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2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

2.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Orgán územného plánovania  Mesto Košice 

Obstarávateľ Mesto Košice 

Spracovateľ Ing. arch. Martin Baloga, PhD.,  

autorizovaný architekt SKA, reg. č. 2090AA 

Odborne spôsobilá osoba  

pre obstarávanie ÚPP a ÚPD 

Ing. arch. Vladimír Debnár,  

reg. Min. D,V a RR SR č.294 

Názov územnoplánovacej  

dokumentácie  

Územný plán zóny  „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I.“ 

Katastrálne územie 827509 Šaca 

Kód obce 599981 

Kód okresu Košice II 803  

Kód kraja 08 – košický kraj 

2.2 HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY ÚPN Z 

2.2.1 Dôvody pre obstaranie ÚPN-Z 

Dôvodom obstarania Územného plánu zóny ( ďalej len ÚPN Z ) „ KOŠICE – obytná zóna Ludvíkov dvor I“ je 

záujem mesta Košice  vytvoriť nástroj územného plánovania na usmernenie aktivít  investorov rezidenčných 

projektov  v riešenom území lokality „ Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“. 

 

Podkladom  na spracovanie  návrhu ÚPN Z „KOŠICE – obytná zóna Ludvíkov dvor I“ sú : 

• ÚPN HSA Košice  v znení zmien a doplnkov 2017 

• Overovacia  štúdia „Ludvíkov dvor“ KOPA s.r.o. október 2015, Ing. arch. Pacák, Ing. arch. Koban 

• Prieskumy a rozbory riešeného územia; apríl 2018, Ing. arch. Martin Baloga, PhD.  

• Program rozvoja mesta Košice na roky 2014 – 2020 

• Inžinierskogeologický prieskum riešeného územia, Tometz, L., 2018 GEONYA, s.r.o. Košice 

• MÚSES mesta Košice, 2013. 

 

2.2.2 Hlavný cieľ celkového rozvoja územia:  

Hlavným cieľom celkového rozvoja územia lokality „Košice - Ludvíkov dvor I.“ vymedzenom Územným plánom 

HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov je vytvorenie obytnej zóny, poskytujúcej záujemcom o bývanie 

v rodinných domoch kvalitné obytné prostredie, vybavené nevyhnutnými zariadeniami občianskeho vybavenia, 

komplexnou technickou infraštruktúrou, dopravnými komunikáciami a vnútroareálovou zeleňou. 
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2.2.3 Špecifické ciele rozvoja územia: 

Špecifickými cieľmi rozvoja riešeného územia sú: 

- vyriešenie hmotovo - priestorovej štruktúry obytnej zóny, zohľadňujúcej existujúce priestorové pomery 

tvorené pôvodnou zástavbou  rodinných  domov,  masívom lesa,  záhradkárskymi  lokalitami  a terénnou 

konfiguráciou, 

- určenie  podmienok  umiestnenia  stavieb  rodinných domov, dopravného a technického vybavenia 

územia na navrhovaných pozemkoch 

 

2.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM PRE ÚPN Z 
Návrh ÚPN-Z je vypracovaný v súlade s požiadavkami na riešenie ÚPN Z, definovanými v Zadaní  pre Územný 

plán zóny Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom Košice 

uznesením č. 1148 zo dňa 20.6.2018. 

Kap. Požiadavka Zapracovanie 

5. v podrobnom urbanistickom riešení južnej časti obytnej zóny 
zohľadniť hranicu prašného spádu nad prípustnú hodnotu 

Zohľadnená riešením verejnej 
zelene. 

 rešpektovať hranicu lesoparku – regionálne biocentrum lesný 
komplex „Kodydom“ na západnom okraji obytnej zóny 

Rešpektované, do lesoparku sa 
nezasahuje 

 riešiť komplexnú stavebnú úpravu existujúcej miestnej 
komunikácie pripojenej na cestu I/50 na funkčnú triedu C2 a 
kategóriu vyhovujúcu pre hlavnú prístupovú komunikáciu do 
obytného územia lokality Ludvíkov dvor, s výhľadovým počtom 
cca 1000 – 1200 obyvateľov 

Komunikácie riešená ako B3 MZ  
7,5/50 s pokračovaním na C2 MO 
7,5/40 Zobrazené vo výkrese 03.1 
Verejná dopravná vybavenosť 

 riešiť bezkolízne dopravné sprístupnenie obytnej zóny miestnymi 
komunikáciami funkčnej triedy C3, pripojenými na hlavnú 
miestnu komunikáciu, pripojenú na cestu I/50 

MK riešené ako C3 MO 7,5/40, C3 
MO 6,5/40, C3 MO 4/30 

 riešiť bezpečný pohyb chodcov v navrhovaných koridoroch 
miestnych komunikácií a v existujúcom koridore hlavnej 
prístupovej komunikácie 

Popri komunikácii je navrhnutý 
pešíc chodník. Pešie chodníky 
riešené aj v rámci obytnej zóny 
vrátane peších prepojení 
jednotlivých častí územia 

 aktualizovať prepočet celkovej potreby pitnej vody pre obytné 
územie Ludvíkov dvor. 

Prepočet v kap. Technické 
vybavenie územia 

 riešiť akumuláciu pitnej vody vo vodojeme 3x 100 m3 s kótou 
dna min. 325 m. n. m. a s kótou maximálnej hladiny pitnej vody 
vo vodojeme 328 m. n. m. 

Vodojem navrhnutý 3x100 m3 
s min kótou dna 325 m n.m. Bpv. 
Zobrazené vo výkr. 03.2 Verejná 
technická vybavenosť – vodné 
hospodárstvo 

 riešiť koridor pre výtlačné vodovodné potrubie DN 100 do 
vodojemu 3x 100 m3, pripojené na hlavný vodovodný rad z 
Medzev – Košice 

Zahrnuté v riešení. Zobrazené vo 
výkr. 03.2 Verejná technická 
vybavenosť – vodné 
hospodárstvo. 

 riešiť  koridory  pre  zásobovacie  vodovodné  potrubie   z 
navrhovaného  vodojemu  a zokruhovanie  s existujúcim 
zásobovacím vodovodným potrubím 

Zahrnuté v riešení. Zobrazené vo 
výkr. 03.2 Verejná technická 
vybavenosť – vodné 
hospodárstvo. 

 riešiť odkanalizovanie územia obytnej zóny do tlakovej 
splaškovej kanalizácie 

Zahrnuté v riešení, územie 
napojené na verejnú kanalizáciu.. 
Zobrazené vo výkr. 03.2 Verejná 
technická vybavenosť – vodné 
hospodárstvo. 
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Kap. Požiadavka Zapracovanie 

 riešiť nakladanie s dažďovými vodami zo striech a spevnených 
plôch v súlade so stratégiou eliminácie nepriaznivých dôsledkov 
zmeny klímy v mikroprostredí obytného územia Ludvíkov dvor 

Dažďové vody sú zberané v nádrži 
s priebežným vsakovaním. 
Zobrazené vo výkr. 03.2 Verejná 
technická vybavenosť – vodné 
hospodárstvo. 

 riešiť zásobovanie elektrickou energiou podzemnými rozvodmi 
NN z transformačných staníc pripojených prípojkami VN 22 kV na 
existujúce vedenia VN 22 kV. V urbanistickej štruktúre obytnej 
zóny navrhnúť logickú polohu kioskových transformačných 
staníc. Podľa dostupných technických podkladov  bude   
potrebné  na   riešenom  území   umiestniť   4    kioskové   
distribučné  trafostanice  s menovitým výkonom 630 kVA . 

Zahrnuté v riešení. Zobrazené vo 
výkrese 03.3 verejná technická 
vybavenosť – energetika. 

 riešiť zásobovanie plynom rozšírením distribučného stl 
plynovodu DN 80, pripojeného na existujúci stl plynovod DN 100. 

Zahrnuté v riešení. Zobrazené vo 
výkrese 03.3 verejná technická 
vybavenosť – energetika. 

7 Usporiadaním rodinných domov na pozemkoch vytvoriť 
kultivovaný uličný interiér pozdĺž navrhovanej prístupovej 
komunikácie k pozemkom rodinných domov, rešpektujúc mierku 
a hustotu existujúcej zástavby lokality Ludvíkov dvor 

Rešpektované. Rozmiestnenie 
objektov zobrazené vo výkrese 02 
Komplexný urbanistický návrh 

 Hustotu zástavby rodinných domov gradovať smerom k hlavnej 
prístupovej komunikácii 

Rešpektované. Hustota objektov 
riešená rovnomerne 
s umiestnením väčších objektov 
a občianskej vybavenosti smerom 
k hlavnej prístupovej 
komunikácii.. Rozmiestnenie 
objektov zobrazené vo výkrese 02 
Komplexný urbanistický návrh 

 Na pozemkoch rodinných domov umiestniť rodinné domy v 
ucelených kompozičných skupinách 

Rešpektované. Kompozícia 
jednotná pre regulačné bloky. 
Rozmiestnenie objektov 
zobrazené vo výkrese 02 
Komplexný urbanistický návrh 

9 určenie regulačných blokov pozemkov radových rodinných 
domov, dvojdomov a samostatne stojacich  rodinných  domov,  s 
určením  minimálneho  a maximálneho    počtu  rodinných  
domov   v regulačnom bloku 

Rešpektované. Regulačné bloky 
vyznačené vo výkres č. 05 – 
Vymedzenie regulovaných 
priestorov. 

 určenie regulačných blokov pozemkov občianskeho vybavenia s 
určením druhu zariadení občianskeho vybavenia 

Rešpektované. Regulačné bloky 
vyznačené vo výkres č. 05 – 
Vymedzenie regulovaných 
priestorov. 

 určenie pozemkov pre uličný koridor a inžinierske siete Rešpektované. Regulačné bloky 
vyznačené vo výkres č. 05 – 
Vymedzenie regulovaných 
priestorov. 

 určenie funkčnej triedy a kategórie prístupovej vozidlovej 
komunikácie 

Rešpektované. Regulačné bloky 
vyznačené vo výkres č. 03.1 
Verejná dopravná vybavenosť 

 určenie šírkových parametrov pešej komunikácie Rešpektované. Regulačné bloky 
vyznačené vo výkres č. 03.1 
Verejná dopravná vybavenosť 

 určenie nevyhnutných šírkových parametrov plôch zelene v 
uličnom koridore 

Zapracované  v záväznej časti 
v kap 2.1 

 určenie stavebnej čiary v uličnom koridore Rešpektované. Regulačné bloky 
vyznačené vo výkres č. 05 – 
Vymedzenie regulovaných 
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Kap. Požiadavka Zapracovanie 

priestorov. 

 určenie vzájomných odstupových vzdialeností rodinných domov Určené v záväznej časti 
v regulačných listoch (kap. 10) 

 určenie koeficientu zastavanosti pozemkov rodinných domov Určené v záväznej časti 
v regulačných listoch (kap. 10) 

 určenie podielu zelene vrátane nezastavaných plôch na 
pozemkoch 

Určené v záväznej časti 
v regulačných listoch (kap. 10) 

 určenie polohy vjazdov na pozemky rodinných domov Rešpektované. Regulačné bloky 
vyznačené vo výkres č. 05 – 
Vymedzenie regulovaných 
priestorov. 

 určenie maximálneho počtu nadzemných podlaží a výšky 
rodinných domov 

Určené v záväznej časti 
v regulačných listoch (kap. 10) 

 určenie základnej tvarovej charakteristiky rodinných domov Určené v záväznej časti v kap. 1 

10 V urbanistickom riešení obytnej zóny zohľadniť :  

 bezprostredný kontakt obytnej zóny s plochou regionálneho 
biocentra BC – R lesný komplex „Kodydom“ a regionálneho 
biokoridoru BK-R 4b 

Riešené vytvorením peších 
prepojení.. 

 priestorové  a funkčné  väzby obytnej  zóny na existujúcu 

zástavbu rodinných domov existujúce záhradkárske lokality 

Doplnené prepojenia na 
existujúcu zástavbu za účelom 
vytvorenia vzájomne prepojených 
priestorov 

 v architektúre rodinných domov uplatniť architektonické prvky 
skvalitňujúce architektonický vzhľad priečelí orientovaných do 
uličného priestoru 

Podmienka uvedená v z.č., kap. 1 

 Vylúčiť na pozemkoch a v objektoch rodinných domov 
zriaďovanie podnikateľských prevádzok produkujúcich hluk, 
pach, prach, vibrácie a indukujúcich nákladnú automobilovú 
dopravu 

