha sa v rámci Zmien a doplnkov dáva do súladu s novým územným plánom zóny pre 

námestie Osloboditeľov.  V rámci toho dochádza k zakresleniu Bajzovej ulice do územného plánu aj 
volného priestranstva, t.č. slúžiaceho ako parkovisko pred plavárňou. Disponibilné plochy sa navrhujú 
na zástavbu budovami zmiešaných funkcií.  

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Navrhuje sa nasledovné riešenie dopravy: Bajzova sa napája na navrhovanú mimoúrovňovú 

križovatku za autobusovou stanicou, z nej sa odpája nová, slepá ulica vedúca na rozhraní areálu 
plavárne a navrhovanej zástavby. (viď Regulačný plán námestia Osloboditeľov) Na tejto komunikácii 
budú umiestnené parkovacie plochy. Ruší sa terajšie šikmé prepojenie z Palackého smerom na Bajzovu 
a plocha sa zastavia tak, aby blok pôsobil kompaktným dojmom. Zároveň sa  zakresľuje presnejšie 
hranica zástavby na západe územia tak, aby sa v územnom pláne znázornilo existujúce parkovisko. 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Úprava je bez vplyvu na životné prostredie a poľnohospodárstvo. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Územie nie je súčasťou systémov ÚSES. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Územie je stabilné, radónové riziko stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Výskyt archeologických nálezov je možný. 
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MESTSKÁ ČASŤ  KVP A MYSLAVA  

zmena č. názov lokality výkres č. 
74 JANA PAVLA II. 3/8 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje ako dvojica komunikácií v trase podľa grafiky na komplexnom výkrese, 

jedna vedie z Klimkovičovej ulice a druhá z Jana Pavla II. do spoločného bodu na lokalite Kopa 

■ Charakteristika lokality 
Svahovité územie, nezastavané, s trávnym a kríkovým porastom. V najnižšej časti údolia 

nevýrazný vodný tok.  

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
komunikácia medzi Kopou a Klimkovičovou, zmiešané plochy bývania vo viacpodlažnej 

zástavbe a občianskej vybavenosti, verejná zeleň 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Zmena sa navrhuje z dôvodu lepšieho napojenia lokality Kopa na celomestskú dopravnú sieť, 

nakoľko lokalita Kopa je v súčasnosti napojená na Myslavskú ulicu len kapacitne nedostatočnými 
existujúcimi komunikáciami, ktoré nie je možné rozšíriť. 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Navrhuje sa úprava trasovania prepojovacej komunikácie na Klimkovičovu na základe detailnej 

štúdie riešenia a navrhuje sa ďalšie napojenie lokality prostredníctvom komunikácie Kopa – Jana Pavla 
II. 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Na danom území neprebieha poľnohospodárska činnosť. Dopravné trasy oproti súčasnému 

stavu sa skrátia a presunú sa z husto zastavaných území Myslavy na kapacitné komunikácie, čo je 
pozitívny efekt pre životné prostredie. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Navrhované komunikácie sú v dotyku s biokoridorom miestneho významu č. 26 a 46, ktoré sa 

tiahnu v údolí a v terénnej priehlbine. Funkčnosť biokoridorov musí byť zachovaná, tieto je treba 
križovať cestou takým spôsobom, aby neboli prerušené. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Územie je potenciálne nestabilné až nestabilné. Vyskytuje sa tu potencionálny zosuv. 
Radónové nebezpečenstvo vysoké 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov  
Archeologické nálezy sú možné. 
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MESTSKÁ ČASŤ  ZÁPAD  

zmena č. názov lokality výkres č. 
75 POPRADSKÁ 3/9 

 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje ako územie s výskytom plôch občianskej vybavenosti, zelene, záhradok, 

ktoré je v súčasne platnej podobe ÚPN HSA označené ako rezervná plocha verejnej zelene, resp. ako 
tzv. biela plocha. 

