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MESTO KOᘀICE
zmena ა. názov lokality výkres ა.
68 CELÉ ÚZEMIE HSA

Súაasne platná záväzná აasᙐ územného plánu hospodársko sídelnej aglomerácie Koᘐice, t.j. 
„Regulatívy pre usporiadanie územia hospodársko-sídelnej aglomerácie Koᘐice“ v zení Prílohy ა. 1 k VZN 
mesta Koᘐice ა. 39 sa mení a dopᎠᒀa takto:

kapitola C. Urbanistická koncepcia, odst. 5 znie nasledovne (zruᘐené slová - preᘐkrtnuté, doplnené 
slová - tuაný font): 

5. Funkcia zotavenia bude na území HSA Koᘐice realizovaná hlavne formou krátkodobej – ka០dodennej 
rekreácie v priestoroch :  lesopark, Kaveაany, Hornád a na rozptýlených plochách verejnej zelene, 
ᘐportu, záhradiek. Priestor Hornádu rozvíjaᙐ ako kontinuálnu zónu rekreácie s ᙐa០iskovými priestormi 
Aniაka, stred, Jazero, Jazero Krásna. V záhradkárskych lokalitách umo០niᙐ výstavbu objektov 
individuálnej rekreácie pri dodr០aní týchto limitov: zastavanosᙐ pozemku do 10% koeficient 
zastavanosti (Kz) parcely, na ktorej sa stavba umiestᒀuje smie byᙐ max. 0,1, odstup objektu od 
hraníc pozemku parcely min. 2m, jedno nadzemné podla០ie s mo០nosᙐou vyu០itia podkrovia a 
podpivniაenia. (pozn.: koeficient zastavanosti Kz zahᕐᒀa plochu budov a spevnených plôch)

kapitola E. Technická infraᘐtruktúra – v jej závere sa text o ochranných pásmach Letisk Koᘐice mení 
nasledovne:
Vᘐetky katastrálne územia mesta Koᘐice sa nachádzajú v ochranných pásmach:

■ Letiska Koᘐice, urაených Leteckým úradom SR rozhodnutím zn. 313-477-OP/2001-2116 zo dᒀa 
09/11/2001 

■ Letiska pre  letecké práce v poᏠnohospodárstve  VeᏠká  Ida urაených  ᘀtátnou leteckou inᘐpekciou 
rozhodnutím zn. 1-160/86 zo dᒀa 12. 12. 1986,

■ Letiska pre letecké práce v poᏠnohospodárstve Vyᘐná MyᘐᏠa urაených ᘀtátnou leteckou inᘐpekciou 
rozhodnutím zn. 1-1 54/86 zo dᒀa 12.12.1986,

■ Heliportu Fakultnej Nemocnice L.Pasteura Koᘐice, Trieda SNP 1 urაených Leteckým úradom 
Slovenskej republiky rozhodnutím zn. 9869/201 2/ROP-006-OP/1 9845 zo dᒀa 20.11.2012,

■ v preká០kových rovinách Heliportu Fakultnej Nemocnice L.Pasteura Koᘐice, Rastislavova 43 
urაených v zmysle predpisu L14 Letiská, II. zväzok - Heliporty.

Z vyhlásených ochranných pásiem Letiska Koᘐice vyplývajú nasledovné výᘐkové obmedzenia stavieb, 
zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod., ktoré sú stanovené:
Q ochranným pásmom vzletového a pribli០ovacieho priestoru v smere vzletu 01 (sklon 1,43% - 1:70) 

s výᘐkovým obmedzením 231 – 419 m n. m.  Bpv
Q ochranným pásmom vzletového a priblí០ovacieho priestoru v smere vzletu 19 (sklon 1,43 % -1:70) s 

výᘐkovým obmedzením 280 - 327 m n. m.Bpv
Q ochranným pásmom ku០elovej plochy  (sklon 4% - 1:25) s výᘐkovým obmedzením 265 - 465 m n. n. 

Bpv
Q ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 12,5% - 1:8) s výᘐkovým obmedzením 231- 265 m 

n. m. Bpv.
Q Ochranným pásmom vodorovnej roviny s výᘐkovým obmedzením 265 m n. m. Bpv.
Q Ochranným pásmom so zákazom stavieb a to:

■ Ochranným pásmom prevádzkových plôch letiska – v tomto ochrannom pásme je zakázané: 
§ Trvalo alebo doაasne zriaჰovaᙐ akékoᏠvek stavby (budovy, ploty, komíny, sto០iare, 

nadzemné vedenia VN a VVN a pod), 
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§ Zvyᘐovaᙐ alebo zni០ovaᙐ terén tak, aby sa tým poruᘐila plynulosᙐ povrchu,
§ vysadzovaᙐ stromy, kry alebo iné výᘐkové porasty, trvalo alebo doაasne umiestᒀovaᙐ 

vozidlá, hospodárske alebo stavebné stroje a iné predmety
■ ochranným pásmom záujmového územia letiska – je stanovené ako plocha výhᏠadovo 

vyu០iteᏠná na výstavbu letiskových objektov a zariadení
Keჰ០e sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výᘐka stanovená ochranným pásmom 
s ni០ᘐou hodnotou. nadmorské výᘐky urაené ochrannými pásmami sú nadradeným regulatívom 
podla០nosti.  Terén v აasti rieᘐeného územia u០ presahuje výᘐky stanovené ochrannými pásmami letiska 
Koᘐice, to znamená, ០e tvorí leteckú preká០ku. V tomto území sa zakazuje umiestᒀovaᙐ akékoᏠvek 
stavby, pokiaᏠ neboli Leteckým úradom urაené nové výᘐkové regulatívy pri prerokovaní zmien 
a doplnkov úpn a pod.

