
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 886/2017  na svojom XVII. rokovaní dňa 

18. septembra 2017 v súlade s § 2b a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  

č. 187/2017  

Určenie názvu ulíc „ulica na Košarisku“,  „Hríbová ulica“,  „Kozáková 

ulica“, „ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“, 

 „Bedľová ulica“ 

  

  
 

 

§ 1 

Predmet 

 

     Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Košice sa určujú názvy nových ulíc, ktoré 

vznikli na území mesta Košice vo východnej časti mestskej časti Košice – Lorinčík  na styku 

s mestskou časťou Košice – Pereš v lokalite Háje. Grafické vyobrazenie ulíc tvorí prílohu 

tohto všeobecne záväzného nariadenia.   

 

 

§ 2 

Lokalizácia a popis ulice „Ulica na Košarisku“ 

 

 

     Jedná sa o predĺženie existujúcej ulice z dôvodu rozšírenia individuálnej bytovej výstavby 

do lokality Háje. Ulica pokračuje od ostatného rodinného domu so súpisným číslom 2436 

severo-severozápadným smerom 265 m.     

 

 

§ 3 

Lokalizácia a popis ulice „Hríbová ulica“ 

 

     Začiatok ulice je v križovatke s Ulicou na Košarisku (K1), ktorá sa nachádza 53 m severne 

od rodinného domu so súpisným číslom 2436. Smeruje 61 m na juho-juhozápad, točí sa 

doľava a pokračuje v smere južnom 41 m.  

 

 

§ 4 

Lokalizácia a popis ulice „Kozáková ulica“ 

 

Začiatok ulice je v križovatke s Ulicou na Košarisku (K2), ktorá sa nachádza 70 m severne od 

rodinného domu so súpisným číslom 2436. Smeruje miernym ľavotočivým oblúkom 

o polomere 100 m a dĺžke 68 m na severovýchod, tu sa jej priebeh rozdeľuje do dvoch smerov 

na severozápad 27 m a na juhovýchod 17 m.  
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§ 5 

Lokalizácia a popis ulice „Ulica pod Hájmi“ 

 

     Východzí bod popisu ulice je v križovatke s Ulicou na Košarisku (K3), ktorá sa nachádza 

191 m severo-severozápadne od rodinného domu so súpisným číslom 2436. Smeruje dvoma 

smermi na severovýchod 110 m a miernym ľavotočivým oblúkom o polomere 116 m a dĺžke 

67 m na juho-juhozápad do križovatky s novo vybudovanou ulicou (K5). Odtiaľ pokračuje 

109 m na juh, potom sa mierne kľukatí v generálnom smere na juho-juhovýchod 85 m až ku 

kruhovej križovatke za ktorou pokračuje priamo v smere juhovýchodnom.    

 

§ 6 

Lokalizácia a popis ulice „Lúčnicová ulica“ 

 

     Začiatok ulice je v križovatke s Ulicou pod Hájmi (K4), ktorá sa nachádza 66 m 

severovýchodne od križovatky Ulice na Košarisku s Ulicou pod Hájmi (K3). Smeruje priamo 

72 m juhovýchodným smerom, kde končí ako slepá ulica.  

 

§ 7 

Lokalizácia a popis ulice „Plávková ulica“ 

 

     Začiatok ulice je v križovatke s Ulicou pod Hájmi (K5), ktorá sa nachádza 67 m juho-

juhozápadne od križovatky Ulice na Košarisku s Ulicou pod Hájmi (K3). Smeruje 90 m 

západo-severozápadným smerom.  

 

§ 8 

Lokalizácia a popis ulice „Bedľová ulica“ 

 

Začiatok ulice je v križovatke s Ulicou pod Hájmi (K6), ktorá sa nachádza 55 m južne od 

križovatky Ulice Plávkovej s Ulicou pod Hájmi (K5). Smeruje 135 m západoseverozápadným 

smerom.  

 

§ 9 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice nadobúda účinnosť 6. novembra 

2017. 

 

 

 

 

 

                  

 

MUDr. Richard  Raši, PhD., MPH 

primátor mesta Košice 

 

 
Zverejnené:  25.9.2017 

Účinné: 6. 11. 2017 