Podmienka uvedená v z.č., kap. 1 

 vylúčiť na pozemkoch rodinných domov chov hospodárskych 
zvierat 

Podmienka uvedená v z.č., kap. 1 

 na pozemkoch rodinných  domov  riešiť  zadržanie  časti  
dažďových  vôd  v dažďových  záhradách a iných vhodných 
technických zariadeniach na zadržanie dažďových vôd 

Podmienka uvedená v z.č., kap. 
2.3 

 na pozemkoch rodinných domov vyriešiť podmienky separácie 
komunálneho odpadu 

Podmienka uvedená v z.č., kap. 4 

 zásobovanie   teplom   riešiť individuálnymi tepelnými zdrojmi ( 
elektrické kotly, plynové kondenzačné kotly, kotly na biomasu, 
tepelné čerpadlá a pod... ) 
 

Podmienka uvedená v z.č., kap. 
2.5 

12 rešpektovať    dopravné   pripojenie   lokality  „Ludvíkov  dvor“   
na   nadradený  dopravný  systém  v križovatke rýchlostnej cesty 
R2 a cesty I/50 

Komunikácie riešená ako B3 MZ  
7,5/50 s pokračovaním na C2 MO 
7,5/40 Zobrazené vo výkrese 03.1 
Verejná dopravná vybavenosť 

 riešiť vyhovujúcu kategóriu existujúcej miestnej komunikácie a 
kategórie navrhovaných miestnych komunikácií vo funkčnej 
triede C3, rátane bezpečného pohybu chodcov 

MK riešené ako C3 MO 7,5/40,C3 
MO 6,5/40, C3 MO 4/30 vrátane 
peších chodníkov a peších 
prepojení 

 Riešiť zásobovanie pitnou vodou novým zásobovacím potrubím z 
plánovaného vodojemu 3x100 m3  s jeho zokruhovaním s 
existujúci zásobovacím potrubím DN 100 a určiť technické 
podmienky zabezpečenia potrebného množstva pitnej vody pre 
plánovaný počet rodinných domov 

Vodojem navrhnutý 3x100 m3 
s min kótou dna 325 m n.m. Bpv. 
Zobrazené vo výkr. 03.2 Verejná 
technická vybavenosť – vodné 
hospodárstvo. Výpočet a riešené 
popísané v kap. Technická 
infraštruktúra. 
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Kap. Požiadavka Zapracovanie 

 Riešiť odvádzanie dažďový vôd z komunikácií do centrálnej 
retenčnej nádrže s riadeným vypúšťaním dažďovej vody cez 
vsakovacie bloky do podložia 

Dažďové vody sú zberané v nádrži 
s priebežným vsakovaním. 
Zobrazené vo výkr. 03.2 Verejná 
technická vybavenosť – vodné 
hospodárstvo. 

 Riešiť zadržanie dažďových vôd zo striech a z vnútroareálových 
spevnených plôch na pozemkoch rodinných domov v dažďových 
záhradách  a iných vhodných technických zariadeniach na 
zadržanie a spomalenie odtoku dažďových vôd 

Podmienka určená v záväznej 
časti v kap. 2.3 

 Riešiť odvádzanie splaškových vôd do existujúceho 
kanalizačného zberača tlakovej kanalizácie situovanej v koridore 
cesty I/50 

Zobrazené vo výkr. 03.2 Verejná 
technická vybavenosť – vodné 
hospodárstvo. 

 Riešiť zásobovanie elektrickou energiou a plynom podľa 
technických podmienok ich správcov 

Zobrazené vo výkr. 03.1 Verejná 
technická vybavenosť – 
energetika 

   

 

3 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 

3.1 VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA S UVEDENÍM PARCELNÝCH ČÍSIEL VŠETKÝCH 

REGULOVANÝCH POZEMKOV 
Riešené  územie  pre  návrh ÚPN  Z  „Košice  –  obytná  zóna  Ludvíkov   dvor  I.“ je 

vymedzené pozemkami:  

 

Pozemok k. ú. Výmera 

v m2 

LV Vlastník 

KNC 1586/1 Šaca 16256 3186 NORDTON s.r.o. Slánska 20A 08001 Prešov 

KNC 1586/82 Šaca 579 3186 NORDTON s.r.o. Slánska 20A 08001 Prešov 

KNC 1586/83 Šaca 489 3186 NORDTON s.r.o. Slánska 20A 08001 Prešov 

KNC 1578/2 Šaca 31115 3109 Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNC 1576/2 Šaca 33790 3107 Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNC 1578/1 Šaca 59 3107 Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNC 1954/4 Šaca 6547 3239 Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNC 1954/5 Šaca 792 3239 Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNC 1953 Šaca 517 3128 Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

Slovenská republika 

KNC 1577/4 Šaca 304 3128 Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

Slovenská republika 

KNC 1954/1 Šaca 12495 3240 Slovenská republika 

KNE 1984/1 Šaca    7673 670 Slovenská republika 

KNC 1577/3 Šaca 1946 2414 Slovenská republika 

KNC 1576/1 Šaca 973 2139 Urbariát Myslava – pozemkové spoločenstvo 

KNC 1579/4 Šaca 472 3389 Urbariát Myslava – pozemkové spoločenstvo 

Pecha Roman, Dominikánske Námestie 35, Košice 

KNC 1576/5 Šaca 92 3389 Urbariát Myslava – pozemkové spoločenstvo 
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Pozemok k. ú. Výmera 

v m2 

LV Vlastník 

Pecha Roman, Dominikánske Námestie 35, Košice 

KNC 1576/6 Šaca 310 3389 Urbariát Myslava – pozemkové spoločenstvo 

Pecha Roman, Dominikánske Námestie 35, Košice 

KNC 1579/1 Šaca 1671 3389 Urbariát Myslava – pozemkové spoločenstvo 

Pecha Roman, Dominikánske Námestie 35, Košice 

KNC 1574/1 Šaca 169153 2139 Urbariát Myslava – pozemkové spoločenstvo 

KNC 1577/5 Šaca 70 2139 Urbariát Myslava – pozemkové spoločenstvo 

KNC 1582/1 Šaca 3806 3388 Pecha Roman, Dominikánske Námestie 35, Košice 

KNE 1965/1 Šaca 120351 670 Slovenská republika 

KNC 1575/1 Šaca    592488 2414 Slovenská republika 

KNC 1586/3 Šaca 10000 1927 JUDR. Anton Bidovský, Okružná 9, 08001 

Prešov 

KNC 1586/2 Šaca 36406 2228 Hotel Dukla a.s. Nám. legionárov 2, 08001 

Prešov 

KNE 1970/1 Šaca 678 3177 Slovenská republika 

Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNE 1970/2 Šaca 222 3177 Slovenská republika 

Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNE 1973/1 Šaca   8181 3223 Slovenská republika 

NORDTON s.r.o. Slánska 20A, 08006 Prešov 

KNE 1980/1 Šaca 2270 3222 Slovenská republika 

NORDTON s.r.o. Slánska 20A, 08006 Prešov 

KNE 1980/2 Šaca 647 3177 Slovenská republika 

Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNC 1955/115  24226 3109 Mgr. Ján Varholík, ul. Slobody 4, 04011 Košice 

KNC 1955/7,8  344 2468 Ing. Mária Sabolová, Slovenskej jednoty 7, 04001 Košice 

KNC 1955/9,10  258 

KNC 1955/11,12  215 

 

Celková výmera riešeného územia je cca 18,5 ha. 

3.2 POPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Vymedzené riešené územie je charakteristické terénnou konfiguráciou rovinatého charakteru s miernym 

sklonom k juhu až juhovýchodu. Zo severozápadu až severu je riešené územie ohraničené lesným porastom. 

Riešené územie tvorí v súčasnosti plochu poľnohospodárskej pôdy produkčne nevyužitú. Existujúca miestna 

komunikácia a neverejná účelová komunikácia delia riešené územie na dve časti –  na severnú a južnú časť. 

Pozemky p. č. KNC 1954/1 a KNC 1954/4 v južnej časti  majú charakter lesa sú súčasťou regionálneho biocentra 

„Kodydom“ aj keď v KN sú evidované ako orná pôda. 

Vymedzené riešené územie je dopravne prístupné miestnou komunikáciou pripojenou na cestu I/50. 

3.3 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 
Z  Územného plánu HSA Košice, schváleného uznesením MsZ č. 451/1994  v znení neskorších zmien   a 

doplnkov vyplývajú pre návrh ÚPN Z „ Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I.“ nasledovné požiadavky: 
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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 

Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch: 

- Určená funkcia: bývanie čisté v rodinných domoch samostatne stojacich a radových , verejná zeleň, 

nekryté prírodné športoviská, poľnohospodárska pôda 

- Prípustná funkcia. Občianska vybavenosť 

- KZO ( koeficient zastavanosti objektami ) : 0,4 

- KZ ( koeficient zastavanosti ): 0,5 

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

 

Zásady a regulatívy umiestnenia bývania 

Plochy bývania situovať najmä na plochy bez lesného porastu, jednotlivé bloky zástavby oddeliť porastom. 

Ten využívať na rekreáciu ako verejnú zeleň a plochy pre šport a rekreáciu. 

 

Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného a technického vybavenia 

Lokalitu  sprístupniť  predlžením hlavnej prístupovej komunikácie a vybudovaním siete miestnych komunikácií. 

Prístupová komunikácia po obratisko MHD musí byť funkčnej triedy B3, kategórie MZ 7,5/50 s príslušnou 

infraštruktúrou pre premávku MHD, t.j. obratiskom autobusov. Prístupová komunikácia k celej lokalite od 

obratiska má byť min. C2 – MO 7,5/40, prístupové komunikácie k jednotlivým blokom zástavby C3 - MO 7,5/40, 

so šírkou zástavby (vzájomná vzdialenosť fasád domov cez ulicu) min. 21 m a šírkou uličného koridoru (šírka 

pozemku cesty)10 m. Ulice ostatné, obytné, slepé, zokruhované a pod. Majú byť min. C3 – MO 6,5/40, so šírkou 

zástavby 20 m, šírkou uličného koridoru 9 m. 

Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-historických hodnôt a využitia prírodných 

zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane zelene Pozemky a ulicu dokomponovať 

zeleňou, aby sa zvýraznil charakter lokality rodinných domov ako zóny s ekologicky priaznivým bývaním. 

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

 

Zásady starostlivosti o životné prostredie 

Zabezpečiť výsadbu zelene s izolačnou a estetickou funkciou na vlastnom pozemku 

 

Ochranné pásma 

Ochranné pásmo Letiska Košice s určenou maximálnou výškou stavieb, zariadení 

nestavebnej povahy, stromových porastov a použitia stavebných mechanizmov 12 m nad 
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terénom. Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej povahy umiestneným v tejto lokalite bude potrebné 

predložiť Leteckému úradu SR pri územnom konaní projektovú dokumentáciu a súhlasné stanovisko 

prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení – Letové prevádzkové služby SR, š.p. 

 

Ochranné pásmo lesných porastov 50 m od okraja porastu 

 

Iné podmienky povoľovania stavieb 

Povinnosť vykonať účelový geologický prieskum s cieľom zistenia základových pomerov 

3.4 VYHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA ÚZEMIA 
Na riešenom území zóny budú navrhované pozemky pre nasledovné stavby: 

- samostatne stojace rodinné domy 

- dvojdomy 

- radové rodinné domy 

- stavby občianskeho vybavenia 

- miestne komunikácie 

- účelová komunikácia k vodojemu 

- komunikácie pešie 

- technické vybavenie územia ( vodojem 3 x 100 m3, výtlačný vodovod, zásobovací vodovod, trafostanice, 

rozvody NN, rozvody STL plynovodu, verejné osvetlenie, elektronické rozvody ) 

- líniová zeleň 

Za limity využitia navrhnutých pozemkov a stavieb je potrebné považovať: 

- celkovú výmeru pozemkov určených na reparceláciu na budúce stavebné pozemky 

- koeficient zastavanosti pozemku RD - 0,5 

- koeficient zastavanosti objektami – 0,4 

- uličnú čiaru ako hranicu medzi verejným a súkromným priestorom uličného interiéru 

- stavebnú čiaru, určujúcu minimálny odstup rodinného domu od uličnej čiary 

- vzájomné odstupové vzdialenosti stavieb RD 

- maximálnu výšku stavieb RD 

3.5 URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA A 

FUNKČNÉHO VYUŽITIA POZEMKOV A URBÁNNYCH PRIESTOROV A STAVIEB  
Samotný Ľudvíkov dvor je napojený na nadradenú dopravnú sieť mesta napojením sa na cestu R2 – 

4 pruhovú komunikáciu s OP 100m. Napojenie je toho času problematické, rizikové z dôvodu absencie 

odbočovacieho pruhu zo Šace do Ľudvíkovho dvora a pripájacieho pruhu z Ľudvíkovho dvora do Košíc-centrum. 

