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B12) Záväzná časť ZaD č.7/2021 územného plánu zóny Košice – Myslava vyznačená v úplnom znení. 
Úprava textu: Pôvodný text záväznej časti ÚPN-Z, Pôvodný text záväznej časti ÚPN-Z 

Text záväznej časti ÚPN-Z na zrušenie 
 Doplnený text záväznej časti ZaD č.7/2021 ÚPN-Z   Doplnený text záväznej časti ZaD č.7/2021 ÚPN-Z 
 

 
Obsah záväznej časti: 

 
Textová časť 

● I. Úvod 

● II. Záväzné limity a regulatívy podľa jednotlivých lokalít 
Výkresy 

● Č. 2 Komplexný návrh a doprava 1/2000 

● Č. 3 Návrh technickej infraštruktúry 1/2000 

 
I. ÚVOD 

● Tento elaborát obsahuje zapracovanie záväzných regulatívov územného rozvoja pôvodného územného plánu zóny Košice 
Myslava, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 277 z XXIV na. rokovaní v dňoch 24,25 
a 28.6.1993. 

● Ďalej obsahuje všetky regulatívy zmien a doplnkov, ktoré boli do dnešného dňa schválené, menovite: 
 Maša (1997), Povrazová (2000), Pod horou (2004), Za priekopou, Na kope, Ku bangortu (2005), Pri cintoríne, Pri triede KVP, Na kope (2008) 
Tieto zmeny boli prijaté nasledovnými dokumentmi Mestského zastupiteľstva: uznesenie 390/2000, VZN č.52 prijaté uznesením 581 na XV. 
rokovaní 22/02/2001, doplnok k VZN č. 52, prijatý uznesením 465 na XI. rokovaní dňa 24/06/2004 a doplnok k VZN č. 52, prijatý uznesením 846 
na XVIII. rokovaní dňa 25/06/2004  

● Napokon sú doň zapracované navrhované zmeny a doplnky 2011 a 2013 

● Pôvodný územný plán bol spracovaný a schválený v r. 1993, keď nebola v platnosti v súčasnosti platná Vyhláška č. 55/2001 
Z. z., ktorou sa riadi dnešné územné plánovanie. Logicky teda táto aktualizácia, keďže je len súhrnom pôvodného ÚPN-Z 
a  následných zmien, nemôže byť spracovaná v podrobnosti a hĺbke požadovanej zmienenou vyhláškou. Nemá teda ani jej 
účinky, a to najmä vo vzťahu k potrebe vydávania územných rozhodnutí. 

 

II. ZÁVÄZNÉ  LIMITY A REGULATÍVY  

sú spracované tabuľkovou formou podľa jednotlivých lokalít a obsahujú jednak regulatívy platné pre celé zastavané územie obce ako aj pre 
jednotlivé týmito i skoršími doplnkami navrhované zmeny. Platia spoločne s výkresovou časťou. 
Zoznam skratiek použitých v záväznej časti: 

2(1)P+P 2(1) nadzemné podlažie a podkrovie alebo ustúpené podlažie 
IPP Index podlažných plôch 
KZ Koeficient zastavanosti 
KZO Koeficient zastavanosti objektami 
MK Miestna komunikácia 
NN Nízke napätie 
P Plochá strecha 
RD Rodinný dom 
STL Stredotlak 
Š Šikmá strecha 
ÚPN Z Územný plán zóny 
VN Vysoké napätie 
VPS Verejnoprospešná stavba 

 
 

SPOLOČNÉ LIMIITY A REGULATÍVY PRE ZASTAVANÉ ÚZEMIE MČ KOŠICE – MYSLAVA. 

1. Regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb v potencionálnom záplavovom území 
Myslavského potoka. 

Na toku Myslavský potok, od rkm 8,3 smerom nahor až po hranicu riešeného územia platí následný regulatív: 

 Pred výstavbou rodinných domov (objektov) na pozemkoch priľahlých k neohrádzovanej časti Myslavského potoka  je potrebné vypracovať 
v zmysle ustanovenia § 20 ods.9 písm. a, b zákona  č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami hladinový režim Myslavského potoka na 
návrhový prietok Q100.  

a po splnení minimálne nasledovných podmienok (SVP, š.p.): 

 Zachovať voľný nezastavaný pás od brehovej čiary toku min. 10m – t.z. neumiestňovať tam akékoľvek objekty, ktoré by mohli tvoriť prekážku 
plynulému odtoku vody. 

 Oplotenie stavebného pozemku realizovať ako rozoberateľné bez podmúrovky nad rastlý terén min. 5m od jeho brehovej čiary. Oplotenie 
ktoré bude brániť údržbe vodného toku, môže byť zrušené jeho správcom bez náhrady škody. 

 Stavbu RD realizovať bez pivničných priestorov. 

 Terénne úpravy je možné akceptovať do výšky 0,1m nad rastlý terén. 

 V projekte definovať prvky individuálnej ochrany objektu pred povodňami nezhoršujúce celkové odtokové pomery v dotknutej lokalite. 
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regulačný list  č. 1   ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
 Celé zastavané územie MČ Košice - Myslava, okrem samostatne regulovaných lokalít 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie vidieckeho typu v rodinných domoch 

prípustná funkcia Občianska vybavenosť, Verejná zeleň, športové plochy, verejná správa, podnikateľské 
objekty, bývanie v bytových domoch a iných budovách, bývanie v RD mestského typu 

Neprípustná funkcia Výrova mimo určenej zóny, poľnohospodárska výroba, sklady, logistické centrá, 
garážové dvory a všetky funkcie, ktoré negatívne vplývajú na funkciu bývania 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Podľa grafickej časti 

Usporiadanie zástavby Podľa grafickej časti 

 

b regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

● Základnou funkciou územia mestskej časti  Myslava je bývanie vidieckeho typu v rodinných domoch, pokiaľ regulatív 
konkrétnej lokality nestanoví inak. Funkcia bývania sa bude rozvíjať formou prestavby nevyhovujúceho bytového 
fondu, dostavby prieluk, prestavby záhradkárskej lokality Maša, výstavby na plochách záhrad pri zachovaní existujúcej 
parcelácie, výstavby na nových plochách v lokalitách určených týmto územným plánom. 

● Nová výstavba na plochách, kde sa zachováva súčasná parcelácia, bude realizovaná podľa návrhu UPN Z Košice -  
Myslava, pričom jej umiestnenie na parcele je záväzné vo vzťahu k navrhovanej uličnej čiare, alebo k uličnej čiare 
existujúcich domov v prípade zástavby v prielukách. Označenie plôch ako rezerva alebo výhľad je len informáciou 
o možnosti budúceho využitia územia bez toho, aby tieto plochy sa považovali za záväzne určené pre dané funkčné 
využitie. Pre ich využitie pre danú funkciu je najprv potrebné ich zmeniť na plochy návrhu zmenami a doplnkami ÚPN 
Z. 

