
 

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

dňa 08.09.2022 v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

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

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

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 

č. .......... 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie  

„Územný plán zóny Košice, obytná zóna  - Domino II“ 

 
Čl. 1 

 

1. Vyhlasuje sa Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, 

obytná zóna  - Domino II“ 
 

2. Záväznou časťou Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná 

zóna  - Domino II“ sú: 

 

2.1 Textová časť Záväznej časti Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny 

Košice, obytná zóna  - Domino II“ vrátane Schémy VPS - Výkres č. 7 (Príloha č. 1) 

 

2.2. Grafická časť: 

Výkres č. 2 – Komplexný urbanistický a dopravný návrh (Príloha č. 2) 

Výkres č. 3 – Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo (Príloha č. 3) 

Výkres č. 4 – Technická infraštruktúra - energetika a telekomunikácie (Príloha č. 4) 

Výkres č. 5 – Regulačný výkres (Príloha č. 5) 
 

3. Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 sú nedeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 
Čl. 2 

 

Dokumentácia schválenej Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, 

obytná zóna  - Domino II“ je uložená a možno do nej nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, 

Oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice a Oddelenie stavebného úradu, na 

Okresnom úrade Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky a na Miestnom úrade Mestskej 

časti Košice – Západ. 

 

Čl. 3 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej 

tabuli. 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Polaček 

 primátor mesta Košice 

Zverejnené na pripomienkovanie 

podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.: 19.08.2022  