V súčasnosti je spracovávaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá daný problém rieši 
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navrhovanou križovatkou resp. pripojením sa cesty R2 (v terajšom značení) na navrhovanú rýchlostnú cestu R2 

južne od súčasného napojenia Ľudvíkovho dvora a v rámci ktorej je dopravne riešené aj napojenie Ľudvíkovho 

dvora na túto nadradenú dopravnú sieť. Územné rozhodnutie na tento dopravný uzol už je právoplatne vydané. 

Dostupnosť na zastávku MHD - električky je riešená nevhodne po krajnici cesty R2. Pešia dochádzková 

vzdialenosť na autobusovú zastávku MHD v koncových polohách ulice Ľudvíkov dvor už v súčasnosti presahuje 

limit 500 m. V prípade rozvoja bývania v kvantite návrhu v ÚPN HSA je nutné riešiť zastávku vo vnútornej 

polohe obytnej zóny. Dochádzkovú vzdialenosť spĺňa jedine zastávka linky 26P, ktorá má ale väzbu jedine na 

Poľov, Šacu a USS. 

V zmysle ÚPN HSA je stredom Ľudvíkovho dvora trasovaná navrhovaná cyklocesta, ktorá sa napája na 

navrhovanú cyklocestu trasovanú paralelne s rýchlocestou R2 vedúcou do Košíc-centra, resp. do Šace a do US 

Steel. 

 

3.5.1 Riešenie bývania 

Bývanie sa navrhuje v rodinných domoch v rozličných formách zástavby: 

• Izolované rodinné domy 

• Radové domy a dvojdomy 

Takáto rozmanitá štruktúra bola zvolená kvôli zvýšeniu kvality urbánneho prostredia, nakoľko práve 

rozmanitosť priestorových vnemov prispieva k pozitívnemu vnímaniu okolia a umožňuje v území umiestniť aj 

progresívne formy bývania. 

Celkom sa v území navrhuje cca 330 rodinných domov podľa zvolenej formy zástavby, optimálne 327 

rodinných domov. Rozmiestnenie pre 327 rodinných domov je zobrazených v komplexnom urbanistom návrhu. 

Navrhovaný počet rodinných domov počíta prevažne  s jednou až dvomi bytovými jednotkami v izolovaných, 

jednou bytovou jednotkou v radových domoch. Celkom cca 330 x 1 byt teda celkom 330 bytov. 

Pri predpokladanej obložnosti 3,5 obyvateľa na byt sa uvažuje s 1155 obyvateľov. 

3.5.2 Riešenie občianskej vybavenosti 

Typ občianskej vybavenosti s bližšie nešpecifikuje. Má ísť predovšetkým  o obchody a služby, ktoré sú svojou 

podstatou zlučiteľné s funkciou bývania; školské a predškolské zariadenia; objekty pre kultúru a náboženské 

obrady; nevýrobné služby. 

Pre predpokladaný počet obyvateľov v zóne sa odporúča v zóne umiestniť: 

V oblasti školstva: 

• Školský klub 

• Školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času 

• MŠ pre deti so zdravotným znevýhodnením 

V oblasti zdravotníctva 

• Lekáreň 

• Detské jasle 

• Ordináciu pediatra 

 

Pre tieto služby sú v zóne vyčlenené príslušné plochy s možným rozšírením v zmiešaných územiach bývania 

a občianskej vybavenosti. 

Ostatná občianska vybavenosť sa bližšie nešpecifikuje. Navrhovaná zóna má rurálny charakter a predpokladaá 

sa, že ostatná občianska vybavenosť pre danú lokalitu je situovaná v časti Košice-Šaca a obchodnej zóne Košice-

Juh. Objekty v zmiešaných územiach bývania a občianskej vybavenosti je potrebné riešiť stavebno-technicky 

tak, aby v nich bolo možné umiestniť prevádzky obchodu a služieb, ktoré nie sú v rozpore s funkciou bývania. 
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3.6 ZAČLENENIE STAVIEB DO OKOLITEJ ZÁSTAVBY 
Navrhovaná obytná zóna sa nachádza v časti s extenzívnou formou zástavby rodinných domov a záhradkovej 

osady. Navrhované výškové zónovanie 2 np + podkrovie a urbanistická štruktúra izolovaných domov, 

dvojdomov a radových domov sa prispôsobuje súčasnej štruktúre a zároveň upravuje charakter Ludvíkovho 

dvora na prímestkú obytnú zónu. 

3.7 URČENIE POZEMKOV, KTORÉ NEMOŽNO ZARADIŤ MEDZI STAVEBNÉ POZEMKY 
Medzi pozemky, ktoré nebudú vedené ako stavebné patria plochy verejnej zelene a plochy pre komunikácie, na 

ktoré bude možné umiestniť len stavby dopravnej a technickej infraštruktúry. Ide predovšetkým o pozemky 

významné z dôvodu umiestnenia ekosystémových služieb a plôch verejne prístupnej zelene. 

3.8 ZASTAVOVACIE PODMIENKY NA UMIESTNENIE JEDNOTLIVÝCH STAVIEB NA JEDNOTLIVÝCH 

POZEMKOCH, S URČENÍM MOŽNÉHO ZASTAVANIA A ÚNOSNOSTI VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 
Riešenie zastavovacích podmienok vychádza predovšetkým zo stanovených koeficientov zastavanosti, ako sú 

určené v územnom pláne HSA Košice. Tieto sú uvedené v jednotlivých regulačných blokoch v záväznej časti. 

Okrem toho sa pre vybrané regulačné bloky stanovuje koeficient zelene, ktorým sa definuje podiel nespevných 

a spevnených plôch. 

3.9 URČENIE PRÍPUSTNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA STAVIEB 
Pri riešení územia sa vychádzalo predovšetkým z mestského prostredia. Architektonické riešenie objektov, 

najmä objektov občianskej vybavenosti má rešpektovať prímestský charakter územia. V území nie je teda 

potrebné preferovať rovné alebo pultové strechy ale odporúča sa rovnaké architektonické riešenie objektov v 

rámci regulačných blokov.  

3.10 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

3.10.1 Dopravná vybavenosť 

3.10.1.1 Komunikácie vozidlové    

Územie bude sprístupnené vjazdom z miestnej obslužnej komunikácie Ľudvíkov Dvor. Tá bude rozšírená na 

miestnu obslužnú komunikáciu funkčnej triedy C2 kategórie MO 7,5/40 ako predĺženie  miestnej zbernej 

komunikácie funkčnej triedy B3 kategórie MZ 7,5/50. Všetky ostatné prístupové a obslužné komunikácie 

v rámci obytného súboru budú funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/40, MO 7,5/40. Slepo ukončené 

prístupové komunikácie budú funkčnej triedy C3 kategórie MO 4/30.  

 Pozdĺžny sklon komunikácií je navrhnutý od 1,5 do 6,0%. Komunikácie budú vyspádované 

jednosmerným 2%-ným priečnym sklonom v sklone pôvodného terénu do sústavy uličných vpustov a následne 

do navrhovanej dažďovej kanalizácie. 

 Komunikácie budú ohraničené v častiach priľahlých ku vjazdom k rodinným domom cestným 

nábehovým obrubníkom 200/150 mm o celkovom prevýšení +8 cm s plynulým prejazdom do dvorov. 

V miestach križovatiek a v častiach, kde nie sú vjazdy k RD budú použité cestné betónové obrubníky 150/250 

mm s prevýšením +10 cm, v miestach priechodov pre chodcov budú tieto znížené na +2 cm. 

3.10.1.2 Komunikácie pešie  

Navrhované komunikácie a jednotlivé parcely budú prepojené chodníkmi, paralelnými s komunikáciami, 

širokými 2,00 m. Plocha chodníkov bude vyspádovaná 2%-ným priečnym sklonom smerom ku komunikácii 

alebo do okolitej zelene.  
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Pred začiatkom obytného súboru v jestvujúcej zástavbe na konci miestnej zbernej komunikácie B2 MZ 8(7,5)/50 

bude vytvorené  obratisko MHD s dvoma autobusovými zástavkami s dostupnosťou pre peších do 500 m. 

Pre návrh boli použité charakteristiky komunikácií podľa STN 73 6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ a 

STN 73 6056 „Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel“. 

3.10.2 Vodné hospodárstvo 

Obytná zóna  Ludvíkov dvor je navrhnutá v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie HSA Košice v 

znení zmien a doplnkov.  

3.10.2.1 Privádzací vodovod do vodojemu 

Obytná lokalita  Ľudvíkov dvor je navrhovaná na nezastavanom svahovitom pozemku. V súčasnosti  MČ Košice - 

Šaca, lokalita  Ľudvíkov dvor je zásobovaná pitnou vodou a  je napojená aj na verejnú kanalizáciu. Prepočtom 

prietoku a rýchlosti prúdenia v potrubí zásobovanie pitnou vodou pre uvedenú lokalitu bude realizované  

výtlačným potrubím DN 100 mm dĺžky cca 800 m, s napojením na prívodný vodovod Medzev – Košice, DN 700. 

Z dôvodu výstavby predmetnej IBV je potrebné realizovať vodojem situovaný nad obytným súborom  o objeme 

3x100 m3  kóta dna 325,00 m n.m., kóta maximálnej hladiny 328,00 m n.m. Plocha pre vodojem o rozmeroch 45 

x 30 m bude oplotený. Trasa privádzacieho vodovodu je vedená od napojenia v súbehu s prístupovou 

komunikáciou cez záhradkársku lokalitu po navrhovaný obytný súbor, potom jeho južnou časťou kopírujúc 

katastrálnu hranicu prechádza na prístupovú komunikáciu až do  navrhovaného vodojemu. Spotrebisko bude 

zásobované gravitačným vodovodom DN 150. 

 V súčasnosti je zrealizovaný prívodný vodovod  DN 100, pre jestvujúcu zástavbu RD v Ľudvíkovom 

dvore, ktorý je napojený na prívodný vodovod Drienovec – Košice, gravitačný rad II., DN 700, v operatívnej 

správe VVS. Pre obytný súbor Ľudvíkov dvor bude nutné zmeniť napojovací bod z prívodného vodovodu 

Drienovec – Košice, gravitačný rad II., DN 700 na prívodný vodovod Medzev – Košice, DN 700 a to z dôvodu 

tlakových pomerov pre navrhovaný vodojem 3x100 m3 . Z uvedeného prívodného vodovodu Medzev – Košice, 

DN 700 sa vybuduje výtlačný vodovod DN 100 do navrhovaného VDJ 3x100 m3. Touto zmenou sa vylúči potreba 

ČS pre VDJ. Z dôvodu výstavby rýchlostnej komunikácie R2 sa bude prekladať časť trasy prívodného vodovodu 

Drienovec – Košice a taktiež aj trasa prívodného  vodovodu Medzev – Košice, ktorá sa posunie bližšie 

k obytnému súboru Ľudvíkov dvor a tým sa zmení aj bod napojenia výtlačného potrubia pre navrhovaný VDJ. 

Výtlačný rad bude vedený od bodu napojenia na prívodný vodovod v komunikácii vedľa jestvujúcich pozemkov 

do navrhovaného vodojemu 3 x 100 m3. Za bodom napojenia na prívodný vodovod bude osadená vodomerná 

šachta s vodomerom a príslušnými armatúrami, prístupnými cez liatinový poklop. S vodomerom sa bude merať 

celková spotreba vody v spotrebisku. Výtlačný rad vodovodný bude prevedený z rúr HDPE D 160 / DN 150 mm. 

Potrubie bude uložené na pieskové lôžko hr.10 cm s následným obsypom z piesku do výšky 30 cm nad potrubie. 

Obsypávka potrubia sa zhutňuje po vrstvách 10, maximálne 15 cm. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia sa 

uskutočňuje po vrstvách a pritom sa zhutňuje. Na zásyp ryhy sa obvykle použije vykopaný materiál z ryhy. Pri 

zasypávke sa použije taký technologický postup, ktorý vylučuje mechanické poškodenie potrubia. Vodovod 

bude uložený v min. hĺbke 1,5 m pod upraveným terénom. 