● V zmysle návrhu UPN Z Košice - Myslava bude dodržané: 
a/ základné vymedzenie funkcií územia 
b/ základná schéma cestných komunikácií 
c/ základné princípy  riešenia inž. sietí, spôsob napojenia na nadradené systémy, trasovanie primárnych vedení inž. 
sietí 
d/ regulatívy podľa regulačných listov jednotlivých lokalít 

● Na toku Myslavský potok, od rkm 8,3 smerom nahor až po hranicu riešeného územia platí zákaz umiestňovať stavby 
až do doby, keď sa vyhlásením inundačného pásma skonštatuje, že nie sú ohrozené záplavami, alebo do vybudovania 
účinnej protipovodňovej ochrany Pred výstavbou rodinných domov (objektov) na pozemkoch priľahlých 
k neohrádzovanej časti Myslavského potoka je potrebné vypracovať v zmysle ustanovenia § 20 ods.9 písm. a, b 
zákona  č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami hladinový režim Myslavského potoka na návrhový prietok Q100 

a rešpektovať podmienky (SVP, š.p.) v zmysle regulatívu č.1. 

● dodržiavať existujúcu stavebnú a uličnú čiaru starej zástavby v miere podľa grafiky 

● v údolí Bangortu bude vytvorený pás verejnej  zelene s funkciou biokoridoru - ako prvku ekologickej stability územia 

● zrážkové vody zo striech a neverejných spevnených plôch zadržať a nechať vsiaknuť na vlastnom pozemku, pre 
zrážkové vody z verejných komunikácií a priestranstiev vybudovať vsakovacie zariadenia 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie Podľa grafickej časti 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.  

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú, zaústiť do Myslavského potoka 

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu elektrifikačnú sieť, v nových lokalitách realizovať NN káble distribučného rozvodu, 
v koridore navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred oplotením, 
na verejne prístupnom mieste.  

Zásobovanie plynom využiť existujúcu plynovodnú sieť, dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Verejné osvetlenie využiť existujúcu sieť VO, zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov 
káblami, uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu s ostatnou 
technickou infraštruktúrou 

 
 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

  Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace     
RD 

Ukazovatele pre 
súvislú zástavbu RD a 
OV 

RD OV KZO  KZ  IPP KZO KZ IPP 

2+P 3+P Š, P Podľa 
grafickej 
časti 

Na vlastnom 
pozemku 

Podľa 
grafickej 
časti 

 0,4 0,6 1,0 0,6 0,7 1,8 
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d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nutná úprava parcelácie v zmysle grafiky. Pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar 
parciel, podľa individuálnych potrieb a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa 
všetkých dotknutých vlastníkov na vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Rešpektovať ochranné pásma existujúcich IS. Nové IS umiestniť do verejného priestranstva. Pre Myslavský potok je vymedzené ochranné 
pásmo 5m od okraja brehu, resp. 10 m od vzdušnej strany hrádze, pokiaľ existuje. Okrem toho platia vyhlásené ochranné pásma podľa 
kapitoly B4, najmä OP letovej prevádzky. 
V časti územia, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Košice (vrátane ochranného pásma leteckého 
pozemného zariadenia - okrskového prehľadového rádiolokátora SRE) alebo v lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná 
rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na úroveň terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, je možné 
umiestňovať objekty len za predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a ďalší rozvoj letiska. Tzn. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne posúdený a ak objekt neohrozí 
bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky ani 
k negatívnemu vplyvu na činnosť leteckého pozemného zariadenia a rozvoj Letiska Košice, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť “. 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

01 Protipovodňová ochrana toku 
Myslavský potok 

 Od rkm 8,3 nahor po hranicu 
riešeného územia* 

02 Verejná zeleň Myslava  Celkovo v 4 lokalitách* 

03 Prekládka vodovodu DN700  * 

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   

* podrobnejší popis verejnoprospešnej stavby viď kapitola B11 
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regulačný list č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 

Lokalita č. Názov lokality 

9.1.1. Pri polyfunkčnom areáli Juh 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD vidieckeho typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD, dvojdomy 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž novovytvorenej komunikácie v koridore existujúcej TI a jej OP 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória 
Dĺžka 

Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK, trasa prispôsobená 
existujúcej TI 

C3 MO 6,5/40 1-stranný chodník, 
min. š. 1,50m 

Áno 10 miest 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú, zaústiť do Myslavského potoka  

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou.  

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

Ukazovatele pre dvoj-
a radové domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

2+P Š, P 5 m min.2 miesta 
na vlastnom 

pozemku 

11 m 0,35 0,45 0,6 0,6 0,7 0,8 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nutná úprava parcelácie v zmysle grafiky. Pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar 
parciel, podľa individuálnych potrieb a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa 
všetkých dotknutých vlastníkov na vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Kanalizačného zberača 2x2,5m Umiestniť do verejného priestranstva  

Vodného toku 5 a 10m 
podľa B4  

Pozdĺž  toku ponechať priechodný pás pre jeho údržbu  Myslavský potok 

Letisko Košice V časti územia, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Košice (vrátane 
ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia - okrskového prehľadového rádiolokátora SRE) alebo v 
lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na 
úroveň terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, je možné umiestňovať objekty len za 
predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a ďalší rozvoj letiska. Tzn. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne 
posúdený a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, 
nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky ani k negatívnemu vplyvu na činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a rozvoj Letiska Košice, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť “. 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 3  ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE -MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.2., 7.4.,7.6 Nábrežná komunikácia 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD vidieckeho typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD, dvojdomy 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž novovytvorenej komunikácie v zmysle grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK, realizovať trasu cez 
pozemky č. p.1310,1306 
a 1305  

C3 MO 6,5/40  1-stranný chodník, 
min. š. 1,50m 

Áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú, zaústiť do Myslavského potoka  

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne 
stojace domy 

Ukazovatele pre 
dvojdomy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

2+P Š, P 25 až 515m min.2 miesta 
na vlastnom 

pozemku 

11 m 0,35 0,45 0,6 0,6 0,7 0,8 

 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Preparcelovanie potrebné, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar parciel, podľa individuálnych potrieb a meniacich 
sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa všetkých dotknutých vlastníkov na vyčlenení plôch 
pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

plynovodu  Umiestniť do verejného priestranstva  

Vodného toku 3 m pás  Pozdĺž  toku ponechať priechodný pás pre jeho údržbu  Myslavský potok 

Letisko Košice V časti územia, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Košice (vrátane 
ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia - okrskového prehľadového rádiolokátora SRE) alebo v 
lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na 
úroveň terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, je možné umiestňovať objekty len za 
predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a ďalší rozvoj letiska. Tzn. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne 
posúdený a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, 
nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky ani k negatívnemu vplyvu na činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a rozvoj Letiska Košice, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť “. 
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f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

I. RD na Myslavskej ul. 1305, 1306  
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regulačný list  č. 4   ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.3., 7.11, 7.12 Nižné Chmelníky 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD vidieckeho typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň pozdĺž komunikácie za dolným mlynom 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD, dvojdomy 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž novovytvorenej komunikácie v zmysle grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická doprava 

MK, v trase podľa grafiky, 
rešpektujúc vodovod DN700 

C3, D1 MO 6,5/30,40  1-stranný chodník, 
min. š. 1,50m 

Áno Otočka podľa 
grafiky 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN 
zóny 

Realizovať 
preložku 
vodovodu DN700 
podľa grafiky 

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií (ul. Za dolným mlynom, Myslavská ulica) 

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, 
v koridore navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom 
páse pred oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou 
zástavbou bude káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné 
súbežné NN vedenia budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako 
zokruhovaná , prepojená na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo 
pripojené z dvoch strán káblovou slučkou 