რalᘐie obmedzenia sú stanovené:
Q ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzduᘐných vedení VN a VVN (vedenie musí byᙐ rieᘐené 

podzemným káblom),
Q ochranným pásmom proti nebezpeაným a klamlivým svetlám (povrchová úprava objektov 

a zariadení musí byᙐ rieᘐená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé osvetlenie objektov, 
spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byᙐ rieᘐené svietidlami, ktorých 
svetelný lúა je nasmerovaný priamo na osvetᏠovanú plochu a nemô០e spôsobiᙐ oslepenie posádky 
lietadiel a zároveᒀ rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsᙐ k mylnej informácii pre pilotov; zákaz 
pou០itia zariadení na generovanie alebo zosilᒀovanie elektromagnetického ០iarenia; zákaz pou០itia 
silných svetelných zdrojov)

Q vonkajᘐím ornitologickým ochranným pásmom (vylúაenie vykonávania აinností a zriaჰovania 
poᏠnohospodárskych stavieb, a prevádzok, ktoré by mohli zvýᘐiᙐ výskyt vtáctva v okolí letiska; 
obmedzenie zriaჰovania poᏠnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov, ba០antníc, stredísk 
zberu a spracovania hmotného odpadu, vodných plôch, აistiაiek odpadových vôd a ჰalᘐích stavieb 
s mo០nosᙐou vzniku nadmerného výskytu vtáctva),

Q vnútorným ochranným ornitologickým pásmom (vylúაenie vykonávania აinností a zriaჰovania 
stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýᘐiᙐ výskyt vtáctva v okolí letiska; zákaz zriaჰovaᙐ 
poᏠnohospodárske stavby, skládky, stohy, silá០e; re០im obrábania pôdy musia u០ívatelia pozemkov 
dohodnúᙐ s prevádzkovateᏠom letiska).

Pri priestorovom a funkაnom rieᘐení územia mesta musia byᙐ taktie០ zohᏠadnené ochranné pásma 
nasledovných leteckých pozemných zariadení, ktoré sú urაené v rámci ochranných pásiem Letiska Koᘐice:

Q Ochranné pásmo vᘐesmerového rádiomajáka D-VOR/DME KSC
Ochranné pásma pozostávajú zo ᘐtyroch sektorov a sú definované jednotlivými polomermi:
Sektor A: má tvar kruhu o polomere rf = 30 m so stredom v základnom bode ochranného pásma, V tomto 

sektore platí úplný zákaz stavieb s výnimkou objektu samotného zariadenia a nekovových plotov.
Sektor B: má tvar medzikru០ia o polomeroch r-, = 30 m arz = 60 m so stredmi v základnom bode 

ochranného pásma,
V tomto sektore nie sú prípustné drôtené ploty o výᘐke viac ako 1,8 m, skupiny stromov alebo les 
nad horným okrajom protiváhy, budovy, najmä s obsahom kovu nad horným okrajom protiváhy, 
priechody alebo prejazdy a nadzemné vedenia VN a VVN.

Sektor C: má tvar medzikru០ia o polomeroch rz = 60 m a r3 = 200 m so stredmi v základnom bode 
ochranného pásma.
V tomto sektore nie sú prípustné nadzemné vedenia NN a VVN, cesty a komunikácie s väაᘐou 
hustotou prevádzky, rozsiahla zástavba objektov nad rovinou protiváhy.

Sektor D: má tvar medzikru០ia o polomeroch r3 - 200 m a r4 = 600 m so stredmi v základnom bode 
ochranného pásma.
V tomto sektore nie sú prípustné nadzemné vedenia NN a VVN nad rovinou protiváhy, budovy s 
väაᘐím obsahom kovu, ktoré presahujú uhol 10° vo vodorovnej rovine,
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V sektore nad 600 m nesmú prírodné alebo umelé preká០ky prekroაiᙐ vertikálny uhol 2° nad horizontálnu 
rovinu. Základným bodom ochranného pásma je prieseაník osi anténneho systému (stredná anténa) s 
horizontálnou rovinou protiváhy zariadenia.
Vᘐetky práce v sektoroch A,  B, C,  D je, povolené vykonávaᙐ len so súhlasom Letových
prevádzkových slu០ieb SR, ᘐ.p.

Q Ochranné pásmo zostupového presného pribli០ovacieho rádiomajáku GPILS 01
Ochranné pásmo sa skladá z troch sektorov A, B, C. V sektoroch A a B sú zakázané vᘐetky stavby, 
stromy, komunikácie, kovové oplotenia a nadzemné vedenia. V sektore C nesmú objekty 
presahovaᙐ výᘐku 60 cm. Vᘐetky druhy prác v sektoroch A a B ie povolené vykonávaᙐ len so 
súhlasom zlo០iek Letových prevádzkových slu០ieb SR, ᘐ.p,

Q Ochranné pásma kurzového presného priblí០enia rádiomajáka ILS LLZ 01
Ochranné pásmo sa skladá z dvoch sektorov A a B. VOP sú zakázané vᘐetky stavby, stromy, 
komunikácie, kovové oplotenia a nadzemné vedenia. V prednom sektore rádiomajáka ILS LLZ za 
hranicami sektorov A a B v predᎠ០ení a០ po prah RWY je povolená výᘐka predmetov s odrazovou 
schopnosᙐou a objektov nasledovne:
- v sektore ± 35° vzhᏠadom na os RWY maximálne do 3 % vzdialenosti od antény. Najmenᘐia 
prípustná vzdialenosᙐ vonkajᘐích vedení Ꮰubovolného druhu od zaríadení v sektoroch A a B od 
predᎠ០enej osi RWY je 800 m. Vᘐetky druhy prác v sektoroch AaB je mo០né vykonávaᙐ len so 
súhlasom zlo០iek Letových prevádzkových slu០ieb SR, ᘐ.p.