Na vyhľadávanie a vytýčenie v zemi uloženého potrubia sa po celej trase ukladá na vrchol potrubia izolovaný 

vodič AY 4mm2. K rúre sa prichytí dvojnásobným ovinutím samolepiacou páskou vo vzdialenosti cca 1,5 m. 

Začiatok a koniec vodiča bude pripevnený v poklope posúvača, alebo hydrantového poklopu.  Trasa vodovodu v 

zemi bude označená fóliou bielej farby uloženou vo výške min. 0,2 m nad potrubím. 

    V uvedenej lokalite Ľudvíkov dvor  sa uvažuje s výstavbou 330 RD pre 1155 obyvateľov. Rozvody z PVC 

resp. rPE potrubia budú vedené pod komunikáciami. Súčasťou hlavných uličných rozvodov vody budú i 

vodovodné prípojky k jednotlivým stavebným parcelám. Za hranicou jednotlivých pozemkov sa vybudujú 

vodomerné šachty s vodomermi a príslušnými armatúrami.  

Pri súbehu vodovodného potrubia je potrebné dodržať najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti podľa STN 

73 6005. 
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Vodovodné potrubie , kanalizačné potrubie a elektrické káble je možné viesť v jednej ryhe s min. odstupnými 

vzdialenosťami povrchov rúr podľa STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia: 

pri súbehu potrubí  

- vodovod – kanalizácia .............. 0,6 m 

- vodovod – elektrika ................... 0,4 m 

- kanalizácia – elektrika..................0,5 m 

 

pri križovaní potrubí  

- vodovod – kanalizácia ................0,1 m 

- vodovod- elektrika ......................0,4 m 

- kanalizácia – elektrika ................0,3 m 

 

V prípade potreby je možné ukladanie sietí aj vo vzájomnej tesnej blízkosti (t.j. menej ako bezpečný odstup) 

s uložením do chráničiek. 

 

• Kóta dna vodojemu  Ľudvíkov dvor              325,00 m n.m. 

• Kóta najnižšia    „IBV Ľudvíkov dvor“        255,00 m n.m. 

• Kóta najvyššia    „IBV Ľudvíkov dvor“        290,00 m n.m. 

• Výškový rozdiel – hydrostatický tlak              35-70 m v.s. 

 

V rozvodnej sieti verejného vodovodu je spravidla tlak cca 0,6 MPa. Vodovodné zariadenia domácností, ako sú 

batérie, splachovače a poistné ventily ohrievačov vody majú dlhšiu životnosť a lepšiu funkčnosť pri tlaku, ktorý 

je na úrovni do 0,35 MPa.  

3.10.2.2 Zásobný a rozvodný vodovod 

Vodovod je v správe VVS Košice, ktorý vybudovali vodárne a rozvod vody pre jestvujúcu zástavbu je napojený 

na prívodný vodovod Drienovec – Košice, gravitačný rad II., DN 700. Na zabezpečenie stálych tlakových 

pomerov vo verejnom vodovode navrhujeme prepojenie druhého prívodného potrubia DN 700 na navrhovaný 

výtlak  DN 100 pre obec i lokalitu Ľudvíkov dvor. Vlastné napojenie navrhujeme realizovať pomocou 

navrtávacieho pásu DN 700/100. V súčasnej dobe na Ľ. Dvore nie je vybudovaný žiadny vodojem. Prívodné 

potrubie DN 100 do zastavanej časti je situované pozdĺž jestvujúcej cesty a rozvodné potrubie DN 100 v 

Ľudvíkovom dvore je situované do jednotlivých uličných radov. Potrebu pitnej a požiarnej vody pre IBV 

zabezpečí novonavrhnutý vodovod. Zdrojom pitnej a požiarnej vody bude miestny vodojem. Rozvodný 

vodovodný rad je navrhnutý z HD-PE rúr tlakových Gawaplast PE100 SDR17/PN10 Ø110x6,6mm, dopravovaný 

v kotúčoch. Trasa vodovodu je vedená v súbehu s prístupovou komunikáciou. 

Potrubia budú uložené na pieskové lôžko hr.10 cm s následným obsypom z piesku do výšky 30 cm nad potrubie. 

Obsypávka potrubia sa zhutňuje po vrstvách 10, maximálne 15 cm. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia sa 

uskutočňuje po vrstvách a pritom sa zhutňuje. Na zásyp ryhy sa obvykle použije vykopaný materiál z ryhy. Pri 

zasypávke sa použije taký technologický postup, ktorý vylučuje mechanické poškodenie potrubia. Vodovod 

bude uložený v min. hĺbke 1,5 m pod upraveným terénom. 

Pre zabezpečenie vyhovujúcich tlakových pomerov bude navrhovaný vodovod v maximálnej možnej miere 

zokruhovaný. 

Na zabezpečenie potreby požiarnej vody budú na rozvode umiestnené podzemné hydranty DN 100, ktoré budú 

zabezpečovať aj odkalenie, resp. odvzdušnenie potrubia. Umiestnenie hydrantov je dané ich funkciou ( 

najvyššie či najnižšie miesto potrubia alebo koniec nezaokruhovanej vetvy ). Vzájomná vzdialenosť jednotlivých 

hydrantov alebo vzdialenosť hydrantov od objektov je daná platnými normami a to Vyhláškou 699 MV SR 
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z 10.12.2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, viď. §8. Hydranty budú až po odvodňovacie 

zariadenie obsypané štrkopieskom. V najvyšších miestach vodovodu budú slúžiť hydranty ako vzdušníky ( 

napájací bod vody v prípade potreby pre  HaZZ SR ) a v najnižších miestach ako kalníky. Všetky posúvače a 

hydranty budú opatrené liatinovými poklopmi, resp. zemnými súpravami. 

Na vyhľadávanie a vytýčenie v zemi uloženého potrubia sa po celej trase ukladá na vrchol potrubia izolovaný 

vodič AY 4mm2. K rúre sa prichytí dvojnásobným ovinutím samolepiacou páskou vo vzdialenosti cca 1,5 m. 

Začiatok a koniec vodiča bude pripevnený v poklope posúvača, alebo hydrantového poklopu.  Trasa vodovodu v 

zemi bude označená fóliou bielej farby uloženou vo výške min. 0,2 m nad potrubím. Vodovodné prípojky k 

jednotlivým stavebným pozemkom budú napojené na verejný vodovod cez navrtávacie pásy. Meranie spotreby 

pitnej vody je navrhnuté pre jednotlivé rodinné domy v samostatných vodomerných šachtách, v ktorých budú 

osadené vodomerné zostavy. Vodomerné zostavy budú obsahovať mokrobežné vodomery DN 15 PN 10 

a príslušné uzatváracie armatúry DN 25 PN 10.  

VÝPOČET POTREBY PITNEJ VODY – PRE CELÚ LOKALITU Ľudvíkov dvor: 

Celková bilancia spotreby vody je vypočítané podľa Vyhlášky MŽp SR č. 684/2006 Z.z. zo dňa 14.11.2006 , 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií. 

Ak sa byt nachádza v rodinnom dome alebo odber vody je meraný samostatne pre každý byt, alebo časť bytov s 

týmto vybavením nie je pripojená na verejnú kanalizáciu a v uvažovanom čase prevádzky verejného vodovodu 

nebude pripojená na verejnú kanalizáciu, možno špecifickú potrebu vody znížiť o 25 %. 

A.) Potreba vody pre byt. fond 

 b) byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom teplej vody,  

     predpoklad 330  domácnosti po 3,5 obyv.......špecifická potreba vody 135 l/ob.deň 

            1155 . 101,25 = 116 944 l/deň 

B.) Občianska a technická vybavenosť  

      b) Obec nad 100 000 obyvateľov........špecifická potreba vody 80 liter.osoba1.deň1           

1155 . 80 = 92 400 l/deň 

Potreba vody pre byt. fond         116 944 l/deň 

Občianska a tech.vybavenosť       92 400 l/deň 

Priemerná potreba vody          209 344 l/deň = 2,42 l/s 

Max.denná potreba vody    Qm= Qp . kd = 209 344. 1,2 = 251 213 l/deň = 2,91 l/s 

Max.hod.potreba vody        Qh=1/24 .Qm .kh = 1/24 . 251 213. 1,8 =  18 841,0 l/h = 5,23 l/s  

Ročná potreba vody            Qr= 209 344 . 365 = 76 410 560 l/s = 76 410,56 m3/rok 

Požiarna potreba vody        Qpož = 7,5 l.s-1 

 

V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu sa 

pohybuje v rozmedzí 60 až 100 % z Qm.  

Qm =  251 213 l/deň = 2,91 l/s =  251,213 m3/d 

V =    251,213 m3/d x 0,6 =  150,73 m3/d  - „ Ludvíkov dvor- 330 RD“ 
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V = 0,6 x Qm = 0,6 x 11 232 = 6,74 m3/d   - „ Ludvíkov dvor-   13 RD“ 

V = 0,6 x Qm = 0,6 x 47 701= 28,60 m3/d   - „Ludvíkov dvor-    67 RD  “ 

Spolu akumulácia vody vo VDJ pre všetky tri lokality: V =  186,07 m3/d  = 2,15 l/s 

 

Vodojem: 

Kóta dna vodojemu  Ľudvíkov dvor   325 m n.m. 

 

Kóta najnižšia       „S časť“  255 m n.m. 

Kóta najvyššia       „J časť“  264 m n.m. 

Výškový rozdiel – hydrostatický tlak   61-70 m v.s. 

 

 

Vodojem zabezpečí prevádzkový tlak v rozpätí 0,2 – 0,6 MPa pozdĺž zásobovacieho potrubia v súlade 

s ustanoveniami STN 736620. 

Zásobovanie pitnou vodou navrhovanej lokality obytného územia sa bude riešiť realizáciou gravitačného 

zásobovania,  napojením na navrhovaný vodojem situovaný nad obytným súborom  o objeme 3x100 m3  kóta 

dna 325,00 m n.m., kóta maximálnej hladiny 328,00 m n.m. Pri výstavbe vodovodu riadiť sa a dodržať Zákon č. 

442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Stávajúce nehnuteľnosti v obci po zrealizovaní VDJ, pripojenie 

na vodovod bude možné realizovať cez redukčné ventily. 

Pri výstavbe vodovodu riadiť sa a dodržať Zákon č. 442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

 

3.10.3 Splašková kanalizácia 

Odkanalizovanie areálu Košice Ľudvíkov Dvor je navrhnuté delenou kanalizáciou. Splaškové odpadové vody 

(SOV) budú napojenie do verejnej kanalizácie, vody z povrchového odtoku (VPO) - dažďové odpadové vody 

(DOV) zo striech odporúčame zaústiť do zberných nádrží situovaných pri každom RD, DOV z ciest a chodníkov 

budú zaústené cez navrhovanú kanalizáciu do navrhovanej retenčnej nádrže o objeme 82 000 l s riadeným 

odtokom do existujúceho povrchového rigolu určeného na odvod dažďovej vody. Jednotlivé vetvy sú navrhnuté 

z PVCU potrubia kanalizačného hladkého  DN 315. Trasa splaškovej kanalizácie je vedená v súbehu s 

privádzacím vodovodom pre IBV. Kanalizačné potrubie bude uložené na pieskové lôžko hr.10 cm s následným 

obsypom z piesku do výšky 30 cm nad potrubie. Zásyp ryhy, nad obsypom potrubia sa uskutočňuje podľa STN 

73 3050 po vrstvách a pritom sa zhutňuje. Na zásyp ryhy sa obvykle použije vykopaný materiál z ryhy. 

Kanalizačnú sieť pre odvedenie splaškových odpadových vôd navrhujeme vybudovať z rúr PP Wavin KG 2000, 

svetlosti DN 300. Kanalizačné šachty sú navrhnuté železobetónové, prefabrikované, DN 1000, s prechodom DN 

600/1 000, uzavreté liatinovým poklopom DN 600, pre triedu komunikácie „C“ a s monolitickým dnom. 

Zaústenie potrubia z PVC do šachty vyžaduje špeciálnu úpravu. Vzhľadom na mechanické vlastnosti PVC nie je 

dovolené kanalizačné rúry z PVC pri pripájaní na šachtu zabetónovať priamo do steny šachty. Pripájanie sa robí 

pomocou šachtovej vložky, ktorá umožňuje vodotesné a kĺbovité uloženie potrubia do šachty.  