Realizovať 
preložku 
vzdušného VN 
22kV podľa 
grafiky 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia 
spolu s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

Ukazovatele pre dvoj-
a radové domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

2+P Š, P 3 až 5 m min.2 miesta na 
vlastnom pozemku, 
alebo parkovisku 

8 m 0,35 0,45 0,6 0,6 0,7 0,8 

Maximálna výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stromových porastov a použitia stavebných mechanizmov nepresiahne výšku 12 
m nad terénom, alebo výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Košice. Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej povahy 
umiestneným v danej lokalite je potrebné predložiť Leteckému úradu Slovenskej republiky pri územnom konaní dokumentáciu a súhlasné 
stanovisko od prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení. 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar parciel, podľa individuálnych potrieb 
a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa všetkých dotknutých vlastníkov na 
vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Vodovodu DN700 2x2,5m Umiestniť do verejného priestranstva prekládka 

Elektrovod VN22kV vzduch 2x10m Umiestniť do verejného priestranstva prekládka 

Elektrovod VN22kV kábel 2x1m Umiestniť do verejného priestranstva Prekládka 

Potencionálne nestabilné územie Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

4,5 podľa grafiky: miestna komunikácia, 
technická infraštruktúra,  

1624/281; 1624/589; 1620/2; 1617/3; 1703/5,7; 
1701/3; 1039/1; 1041/1; 1046/1,2 

 

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 5   ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.4. Pri fare 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň, OV v objekte na bývanie na Myslavskej 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž novovytvorenej komunikácie v koridore existujúceho chodníka Myslavská - Povrazová 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK, v trase exist. 
chodníka podľa grafiky  

C3 MOK 3,75/30  1-stranný chodník, 
min. š. 1,50m 

Áno Otočka na 
konci 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií (Myslavská ulica) 

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

Ukazovatele pre dvoj-
a radové domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

2+P Š 1 m min.2 miesta 
na vlastnom 

pozemku 

6 m 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Preparcelovanie územia je nutné, pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar parciel, 
podľa individuálnych potrieb a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa všetkých 
dotknutých vlastníkov na vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Letisko Košice V časti územia, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Košice (vrátane 
ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia - okrskového prehľadového rádiolokátora SRE) alebo v 
lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na 
úroveň terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, je možné umiestňovať objekty len 
za predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a ďalší rozvoj letiska. Tzn. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne 
posúdený a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, 
nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky ani k negatívnemu vplyvu na činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a rozvoj Letiska Košice, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť “. 

Potencionálne nestabilné 
územie 

Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 
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f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 6 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.5., 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.9, 
7.10, 7.13, 7.14, 7.19, 

Zástavba na existujúcich parcelách a prielukách 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť merítka RD,  

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadanie 

Typ zástavby prístavba k exist. RD smerom dovnútra parcely alebo samostatne stojaci RD, dvojdom 

Usporiadanie zástavby V prednej a zadnej časti parcely exist. RD a záhrad. 

Pozn.: lokalita je nespojitá 
 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

Súkromnou komunikáciou       

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia Vsakovanie na vlastnom pozemku  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu sieť   

Zásobovanie plynom využiť existujúcu sieť   

Verejné osvetlenie žiadne  

telekomunikácie využiť existujúcu sieť   

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne 
stojace domy 

Ukazovatele pre dvoj a 
radové domy a OV 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

2+P Š, P 2 až 120 m min.2 miesta na 
vlastnom 
pozemku 

6 m 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 
1,0 

Možná len výstavba formou prístavby k existujúcemu RD, samostatne stojaci RD, dvojdom je možný len v prípade vytvorenia osobitného 
pozemku s vlastným prístupom z verejného priestranstva 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Preparcelovanie nie je nutné v prípade prístavieb, v prípade samostatne stojacich domov vytvoriť samostatnú parcelu s vlastným vozidlovým 
a peším prístupom z verejnej komunikácie 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

žiadne    

Maximálna výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stromových porastov a použitia stavebných mechanizmov nepresiahne výšku 12 
m nad terénom, alebo výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Košice. Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej povahy 
umiestneným v danej lokalite je potrebné predložiť Leteckému úradu Slovenskej republiky pri územnom konaní dokumentáciu a súhlasné 
stanovisko od prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení. 
V časti územia, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Košice (vrátane ochranného pásma leteckého 
pozemného zariadenia - okrskového prehľadového rádiolokátora SRE) alebo v lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná 
rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na úroveň terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, je možné 
umiestňovať objekty len za predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a ďalší rozvoj letiska. Tzn. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne posúdený a ak objekt neohrozí 
bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky ani 
k negatívnemu vplyvu na činnosť leteckého pozemného zariadenia a rozvoj Letiska Košice, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť “. 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 7 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA  
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.6., 7.7, 7.18 Nábrežie Pod horou a Pod hrabinou 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD vidieckeho typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť merítka RD, 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD, dvojdom 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž novovytvorenej komunikácie  

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná 
trieda 

Lokalita - Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK, odbočka z ul. Pod 
hrabinou v zmysle grafiky,  
premostenie vodného toku 
(lokalita 7.7 a 7.8.) 

C3 9.1.6. - MOK 3,75/30 
7.7 – MOU 4,5/30 
 

 Chodník 1,5 m ako 
pokračovanie ulice 
po ul. Pod Horou 

Áno Otočka nutná 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny. Pri 
lokalite 7.7 riešiť tlakovú kanalizáciu napojenú na gravitačnú 

 

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií  

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou. 
Návrh blokovej trafostanici TIX s podzemnou káblovou prípojkou 22kV VN (lokalita 7.7.) 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

Ukazovatele pre dvoj-
a radové domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

1+P Š 1 až 4 m min.2 miesta na 
vlastnom 
pozemku 

2 až 8,5 m 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Preparcelovanie územia je nutné, pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar parciel, 
podľa individuálnych potrieb a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa všetkých 
dotknutých vlastníkov na vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Vodného toku 3 m a 10m 
podľa B4 

Pozdĺž  toku ponechať priechodný pás pre jeho údržbu  Myslavský potok 

Letisko Košice V časti územia, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Košice (vrátane 
ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia - okrskového prehľadového rádiolokátora SRE) alebo v 
lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na úroveň 
terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, je možné umiestňovať objekty len za 
predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a ďalší rozvoj letiska. Tzn. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne posúdený 
a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, nedôjde k 
zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky ani k negatívnemu vplyvu na činnosť leteckého pozemného 
zariadenia a rozvoj Letiska Košice, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť “. 
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f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

4,5,8 podľa grafiky: miestna 
komunikácia 
technická infraštruktúra, 
dažďová kanalizácia 

1607; 1608/1; 1243; 
1246;1255; 1256; 1260;1265; 
1266; 1272; 1558/2,3; 1577/1; 
1565; 1566/1;1557/1,2 

 

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 8 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.7. Záhrady na Klimkovičovej ulici 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň pozdĺž komunikácie 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž novovytvorenej komunikácie v zmysle grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK, v trase podľa grafiky 
s prepojením na 
Klimkovičovu,  

C3 MO6,5/40  1,5 m jednostranný 
chodník 

Áno Otočka nutná 

MOK3,75/30 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií  

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele samostatne stojace 
domy 

 