■ Charakteristika lokality 
Lokalita položená nad Popradskou ulicou v svahu, ktorý sa prudko zvažuje k Račiemu potoku. 

Intenzívne využívaná ako plocha občianskej vybavenosti s predajňou stavív, čerpacou stanicou a pod. 
V údolí Račieho potoka záhrady, nad nimi voľná plocha. Severným okrajom prechádza hranica 
ložiskového územia Bankov 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Rezervná plocha pre verejnú zeleň 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Zmenou zákresu v územnom pláne sa dáva do súladu územný plán so skutočnosťou, výskyt 

plôch vybavenosti sa potvrdzuje, takisto, ako plochy záhradok, ktoré na disponibilnej ploche sa navrhujú 
na rozšírenie. Zeleň nad údolím plní funkciu biokoridoru. 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Lokalita je prístupná z Popradskej ul., záhradky od Račieho potoka a napojením na existujúcu 

sieť cestičiek záhradkárskej lokality 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Uchovanie zelene na svahu prispeje k životaschopnosti biokoridoru, potvrdenie ostatných plôch 

a vytvorenie záhradiek má neutrálny vplyv na životné prostredie. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Údolím potoka vedie biokoridor miestneho významu č. 14 a biokoridor regionálneho významu č. 

I, spájajúci Biocentrum regionálneho významu Košický les a okolie amfiteátra. Navrhované riešenie 
podporuje existenciu biokoridorov. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Územie stabilné až potencionálne nestabilné. Radónové nebezpečenstvo: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy možné. 



SPRIEVODNÁ SPRÁVA - Zmeny a doplnky  ÚPN HSA Košice 2013 (návrh na prerokovanie)  - spracované v: jún 2013 
10 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ  DARGOVSKÝCH HRDINOV  

zmena č. názov lokality výkres č. 
76 SLIVNÍK 3/10 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje na severozápadnej strane ulice Slivník. Na severozápadnej strane ju 

v zmysle grafiky ohraničuje územie geologicky nevhodné pre výstavbu.  

■ Charakteristika lokality 
Čiastočne zastavané územie rodinnými a rekreačnými domami. Členitý strmý terén s peknými 

výhľadmi na mesto. Územie je zosuvné a sú na ňom rozsiahle inžinierske diela, zabezpečujúce stabilitu 
sídliska stojaceho nad Slivníkom. (horizontálne odvodňovacie vrty) 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Plocha s funkčným využitím podľa skutočnosti, tzv. „biela plocha“ 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Vládne intenzívny záujem o urbanizáciu tejto lokality pre jej relatívnu blízkosť k mestu 

a zároveň vidiecke prostredie. Zástavba je možná na určitých miestach za predpokladu dôkladnej 
sanácie územia. Keďže územie je nestabilné, pri povoľovaní stavieb je potrebné postupovať obozretne. 
Stavať bude možné len za podmienky komplexnej sanácie územia, ktorej súčasťou bude aj odvodnenie 
územia do kanalizácie, vedúcej ulicou Slivník. Bezpečnosť územia zabezpečí aj ÚPNZ so zohľadnením 
podmienok sanácie. Povinnosť jeho spracovania je zakotvená v záväznej časti týchto zmien a doplnkov. 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Sprístupnenie existujúcou miestnou komunikáciou slepo ukončenou  pod triedou L. Svobody. 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Vplyv na životné prostredie je neutrálny, vyňatie z fondu poľnohospodárskej pôdy potrebné. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
V severnom svahu údolia leží biokoridor miestneho významu č. 23 a pozdĺž triedy Svobody 

vedie biokoridor miestneho významu č. 22. Navrhovaná zástavba do biokoridorov nezasahuje. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Jedná sa o nestabilné územie so zosuvmi. 
Radónové nebezpečenstvo: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy nie sú vylúčené. 
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MESTSKÁ ČASŤ  KOŠICKÁ NOVÁ VES  

zmena č. názov lokality výkres č. 
77 GEDER - ZÁHRADKY 3/11 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje na území súčasne existujúcich záhradok okrem územia na západ od 

navrhovanej komunikácie. 