Q Ochranné pásmo okrskového prehᏠadového rádiolokátoru SRE
Ochranné pásmo má tri sektory:
Sektor A:   je vymedzený kru០nicou so stredom v stanoviᘐti radaru, ktorá ohraniაuje vodorovnú 
plochu dotýkajúcu sa spodnej hrany anténového zrkadla. Polomer kru០nice je 100 m. Nadmorská 
výᘐka vodorovnej plochy je 235,33 m n.m. B.p.v.
Sektor B:    je tvorený zrezaným ku០eᏠom, ktorý nadväzuje na okraj sektoru A rozᘐirujúcim sa 
smerom hore pod uhlom 0,3° nad rovinu vymedzenú sektorom A do vzdialenosti 5 000 m od 
stanoviska antény rádiolokátora
Sektor C: je tvorený zrezaným ku០eᏠom, ktorý nadväzuje na okraj sektoru B a rozᘐiruje sa smerom 
hore pod uhlom 0,5° nad vodorovnú rovinu. Vzdialenostne nie je sektor C obmedzený.
V ochrannom sektore prehᏠadovej აasti rádiolokátora sa mô០u ojedinelo vyskytovaᙐ bodové 
preká០ky ( napríklad stᎠpy, sto០iare, komíny a podobne),  a to len mimo zvýᘐeného záujmu 
o radarovú informáciu. Pod ochranným pásmom nesmú byᙐ súvislé kovové preká០ky do vzdialenosti 
3 000 m, ktoré sú svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak აelná plocha presahuje rozmer 100 
x 20 m a to len vtedy, ak ide o priestor prevádzkovo dôle០itý.
Pre katastrálne územie mesta Koᘐice je výᘐkové obmedzenie ochranného pásma okrskového 
prehᏠadového rádiolokátoru SRE 235,33 – 376,21 m n. m. Bpv.

Q Ochranné pásmo nesmerového majáku NDB/KE 7. km
Ochranné pásma pozostávajú z troch sektorov a súdefinované jednotlivými polomermi:
Sektor A:   má tvar kruhu o polomere r1 = 25 m stredom v základnom bode ochranného pásma. 
V tomto sektore platí zákaz stavieb.
Sektor B:    má tvar medzikru០ia o polomeroch r1 = 25 m a r2 = 100 m so stredom v základnom bode 
ochranného pásma. V tomto sektore sú prístupné len stavby, ktoré neobsahujú oceᏠové konᘐtrukcie, 
plechové krytiny, kovové oplotenie a podobne. Objekty nesmú prekroაiᙐ ku០eᏠovú plochu s vrcholom 
na konci sektora A stúpajúcom smerom od zariadenia v pomere 1:15.
Sektor C:    má tvar medzikru០ia o polomeroch r2 =100 m a r3 = 250 m so stredom v základnom 
bode ochranného pásma. V tomto sektore nie sú prípustné veᏠké priemyselné stavby, rozvodne 
a podobne. Objekty nesmú prekroაiᙐ ku០eᏠovú plochu s vrcholom na konci sektora A stúpajúcom 
smerom od zariadenia v pomere 1:15.
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Maximálne prípustné vzdialenosti od základného bodu ochranného pásma sú:
nadzemné oznamovacie vedenia a vedenie NN 100m
vedenia VN do 22 kV 150m
vedenia VN do 110 kV 200m
elektrifikované ០eleznice 200m
vedenia VVN nad 220 kV 300m

Q Ochranné pásmo rádiového návestidla MKR
Ochranné pásmo má tvar kruhu o polomere r0 = 15 m so stredom v základnom bode ochranného  
pásma. V tomto sektore nesmú byᙐ umiestnené objekty alebo kovové predmety, ktoré by zasahovali 
do ku០eᏠovej plochy so sklonom 1:3 s vrcholom v základnom bode ochranného pásma.
Vᘐetky nadzemné oznamovacie vedenia a silnoprúdové vedenia VN a VVN a vᘐetky elektrifikované 
០eleznice musia byᙐ vzdialené minimálne 30 m od základného bodu ochranného pásma.
Preto០e je návestidlo MKR umiestnené spolu so zariadením NDB, rozhodujúce sú ochranného 
pásma NDB,  ktoré stanovujú prísnejᘐie podmienky ako ochranného pásma MKR.
V blízkosti letíska je nutné zohᏠadniᙐ zvýᘐenú hladinu hluku z leteckej dopravy. Nevhodný priestor pre funkciu bývania, 
resp. pre funkciu, kde sa predpokladá zhroma០ჰovanie väაᘐieho poაtu obyvateᏠov je aj priestor o ᘐírke 300 m (150 m na 
ka០dú stranu od osi vzletovej a pristávacej dráhy), a to do vzdialenosti 1000 m od prahu dráhy, აo je zóna s najhustejᘐou 
distribúciou pravdepodobností mimoriadnych udalostí (zrá០ka lietadla so zemou, predაasné dosadnutie lietadla, atჰ. 
ჰalᘐím nezanedbateᏠným aspektom, ktorý je pri rieᘐení stavieb v predmetnom území braᙐ do úvahy, je výᘐka lietadiel 
pristávajúcich a vzlietajúcich z ranveja, აo mô០e vyvolávaᙐ pocit ohrozenia.) V tomto území odporúაame vylúაiᙐ funkciu 
bývania, resp. funkciu, ktorá predpokladá zvýᘐený poაet zhroma០ჰovania Ꮰudí. 