Vzhľadom na nepriaznivé spádové pomery situovania verejnej kanalizácie – splaškovej, je v systéme kanalizácie 

splaškových odpadových vôd navrhnutá prečerpávacia stanica. Táto prečerpáva SOV z objektov do 

novonavrhovanej revíznej šachty splaškovej kanalizácie. Stavebne je prečerpávacia stanica navrhnutá ako 
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železobetónová, prefabrikovaná, kruhového pôdorysu, typ Klartec PS 1630-2,87, uložené na pieskovom lôžku 

a podkladovom betóne. Vstup do PČS je zabezpečený šachtovými prvkami. Pod poklopom je umiestnená aj 

závesná jednotka pre manipuláciu s čerpadlom. Výtlačné potrubie čerpadiel bude vybudované z rúr 

vodovodných, tlakových, PEHD, PE 100, DN 65/PN 10 s nainštalovanou spätnou klapkou  DN 65 a guľovým 

uzáverom DN 65.  

Pri skúške vodotesnosti sa odporúča postupovať podľa návrhu STN 73 6716. Pri výstavbe kanalizácie dodržať 

STN 736101, 736005, 733050 a predpisy o bezpečnosti práce, ako i montážne predpisy pre prácu s potrubím 

PVC. 

V súčasnosti na výstupe splaškovej ( jednotnej ) kanalizácie z Ľudvíkovho dvora je umiestnené čerpadlo 

o objeme 4-8 m3 pre výtlak splaškov do ČOV. Nakoľko jestvujúce čerpadlo kapacitne nebude vyhovovať 

potrebám budúcej zástavby, bude potrebné ho nahradiť výkonovo aj kapacitne vyhovujúcim čerpadlom pre 

čerpanie splaškov do vyššie položenej kanalizačnej siete alebo ČOV. 

 

VÝPOČET MNOŽSTVA SPLAŠKOVÝCH VÔD PRE CELÚ LOKALITU Ľudvíkov dvor:  

Výpočet množstva splaškových vôd je spracovaný podľa STN 75 6101: 

Priemerná potreba vody  Qp =   209 344 l/deň = 2,42 l/s 

Priemerný denný prietok splaškov               Qs = 2,42  l/s 

Max. hodinový prietok splaškov Qsdmax 

  Qsdmax = Qp . kmax  / 24 = 209,34 . 3,0/ 24 = 26,17 m3.h-1  

Min. hodinový prietok 

  Qshmin =   Qp . kmax  / 24 = 209,34. 0,6/ 24 =   5,23 m3. h-1 

 

Približné zloženie splaškových odpadových vôd: 

Ph     7,2 až 7,8 

sediment po 1 hodine   3 až 4,5 ml/l 

nerozpustné látky                 500 až 700 mg/l 

z toho usaditeľné                 67% 

neusaditeľné            33% 

rozpustné látky                600 až 8OO mg/l 

BSK5                           100 až 400 mg/l 

CHSK                               250 až1000 mg/l 

oxidovateľnosť manganistanom v O2 100 až 500 mg/l 

NH                                      4 20 až 42 mg/l 

 

Ročné množstvo vyčistenej vody:  

Qročné = Qpc x 365 dní =  209,34 x 365 =  76 409 m3/rok  
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Celodenná produkcia BSK5: 

1155 obyvateľov x 60 g/obyv. deň =  69 300 g/d =  69,30 kg/deň 

 

Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty kd  a kh  podľa 

tab.č.1 STN 73 67 01 - Stokové siete a kanalizačné prípojky, resp. STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre 

viac ako 500 EO. Pre odčerpanie uvedeného množstva splaškových vôd bude potrebné prehodnotiť jestvujúcu 

čerpaciu stanicu na výstupe do ČOV 

3.10.3.1 Dažďová kanalizácia 

VÝPOČET MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH VÔD PRE LOKALITU Ľudvíkov dvor:  

Kategória plochy A (m2) x 0,9 + kategória plochy B (m2) x 0,4 + kategória plochy C (m2) x 0,05 = redukovaná 

plocha (m2) redukovaná plocha (m2) x ročný úhrn zrážok (m) = ročný objem zrážkových vôd (m3/ rok).  

kategória plochy A – pre zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: strechy, betónové, asfaltové 

povrchy a pod. = súčiniteľ odtoku 0,9  

kategória plochy B – pre čiastočne priepustné spevnené plochy: dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod. 

= súčiniteľ odtoku 0,4  

kategória plochy C – pre dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: trávniky, záhrady a pod. = súčiniteľ 

odtoku 0,05 

z komunikácií a parkovísk:  

 Qdaž =Ψ. ss . qs = (0,9*27 379*3,0) = 73,92 m3/rok 

 

zo striech RD 

Qdaž = Ψ . ss . qs = (0,9*33 000*3,0) = 89,10 m3/rok 

 

Kde Ψ je súčiniteľ odtoku pre - spev. plochy – asfalt ,strechy- 0,9;  

ss plocha v m2 – spevnené plochy –  asfalt, strechy -  21 403 m2;  

Uvažujeme 100 ročný dážď predstavuje za 15 minút objem 3 m3. Uvažujeme počet dní so zrážkami: 155 

Pre obidve lokality spolu: Qdaž.c = 163 020 l/rok = 163,02 m3/rok 

 

Redukovaná potreba pre akumuláciu dažďovej vody: 

   Qdaž.c = 163 020 l/rok = 163,02 m3/rok *0,6 = 97,8 m3/rok 

 

Vsakovanie dažďovej vody 

 

EÚ svojimi už dávnejšími smernicami členským štátom odporúča likvidovať dažďovú vodu v mieste dopadu 

prednostne vsakovaním. Zachytávaním a vsakovaním dažďovej vody v mieste jej dopadu sa prispeje významnou 

mierou k ochrane životného prostredia. O spôsobe narábania s dažďovými vodami na Slovensku hovorí rad 

platných zákonov. Sú to: Zákon č. 364/2004 – O vodách, Zákon č. 269/2010 – Na dosiahnutie dobrého stavu 
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vôd, Zákon č. 442/2002 – O verejných vodovodoch a kanalizáciách a Zákon č. 397/2003 – O meraní vypúšťaných 

vôd z povrchového odtoku a ďalšie. 

Riešenie vsakovania dažďových vôd pre RD 

Z hľadiska prácnosti, jednoduchosti a ceny najvýhodnejšie vychádzajú Elwabloky, a to vzhľadom na minimálne 

zemné a montážne práce a nízku hmotnosť blokov cca 9 kg/kus (objem 200 litrov /blok). Pre stanovenie 

možnosti, či sa na vlastnom pozemku vsakovať dá, je potrebné najprv zistiť možnosti vsakovania podložia 

nálevovým testom. Vsakovacie vlastnosti podložia je najlepšie uskutočniť v hĺbke aspoň 1,1–1,2 m, kde bude 

budúce vsakovacie zariadenie pre RD uložené. Podľa výsledkov vsakovacieho testu sa určí potrebný počet 

vsakovacích blokov pripadajúcich na 100 m2 strechy – pričom za plochu strechy sa berie pôdorys strechy 

vrátane presahu strechy (a nie chybne často braná plocha krytiny). Počet blokov sa pre každú stavbu určuje 

podľa geológie podložia – najčastejšie, pokiaľ je známy koeficient vsakovania kf (m/s), stanovuje sa výpočtom – 

pre rodinný dom sa určuje pre 2-ročný dážď, pre obytné súbory, obchodné centrá a priemysel sa určuje pre 5-

ročný dážď. V praxi výpočet zabezpečí, že po takomto (tzv. výpočtovom) daždi je vsakovacie zariadenie až po 

horný okraj plné vody. Po ukončení dažďa sa do určitej doby VZ vyprázdni (spravidla do pol hodiny až 3 hodín) 

a VZ je tak pripravené na ďalší dážď. Keďže sa vsakovacie zariadenia pre rodinné domy dimenzujú pre 2-ročný 

dážď, je zrejmé, že pri výskyte väčšieho dažďa – napríklad 100-ročného, pritečie do vsakovacieho zariadenia 

viac vody, ako je schopné VZ akumulovať. Prebytok dažďa v takom prípade musí byť vyvedený na povrch 

pomocou tzv. bezpečnostného prepadu, ktorý zároveň slúži aj na odvádzanie vzduchu, ktorý vytláča pritekajúca 

voda. Prebytok dažďa sa cez odvzdušňovací nástavec/bezpečnostný prepad roztečie po povrchu. Prebytok vody 

treba umiestniť tak, aby nevytiekol napríklad do susedovej záhrady a nespôsobil mu škodu. Spravidla je tento 

objem o cca 10 % nižší, ako je objem v zemi uložených vsakovacích blokov. Pre orientáciu, na 100 m2 strechy 

rodinného domu pre podložie štrk treba rátať cca s počtom 5 Elwablokov a pre 100-ročný dážď je treba ešte 

počítať s objemom plochej vodorovnej muldy pre prebytok dažďa cca 900 litrov. Pre rodinný dom netreba 

kupovať extrémne únosné produkty, teda ťažké produkty. V princípe cena za VZ sa dnes rovná cca 3-ročným 

nákladom za poplatky vodárňam za vyrubované strešné/zrážkovné. Investícia do vsakovacieho zariadenia 

rodinného domu je jedna z mála vysoko rentabilných investícií. Svojim zákazníkom ich môžu inštalatéri 

odporúčať, kombinovať aj so systémom na zadržiavanie a využívanie dažďovej vody, ktorého návratnosť je dnes 

asi 8 rokov, ale ponúkajú vysokú mieru nezávislosti a inú kvalitu (destilovanú) dodávanej vody. 

Záhradný podzemný zásobník dažďovej vody 

Záhradný podzemný valcový zásobník z PE o objeme od 2200 litrov do 12000 litrov, na základe nízkej hmotnosti 

a nízkej stavebnej výške veľmi ľahko usaditeľný. Jednoduché dopojenie rozvodov dažďovej vody. Možnosť 

využiť vodu na splachovanie, pranie, umývanie podláh, zalievanie. Možnosť dodatočného rozšírenia objemu 

rozšírením – pripojením ďalších zásobníkov. Záhradný podzemný zásobník o objeme 2200, 3500 , 5300 , 8.000 a 

12.000 litrov je určený pre uskladňovanie dažďovej vody určenej na polievanie záhrady a trávnika. Pre rodinné 

domy môže slúžiť aj ako zdroj úžitkovej vody pre čistiace účely. Zásobník je určený na podzemné osadenie. 

Valcový zásobník na základe svojej nízkej hmotnosti a nízkej stavebnej výške  je veľmi ľahko osaditeľný. Všetky 

zásobníky majú odolnosť na tlakové zaťaženie pochôdznosť. Vstupná šachta o priemere 600 mm a výške 900 

mm.   Kanalizačné potrubie dažďovej kanalizácie sa navrhuje na zhromažďovanie a odvádzanie povrchového 

odtoku z miestnych komunikácií a chodníkov s cieľom vypúšťania podľa geologického prieskumu do 

priepustných podloží terénu. Pre dotknuté územie je potrebné vykonať geologický prieskum a na základe 

výsledkov vypúšťať dažďové odpadné vody do priepustných podloží terénu. Kanalizácia je navrhnutá pre 

prietoky na povrchovú dažďovú vodu len z cesty a chodníkov. Akékoľvek iné odpadné vody napojiť na 

navrhnutú dažďovú kanalizáciu je neprípustné. Komunikácie a chodníky sú odkanalizované cez typové uličné 

vpuste typu KLARTEC. Kanalizačné potrubie v zemi je navrhnuté ako PVC korugované uložené na pieskovom 

lôžku 150 mm a obsypané pieskom 300 mm. Nad obsypom sa uloží ochranná fólia. Trasa je vedená v kraji cesty. 

Kanalizačné šachty sú navrhnuté typové prefabrikované kruhové s možnosťou primárneho vsakovania 

dažďových vôd bez dna. Kanalizácia je zvedená vsakovacích nádrží typu KL RN 18 KLARTEC, ktoré sú umiestnené 

pod komunikáciou v najnižších miestach podľa Geodetických podkladov, aby ich dno nebolo viac ako 3,8 m pod 

RT.  

Riešenie vsakovania dažďových vôd pre komunikácie 
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Celkový systém odvodnenia zahŕňa odvodnenie komunikácií, chodníkov príp. priľahlé cestné svahy. 