KZO KZ IPP    

2+P Š, P 10 m od 
C3 

Na vlastnom 
pozemku 

2m od kraja 
komunikácie 

0,4 0,5 0,6    

Maximálna výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stromových porastov a použitia stavebných mechanizmov nepresiahne výšku 12 
m nad terénom, alebo výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Košice. Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej povahy 
umiestneným v danej lokalite je potrebné predložiť Leteckému úradu Slovenskej republiky pri územnom konaní dokumentáciu a súhlasné 
stanovisko od prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení. 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar parciel, podľa individuálnych potrieb 
a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa všetkých dotknutých vlastníkov na 
vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Vodovodu DN700 2x2,5m Umiestniť do verejného priestranstva  

Kanalizácia DN800 2x2,5m Umiestniť do verejného priestranstva  

Elektrovod VN22kV vzduch 2x10m Umiestniť do verejného priestranstva  

Elektrovod VN22kV kábel 2x1m Umiestniť do verejného priestranstva  

Zosuvné územie Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 9 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.8. IBV Na kope – novonavrhovaná zástavba RD 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Radové RD, samostatne stojace RD a dvojdomy 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž novovytvorenej komunikácie v zmysle grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK trasovaná podľa 
grafiky 

C3 MO6,5/40  Chodník 1,5 m na 
jednej strane 

áno Otočky na 
slepých 
komunikáciách 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou Vodovod DN100  

Splašková kanalizácia Kanalizácia DN300  

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií  

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom vybudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy a dvojdomy 

Ukazovatele  radové 
rodinné domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

2P P,Š 5 m Na vlastnom 
pozemku 

9 m až 16,5 
podľa grafiky 

0,4 0,6 1,0 0,6 0,7 1,8 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

žiadne    

Potencionálne nestabilné až 
zosuvné územie 

Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 10 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.9.  Pod lesom 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD vidieckeho typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť merítka RD, 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace  RD 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž existujúcej komunikácie v zmysle grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

Existujúcou MK C3 MO 6,5/30   áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou Využiť existujúcu infraštruktúru  

Splašková kanalizácia Využiť existujúcu infraštruktúru  

Dažďová kanalizácia Využiť existujúcu infraštruktúru  

Zásobovanie el. energiou Využiť existujúcu infraštruktúru  

Zásobovanie plynom Využiť existujúcu infraštruktúru  

Verejné osvetlenie Využiť existujúcu infraštruktúru  

telekomunikácie Využiť existujúcu infraštruktúru  

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

Ukazovatele  radové 
rodinné domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

1+P Š 6 m Na vlastnom 
pozemku 

existujúci 0,35 0,45 0,6    

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia nie je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Trafostanica Kruh 2x10m Žiadne stavby, vysoká zeleň a mechanizmy  

Elektrovod VN22kV 2x10m Žiadne stavby, vysoká zeleň a mechanizmy  

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 11 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.14. Terasové domy 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v bytových (terasových) domoch 

prípustná funkcia Verejná zeleň 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Terasové domy   

Usporiadanie zástavby Pozdĺž navrhovanej komunikácie podľa grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

Existujúca MK a cesta 
III.tr.  

C3   Chodník 1,5 m áno  

Domy sprístupniť z cesty III.tr. v dvoch bodoch pre parkovanie a garážovanie podľa grafiky a zhora existujúcou MK 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou Realizovať vodovod DN100  

Splašková kanalizácia Realizovať kanalizáciu DN300 so zaústením do exist. DN800  

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií  

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom vybudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

Ukazovatele  terasové 
domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

5 P 5 m od ul. 
Chmeľníky 

Na vlastnom 
pozemku 

Existujúci 
 

   0,6 0,8  

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

žiadne    

Územie potencionálne 
nestabilné 

Povinnosť vykonať geologický prieskum a podľa neho určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 12 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.15. Na kope pri VN 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť merítka RD, 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby radové RD 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž navrhovanej komunikácie podľa grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

Navrhovanou slepou MK 
z ulice Na kope 

C3 MO 6,50/340  Jednostranný 
chodník š. 1,25 m 

áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou Realizovať vodovod DN100  

Splašková kanalizácia Realizovať kanalizáciu DN300 tlakovú kanalizáciu s ČS na kanalizačných prípojkách  

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií  

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou 

Kabelizácia 
elektrovodu 
VN22kV 
v ulici nutná 

Zásobovanie plynom vybudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

Ukazovatele  radové 
domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

1+P od 
terénu 

Š 5 m  Na vlastnom 
pozemku 

7,5 m    0,6 0,7 1,8 

Zákaz oplotenia pozemkov radových domov zo strany ulice 
V strede územia vytvoriť voľný priestor pre sprístupnenie ďalšieho územia v zmysle grafiky 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Elektrovod VN22kV vzduch 20 m Žiadne stavby, vysoká zeleň, mechanizmy Kabelizovať, do zeme v ulici 

Elektrovod VN22kV kábel 2m Verejné priestranstvo, žiadne stavby Návrh 

Letisko Košice Najvyšší bod objektov nesmie presiahnuť výšku 15 m na hrebeni svahu a ostatné objekty pod hrebeňom 
svahu nesmú presiahnuť výšku objektov s výškou 15 m, umiestnených na hrebeni svahu v mieste 
priesečníku (resp. v najbližšom okolí priesečníku) kolmice z navrhovaného miesta stavby na os hrebeňa, 
alebo výšku stanovenú ochranným pásmom kužeľovej plochy letiska. 

Potencionálne nestabilné 
územie 

Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

4,5 podľa grafiky: miestna 
komunikácia, 
technická infraštruktúra, 

1731/19,21,31; 1761/1;14,15; 
1759/22,23,25,26 

 

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 13 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.16.  Kamenný potok 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD vidieckeho typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť merítka RD, 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Radové a samostatne stojace RD   

Usporiadanie zástavby Pozdĺž navrhovanej miestnej komunikácie podľa grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

Predlžením MK ulice 
Kamenný potok  

C3 MO 6,5/30  Jednostranný  áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou Realizovať vodovod DN100  

Splašková kanalizácia Realizovať kanalizáciu DN300   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií  

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou 

Kabelizácia 
elektrovodu 
VN22kV 
v ulici nutná 

Zásobovanie plynom vybudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
RD 

Ukazovatele  radové 
RD 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

1+P Š 6 m  Na vlastnom 
pozemku 

7 m 0,35 0,45 0,6 0,6 0,7 0,8 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nie nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Nestabilné územie Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 14 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.1.17.  Bytové domy Titus 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v bytových domoch 

prípustná funkcia Verejná zeleň, ihriská, športové plochy 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby 3 ks bodové schodiskové bytové domy   

Usporiadanie zástavby Pod sebou vo svahu, paralelne s okrajom cintorína – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická doprava 

MK z Klimkovičovej 1 a od 
budúcich komunikácií pod 
Klimkovičovou 

C3 MO 6,5/30  Jednostranný  áno Verejné parkovisko 
71 miest v zmysle 
regulačného plánu 
Moskovská tr.  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií  

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, v koridore 
navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse pred 
oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou bude 
káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN vedenia 
budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , prepojená 
na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán 
káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
RD 

Ukazovatele  bytové 
domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

6+2P P  Na vlastnom 
pozemku 

    0,6 0,7  

Pričom najnižšie položený objekt má v určenej podlažnosti započítané aj príp. podzemné podlažia 