Z vyhlásených ochranných pásiem Letiska VeᏠká Ida vyplývajú nasledovné, výᘐkové obmedzenia stavieb, 
zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod, ktoré sú stanovené:
Q ochranným pásmom vodorovnej roviny s výᘐkovým obmedzením 243,15m n.m.Bpv, 
რalᘐie obmedzenia sú stanovené:
Q ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzduᘐných vedení VN a VVN (vedenie musí byᙐ rieᘐené 

podzemným káblom).

Z vyhlásených ochranných pásiem Letiska Vyᘐná MyᘐᏠa vyplýva nasledovné obmedzenie ktoré je 
stanovené:
Q ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzduᘐných vedení VN a VVN (vedenie musí byᙐ rieᘐené 

podzemným káblom).

Z vyhlásených ochranných pásiem Heliportu Fakultnej Nemocnice L. Pasteura Koᘐice,
Trieda SNP 1 vyplývajú nasledovné výᘐkové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, 
porastov a pod. ktoré sú stanovené:
Q ochranným pásmom vzletovej a príbli០ovacej roviny v smere priblí០enia 19 (sklon 12,5 % -1:8) s 

výᘐkovým obmedzením 248 - 323 m n.m.Bpv,
Q ochranným pásmom vzletovej a príbli០ovacej roviny v smere priblí០enia 36 (sklon 25 % - 1:4) s 

výᘐkovým obmedzením 248,15- 298,15 m n.m.Bpv,
Q ochranným pásmom prechodových plôch s výᘐkovým obmedzením 248 - 323 m n.m.Bpv.
რalᘐie obmedzenia sú stanovené: 
Q ochranným pásmom zo zákazom stavieb -je stanovené v rozsahu bezpeაnostnej plochy.

V zmysle predpisu L14 Letiská, II.zväzok - Helíporty, ie potrebné na zachovanie prevádzkovej spôsobilosti 
Heliportu Fakultnej Nemocnice L Pasteura Koᘐice, Rastislavova 43 reᘐpektovaᙐ:
Q preká០kovú rovinu stúpania po vzlete (sklon 12,5 % - 1:8) s výᘐkovým obmedzením 229,48 - 304,48 m 

n.m.Bpv,
Q preká០kové príbli០ovacíe roviny (sklon 12,5 % - 1:8) s výᘐkovým obmedzením 229,48 -304,48 m 

n.m.Bpv,
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Q preká០kové prechodové plochy s výᘐkovým obmedzením (sklon 50 % ~ 1:2) 229,48 -254,48 m n.m.Bpv.
რalᘐie obmedzenia sú stanovené: 
Q ochranným pásmom zo zákazom stavieb - je stanovené v rozsahu bezpeაnostnej plochy.

Do kapitoly J. Funkაné a priestorové regulatívy lokalít sa pridáva nasledovný text:

MESTO KOᘀICE
zmena ა. názov lokality výkresy ა.
69 ZÁPLAVOVÁ ჀIARA Q100 3/1, 3/2

Stanovuje sa priebeh zátopovej აiary na základe listu ა. CZ 7268/2013/49220/Bv , zo dᒀa 16.04.2013 
od správcu toku Hornád - SVP, ᘐ.p., OZ Koᘐice. Do komplexného výkresu sa zakresᏠuje zátopová 
აiara Q100, ktorou sa vymedzuje územie ohrozené záplavami. 
69.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
V uvedenom území platia prísluᘐné ustanovenia zákona ა. 364/2004 Z. Z. O vodách (vodný zákon) a 
zákona ა. 7/2010 Z. Z. (o ochrane pred povodᒀami). Vᘐetky investiაné aktivity v záplavovom území 
vodného toku Hornád v Meste Koᘐice musia byt" prejednané s orgánom ᘀtátnej vodnej správy 
Obvodným úradom ០ivotného prostredia Koᘐice, odborom ᘐtátnej správy starostlivosti o ០ivotné 
prostredie obvodu po predchádzajúcom     prejednaní     so     správcom     vodného     Hornád – SVP 
ᘐ.p.  OZ Koᘐice.“ 

MESTO KOᘀICE
zmena ა. názov lokality výkresy ა.
70 R2 3/3, 3/4, 7/3, 7/4

70.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Urაené územie pou០iᙐ na umiestnenie plôch pre dopravu

70.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
Na danom území v trasovaní podᏠa grafiky umiestniᙐ rýchlostnú komunikáciu R2 s parametrami 

R24,5/120, 100. Súაasne pri tom zabezpeაiᙐ zachovanie obsluhy priᏠahlého územia miestnou verejnou 
hromadnou dopravou vᘐade tam, kde táto rýchlostná komunikácia zostane jedinou komunikáciou 
obsluhujúcou územie. ZaD HSA 2013 umiestᒀujú danú funkciu len v rámci vlastného rieᘐeného územia. ( t.j. 
kresba na plochách iných k.ú. má len informaაnú hodnotu)

70.11. Plochy verejnoprospeᘐných stavieb 
Daná komunikácia R2 je v celej svojej dᎠ០ke verejnoprospeᘐnou stavbou

70.12. Ochranné pásma
Ochranné pásmo diaᏠnic a rýchlostných ciest 100 m od osi vozovky priᏠahlého jazdného pásu
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MESTSKÁ ჀASᙀ SEVER
zmena ა. názov lokality výkres ა.
71 POD BANKOVOM 3/5

71.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
a) V danom priestore umiestniᙐ plochu pre bývanie v málopodla០nej zástavbe v rozsahu podᏠa 

grafiky 
b) Severozápadná აasᙐ priestoru  v rozsahu podᏠa grafiky sa urაuje ako plocha pre výrobu