Odvodnenie komunikácií, chodníkov bude zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym stavom. Vody z povrchového 

odtoku z komunikácií, chodníkov (zrážkové vody) budú zachytávané vodotesnými rigolmi a vpustami do cestnej 

kanalizácie, ktorá bude vybudovaná v celej dĺžke navrhovanej cesty. Umiestnená bude v strednom deliacom 

páse vozovky. Smerové a výškové parametre navrhovanej  cesty budú deliť cestnú kanalizáciu na úseky, na 

najnižších miestach ktorých budú vody prečisťované v odlučovačoch ropných látok (ORL) a prečistené na 

požadovanú úroveň budú kanalizačným potrubím odvedené do retenčnej nádrže. 

Pre uskladnenie dažďovej vody z celej lokality Ludvíkov dvor navrhujeme: 

retenčnú nádrž Carat XXL na 102 000 l s riadeným odtokom. 

Retenčné nádrže s riadeným odtokom sú veľmi dôležité ako prevencia lokálnych povodní. Sú využívané hlavne 

v miestach, kde je zastaraná kanalizačná sieť, ktorá nie je dostatočne veľká, aby odviedli zrážkovú vodu z 

okolitých domov. Toto je častý problém pri nových projektoch, ktoré musia využívať už jestvujúcu kanalizačnú 

sieť. Na riadený odtok dažďovej vody z nádrže sa využíva špeciálne upravený nerezový vejár, ktorý je osadený 

na výstupnom potrubí z nádrže. Voda je cez hadicu s plavákom odvádzaná do kanalizácie, resp. do vsakovania ( 

alt.1, alt.2 ) v požadovanom objeme, ktorý sa zadefinuje ešte pred výrobou. Odvádzaný objem je možné 

nastaviť na hodnotu od 0.05 do 2.0 l/sek.V prípade preplnenia nádrže sa voda odvádza bezpečnostným 

prepadom.  Riadený odtok bude vypúšťaný do existujúceho povrchového rigolu na zachytávanie a odvádzanie 

dažďových vôd. 

3.10.3.2 Ochranné pásma 

 

Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. 

o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany : 

• 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii 

do priemeru 500 mm, 

• 2,5 m pri priemere nad 500 mm. 

Podrobná špecifikácia  činností zakázaných v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 

- viď  § 19 uvedeného zákona.  

3.10.4 Elektroenergetika 

3.10.4.1 VN prípojka 

V mestskej časti Košice – Šaca lokalita  Ľudvíkov dvor sa nachádzajú nadzemné distribučné elektrické vedenia 

prevádzkovateľa VSD a.s. Košice. Dodávka elektrickej energie pre riešenú lokalitu bude zabezpečovaná 

z vysokonapäťového VN 22 kV nadzemného vedenia č. V283/344-A55 VSD a.s. VN 22 kV prípojka pre priebežnú 

distribučnú trafostanicu PS 01 TS 22/0,4 kV, 400 kVA - Zóna A bude slúžiť ako zdroj elektrickej energie pre 

napojenie 52 RD Ľudvíkov dvor + 13 RD lokalita Ditte. Na podpernom bode č.V283/344-A55 VN 22kV vedenia 

V283/344 sa osadí ručne ovládaný vertikálny odpínač so zvodičmi prepätia typu OTE 25/400-32+HDA-24MA. 

VN prípojka je navrhnutá jednožilovými káblami s hliníkovými jadrami s PE izoláciou typu NA2XS2Y 1x150 

RM/25. Druhý koniec VN prípojky bude zaústený do VN 22 kV rozvádzača navrhovanej kioskovej trafostanice. 

VN 22 kV kábel sa uloží vo voľnom teréne vo výkope hĺbky 120 cm a šírky 60 cm v pieskovom lôžku, nad kábel 

sa uloží PVC krycia doska a výstražná PVC fólia. Pri križovaniach s vozovkou a spevnenými plochami sa káble 

uložia v hĺbke 120 cm v PVC chráničke, nad ktorou sa položí výstražná PVC fólia. Pri prípadných križovaniach 

káblovej trasy s podzemnými inžinierskymi sieťami sa káble uložia vo výkope hĺbky 120 cm a šírky 60 cm v PVC 

žľabe, nad ktorým sa položí výstražná PVC fólia. Káblová trasa je zrejmá z výkresovej časti projektovej 

dokumentácie. Pre uloženie káblov do zeme platí STN 34 1050 a STN 73 6005. Všetky súbehy a križovania sa 

musia realizovať v zmysle STN 73 6005. VN 22 kV vedenie V238/344 je riešené v stavbe „V344, V283-Šaca-

Zdvojenie VN vedenia“.  
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Navrhujeme vybudovať podzemné VN vedenie medzi TS Zóna B smerom k jestvujúcemu 22 kV vzdušnému 

vedeniu. Lokalita tak bude do distribučnej sústavy pripojená v dvoch bodoch čo zvýši spoľahlivosť na VN strane. 

Doplnenie VN vedenia taktiež umožní väčšiu variabilitu pri etapizácii výstavby, napr. súčasnú výstavbu zón A, E 

a napr. zóny B a ostatné zóny neskôr – prípadná súčasná výstavba z dvoch strán.  

Výhľadovo taktiež navrhujeme preložiť existujúcu stožiarovú trafostanicu TS0233-0001 TS 1 Ľudvíkov dvor do 

kiosku. 

Západne od lokality v dostatočnej vzdialenosti prechádza vzdušné VVN 110 kV vedenie z ES Košice - západ. 

 

Súčasný stav trafostaníc v riešenom území: 

OZNACENIE NÁZOV TYP M_VYKON OBEC 

TS0233-0001 TS 1 Ľudvíkov dvor TS01 - Ľudvíkov Dvor DTS PTS 160 Šaca – Ľudvíkov Dvor 

3.10.4.2 VN rozvod 

Predmetom riešenia je zokruhovanie navrhovaných trafostaníc TS 22/0,4 kV- ZónyA-D VN rozvodom v priestore 

obytného súboru Ludvíkov dvor.  

 

Základne technické údaje 

VN strana: 

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3 AC 22 000V 50Hz, IT, 

 

NN strana: 

SIEŤ : 3/NPE AC 400V/230V 50Hz, TN-S, 

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: PODĽA STN 332000-4-41/2007 

OCHRANNÉ OPATRENIA: -SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA 

411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE 

411.3.1.1 OCHRANÉ ÚZEMIE 

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE 

411.2.1.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE 

411.3.1.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA 

412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA 

OPATRENIA NA ZÁKLADNU OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMIM DOTYKOM): 

A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ 

A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY 

 

Navrhovaný stav 
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Požadovaný príkon pre lokalitu bude privedený novou VN prípojkou v rámci SO 02.2 do trafostaníc TSzonaA až 

TSzonaE. VN rozvodom sa zokruhujú uvedené trafostanice v lokalite Obytný súbor Ľudvíkov dvor. Kábel VN 

rozvodu po vyústení z VN rozvádzača priebežnej trafostanice TSzonaA bude vedený v koridore s ostatnými elektro 

rozvodmi v zelenom pase medzi chodníkom a parcelami popri komunikácii až do trafostanice TSzonastred a z nej 

obdobne bude trasovanie až do trafostanice TSzonaE a TSzonaBD. Rodinné domy a ostatne odbery občianskej 

vybavenosti (OV) budú napojené z príslušnej územne blízkej novo navrhovanej trafostanice v danej časti 

lokality Obytného súboru  Ľudvíkov dvor (časť okolo časť okolo TS zonaA, TSzonaB,D časť okolo TS zonaC, časť okolo TS 

zonaE). 

Vedenie VN rozvodu bude navrhnute v zmysle štandardov VSD a bude tvorené z jednožilovych káblov 3x20-

NA2XS2Y 1x150mm2 , ktoré budú uložene do trojuholníka, zväzkované po 1,5 m a označene v trase kábel. 

štítkami. Trasovanie káblov je v koridore s ostatnými elektro rozvodmi v zelenom pase medzi chodníkom a 

parcelami popri komunikáciách. Spôsoby uloženia káblov v trase budú vhodne zvolené s ohľadom na vedenie 

trasy. Zemne prace - výkopy v hlavných trasách budú riešene ako spoločné pre SO 02.2 VN rozvod, SO 02.3 NN 

rozvod, SO 03.1 STL rozvod, SO 02.4 Verejne osvetlenia, SO 02.5 Telekomunikačné rozvody.  

 

Energetická bilancia pre obytný súbor Ľudvíkov dvor: 

a) bytový fond  

Druh objektu účel.jedn. 

(b.j.) 

merná záťaž 

(b.j.) 

Pi 

(kW) 

koef. súč. Ps 

(kW) 

RD 330 16,0 5280 0,34 1795 

 

b) vybavenosť a iné zariadenia  

Druh objektu účel. jedn. 

(ha) 

Merná záťaž 

(kw/ha.) 

Pi 

(kW) 

koef.súč. Piv 

(kW) 

OV 1,7 150 250 0,8 200 

 

c) prepočet 

Psb  =   1795 kW 

Psv  =     200 kW 

Pcelk = Psb + Psv = 1795 + 200 = 1995 kW + 5 % VO 

Pcelk = 2 095  kW, koef. súč. = 0,7 

Psum =   1466 kW 

                 Psum                              1466 

nt = ------------------------- = ------------------- =  2172 kVA 

             cos fi x využ. tr.                  0,9 x 0,75 

2172 kVA reprezentuje cca 6 trafostaníc  400 - 630 kVA   

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie bude : 
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 AR =     PP x 360 dní x 6 hod/1000 = ( MWh/rok ) 

 AR =  2623x 360 dní x 6 hod/1000  = 5 666 MWh/rok 

 

3.10.4.3 Trafostanice č. 1,2,3,4,5,6. 

Pre celú záujmovú oblasť predpokladáme výstavbu šiestich nových distribučných kioskových trafostaníc  pre 

celú lokalitu. Trafostanice  budú kioskové betónové s vonkajším ovládaním TR 400 a 630 kVA s prevodom 

22/0,4 prevedenie (2K+1T) a každá z nich napojí po cca 60 – 80 RD. Jeden vývod z trafostanice napojí cca max. 

15 – 20 RD. Vývody NN z jednotlivých trafostaníc budú medzi sebou pre zabezpečenie vyššej spoľahlivosti 

prepojené. Trafostanice budú osadené olejovými hermeticky uzavretými transformátormi. Súčasťou kiosku je 

odizolovaná havarijná zberná nádrž, ktorá v prípade havárie transformátora zachytí celý objem oleja. 

VN rozvádzač pre priebežnú trafostanicu TSzonaA bude pozostávať z troch prívodových polí a jedného 

vývodového poľa pre transformátor. Dve prívodové polia budú slúžiť pre zaslučkovanie jestvujúcej VN linky a 

jedno pole pre vývod do trafostanice.  

 

Základne technické údaje 

Systém el. rozvodnej siete: VN - 3 AC 22000V 50Hz 

Ochrana VN v zmysle STN 33 3201 pred dotykom: 

živých časti - krytom, zabranou 

neživých časti - uzemnením 

Elektrické rozvodne siete: NN - 3/PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S 

1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S - vlastná spotreba TS 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41: 

ochranne opatrenie - samočinne odpojenie napájania (čl.411) 

- základná ochrana (pred priamym dotykom) - základná izolácia živých časti 

(v stave bez poruchy) - zábrany alebo kryty 

- ochrana pri poruche (pred nepriamym dotykom) -ochranne pospájanie a ochranne uzemnenie 

- samočinne odpojenie napájania pri poruche 

v systéme TN 

- doplnková ochrana - prúdové chrániče RCD 

- doplnkové pospájanie 

Stupeň dôležitosti dodavky el. energie: III  

Transformačné stanice TSzonaA-E 22/0,42 kV navrhujeme kioskové, typ EH8C/400, 630 kVA (do 1x630 kVA ), 

polozapustené, s vonkajším ovládaním, rozmery /dlxšxv/…3000x1900x1910 mm. 

Transformátor 

V transformačnej stanici je navrhnutý olejový hermetizovany transformátor typ TOHn 400, resp.630 kVA, 

22/0,42kV, výrobca BEZ Bratislava, ktorý je upevnený na oceľovom profile UE 100, ktorý je kotvený na dne vane 

TS.  
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NN rozvádzač 0,42 kV 

Rozvádzač nízkeho napätia sa vyhotovuje v závislosti od technických parametrov, výkonovej veľkosti 

transformátora, ako aj použitia veľkosti priestorového usporiadania ostatných prístrojov v bunke monobloku 

trafostanice.  