Maximálna výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stromových porastov a použitia stavebných mechanizmov nepresiahne výšku 30 
m nad terénom, alebo výšku stanovenú ochranným pásmom kužeľovej plochy letiska. Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej 
povahy umiestneným v danej lokalite je potrebné predložiť Leteckému úradu Slovenskej republiky pri územnom konaní dokumentáciu 
a súhlasné stanovisko od prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

žiadne    

Potencionálne nestabilné 
územie 

Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 15 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
9.4. Pri reštaurácii 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia Plochy zmiešaných funkcií bývania v RD mestského typu a občianskej vybavenosti 

prípustná funkcia Verejná zeleň 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD  a samostatne stojace OV rovnakého merítka  

Usporiadanie zástavby Pozdĺž komunikácií – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK z Moskovskej C3 MO 6,5/30  Jednostranný  áno Otočky na konci 
ulíc  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií  

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, 
v koridore navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse 
pred oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou 
bude káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN 
vedenia budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , 
prepojená na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch 
strán káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok (pre 
stavby pre bývanie aj občiansku vybavenosť) 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne 
stojace RD 

Ukazovatele  bytové domy  

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

2+P Š, P 4-5 m Na vlastnom 
pozemku 

9 m 0,4 0,6 1,0    

Maximálna výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, stromových porastov a použitia stavebných mechanizmov nepresiahne výšku 15 
m nad terénom, alebo výšku stanovenú ochranným pásmom kužeľovej plochy letiska.. Ku všetkým stavbám a zariadeniam nestavebnej 
povahy umiestneným v danej lokalite je potrebné predložiť Leteckému úradu Slovenskej republiky pri územnom konaní dokumentáciu 
a súhlasné stanovisko od prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

OP cintorína 50 m od okraja Žiadne budovy  

Potencionálne nestabilné 
územie 

Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 16 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
2004A Pod horou 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD  

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojaci RD   

Usporiadanie zástavby Pozdĺž komunikácie – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická doprava 

Z ulice Pod horou C3 MO 6,5/30     

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení komunikácie  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Zásobovanie plynom využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Verejné osvetlenie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

telekomunikácie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
RD 

Ukazovatele  bytové 
domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

           

Podmienkou umiestnenia stavby je eliminácia nepriaznivých vplyvov z dopravy technickými prostriedkami a zeleňou. Inak platia všeobecné 
podmienky umiestňovania stavieb podľa regulačného listu č. 1 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia nie je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

OP vodného toku 5 m od brehu Ponechať voľný pás na údržbu  

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 17   ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 

7.15, 7.16, 7.22 
Zástavba na existujúcich nadmerných záhradách – Za Priekopu, Povrazová, 
Ku Bangortu, Na Kope 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD 

Usporiadanie zástavby V záhradách za existujúcou zástavbou v zmysle grafiky. 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická doprava 

MK, v trase podľa grafiky  D1 (C3) MOU 4/30 45m až 90m  Áno Otočka na konci 
p.č. C 1003/6 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN 
zóny 

 

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií (Myslavská ulica) 

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, 
v koridore navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom 
páse pred oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou 
zástavbou bude káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné 
súbežné NN vedenia budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako 
zokruhovaná , prepojená na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo 
pripojené z dvoch strán káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

Telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia 
spolu s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie vozidla Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace domy  

KZO KZ IPP    

2+P Š 2 až 9 m min.2 miesta na 
vlastnom pozemku 

min.     
4,5 m 

0,5 0,6 0,8    

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Preparcelovanie územia je nutné, pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar parciel, 
podľa individuálnych potrieb a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa všetkých 
dotknutých vlastníkov na vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Letisko Košice V časti územia, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Košice (vrátane 
ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia - okrskového prehľadového rádiolokátora SRE) alebo v 
lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na 
úroveň terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, je možné umiestňovať objekty len 
za predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a ďalší rozvoj letiska. Tzn. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne 
posúdený a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, 
nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky ani k negatívnemu vplyvu na činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a rozvoj Letiska Košice, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť “. 

Potencionálne nestabilné 
územie 

Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

4,5 podľa grafiky: miestna komunikácia 
technická infraštruktúra, 

631/1,5,6,7; 633/1; 997/1,2; 
1001/4; 1003/6; 1018/5,9,16 

 

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 18 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
2003B Povrazová 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD  

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD   

Usporiadanie zástavby Pozdĺž komunikácie – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická doprava 

Z priľahlej ulice C3 MO 6,5/30     

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení komunikácie  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Zásobovanie plynom využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Verejné osvetlenie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

telekomunikácie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
RD 

Ukazovatele  bytové 
domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

           

Platia všeobecné podmienky umiestňovania stavieb podľa regulačného listu č. 1 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia nie je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

    

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 19 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
1997 Maša 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD  

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD   

Usporiadanie zástavby Pozdĺž komunikácie – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická doprava 

Z priľahlej ulice    Jednostranný 
chodník 

áno Na vlastných 
pozemkoch 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Zásobovanie plynom využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Verejné osvetlenie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

telekomunikácie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
RD 

Ukazovatele  bytové 
domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

           

V časti Maša budú nové rodinné domy umiestňované podľa návrhu ÚPN Z v polohe pri existujúcej komunikácii, t.j. západne od 
Myslavského potoka. V prípadoch, keď na parcele je umiestnený rekreačný objekt (vrátane objektov využívaných v skutočnosti na bývanie) 
východne od Myslavského potoka, je možné realizovať: výstavbu rodinného domu, za predpokladu asanácie rekreačného objektu, 
pripadne rozdelenia parcely tak, aby bol fakticky a právne zabezpečený prístup k rekreačnému objektu z verejnej komunikácie. Inak platia 
všeobecné podmienky umiestňovania stavieb podľa regulačného listu č. 1 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia a sceľovanie je nutné v prípade úzkych pozemkov 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Ochranné pásmo vodného 
toku 

5 10 m od hrany brehu Ponechať voľný pás pre údržbu  

Inundačné potencionálne 
záplavové územie  

Celá lokalita úseku od 
rkm 8,3 Myslavského 
potoka 

zákaz umiestňovať výstavbu v lokalite do spracovania mapy povodňového 
ohrozenia podľa §20 zá. 7/2010 Z.z., potom umiestňovať len na neohrozených 
územiach až do vybudovania účinnej ochrany pred vodami Pred výstavbou 
rodinných domov (objektov) na pozemkoch priľahlých k neohrádzovanej časti 
Myslavského potoka je potrebné vypracovať v zmysle ustanovenia § 20 ods.9 
písm. a, b zákona  č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami hladinový režim 
Myslavského potoka na návrhový prietok Q100 a rešpektovať podmienky (SVP, 
š.p.)v zmysle regulatívu č.1. 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 20 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
 Centrálna časť obce 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

Určená funkcia Zmiešané funkčné plochy a objekty rodinných domov a občianskej vybavenosti 

Prípustná funkcia šport, verejná zeleň, verejná správa, objekty pre podnikanie 

Neprípustná funkcia Výroba, všetko s negatívnym vplyvom na funkciu bývania 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD  a budovy OV v merítku RD 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž komunikácie – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická doprava 