71.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
Urაené a) Bývanie აisté v rodinných domoch samostatne stojacich 

a/alebo radových, obაianska vybavenosᙐ
b) výroba

Prípustné a) domáce pracovisko bez neg. vplyvu na bývanie, obchod, 
slu០by,
b) Výrobné a skladové haly, logistika

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia

Neprípustné a,b) PoᏠnohosp. výroba, chov ú០itkových zvierat, výroba 
a slu០by negatívne pôsobiace na funkciu bývania

KZO a) 0,4
KZ a) 0,5

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
აasᙐ

Max. podla០nosᙐ a) 1NP + podkrovie alebo ustúpené podla០ie
b) 1NP

71.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie
Bývanie umiestniᙐ podᏠa grafiky komplexného výkresu ა. 3/5. Domy sprístupniᙐ zo Starej Spiᘐskej 

cesty priamo a vnútornými komunikáciami. Predpísaný druh zástavby – samostatne stojace rodinné domy 
a/alebo radové domy v poაte do 50ks

71.4. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre výrobu
Územie sprístupniᙐ z areálu závodu Baᒀa Bankov

71.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
Pri hlavnej komunikácii (Satrej Spiᘐskej ceste), v závere jej hornej აasti vybudovaᙐ obratisko 

autobusov.

71.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
Chrániᙐ vysokú zeleᒀ na rieᘐenej lokalite

71.12. Ochranné pásma
Lo០iskové územie Bankov a OP medzných vplyvov 

71.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Pred povoᏠovaním stavieb v  lokalite vy០iadaᙐ podmienky obvodného Banského úradu

Povinnosᙐ vykonaᙐ úაelový geologický prieskum s cieᏠom zistenia základových pomerov kvôli potencionálne 
nestabilnému územiu
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MESTSKÁ ჀASᙀ SEVER
zmena ა. názov lokality výkres ა.
72 NAD RAჀÍM POTOKOM 3/6

72.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Lokalitu vyu០ívaᙐ ako plochu pre poᏠnohospodárstvo, najmä ornú pôdu

72.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
Urაené PoᏠnohospodárska pôda
Prípustné Niა iné 

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia

Neprípustné Niა iné

MESTSKÁ ჀASᙀ STARÉ MESTO
zmena ა. názov lokality výkres ა.
73 PRI PLAVÁRNI 3/7

73.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Dané územie vyu០ívaᙐ ako plochu zmieᘐanej funkcie bývania vo viacpodla០nej zástavbe 

a obაianskej vybavenosti

73.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené Zmieᘐané územie: bývanie viacpodla០nej zástavbe 

bytových domov a obაianska vybavenosᙐ ako reᘐtaurácia, 
kaviareᒀ, obchody, slu០by 

prípustné verejná zeleᒀ, zariadenia dopravy

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia neprípustné Vᘐetky ostatné
Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
აasᙐ

Priestorová regulácia bude urაená v zmysle Regulaაného plánu námestia 
OsloboditeᏠov

73.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie
Bývanie umiestᒀovaᙐ v zástavbe radových bytových domov tvoriacich súvislú uliაnú frontu 

73.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
Plochu sprístupniᙐ nasledovne: stred územia z Bajzovej ulice, ktorá vyústi do ul. Protifaᘐistických 

bojovníkov a do novej mimo-úrovᒀovej kri០ovatky v zmysle grafiky, sever územia novou, slepou 
komunikáciou, odpojenou z Bajzovej v zmysle grafiky 

Komunikácie budú v nasledovných funkაných triedach a kategóriách: nová komunikácia v dotyku 
s plavárᒀou: C3, MO 7,5/30, Bajzova ul. : C2, MO 8/40, komunikácia z Palackého k autobusovej stanici: C1, 
MO12/30
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73.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a vyu០itia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udr០ania ekologickej stability vrátane zelene.

Chrániᙐ existujúcu zeleᒀ uliაnú aj vnútroblokovú, 

73.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
novú zeleᒀ sadiᙐ najmä na rozhranie severného okraja územia a areálu plavárne

73.10. Návrh აastí obce na ktoré je treba spracovaᙐ ÚPN Z
Na dané územie spracovaᙐ ÚPN Z

73.12. Ochranné pásma.
Územie je v pásme  Hornádu Q100 - roაnej vody.

73.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Pri povoᏠovaní stavieb v tomto území je potrebné vyjadrenie k výstavbe od správcu toku.

MESTSKÁ ჀASᙀ MYSLAVA / KVP
zmena ა. názov lokality výkres ა.
74 JÁNA PAVLA II. 3/8, 7/8

74.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Na danom území umiestniᙐ prepojovaciu komunikáciu z Jána Pavla II. a Klimkoviაovej na lokalitu Na 

Kope

74.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené Doprava – cestné komunikácie
prípustné Verejná zeleᒀ, plochy dopravných zariadení-obratisko

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia

neprípustné Vᘐetko ostatné

74.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
Komunikácie sú funkაnej triedy B3 , kategórie MZ 8,5/50. Nutný je min. jednostranný chodník. Na 

styku obytného súboru Kopa a obytného súboru Girbeᘐ vybudovaᙐ obratisko autobusov.

74.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a vyu០itia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udr០ania ekologickej stability vrátane zelene

Zabezpeაiᙐ ekostabilizaაné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES.

74.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
Zabezpeაiᙐ výsadbu zelene. PozdᎠ០ komunikácie zriadiᙐ zelené plochy.