 

3.10.4.4 NN rozvod 

Predmetom riešenia je napojenie odberov ( RD, zariadenia obč. vybavenosti a technickej infraštruktúry) po 

odberné meracie zariadenia – elektromerové rozvádzače na jednotlivých parcelách lokality Obytný súbor  

Ludvíkov dvor z nových trafostaníc stavby. Zároveň bude zabezpečene prepojenie medzi NN rozvodmi 

vyvedenými z jednotlivých trafostaníc a prepojenie z nového NN rozvodu lokality Obytného súboru  Ludvíkov 

dvor na jestvujúci distribučný rozvod. 

Elektromerové rozvádzače mimo hlavných tras (za cestou, na konci ulíc) budú napojene zo skríň SR jednotlivo 

alebo dva RE spoločným prívodom cez slučku. Elektromerové rozvádzače pre RD na jednotlivých parcelách sú 

navrhnute prevažne ako skrine s dvomi meraniami pre dvoch odberateľov, resp. s jedným meraním podľa 

okolnosti a osadené budú v zelenom pase pred hranicami parciel prevažne na rozhraní dvoch pozemkov, resp. 

pred samostatne napájanou parcelou. Pre napojenie zariadenia obč. vybavenosti OV a technickej infraštruktúry 

sú navrhnute samostatne elektromerové rozvádzače osadene pred príslušnými parcelami. 

Vedenia NN rozvodu sú navrhnute v zmysle štandardov VSD - budú v hlavných trasách a slučkách tvorene 

káblami typu NAYY-J 4x150 SE, prípojky k odberným miestam RE káblami typu NAYY-J 4x25 SE, resp. NAYY-

J4x70 SE. Trasovanie káblov je v koridore s ostatnými elektro rozvodmi v zelenom pase medzi chodníkom a 

parcelami popri komunikáciách. Spôsoby uloženia káblov v trase budú vhodne zvolene s ohľadom na vedenie 

trasy. Zemne prace - výkopy v hlavných trasách budú riešene ako spoločné pre SO 02.2 VN rozvod, SO 03.1 STL 

rozvod, SO 02.4 Verejne osvetlenia, SO 02.5 Telekomunikačne rozvody a budú súčasťou SO 02.3 NN rozvod, 

mimo nich po objektoch. 

 

3.10.4.5 Ochranné pásma 

Zákon 251/2012 Z.z. §43 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  z 31.7.2012 stanovuje na ochranu 

zariadení elektrizačnej sústavy ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti 

zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na 

zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického 

vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo 

na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí: 

a) od 1 kV do 35 kV vrátane  

1.pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,  

2.pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,  

3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,  

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 

stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného 

kábla. Táto vzdialenosť je  

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,  

 Podrobná špecifikácia  činností zakázaných v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného (podzemného ) 

elektrického vedenia a nad ( pod ) týmto elektrickým vedením - viď  § 36 uvedeného zákona. Výnimky z 

ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska 

prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.  
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ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného 

vodiča na každú stranu. 

 

3.10.4.6 Verejné osvetlenie 

Verejne osvetlenie miestnych komunikácii je navrhnute podľa STN TR 13201-1 a STN TR 13201-2. Osvetlenie je 

zakategorizované do triedy osvetlenia – ME5. Osvetľovací bod tejto sústavy tvorí kužeľový stožiar v 

pozinkovanej úprave (ELV Senec) výšky 9 m s výložníkom dĺžky 2 m so svietidlom SITECO 5NA552E1NT01 Street 

light SR 100 a zdrojom 1 x 100W. Osvetľovacími bodmi na uliciach lokality Obytný súbor  Ludvíkov dvor je 

okrem osvetlenia komunikácii aj osvetlenie chodníkov. 

V zmysle STN EN 13201-2 je chodník zakategorizovany do triedy S3. Horizontálna osvetlenosť pre S3 – 7,5 lx 

(najnižšia udržiavaná hodnota). Vzhľadom k tomu, že prioritné je osvetlenie komunikácii a spoločnými 

osvetľovacími stožiarmi je osvetlený aj chodník pre chodcov, je požadovaná osvetlenosť dosiahnutá. Stožiare so 

svietidlami verejného osvetlenie sú napájané káblami AYKY-J 4x16 až 35 z rozvádzačov verejného osvetlenia 

RVO 1 až 4 na určenom území priľahlom k jednotlivým trafostaniciam. Tieto rozvádzače RVO pre danú časť 

územia obytného súboru budú osadené v blízkosti trafostaníc, z ktorých budú napojené. Trasovanie káblov je v 

koridore s ostatnými elektro rozvodmi v zelenom pase medzi chodníkom a parcelami popri komunikáciách. 

Spôsoby uloženia káblov v trase budú vhodne zvolene s ohľadom na vedenie trasy. 

Zemne prace - výkopy v hlavných trasách budú riešene ako spoločne pre VN rozvod, NN rozvod, STL rozvod, 

Telekomunikačne rozvody a budú súčasťou NN rozvodu, mimo nich po objektoch. Navrhovane káble sa uložia 

vo voľnom teréne vo vykope do pieskového lôžka a označia sa červenou fóliou. Pri križovaní s cestou bude 

kábel uložený v pevnej ochrannej rúrke, napr. Kopodur. Prívody k stožiarom v betónovom základe budú vedené 

v ohybnej ochrannej rúrke, napr. Kopoflex. 

3.10.4.7 Telekomunikácie 

Predmetom riešenia je príprava trasy kabelovymi chraničkami pre napojenie stavby – abonentov na 

telekomunikačne rozvody. Návrh je vypracovaný v súlade s predpismi a normami STN, hlavne STN (EN): 

332000-5-52, 736005, zákon č.124/2006 Z.z., vyhl. MPSVaR č.508/2009 Zz a ine. 

Navrhovaný stav: 

V súčasnosti je záujmový priestor pre navrhovanú lokalitu Obytného súboru  Ludvíkov dvor bez nárokov na 

telekomunikačne pripojenie. Pre celú lokalitu Ludvíkov dvor je potrebných cca 350 (RD a OV) prípojok ASDL. Pre 

realizáciu telekomunikačných rozvodov v lokalite budú uložené kabelove chraničky rozvedené do ulíc lokality. 

Tieto sa uložia v trase v koridore s ostatnými elektro rozvodmi v zelenom pase medzi chodníkom a parcelami 

popri komunikáciách. Spôsoby uloženia chraničiek budú vhodne zvolene s ohľadom na vedenie trasy. Zemne 

prace - výkopy v hlavných trasách budú riešene ako spoločne pre SO 02.2 VN rozvod, SO 02.3 NN rozvod, SO 

03.1 Verejne osvetlenia, SO 02.4 Telekomunikačne rozvody a budú súčasťou SO 02.3 NN rozvod, mimo nich po 

objektoch. Optický kábel technologické vybavenie dodá správca telekomunikačnej siete. Bod napojenia pre 

abonentov lokality Obytný súbor  Ludvíkov dvor určí dodávateľ, resp. správca telekomunikačnej siete, prívod 

odtiaľ bude riešený samostatnou PD telekomunikačnej prípojky. Ochranne pásmo telekomunikačných káblov 

podľa zákona číslo 610/2003 Z.z: 1,5 m – od osi telekomunikačného kábla. Schému telekomunikačných 

rozvodov spracuje vybraný dodávateľ na základe svojej používanej technológie a technických postupov. 

Trasovanie telekomunikačných rozvodov je súhlasné s rozvodom NN v lokalite Obytného súboru. Popis vedenia 

inžinierskych sieti v komunikačnom koridore 

V zmysle vzorového priečneho rezu budú vedenia IS vedené nasledovne: 

– NN rozvod, VN rozvod, VO a opt kábel po ľavej strane komunikácie v zelenom pase medzi hranicou 

pozemku a chodníkom, 

– kanalizácia splašková a dažďová v komunikácii po pravej strane, 

– verejný vodovod po pravej strane v zelenom páse. 



 
 
 
Územný plán zóny Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I. – Textová časť návrh na prerokovanie 

 

 

26 

 

3.10.5 Zásobovanie plynom 

3.10.5.1 STL rozvod 

Súčasný stav 

 Na území je realizovaná STL plynovodná prípojka plynu DN 100 s STL rozvodom plynu DN 80 v území. 

Bod napojenia na jestvujúci STL plynovod DN 100 predpokladáme v jestvujúcej komunikácii. 

 Návrh riešenia 

 V novonavrhovaných častiach RD vybudovať STL rozvod plynu v intenciách navrhovaných rozvodov 

s domovými prípojkami a regulátormi plynu STL/NTL. Zemný plyn sa bude využívať pre potreby vykurovania, 

varenia a prípravu TUV. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73. 

Dodržať ochranné pásma v zmysle Energetického zák.  251/2012 Z. z. Plynové rozvody budú uložené v 

navrhovaných komunikáciách v súbehu s vodovodom a kanalizáciou v minimálnej hĺbke 1,0 m. Pre jednotlivé 

pozemky budú zriadené odbočky - prípojky po hranicu pozemku, kde budú riešené merania a regulácia k 

jednotlivým rodinným domom. Plynovody a prípojky uložené v zemi musia byť označené žltou výstražnou fóliou 

presahujúcou potrubie najmenej o 5 cm po oboch stranách a signalizačným vodičom. 

Bilancia potreby a spotreby plynu: 

Potreba plynu pre bytovú výstavbu bola vypočítaná podľa ukazovateľov platnej Smernice GR SPP, š.p. V 

následnej projektovej dokumentácii bude potrebné tieto bilancie precizovať. Potreba plynu bola napočítaná 

pre plynofikáciu celého bytového fondu Ľudvíkov dvor.  

Navrhuje sa 330 b.j. v rodinných domoch, v ktorých uvažujeme s komplexnou plynofikáciou. Domy 

predpokladáme nízkoenergetické so zníženou spotrebou plynu a elektriny z dôvodu tepelnotechnických úprav 

rodinných domov a využívania alternatívnych zdrojov energie.  

Redukované špecifické potreby plynu pre plynofikované RD (330)  

- QZPh  1,5 m3/hod    Σ QZPh =  330 x 1,5 =             495,0 m3/hod 

- QZPr  3 000  m3/rok    Σ QZPr   = 330 x 3 000 = 990 000,0 m3/rok 

 

Podľa predbežného vyjadrenia SPP- distribúcia, a.s. Košice, pre zabezpečenie požadovaného hodinového 

odberu bude kapacita SPP dostačujúca. 

Lokalizácia bodu pripojenia pre I. etapu: 

• existujúce plynárenské zariadenie STL – 2, DN 80,  

Max. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti  300 kPa 

Min. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti    50 kPa 

• parc. č. pripojenia pre I. etapu 1586/3, 1586/2;   

 

Lokalizácia bodu pripojenia pre II. etapu: 

• existujúce plynárenské zariadenie STL – 2, DN 80,  

Max. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti  300 kPa 

Min. tlak v bode pripojenia k distribučnej sieti    50 kPa 
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• parc. č. pripojenia pre II. etapu 1578/2, 1954/4,1954/1,1952, 1951, 1955/115, 1955/4,1954/5 ;   

 

Prevádzkový pretlak STL plynovodu v území je 0,3 MPa. V novonavrhovaných častiach RD vybudovať STL rozvod 

plynu DN 80 s domovými prípojkami a regulátormi plynu STL/NTL. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 

386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73 resp. TPP 906 01 SPP. Dodržať ochranné pásma v zmysle 

Energetického zák. 251/2012 Z.z.  

 Spresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej 

dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. Rast potreby 

plynu v jednotlivých rokoch nie je možné v tomto štádiu prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie 

odberu plynu bude prebiehať po etapách. 

 

Ochranné pásma 

 

Zákon 251/2012 Z.z. §79,80 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  s účinnosťou od 31.7.2012 stanovuje 

ochranné pásma a bezpečnostné pásma. Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a 

priamych plynovodov. Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho 

plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou  vzdialenosťou od osi priameho plynovodu 

alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na 

hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu 

alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je 

a)   4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 

e)  1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom nižším ako 0, 4 MPa, 

f)     8 m pre technologické objekty. 

Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia 

protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia. 

Bezpečnostné pásma  

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na 

zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.  