Z priľahlej ulice    Jednostranný 
chodník 

áno Na vlastných 
pozemkoch 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Zásobovanie plynom využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Verejné osvetlenie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

telekomunikácie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
RD 

Ukazovatele  bytové 
domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

1P+P š Držať 
existujúcu 

Na vlastnom 
pozemku 

Držať 
existujúci 

      

Chrániť historickú parceláciu a uličnú čiaru, chrániť rk. Kostol ako dominantu obce, chrániť hodnoty tradičnej miestnej architektúry. Chrániť 
vodný tok s priľahlou zeleňou ako dôležitý kompozičný prvok v centre 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia a sceľovanie je nutné v prípade úzkych pozemkov 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Ochranné pásmo vodného 
toku 

5 m od hrany brehu 
10 m od vzdušnej 
strany hrádze 

Ponechať voľný pás pre údržbu  

Ochranné pásmo trolejového 
vedenia 

  

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 21  ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
7.23 Zástavba na existujúcich nadmerných záhradách – Pod Horou  

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž komunikácie – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK, v trase podľa grafiky  D1 MOU 4/30   Áno Otočka na 
konci 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny.   

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií (Myslavská ulica) 

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, 
v koridore navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse 
pred oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou 
bude káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN 
vedenia budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , 
prepojená na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch 
strán káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

Telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

 

KZO KZ IPP    

2+P Š viď.: 
grafika 

min.2 miesta na 
vlastnom 
pozemku 

7 m 0,5 0,6 0,8    

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Preparcelovanie územia je nutné, pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar parciel, 
podľa individuálnych potrieb a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa všetkých 
dotknutých vlastníkov na vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Kanalizácia DN600 2x2,5m Objekty situovať mimo OP  

Ochranné pásmo 
vodného toku 

10 m od hrany brehu Ponechať voľný pás pre údržbu  

Potencionálne 
záplavové územie 

Celá lokalita úseku od rkm 
8,3 Myslavského potoka 

Umiestňovať výstavbu v lokalite po splnení minimálne nasledovných podmienok 
(SVP, š.p.) v zmysle regulatívu č.1. 

Letisko Košice V časti územia, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami Letiska Košice (vrátane 
ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia - okrskového prehľadového rádiolokátora SRE) alebo v 
lokalitách priľahlých tomuto územiu, kde nie je dostatočná rezerva pre umiestnenie objektov vzhľadom na úroveň 
terénu a obmedzujúce výšky určené týmito ochrannými pásmami, je možné umiestňovať objekty len za 
predpokladu, že objekty nebudú mať negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, činnosť leteckého 
pozemného zariadenia a ďalší rozvoj letiska. Tzn. každý objekt bude Dopravným úradom individuálne posúdený 
a ak objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky, nevzniknú žiadne prevádzkové obmedzenia, nedôjde k 
zníženiu úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky ani k negatívnemu vplyvu na činnosť leteckého pozemného 
zariadenia a rozvoj Letiska Košice, môže Dopravný úrad takýto objekt povoliť “. 
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f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

4,5,10 podľa grafiky: miestna 
komunikácia s premostením 
vodného toku, 
technická infraštruktúra, 

261/2; 263/4; 265/3  

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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regulačný list č. 22 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
2004B Za priekopou 

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD  

prípustná funkcia Verejná zeleň, občianska vybavenosť 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD   

Usporiadanie zástavby Pozdĺž komunikácie – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická doprava 

Z priľahlej ulice C3 MO 6,5/30     

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení komunikácie  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Zásobovanie plynom využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

Verejné osvetlenie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

telekomunikácie využiť existujúcu sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
RD 

Ukazovatele  bytové 
domy 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

           

Platia všeobecné podmienky umiestňovania stavieb podľa regulačného listu č. 1 

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

    

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

 žiadne   

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   

 

 

  



  

39 | ú z e m n ý  p l á n  z ó n y  K o š i c e  – M y s l a v a  Z a D č . 7 / 2 0 2 1  
 
 

 

regulačný list č. 23  ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 
Lokalita č. Názov lokality 
7.24 Zástavba na existujúcich nadmerných záhradách – Na Kope,  

 

a Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Funkčné 
využitie 

určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

prípustná funkcia Verejná zeleň 

Neprípustná funkcia Výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadania 

Typ zástavby Samostatne stojace RD 

Usporiadanie zástavby Pozdĺž komunikácie – viď grafika 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

spôsob Funkčná trieda Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 
doprava 

MK, v trase podľa grafiky  C3 MOU 4,0/30 Do 130m Chodník 
min.1,5m 

Áno Otočka na 
konci 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť prechádzajúcu územím v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Splašková kanalizácia vybudovať tlakovú splaškovú kanalizáciu napojenú na jestvujúcu gravitačnú kanalizáciu 
(ul. Na Kope).  

 

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú do odvodňovacích zariadení susedných 
komunikácií (Myslavská ulica) 

 

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, 
v koridore navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v chodníku, resp. zelenom páse 
pred oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou 
bude káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné NN 
vedenia budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako zokruhovaná , 
prepojená na existujúce koridory, aby každé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch 
strán káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom dobudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov káblami, 
uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučným rozvodom 

 

Telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové telekomunikačné vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok 

Max 
podlažnosť 

strecha Stavebná 
čiara 

Umiestnenie 
vozidla 

Uličný 
koridor 

Ukazovatele  samostatne stojace 
domy 

 

KZO KZ IPP    

2+P Š viď.: 
grafika 

min.2 miesta na 
vlastnom 
pozemku 

6,5 m 0,5 0,6 0,8    

 

d požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Preparcelovanie územia je nutné, pri zachovaní uličných koridorov, možné sú posuny vnútorných hraníc upravujúce veľkosť a tvar parciel, 
podľa individuálnych potrieb a meniacich sa vlastníckych vzťahov Úpravou sa musí sledovať pomerné a spravodlivé podieľanie sa všetkých 
dotknutých vlastníkov na vyčlenení plôch pre verejné priestory 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

Letisko Košice Najvyšší bod objektov nesmie presiahnuť výšku 15 m na hrebeni svahu a ostatné objekty pod hrebeňom svahu 
nesmú presiahnuť výšku objektov s výškou 15 m, umiestnených na hrebeni svahu v mieste priesečníku (resp. v 
najbližšom okolí priesečníku) kolmice z navrhovaného miesta stavby na os hrebeňa, alebo výšku stanovenú 
ochranným pásmom kužeľovej plochy letiska. 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií.  Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby – zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné. Č. pozn 

4,5 podľa grafiky: miestna 
komunikácia, 

technická infraštruktúra, 

546/1  

Asanácie – zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 

 žiadne   
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Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN-Z Košice - Myslava 2013 
 

Sú spracované formou tzv. regulačných listov, ktoré stanovujú presne formulovaný návrh regulatívov na  funkčné 

a priestorovo homogénne jednotky - lokality, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo 

podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Jednotlivé samostatne regulované jednotky a ich ohraničenie sú 

znázornené v schéme záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb. 

 

Obsah záväznej časti 

 
Regulač

ný list č. 

zmena č. názov lokality mestská časť výkres 

č. 
     