74.12. Ochranné pásma
Maximálna výᘐka stavieb, zariadení nestavebnej povahy a pou០itia stavebných mechanizmov 

nepresiahne výᘐku 15 m nad terénom

74.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Na danom území potrebné pred vydaním stavebného povolenia vykonaᙐ úაelový geologický 

prieskum, ktorého výsledky budú podkladom pre technické rieᘐenie stavieb.
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MESTSKÁ ჀASᙀ ZÁPAD
zmena ა. názov lokality výkres ა.
75 POPRADSKÁ 3/9

75.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Plochu vyu០ívaᙐ ako plochu pre:
a) obაiansku vybavenosᙐ
b) záhradky
c) verejnú zeleᒀ

75.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené a) აerpacia stanica, obchody, sklady, slu០by, veᏠkoobchod, 

logistika
b) záhradky,
c) verejná zeleᒀ

prípustné a) dopravné plochy, verejná zeleᒀ, parkoviská
b,c) niა iné

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia

neprípustné a) bývanie, poᏠnohospodárstvo
b,c) niა iné

KZO 0,4
KZ 0,8a)
Max. podla០nosᙐ 4NP
KZ 0,1

Priestorová 
regulácia 
pre 
zastavanú 
აasᙐ

b)
Max. podla០nosᙐ 1PP 1NP a podkrovie 

75.5. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch obაianskej vybavenosti
Obაiansku vybavenosᙐ umiestᒀovaᙐ na plochách doteraz po០ívaných na tento úაel v zmysle grafiky

komplexného výkresu ა. 3/9

75.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
Jednostranná აerpacia stanica prístupná z Popradskej 

75.7. Zásady umiestnenie plôch pre ᘐport a rekreáciu
Plochy urაené pre záhradky sú jednak plochy súაasných záhradiek ako aj plocha navrhovaná 

v severnej აasti územia

75.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
Zabezpeაiᙐ výsadbu zelene s izolaაnou a estetickou funkciou na vlastnom pozemku
Verejnú zeleᒀ umiestniᙐ na svah nad vodným tokom v zmysle grafiky. Zeleᒀ má plniᙐ funkciu 

biokoridoru. Zabezpeაiᙐ ekostabilizaაné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES.

75.12. Ochranné pásma
OP medzných vplyvov a lo០iskové územie Bankov

75.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Povinnosᙐ vykonaᙐ úაelový geologický prieskum s cieᏠom zistenia základových pomerov
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MESTSKÁ ჀASᙀ DARGOVSKÝCH HRDINOV
zmena ა. názov lokality výkres ა.
76 SLIVNÍK 3/10

76.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Plochu vyu០ívaᙐ ako plochu pre:
a) bývanie v málopodla០nej zástavbe
b) obაiansku vybavenosᙐ
c) verejnú zeleᒀ

76.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené a) bývanie v samostatne stojacich rodinných domoch

b) obchody, slu០by
c) verejná zeleᒀ, park, stromoradie pri ceste

prípustné a) domáce pracovisko, obაianska vybavenosᙐ merítka 
rodinného domu, vybavenosᙐ integrovaná do RD
b, c) niა iné

Funkაná regulácia 
– druhy funkაného 
vyu០itia

neprípustné a) PoᏠnohospodárstvo, skladovanie, výroba,
b, c) niა iné

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú აasᙐ

Priestorové regulatívy urაiᙐ v ÚPNZ

76.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie
Bývanie umiestᒀovaᙐ v zmysle geologického posudku (viჰ 76.13.), formou samostatne stojacich 
domov v poაte do 30 nových domov

76.5. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch obაianskej vybavenosti
Obაiansku vybavenosᙐ umiestᒀovaᙐ na ploche v zmysle grafiky v.ა. 3/10

76.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
Lokalitu sprístupniᙐ existujúcou ulicou Slivník. Odvodnenie územia ako súაasᙐ komplexnej sanácie 

realizovaᙐ do existujúcej kanalizácie v ulici

76.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
Zabezpeაiᙐ výsadbu zelene s izolaაnou a estetickou funkciou na vlastnom pozemku
Verejnú zeleᒀ umiestniᙐ v lokalite podᏠa grafiky na ako izolaაnú a parkovú zeleᒀ lemujúcu triedu L. 

Svobodu
Chrániᙐ biokoridor miestneho významu ა. 23 pod svahom sídliska na sever od lokality a BkM ა. 22

pozdᎠ០ Triedy L. Svobodu.

76.10. Návrh აastí obce, na ktoré je treba spracovaᙐ podrobnejᘐie územnoplánovacie dokumenty
Na celú lokalitu spracovaᙐ územný plán zóny, kde sa upresní poაet domov a ich umiestnenie

76.12. Ochranné pásma
OP letiska KSC
Chrániᙐ prístup k horizontálnym vrtom, umo០ᒀujúci ich údr០bu 
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76.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Pred developovaním lokality zabezpeაiᙐ úაelový geologický prieskum a komplexnú sanáciu územia, 

garantujúcu stabilitu svahov aj  pri etapovitom rieᘐení výstavby. V rámci sanácie vykonaᙐ aj odvodnenie 
územia do kanalizácie v ulici

MESTSKÁ ჀASᙀ KOᘀICKÁ NOVÁ VES
zmena ა. názov lokality výkres ა.
77 GEDER ZÁHRADKY 3/11

77.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Na danú plochu vyu០ívaᙐ ako plochu záhradkárskej osady

77.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené Záhradky, აiastoაne urაené na transformáciu na bývanie 

v málopodla០nej zástavbe, verejnú zeleᒀ a ᘐportové plochy
prípustné Verejná zeleᒀ

Funkაná 
regulácia –
druhy funkაného 
vyu០itia neprípustné ០iadne ჰalᘐie funkcie

KZ 0,1Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú აasᙐ

Max. podla០nosᙐ 1PP 1NP + podkrovie 

77.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného a tech. vybavenia
Lokalitu sprístupniᙐ z navrhovanej komunikácie pod cintorínom

77.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist. hodnôt a vyu០itia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udr០ania ekologickej stability vrátane zelene.