■ Charakteristika lokality 
Lokalita na oboch svahoch doliny, na dne doliny tečie nevýrazný potok 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Rezervné plochy bývania v málopodlažnej zástavbe, verejná zeleň 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Zmena zakresľuje existujúci stav so zachovaním perspektívneho využitia lokality na 

horeuvedené účely 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 

Sprístupnenie sa navrhuje do vybudovania navrhovanej komunikácie ponechať v terajšom 
stave 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Nedochádza k žiadnej zmene oproti existujúcemu stavu 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Dnom Gedera vedie biokoridor miestneho významu č. 55, zásah do koridoru sa nenavrhuje 

žiadny 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Geologicky je územie potencionálne nestabilné, miestami podmáčané. 
Radónové riziko: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy nie sú vylúčené. 
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MESTSKÁ ČASŤ  KOŠICKÁ NOVÁ VES  

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

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje na ploche podľa grafiky na mieste terajších rezervných plôch. 

■ Charakteristika lokality 
Pohľadovo exponovaná lokalita na vyvýšenom mieste vo svahu západnej orientácie. T.č. 

nezastavané územia, poľnohospodárska pôda. Na okolí prebieha intenzívna urbanizácia 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Rezervné plochy občianskej vybavenosti 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Zmena navrhuje umožniť výstavbu na tomto mieste, ktorého okolie sa začína zastavovať a v 

budúcnosti sa tu bude križovať viacero komunikácií. Keďže ide o exponovanú lokalitu, je treba, aby 
architektonické riešenie stabieb tomu zodpovedalo a stavby sa umiestňovali podľa povinného ÚPNZ. 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Sprístupniť navrhovanou komunikáciou funkčnej triedy B2 v zmysle grafiky 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Bude potrebné vyňatie z fondu poľnohospodárskej pôdy 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Lokalita nie je súčasťou systému ÚSES 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Geologicky je územie potencionálne nestabilné, 
Radónové riziko: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy nie sú vylúčené. 
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MESTSKÁ ČASŤ  BARCA  

zmena č. názov lokality výkres č. 
79 OSLOBODITEĽOV 3/13 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalitu predstavuje oplotený pozemok ohraničený z jednej strany chodníkom a z druhej ul. 

Osloboditeľov, zo juhu areálom čerpacej stanice a na severe otočkou električiek 

■ Charakteristika lokality 
Izolovaný pozemok, rovinatý so zeleňou, zo všetkých strán obkolesený inými funkciami 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Podľa platného ÚPN HSA verejná zeleň, podľa ÚPNZ Barca občianska vybavenosť 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Zmenou sa dáva do súladu ÚPN HSA a ÚPNZ Barca. Plocha verejnej zelene na danom mieste 

je neudržateľná, lebo pozemok je v súkromnom vlastníctve. Umožnenie výstavby občianskej 
vybavenosti pri predpísaní regulatívu zachovania relatívne vysokého % zelene otvorí pozemok aj pre 
verejnosť 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Prístup od čerpačky 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Vplyv na životné prostredie je treba minimalizovať zachovaním čo najväčšieho počtu stromov 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Lokalita nie je súčasťou systému ÚSES 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Geologicky je územie stabilné, 
Radónové riziko: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy nie sú vylúčené. 