1 18 Ulica Za priekopou Myslava 2/1 

2 19 Ulica Na kope Myslava 2/1 

3 20 Kamenný potok Myslava 2/1, 3/1 

5 22 Na kope - individuálne rodinné 
domy 

Myslava 2/1 

6 23 Za dolným mlynom KN-C parc. č. 
1620/21, 1620/2 a 1620/3 a 
súvisiace 

Myslava 2/1 

7 24 Za dolným mlynom KN-C parc. č. 
1040/5 a súvisiace 

Myslava 2/1 

8 25 Pod horou - bývalé koryto 
Myslavského potoka 

Myslava 2/1, 3/1 
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regulačný list č. 1 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 2013 

zmena č. Názov lokality výkres č. 

18 Ulica za priekopou 2/1 

 

a Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb 

Funkčné 

využitie 

Určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

Prípustná funkcia občianska vybavenosť merítka RD 

Neprípustná funkcia výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 

usporiadanie 

Typ zástavby samostatne stojace terasové RD a rádové terasové RD v zmysle 
grafickej časti 

Usporiadanie zástavby pozdĺž existujúcej komunikácie v zmysle grafiky, 

oplotenie pozemku min. 0,5 m od obrubníka komunikácie v zmysle 
STN 736110 Z-1 

 
b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

Spôsob Funkčná 

trieda 

Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 

doprava 

Existujúcou MK - 
potrebné rozšíriť 

C3 MO6,5/30   áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu infraštruktúru  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu infraštruktúru  

Dažďová kanalizácia vsakovanie na vlastnom pozemku (technické riešenie určí geologický prieskum)  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu infraštruktúru  

Zásobovanie plynom využiť existujúcu infraštruktúru  

Verejné osvetlenie využiť existujúcu infraštruktúru  

Telekomunikácie využiť existujúcu infraštruktúru  

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích 

podmienok 

Max. 

podlažnosť 

Strecha Stavebná 

čiara 
Umiestnenie 

vozidla 

Uličný 

koridor 

Ukazovatele pre 
samostatne stojace RD 

Ukazovatele pre 
radové RD 

KZO KZ IPP KZO KZ IPP 

 šikmá 5 m na vlastnom 
pozemku 

existujúci 0.4 0,6  0,6 0,8  

Max. podlažnosť od ulice Za priekopou 1NP a v rámci pozemku max. 2NP od pôvodného terénu v danom mieste stavby 

Potenciálne 

nestabilné 

územie 

Povinnosť vykonať geologický prieskum a na jeho základe určiť technické podmienky výstavby 

 

d Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia a sceľovanie je nutné v prípade úzkych pozemkov 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Neurčujú sa 
 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby - zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné Č. Pozn. 

1 rozšírenie miestnej komunikácie podľa 

grafiky 

800, 806, 807, 808/1, 985/18, 822/1, 
1020/1, 1018/5, 1016/5, 1015/2, 

1013/1, 1011/6, 1008/5, 1005/4, 

999/4, 996/3, 990/2, 987/2, 986, 
772/2 

 

Asanácie - zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp.Č. 
 žiadne   
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regulačný list č. 2 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 2013 

zmena č. Názov lokality výkres č. 

19 Ulica Na kope 2/1 
 

a Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb 

Funkčné 

využitie 

Určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

Prípustná funkcia miestna komunikácia, verejná zeleň, technická infraštruktúra 

Neprípustná funkcia výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadanie 

Typ zástavby samostatne stojace RD 

Usporiadanie zástavby pozdĺž navrhovanej komunikácie podľa grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

Spôsob Funkčná 

trieda 

Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 

doprava 

Navrhovanou slepou MK 
z ulice Na kope 

C3 MOU 3,0/30   áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou realizovať vodovod DN 100  

Splašková kanalizácia realizovať kanalizáciu DN 300  

Dažďová kanalizácia dažďovú kanalizáciu zaústiť do kanalizácie komunikácie na ul. Myslavská  

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN káble distribučného rozvodu, 

v koridore navrhovanej komunikácie, ktoré budú uložené v zelenom páse pred 

oplotením, na verejne prístupnom mieste. V časti ulice s obojstrannou zástavbou 

bude káblové NN vedenie uložené po oboch stranách ulice. Viacnásobné súbežné 

NN vedenia budú umiestnené v spoločnom výkope. NN sieť bude riešená ako 

zokruhovaná, prepojená na existujúce koridory, aby každé 
odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strán káblovou slučkou 

 

Zásobovanie plynom vybudovať STL plynovod v rozsahu návrhu ZaD ÚPN zóny  

Verejné osvetlenie zrealizovať verejné osvetlenie s napájaním jednotlivých osvetľovacích bodov 
káblami, uloženými v zemi v spoločných trasách s NN distribučných rozvodom 

 

Telekomunikácie pozdĺž miestnych komunikácií realizovať miestne káblové vedenia spolu 
s ostatnou technickou infraštruktúrou 

 

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích 

podmienok 

Max. 

podlažnosť 

Strecha Stavebná 

čiara 
Umiestnenie 

vozidla 

Uličný 

koridor 

Ukazovatele pre 
samostatne stojace RD 

 

KZO KZ IPP    

2NP+podkr. šikmá 5 m na vlastnom 

pozemku 

6,5 m 0,35 0,45 0,6    

 
d Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 
e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Neurčujú sa 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby - zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné Č. Pozn. 

 

2 
3 

podľa grafiky: 

miestna komunikácia 
technická infraštruktúra 

537/1, 539/5, 1760/4, 1733/209  

Asanácie - zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 
 žiadne   
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regulačný list č. 3 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 2013 

zmena č. Názov lokality výkres č. 

20 Kamenný potok 2/1, 3/1 
 

a Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb 

Funkčné 

využitie 

Určená funkcia záhradkárska lokalita 

Prípustná funkcia záhradkárske chaty a záhrady, miestna komunikácia, technická 

infraštruktúra 
Neprípustná funkcia výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 

usporiadanie 

Typ zástavby samostatne stojace záhradkárske chaty 

Usporiadanie zástavby pozdĺž navrhovanej komunikácie podľa grafiky 

 
b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

Spôsob Funkčná 

trieda 

Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 

doprava 

Predlžením MK ulica 
Kamenný potok 

C3 MO 4,25(red.MO7,5/30   áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou pre zásobovanie vodou realizovať studne na pozemkoch  

Splašková kanalizácia riešiť individuálne na pozemkoch, príp. realizovať spoločný kanalizačný systém 

zaústený do spoločnej čistiacej stanice a zvedený do recipientu Kamenný potok - 

vyžaduje stanovisko správcu vodného toku 

 

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú, zaústiť do Kamenného potoka  

Zásobovanie el. energiou pre zásobovanie elektrickou energiou realizovať NN kábel distribučného rozvodu, 

v koridore navrhovanej komunikácie, ktorý bude uložený pred oplotením, na 
verejne prístupnom mieste 

 

Zásobovanie plynom žiadne  

Verejné osvetlenie žiadne  

Telekomunikácie žiadne  

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích 

podmienok 

Max. 

podlažnosť 

Strecha Stavebná 

čiara 
Umiestnenie 

vozidla 

Uličný 

koridor 

Ukazovatele pre 
samostatne stojace ZCH 

 

KZO KZ IPP    

1+P šikmá 5 m na vlastnom 
pozemku 

9 m  0,1 0,15    

V zmysle záväzných regulatívov pre usporiadanie HSA Košice budú záhradkárske chaty stavby s max. jedným 

nadzemným podlažím a podkrovím, môžu mať podpivničenie. Odstup objektov od hranice vlastného pozemku je min. 2 
m. KZ sa uplatňuje na parcelu, na ktorú sa umiestňuje navrhovaný objekt. 

 
d Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 
e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Ochranné pásmo Definícia Regulatívy a podmienky Pozn. 