Zabezpeაiᙐ ekostabilizaაné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES.

77.12. Ochranné pásma
Ochranné pásma letisko KSC.

77.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Na danom území potrebné pred vydaním stavebného povolenia pre stavby iné ne០ záhradné chatky 

vykonaᙐ úაelový geologický prieskum, ktorého výsledky budú podkladom pre technické rieᘐenie stavieb. 
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MESTSKÁ ჀASᙀ BARCA
zmena ა. názov lokality výkres ა.
79 OSLOBODITEᏐOV 3/13

79.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Danú plochu vyu០ívaᙐ ako plochu pre plochy zmieᘐaných funkcií verejnej zelene a obაianskej 

vybavenosti

79.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
Urაené verejná zeleᒀ, obაianska vybavenosᙐ, najmä verejné 

stravovanie
Prípustné Niა iné

Funkაná 
regulácia –
druhy funkაného 
vyu០itia Neprípustné Vᘐetko ostatné

KZO 0,35
KZ 0,45

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú აasᙐ Max. podla០nosᙐ 2NP 

79.3.  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre obაiansku vybavenosᙐ
Na danej ploche umiestniᙐ budovu na mieste, kde je menej hodnotná zeleᒀ, 

79.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
plochu sprístupniᙐ pre peᘐích z chodníka, pre vozidlá cez vjazd priᏠahlej ჀSPH. Z tejto strany rieᘐiᙐ aj 

parkovanie vozidiel.

79.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a vyu០itia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udr០ania ekologickej stability vrátane zelene

Budovy a zeleᒀ komponovaᙐ na pozemku tak, aby sa zachoval parkový charakter pozemku. Plocha 
musí naჰalej plniᙐ funkciu mestského biocentra regionálneho významu (MBC-R) spoloაne s parkom Barca. 

79.10. Návrh აastí obce, na ktoré je treba spracovaᙐ podrobnejᘐie územnoplánovacie dokumenty
Rieᘐenú lokalitu zapracovaᙐ do úuemného plánu zóny Barca
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MESTSKÁ ჀASᙀ KRÁSNA
zmena ა. názov lokality výkres ა.
80 PRI IHRISKU 3/14

80.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
V danom území umiestniᙐ plochy bývania v málopodla០nej zástavbe

80.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené bývanie 
prípustné obchody, slu០by, ᘐport, domáce pracoviská, penzióny, 

restauranty, dopravné plochy- obratisko autobusov

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia

neprípustné ័iadna ჰalᘐia

KZO 0,4
KZ 0,5

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
აasᙐ Max. podla០nosᙐ 1 NP + podkrovie alebo ustúpené podla០ie

80.3  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie
Bývanie umiestᒀovaᙐ v zástavbe rodinných domov samostatne stojacich, dvojdomoch, radových 

a pod. progresívnych formách. V rámci obytných plôch mo០no umiestniᙐ najmä v dotyku územia so súაasnou 
zástavbou základnú obაiansku vybavenosᙐ. ᘀport, ktorý treba situovaᙐ na ju០ný okraj územia.

80.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
lokalitu sprístupniᙐ predᎠ០ením miestnych obslu០ných komunikácií navrhnutých v ÚPN-Z Krásna. Na 

mieste vhodnom z pohᏠadu busúceho prestupného dopravného uzla vybudovaᙐ obratisko autobusov.

80.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a vyu០itia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udr០ania ekologickej stability vrátane zelene

Zabezpeაiᙐ ekostabilizaაné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES.

80.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
v styku lokality s poᏠnohospodárskou pôdou a na ᘐportoviskách a pod. vysadiᙐ vysokú zeleᒀ

80.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Keჰ០e sa jedná o výstavbu na ploche bývalej environmentálnej záᙐa០e (kalové polia), stanovuje sa 

povinnosᙐ spracovaᙐ pred povoᏠovaním akýchkoᏠvek stavieb danej lokalite úაelový in០iniersko-geologický 
prieskum s cieᏠom zistenia mechanických a chemických vlastností podlo០ia s ohᏠadom na zistenie 
a elimináciu mo០ných negatívnych vplyvov na kvalitu bývania, zdravia a pod.
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MESTSKÁ ჀASᙀ KRÁSNA
Zmena ა. názov lokality výkres ა.
81 REᘀOV MAJER 3/15

81.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
V danom území umiestniᙐ plochy bývania v málopodla០nej zástavbe

81.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené bývanie vidieckeho typu
prípustné slu០by, ᘐport, poᏠnohospodárska farma, agroturistika, 

rekreácia 

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia

neprípustné ័iadna ჰalᘐia

KZO 0,3
KZ 0,4

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
აasᙐ Max. podla០nosᙐ 1 NP + podkrovie alebo ustúpené podla០ie

81.3  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie
Bývanie umiestᒀovaᙐ v zástavbe rodinných domov samostatne stojacich 

81.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a vyu០itia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udr០ania ekologickej stability vrátane zelene

Zabezpeაiᙐ ekostabilizaაné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu popísané v MÚSES.