SPRIEVODNÁ SPRÁVA - Zmeny a doplnky  ÚPN HSA Košice 2013 (návrh na prerokovanie)  - spracované v: jún 2013 
14 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ  KRÁSNA  

zmena č. názov lokality výkres č. 
80 PRI IHRISKU 3/14 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje v zmysle grafiky na cca polovici územia vyznačenom v platnom 

ÚPNHSA ako rezervná plocha pre šport a rekreáciu 

■ Charakteristika lokality 
Rovinatý pozemok v dotyku s existujúcou a budúcou zástavbou rodinných domov. V minulosti 

opustená skládka - brownfield, dnes je rekultivovaný a pripravený na zástavbu 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Podľa platného ÚPN HSA plochy pre šport a rekreáciu 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Navrhuje sa plocha pre bývanie v málopodlažnej zástavbe, konkrétne rodinných domoch 

samostatne stojacich , radových a pod. Plocha bola už dávnejšie uvažovaná pre výstavbu. Doteraz 
zaradeniu medzi plochy pre výstavbu bránila zátopová čiara Hornádu Q100. Podrobnejší výpočet viedol 
k aktualizácii zátopovej čiara, ktorej poloha dnes už výstavbu umožňuje. 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Územie sprístupniť predĺžením uličnej siete priľahlého územia. Napojenie z obchvatovej 

komunikácie sa nepripúšťa. 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Vplyv na životné prostredie je je neutrálny, na danej ploche neprebieha poľnohospodárska 

činnosť. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Lokalita nie je súčasťou systému ÚSES 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Únosnosť základovej pôdy je treba preskúmať účelovým geologickým prieskumom 
Radónové riziko: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy nepredpokladáme 
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MESTSKÁ ČASŤ  KRÁSNA  

zmena č. názov lokality výkres č. 
81 REŠOV MAJER 3/15 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalitu vymedzuje pás územia široký ako terajší majer siahajúci po ochranné pásmo 

navrhovanej rýchlostnej cesty 

■ Charakteristika lokality 
Svahovitý pozemok s trávnatým porastom 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Podľa platného ÚPN HSA verejná zeleň – rezervná plocha, v skutočnosti lúka, či pasienok 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Navrhuje sa plocha pre bývanie v málopodlažnej zástavbe rodinných domov.  

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Nutnosťou a podmienkou výstavby je vybudovanie komunikácie v smere od Krásnej 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Negatívny vplyv na životné prostredie sa nepredpokladá 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Lokalita je súčasťou systému ÚSES a to ako interakčný prvok. 28. Okrem toho je pruh územia 

pozdĺž poľnej cesty od Krásnej biokoridorom miestneho významu č. 89 s priľahlým interakčným prvkom 
č. 25 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Geologicky je územie stabilné a potencionálne nestabilné. Nad Rešovým majerom je rozsiahla 

plocha vyznačená ako nestabilná so zosuvmi. Bude potrebné preskúmať, či zosuvy nad majerom 
nemôžu ohroziť majer samotný. 

Radónové riziko: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy nie sú vylúčené. 
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ME STSKÁ ČASŤ  ŠACA  

zmena č. názov lokality výkres č. 
82 LUDVIKOV DVOR 3/16 

 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje na troch lúkach nad Ludvikovým dvorom, ktoré sú obkolesené lesom 

alebo náletmi. Z juhu tvorí hranicu poľná cesta sprístupňujúca záhradky. 

■ Charakteristika lokality 
Svahovitý pozemok s trávnatým porastom, peknými výhľadmi na východ, dostatočne vzdialený 

od rušných komunikácií. 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Podľa platného plocha nenavrhovaná na zmeny, čiže poľnohospodárska pôda 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Navrhuje sa plocha pre bývanie v málopodlažnej zástavbe rodinných domov.  

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Lokalitu sprístupniť predĺžením existujúcej komunikácie od cesty I/50. Cesta vyžaduje úpravu 

na kategóriu MZ 7,5/50 a zriadenie autobusovej zastávky s otočkou. Ďalej je treba   vybudovať vodojem 
v zmysle súčasne platného ÚPN HSA ako aj uličné rozvody plynu a elektriky, vrátane potrebných 
trafostaníc. Plynovod STL, elektrické vzdušné vedenie 22kV a kanalizačný zberač sú navrhované, resp. 
zakreslené ako existujúce v súčasne platnom ÚPN HSA. 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Negatívny vplyv na životné prostredie sa nepredpokladá, vyňatie z fondu poľnohospodárskej 