OP lesa 50 m od hranice lesného 
pozemku 

Podmienky umiestnenie stavieb v OP upravuje 
§10, ods. 2 Zákona o lesoch 

 

 
f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby - zoznam a pozemky 

Č. VPS Názov VPS Parcelné Č. Pozn. 

 

4 
5 

podľa grafiky: 

miestna komunikácia 
technická infraštruktúra 

1714/1, 1706/171, 1706/60, 1705/1, 
1706/71 

 

Asanácie - zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 
 žiadne   
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regulačný list č. 5 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 2013 

zmena č. Názov lokality výkres č. 

22 Na kope - individuálne rodinné domy 2/1 
 

a Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb 

Funkčné 

využitie 

Určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

Prípustná funkcia občianska vybavenosť merítka RD 

Neprípustná funkcia výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadanie 

Typ zástavby samostatne stojace RD 

Usporiadanie zástavby pozdĺž jestvujúcej komunikácie podľa grafiky 

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

Spôsob Funkčná 

trieda 

Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 

doprava 

Z priľahlej ulice C3 MO 6,5/40   áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu vodovodnú sieť  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu kanalizáciu  

Dažďová kanalizácia vsakovanie na vlastnom pozemku  

Zásobovanie el. energiou Využiť existujúcu sieť  

Zásobovanie plynom Využiť existujúcu sieť  

Verejné osvetlenie žiadne  

Telekomunikácie využiť existujúcu sieť  

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích 

podmienok 

Max. 

podlažnosť 

Strecha Stavebná 

čiara 
Umiestnenie 

vozidla 

Uličný 

koridor 

Ukazovatele pre 
samostatne stojace RD 

 

KZO KZ IPP    

1+P šikmá 
plochá 

 Na vlastnom 
pozemku 

 0,5 0,6 0,8    

 

d Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 
e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Neurčujú sa 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Neurčujú sa 
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regulačný list č. 6 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 2013 

zmena č. Názov lokality výkres č. 

23 Za dolným mlynom KN-C parc. č. 1620/21, 1620/2, a 1620/3 a 

súvisiace 

2/1 

 

a Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb 

Funkčné 

využitie 

Určená funkcia bývanie v RD mestského typu 

Prípustná funkcia verejné zeleň 

Neprípustná funkcia výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadanie 

Typ zástavby  

Usporiadanie zástavby  

 
b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

Spôsob Funkčná 

trieda 

Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 

doprava 

Z ulice Za dolným mlynom C3    áno  

Vzhľadom na šírku uličného koridoru navrhujeme komunikáciu zjednosmerniť v smere na Tr. KVP 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu infraštruktúru  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu infraštruktúru  

Dažďová kanalizácia využiť existujúcu infraštruktúru  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu infraštruktúru  

Zásobovanie plynom využiť existujúcu infraštruktúru  

Verejné osvetlenie využiť existujúcu infraštruktúru  

Telekomunikácie využiť existujúcu infraštruktúru  

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích 

podmienok 

Neurčujú sa 

 

d Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 
e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

1. Neurčujú sa 

 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Neurčujú sa 
 

  



  

46 | ú z e m n ý  p l á n  z ó n y  K o š i c e  – M y s l a v a  Z a D č . 7 / 2 0 2 1  
 

 

 

regulačný list č. 7 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 2013 

zmena č. Názov lokality výkres č. 

24 Za dolným mlynom KN-C parc. č. 1040/5 a súvisiace 2/1 
 

a Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb 

Funkčné 

využitie 

Určená funkcia bývanie v RD vidieckeho typu 

Prípustná funkcia verejná zeleň pozdĺž komunikácie Za dolným mlynom 

Neprípustná funkcia výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadanie 

Typ zástavby  

Usporiadanie zástavby  

 

b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

Spôsob Funkčná 

trieda 

Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 

doprava 

realizovať napojenie južného 
konca ul. Za dolným mlynom 

na Tr. KVP 

C3 MO6,5/30   áno  

Vzhľadom na šírku uličného koridoru navrhujeme komunikáciu zjednosmerniť v smere na Tr. KVP. 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu infraštruktúru  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu infraštruktúru  

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu povrchovú  

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu infraštruktúru  

Zásobovanie plynom využiť existujúcu infraštruktúru  

Verejné osvetlenie využiť existujúcu infraštruktúru  

Telekomunikácie využiť existujúcu infraštruktúru  

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích 

podmienok 

Neurčujú sa 

 

d Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Neurčujú sa 
 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby - zoznam a pozemky 
 Názov VPS Parcelné Č. Pozn. 

6 miestna komunikácia podľa 
grafiky 

1624/476, 1624/485  

Asanácie - zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 
 žiadne   
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regulačný list č. 8 ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KOŠICE - MYSLAVA 2013 

zmena č. Názov lokality výkres č. 

25 Pod Horou - bývalé koryto Myslavského potoka 2/1, 3/1 
 

a Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb 

Funkčné 

využitie 

Určená funkcia parc. č. 2014/5, 2014/34, pozemky záhrad vidieckeho typu 

parc.č. 2014/40, 2014/33, 2014/32: verejné komunikácie a verejná 

zeleň 
Prípustná funkcia technická infraštruktúra 

Neprípustná funkcia výroba a všetko s negatívnym vplyvom na určenú funkciu 

Priestorové 
usporiadanie 

Typ zástavby  

Usporiadanie zástavby  

 
b Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Doprava, sprístupnenie 

Spôsob Funkčná 

trieda 

Kategória Dĺžka Pešia doprava Rigol Statická 

doprava 

Existujúcou MK a MK v trase 

podľa grafiky, rešpektujúc 
dažďovú kanalizáciu DN 800 

C3 MO 4,25/30   áno  

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou využiť existujúcu infraštruktúru  

Splašková kanalizácia využiť existujúcu infraštruktúru  

Dažďová kanalizácia vybudovať dažďovú kanalizáciu DN 800 po zaústenie do existujúceho 
potrubia DN 800 

 

Zásobovanie el. energiou využiť existujúcu infraštruktúru  

Zásobovanie plynom využiť existujúcu infraštruktúru  

Verejné osvetlenie využiť existujúcu infraštruktúru  

Telekomunikácie využiť existujúcu infraštruktúru  

 

c Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích 

podmienok 

Neurčujú sa 
 

d Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

Nová parcelácia je nutná 

 

e Ochranné pásma, regulatívy a podmienky vyplývajúce z vymedzenia plôch so zvýšenou ochranou 

Neurčujú sa 
 

f Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. Zoznam verejnoprospešných stavieb 

Verejnoprospešné stavby - zoznam a pozemky 
 Názov VPS Parcelné Č. Pozn. 

 

7 
8 

podľa grafiky: 

miestna komunikácia 
dažďová kanalizácia 

2014/32, 2014/33, 2014/40, 
1561/2, 1560/2 

 

Asanácie - zoznam, pozemky, súpisné č. 

Č. asanácie Účel/názov Dotknuté parc. č. Súp. Č. 
 žiadne   
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