
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE  

č.50  
o záväznej časti územného plánu zóny Krásna nad Hornádom  

 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 579 prijatým na svojom XV. rokovaní 

dňa 22.februára 2001 

podľa § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, §6 zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §6 ods.2 písm. a) Štatútu 

mesta Košice ustanovuje:  

 

§ 1 

Predmet  
(1)   Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Krásna nad 

Hornádom, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č.545 z 

20.2.1997.  

(2)   Časový rozsah platnosti územného plánu zóny Krásna nad Hornádom je do r. 2010.  

 

§ 2  

Záväznou časťou územného plánu zóny Krásna nad Hornádom sú: 

(a) Regulatívy pre územný rozvoj, vrátane vymedzenia verejnoprospešných stavieb, 

schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č.545 z 20.2.1997, 

ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohoto nariadenia a tvoria prílohu č.1 tohoto 

nariadenia.  

(b) Funkčné využitie územia, stavebné čiary, regulatívy zastavanosti a podlažnosti 

podľa výkresu č.1 /komplexný urbanistický návrh/ územného plánu zóny, 

schváleného Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č.545 z 20.2.1997, 

jeho zmien a doplnkov v lokalitách Pri hospodárskom dvore, Pri cintoríne, Pri 

jazere, schválených Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č.959 z 

15.10.1998, a zmien v lokalitách Pri Hornáde a Ihrisko, schválených Mestským 

zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 326 z 27.4.2000, ktoré sú nedeliteľnou 

súčasťou tohoto nariadenia a tvoria prílohu č. 2 tohoto nariadenia.  

(c) Zásady riešenia technickej infraštruktúry podľa výkresov č.2 /návrh vodného 

hospodárstva/, č.3 /návrh energetiky, telekomunikácie/ územného plánu zóny, 

schváleného Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 545 z 

20.2.1997, ich zmien a doplnkov v lokalitách Pri hospodárskom dvore, Pri 

cintoríne, Pri jazere, schválených Mestským zastupiteľstvom v Košiciach 

uznesením č.959 z 15.10.1998, a zmien v lokalitách Pri Hornáde a Ihrisko, 

schválených Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 326 z 

27.4.2000, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohoto nariadenia a tvoria prílohu č. 3 

tohoto nariadenia. 

 



§ 3  
Úplný elaborát územného plánu zóny Krásna nad Hornádom je uložený na Okresnom 

úrade Košice IV. odbore životného prostredia, na Miestnom úrade mestskej časti Krásna 

nad Hornádom a na Útvare hlavného architekta mesta Košice.  

 

§ 4 

Účinnosť  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.  

 

 

JUDr.Zdenko Trebuľa 

primátor mesta Košice  

 

 

Zverejnené dňa: 8.3.2001 

Účinné od: 23.3.2001 

 
 


