Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 668/2017 prijatým na svojom XIV.
rokovaní dňa 27. februára 2017 podľa § 3 ods. 3 a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 176
o zmene hranice mestskej časti Košice-Barca a mestskej časti Košice-Juh
§1
Všeobecné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určuje zmena hraníc
mestských častí Košice -Barca a Košice – Juh, ktoré sú určené v Štatúte mesta Košice v
prílohe č. 1 „Popis hraníc mestských častí“ a prílohe č. 2 „Grafické znázornenie hraníc
mestských častí.
§2
Zmena hranice mestskej časti Košice-Barca
Hranica mestskej časti Košice-Barca susediaca s mestskou časťou Košice-Juh, ktorá vedie
v časti od „kríženia Gavlovičovej ulice s ulicou Osloboditeľov sa napája na južnú stranu
vstupnej komunikácie do VSS a pokračuje oplotením tohto areálu po jeho juhovýchodný roh,
kde sa miernym lomom juhovýchodným smerom (10 m) napája na katastrálnu hranicu
s mestskou časťou Košice-Juh“ účinnosťou tohto nariadenia vedie nasledovne:
V časti „od kríženia Gavlovičovej ulice s ulicou Osloboditeľov prechádza severným smerom
po východnej strane chodníka parcely č. 4568/3 (43m), kde sa láme na severovýchod (15 m)
a pokračuje po južnej hranici parcely č. 302/81. Ďalej obchádza parcelu č. 302/82 z južnej
a východnej strany na juhozápadný roh parcely č.302/71 a južnou hranicou parcely sa napája
na hranicu medzi areálom VSS a IBV. Odtiaľ pokračuje východným smerom po tejto hranici,
ktorá oddeľuje priemyselný areál od IBV na juhovýchodný roh areálu. Z tohto rohu
severovýchodným smerom sa napojí na západnú stranu železničnej trate a južným smerom
pokračuje na juhozápadný roh parcely č. 3558/5.“ .
§3
Zmena hranice mestskej časti Košice – Juh
Hranica mestskej časti Košice – Juh susediaca s mestskou časťou Košice - Barca, ktorá
vedie v časti „od kríženia Gavlovičovej ulice s ulicou Osloboditeľov sa napája na južnú
stranu vstupnej komunikácie do VSS a pokračuje oplotením tohto priemyselného areálu po
jeho juhovýchodný roh. Z tohto rohu hranica mestskej časti Košice - Juh miernym lomom
juhovýchodným smerom (10 m) sa napája na katastrálnu hranicu s mestskou časťou Košice Barca“ účinnosťou tohto nariadenia vedie nasledovne:

-2V časti „od kríženia Gavlovičovej ulice s ulicou Osloboditeľov prechádza severným smerom
po východnej strane chodníka parcely č. 4568/3 (43m), kde sa láme na severovýchod (15m)
a pokračuje po južnej hranici parcely č. 302/81. Ďalej obchádza parcelu č. 302/82 z južnej
a východnej strany na juhozápadný roh parcely č.302/71 a južnou hranicou parcely sa napája
na hranicu medzi areálom VSS a IBV. Odtiaľ pokračuje východným smerom po tejto hranici,
ktorá oddeľuje priemyselný areál od IBV na juhovýchodný roh areálu. Z tohto rohu
severovýchodným smerom sa napojí na západnú stranu železničnej trate a južným smerom
pokračuje na juhozápadný roh parcely č. 3558/5“.“
§4
Zmena v grafickom vyobrazení hranice mestskej časti Košice - Barca a mestskej časti
Košice - Juh tvorí prílohu tohto nariadenia.
§5
Záverečné ustanovenie
Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia budú vykonané zodpovedajúce zmeny Štatútu
mesta Košice v prílohe č. 1 a 2.
§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť podľa § 3 ods. 5 zákona č. 401/1990 Zb. „ak ho
schvália miestne zastupiteľstvá všetkých územne dotknutých mestských častí trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.“.
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