pôdy bude nutné. Predpokladá sa však etapovité vynímanie s tým, že 1. etapu výstavby tvorí technická 
infraštruktúra, ktorá bude realizovaná naraz, ako celok. Zároveň sa v lokalite ruší návrh výstavby na 
pozemku, na ktorom je zatiaľ veľmi malá pravdepodobnosť usporiadania vlastníckych pomerov. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
Lokalita je v kontakte s biocentrom regionálneho významu Lesný komplex Kodydom. Jeho 

prítomnosť si vyžaduje obozretnosť pri plánovaní. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Geologicky je územie potencionálne nestabilné. Bude potrebný účelový geologický prieskum. 
Radónové riziko: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy nie sú vylúčené. 
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MESTSKÁ ČASŤ  ŤAHANOVCE / SÍDLISKO ŤAHANOVCE  

zmena č. názov lokality výkres č. 
83 PREPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA A IBV HRUŠOV 3/17 

■ Vymedzenie lokality 
Lokalita sa vymedzuje v rozsahu rezervných plôch pre málopodlažnú bytovú výstavbu podľa 

ÚPN HSA a v rozsahu existujúcej záhradkárskej lokality na Brusnicovou ul. K lokalite patrí aj plocha pre 
prepojovaciu komunikáciu v trasovaní podľa grafiky. 

■ Charakteristika lokality 
Svahovitý pozemok s trávnatým porastom a peknými výhľadmi na mesto 

■ Určenie podľa platného ÚPN HSA Košice 
Podľa platného ÚPN HSA rezervné plochy pre málopodlažnú bytovú výstavbu 

■ Navrhovaná zmena a jej odôvodnenie 
Navrhuje sa plocha pre bývanie v málopodlažnej zástavbe rodinných domov. Rezervná plocha 

sa preklasifikováva na návrh. Ďalej sa zakresľuje existujúca záhradkárska kolónia s tým, že táto ostáva 
výhľadovou plochou určenou pre bývanie. Ďalej sa navrhujú plochy pre občiansku vybavenosť. 
Navrhuje sa aj nové trasovanie prepojovacej komunikácie z dôvodu nereálnosti doterajšieho trasovania 
ako predĺženia Americkej triedy. Nové trasovanie nevyžaduje rozsiahle zábery súčasných plôch bývania 
a stavebných objektov. 

■ Návrh verejného technického a dopravného vybavenia 
Lokalitu sprístupniť v zmysle doteraz platného riešenia v ÚPN HSA. Vedenie prepojovacej 

komunikácie sa navrhuje severnejšie od doterajšieho trasovania, odpojením z Austrálskej triedy a trasa 
je vedená nezastavaným územím. Trasa križuje údolie potôčika mostom a potom prechádza územím 
paralelne s doterajším trasovaním. Technická infraštruktúra potrebná pre výstavbu obytných území bola 
navrhnutá už doteraz platnom ÚPN HSA. 

■ Vplyvy navrhovaného riešenia na životné prostredie a poľnohospodárstvo 
Negatívny vplyv na životné prostredie pri predpoklade citlivých úprav terénu a výsadbe dostatku 

zelene a pod. nemusí nastať. 

■ Vzťah navrhovaného riešenia a  územného systému ekologickej stability (ÚSES) 
V lokalite sa nachádza biokoridor miestneho významu č. 15 – dno potoka a interakčný prvok č. 

6 – plochy zelene, strov a kríkov na severozápadnom okraji územia. 

■ Vyhodnotenie niektorých abiotických zložiek životného prostredia 
Geologicky je územie stabilné a potencionálne stabilné.  
Radónové riziko: stredné 

■ Vyhodnotenie z pohľadu pravdepodobnosti výskytu archeologických nálezov   
Archeologické nálezy nie sú vylúčené. 
 