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od 

osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť 

na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je 

a) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm, 

b)pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpečnostné 

pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete. 

Vzdialenosti vedenia od ostatných inž. sietí pri súbehu aj pri križovaní podľa STN 73 6005 

 

3.10.6 Odpadové hospodárstvo 

Zber odpadu je riešený na jednotlivých pozemkoch so spoločným odvozom. Pričom separovanie odpadu a zber 

biologického odpadu bude riešený v zmysle celkovej koncepcie odpadového hospodárstva mesta.  
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Zber komunálneho odpadu pri hniezdovej zástavbe bude riešený na spoločnom stanovisku kontajnerov 

s prístupom d verejnej komunikácie.  

3.11 ĎALŠIE PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z HLAVNÝCH CIEĽOV A ÚLOH RIEŠENIA 

3.11.1 Rizikové faktory vyplývajúce zo zadania 

Územie sa nachádza vo vyznačenom prašnom spáde, ako bol platný v čase spracovania územnoplánovacej 

dokumentácie HSA Košice. Vyznačené riziko je zohľadnené najmä v množstve zelene, ktoré sa v území navrhuje. 

Iné rizikové faktory neboli v území zistené. 

3.11.2 Riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

V území sa navrhujú predovšetkým objekty bývania v rodinných domoch a časť územia je navrhovaná pre 

občiansku vybavenosť. Pre tieto objekty sa požaduje architektonické riešenie, ktoré bude vyhovovať pre 

užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

3.11.3 Protipovodňové opatrenia 

Územie sa nenachádza v území ohrozovanom záplavami, ani prívalovými vodami. 

3.11.4 Protipožiarne opatrenia 

Základnými predpismi, podľa ktorých výstavba v lokalite bude posudzovaná, sú: 

• Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,  

• Vyhláška  MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov, 

• -  STN 92 0201 časť 1 až 4   Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia 

▪ (Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku, Časť 2: Stavebné konštrukcie,  

▪ Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb, Časť 4: Odstupové vzdialenosti) 

• STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami 

• STN 92 0400  Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

• a  podľa  ďalších  súvisiacich  noriem a predpisov. 

 Stavby z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa musia navrhnúť a postaviť tak, aby pri požiari sa: 

• zachovala nosnosť a stabilita nosnej konštrukcie stavby po určený čas 

• zabránilo šíreniu požiaru a dymu vnútri stavby alebo na inú stavbu 

• umožnil odvod splodín horenia mimo stavbu 

• umožnila bezpečná evakuácia osôb  

• zaistila bezpečnosť jednotiek požiarnej ochrany 

Rodinné domy budú samostatne stojace stavby skupiny A, v ktorých budú najviac dve obytné bunky – dva byty. 

Stavba skupiny A môže tvoriť jeden požiarny úsek. Súčasťou požiarneho úseku rodinného domu môže byť aj 

jednotlivá garáž najviac s 2 státiami. Kotol na vykurovanie, ktorý bude v stavbe, bude mať výkon menej ako 100 

kW, miestnosť s kotlom nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek. Súčasťou požiarneho úseku rodinného domu 

môžu byť miestnosti, nesúvisiace s prevádzkou bytu, ako napr. kancelária, ordinácia, obchod s plochou najviac 

40 m2. Miestnosti s väčšou plochou musia byť požiarne oddelené a riešené v súlade s predpismi protipožiarnej 

bezpečnosti stavby. Potreba  vytvorenia  ďalších  požiarnych úsekov bude stanovená v ďalšom stupni posúdenia 

v súlade s platnými predpismi. Samostatne budú riešené aj stavby napr. občianskej vybavenosti. 

Najneskôr ku kolaudačnému konaniu musí investor predložiť certifikáty  preukázania  zhody,  prípadne  

technické osvedčenia na všetky výrobky zabudované do stavby, ktoré musia spĺňať požadované požiarne 

technické charakteristiky, ktoré budú stanovené pri posúdení pre účely vydania stavebného povolenia. 



 
 
 
Územný plán zóny Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I. – Textová časť návrh na prerokovanie 

 

 

29 

Z obytných buniek bude únik nechránenými únikovými cestami, u ktorých postačuje šírka 0,9 m a šírka dverí na 

únikovej ceste nesmie byť menšia ako 0,8 m. Pri nevýrobných stavbách budú únikové cesty posúdené pri 

riešení pre účely vydania stavebného povolenia. 

U každého rodinného domu požiarne nebezpečný priestor bude vymedzený odstupovými vzdialenosťami a to v 

závislosti od veľkosti požiarne otvorených plôch, dĺžky požiarneho úseku, počtu podlaží v požiarnom úseku a 

druhu konštrukčného celku. Na percento veľkosti požiarne otvorených plôch má vplyv aj druh a hrúbka 

tepelnoizolačného kontaktného systému, ktorý sa použije na zateplenie stavby. Požiarne nebezpečný priestore 

má zasahovať len parcelu, na ktorej je stavba umiestnená. V prípade zasiahnutia vedľajších nehnuteľností je 

uvedené predmetom riešenia v územnom konaní. V prípade, že sa budú stavby alebo požiarne úseky stavby 

zasahovať požiarne nebezpečným priestorom, budú prijaté opatrenia na zamedzenie prenosu požiaru. U 

dvojpodlažného požiarneho úseku, s dĺžkou 7 m, s horľavým konštrukčným celkom, pri 50 percentách požiarne 

otvorenej ploche je odstupová vzdialenosť 7 m. Možnosť zníženia požiarne nebezpečného priestoru pri 

menších vzdialenostiach stavieb je znížením požiarne otvorených plôch – okien, dverí alebo ich vhodným 

rozmiestnením v rámci stavby.  

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov: 

Množstvo vody, ktoré sa požaduje pre stavbu na bývanie a ubytovanie skupiny A s plochou najviac 200 m2 a 

pre nevýrobné stavby s plochou do 120 m2, je 7,5 l.s-1 Ako zdroj vody postačuje vodovod DN 80. 

Pre stavbu skupiny A s plochou viac ako 200 m2 a pre nevýrobné stavby s plochou nad 120 m2 do 1 000 m2 

množstvo vody, ktoré sa požaduje je 12 l.s-1 Ako zdroj vody sa požaduje vodovod DN 100. 

Na vodovode DN 80 (DN 100) budú osadené (podzemné) hydranty DN 80 (DN 100) )   s prevádzkovou   funkciou   

odkalenia a odvzdušnenia potrubia, umiestnené mimo požiarne nebezpečný priestor stavby, najmenej 5 m a 

najviac 200 m od stavby pre stavby skupiny A, ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 400 m. Pri 

nevýrobných stavbách je vzdialenosť do 80 m od stavby, ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 160 m. 

Uvedené vzdialenosti sa merajú po najpravdepodobnejšej trase vedenia hadíc alebo jazdnej mobilnej hasičskej 

techniky. Podzemný hydrant sa navrhuje vtedy, keď nie je možné osadiť nadzemný hydrant.  

Pre stavby na bývanie a ubytovanie skupiny A nemusí byť navrhnutý vnútorný požiarny vodovod a hadicové 

zariadenia. Pri nevýrobných stavbách sa vnútorný požiarny vodovod nevyžaduje, keď je v požiarnych úsekoch 

súčin priemerného alebo sústredeného požiarneho zaťaženia (kg.m-2) a plochy požiarneho úseku (m2) menej 

ako 10 000. 

Príjazdové komunikácie: 

Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do  vzdialenosti 30 m od stavby  a od vchodu do nej. K 

rodinným domom táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m. Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku 

najmenej 3 m bez parkovacieho pruhu, jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 

80 kN. Vjazdy na prístupové komunikácie musia mať šírku najmenej 3,5 m. Každá neprejazdná jednopruhová 

prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie 

vozidla.   

 

Pre zabezpečenie protipožiarnej ochrany sú v území navrhnuté nasledovné opatrenia: 

• Jednotlivé pozemky sú sprístupnené komunikáciami, ktoré umožňujú príjazd vozidiel integrovaného 

záchranného systému 

• V území sú rozmiestnené hydranty  

• V dotykovom území sa nachádzajú vodné plochy, ktoré je možné v prípade ich úprav využiť ako zdroje 

požiarnej vody 
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3.11.5 Civilná ochrana 

  V prípade ohrozenia sa mestská časť  Košice Šaca riadi plánom ukrytia obyvateľstva, ktorý je uložený na 

Miestnom úrade mestskej časti. Na základe tohto plánu je navrhované riešenie civilnej ochrany v riešenom 

území. 

Koncepcia je založená na úkrytoch budovaných svojpomocne – JUBS. Rozmiestnenie nových úkrytov je 

navrhované v princípe 1 úkryt pre 10 ľudí na 2 navrhované RD, pričom poloha úkrytu v navrhovaných RD v 

grafickej časti je orientačná a ako JÚBS úkryt môže byť uvažovaný aj iný objekt v oblasti po výstavbe vhodnejší, 

avšak celková kapacita JÚBS úkrytov v oblasti musí byť zachovaná.     

Stavebnotechnické podrobnosti stavieb určených k ochrane obyvateľov určuje vyhláška 399/2012 Z.z., ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z. 

JUBS môžu byť budované v každom z navrhovaných objektov najvhodnejšie v ich podzemnom alebo prípadne 

vo vhodne upravenom nadzemnom podlaží objektu vybudovaného v stave bezpečnosti a v mimoriadnom stave 

po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečiť čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí, v 

stave vojny, či vo vojnovom stave. 

Po vybudovaní objektov na riešenom území obec v spolupráci s vlastníkmi objektov v danom území určí 

najvhodnejšie priestory k ukrytiu obyvateľstva, vypracuje určovací list a obec vedie evidenciu JÚBS  ako súčasť 

Plánu ukrytia obyvateľstva.   

3.12 ETAPIZÁCIA A VECNÁ A ČASOVÁ KOORDINÁCIA USKUTOČŇOVANIA VÝSTAVBY, ASANÁCIÍ, 

OCHRANNÝCH PÁSIEM, ZMENY VYUŽITIA ÚZEMIA A INÝCH CIEĽOV A ÚLOH 
Ako prvá etapa výstavby sa určuje výstavba dopravnej a technickej infraštruktúry. Územie po výstavbe 

dopravnej a technickej infraštruktúry a pripojenia na jednotlivé siete je vhodné pre ďalšiu výstavbu. 

3.13 POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, STAVEBNÚ UZÁVERU A NA VYKONANIE ASANÁCIE 

3.13.1 Pozemky pre verejnoprospešné stavby 

Ako pozemky pre verejnoprospešné stavby sa určujú: 

• pozemok na umiestnenie stavby „ Miestna zberná  komunikácia funkčnej triedy  B3 – kat. MZ 7,5/50 

a inžinierskych sietí v koridore  miestnej zbernej komunikácie  

• pozemky na umiestnenie stavby „Miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C2 – kat. MO 7,5/40“ 

a inžinierskych sietí v koridoroch miestnych obslužných komunikácií 

• pozemky na umiestnenie stavby „Miestne  obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 MO 6,5/40 a MO 

4,0/30“ a inžinierskych sietí v koridoroch miestnych obslužných komunikácií 

• pozemky na umiestnenie účelových komunikácií 

• pozemky na umiestnenie stavby „Peších komunikácie“ vedené  pozdĺž miestnych komunikácií 

• pozemok na umiestnenie stavby „Privádzací  vodovod do vodojemu“ 

• pozemok na umiestnenie stavby „Vodojem“ 

• pozemok na umiestnenie stavby „Rozvodný vodovod“  

• pozemok na umiestnenie stavby „Verejná splašková kanalizácia“  

• pozemok na umiestnenie stavby „ Dažďová kanalizácia, ORL, retenčná nádrž“   

• pozemok na umiestnenie stavby „VN prípojka“  

• pozemok na umiestnenie stavby „VN rozvod“ 

• pozemok na umiestnenie stavby „NN rozvod“ 

• pozemok na umiestnenie stavby „Verejné osvetlenie“ 

• pozemok na umiestnenie stavby „Telekomunikačné rozvody“ 
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• pozemok na umiestnenia stavby „Trafostanice“ 

3.13.2 Pozemky pre stavebnú uzáveru 

Pozemky pre stavebnú uzáveru sa neurčujú. 

3.13.3 Pozemky a objekty na asanáciu 

V území sa nenachádzajú stavby, ktoré je nutné asanovať.  

 