81.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
vysadiᙐ vysokú zeleᒀ

81.12. Ochranné pásma
Ochranné pásmo diaᏠnic a rýchlostných ciest 100 m od osi vozovky priᏠahlého jazdného pásu.

81.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Povinnosᙐ vykonaᙐ úაelový geologický prieskum s cieᏠom zistenia základových pomerov v 

potencionálne nestabilnom území ako aj zabezpeაenia ochrany pred prípadnými svahovými pohybmi, ktoré 
hrozia na svahu bezprostredne nad majerom.
Podmienkou povolenia stavieb je rekonᘐtrukcia existujúcej prístupovej komunikácie v smere od Krásnej
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MESTSKÁ ჀASᙀ ᘀACA
zmena ა. názov lokality výkres ა.
82 LUDVIKOV DVOR 3/16, 7/16

82.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
Predmetné územie vyu០iᙐ na umiestnenie
a) plôch bývania v málopodla០nej zástavbe
b) zmieᘐaných plôch verejnej zelene a ᘐportu
c) poᏠnohospodárskej pôdy

82.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené a) bývanie აisté v rodinných domoch samostatne stojacich a 

radových 
b) Verejná zeleᒀ a nekryté, prírodné ᘐportoviská
c) poᏠnohospodárska pôda

Prípustné a) Obაianska vybavenosᙐ
b,c) niა iné

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia

Neprípustné a,b,c) chov ú០itkových zvierat, výroba a slu០by negatívne 
pôsobiace na funkciu bývania

KZO a) 0,4
KZ a) 0,5

Priestorová 
regulácia pre 
zastavanú 
აasᙐ

max. podla០nosᙐ c) 2 NP + podkrovie alebo ustúpené podla០ie v prípade bývania, 

82.5. Zásady a regulatívy umiestnenia bývania
Plochy bývania situovaᙐ v zmysle grafiky na v. Ⴠ. 3/16 najmä na plochy bez lesného porastu,

jednotlivé bloky zástavby oddeliᙐ porastom. Ten vyu០ívaᙐ na rekreáciu ako verejnú zeleᒀ a plochy pre ᘐport a 
rekreáciu. Zároveᒀ v priestore na sever od rieᘐenej lokality sa ruᘐí funkcia bývania a nahrádza sa plochou 
súაasného vyu០itia bez návrhu zmeny, აi០e konkrétne plochou pre poᏠnohospodárstvo.

82.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
lokalitu sprístupniᙐ predl០eným „hlavnej“ ulice a vybudovaním siete miestnych komunikácií. 

Prístupová komunikácia po obratisko MHD musí byᙐ funkაnej triedy B3, kategórie MZ 7,5/50 s prísluᘐnou 
infraᘐtruktúrou pre premávku MHD, t.j. obratiskom autobusov. Prístupová komunikácie k celej lokalite od 
obratiska má byᙐ min. C2 – MO7,5/40, prístupové komunikácie k jednotlivýn blokom zástavby C3 MO7,5/40,
so ᘐírkou zástavby (vzájomná vzdialenosᙐ fasád domov cez ulicu) min. 21m a ᘐírkou uliაného koridoru (ᘐírka 
pozemku cesty) 10m. Ulice ostatné, obytné, slepé, zokruhované a pod. majú byᙐ min. C3 MO6,5/40, so 
ᘐírkou zástavby 20m, ᘐírkou uliაného koridoru 9m.Technickými opatreniami (protihluková bariéra) chrániᙐ 
v potrebnej miere obytný súbor Ludvíkov dvor.

82.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a vyu០itia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udr០ania ekologickej stability vrátane zelene

Pozemky a ulicu dokomponovaᙐ zeleᒀou, aby sa zvýraznil charakter lokality IBV Ludvikov dvor ako 
zóny s ekologicky priaznivým bývaním. Zabezpeაiᙐ ekostabilizaაné opatrenia tak, ako sú pre danú lokalitu 
popísané v MÚSES.

82.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
Zabezpeაiᙐ výsadbu zelene s izolaაnou a estetickou funkciou na vlastnom pozemku

82.12. Ochranné pásma
Ochranné pásmo Letiska Koᘐice s urაenou maximálnou výᘐkou stavieb, zariadení nestavebnej 

povahy, stromových porastov a pou០itia stavebných mechanizmov 12 m nad terénom. 
Ochranné pásmo lesných porastov 50 m od okraja porastu

82.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Povinnosᙐ vykonaᙐ úაelový geologický prieskum s cieᏠom zistenia základových pomerov
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MESTSKÁ ჀASᙀ ᙀAHANOVCE / SÍDLISKO ᙀAHANOVCE
zmena ა. názov lokality výkres ა.
83 PREPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA A IBV HRUᘀOV 3/17, 7/17

83.1. Zásady a regulatívy funkაného vyu០ívania a priestorového usporiadania územia
a) Územie rieᘐené zmenami a doplnkami vyu០ívaᙐ na umiestnenie plôch bývania v málopodla០nej 

zástavbe, konkrétne samostatne stojacich rodinných domoch, dvojdomoch, radových domoch 
b) plôch obაianskej vybavenosti
c) územie na SV od plôch pre bývanie vyu០ívaᙐ ako plochu pre záhradky s perspektívou jej 

transformácie na plochy bývania v málopodla០nej zástavbe
d) územím viesᙐ prepojovaciu komunikáciu Kostolianska cesta – Austrálska trieda, 

83.2. Urაenie podmienok na vyu០itie jednotlivých plôch
urაené a)  Bývanie v málopodla០nej zástavbe RD

b) Obაianska vybavenosᙐ 
c) Záhradky so záhradnými a rekreaაnými domami
d) Plochy pre dopravu-cestné komunikácie

prípustné  a) obაianska vybavenosᙐ v obytných domoch a OV 
merítka domov na bývanie, bývanie v málopodla០nej 
zástavbe bytových domov
b) verejná zeleᒀ
c, d) niა iné

Funkაná 
regulácia –
druhy 
funkაného 
vyu០itia

neprípustné a,b) PoᏠnohosp. výroba, chov ú០itkových zvierat, výroba 
a slu០by negatívne pôsobiace na funkciu bývania
c,d) verejná zeleᒀ

KZO 0,4
KZ 0,5

a)

Max. podla០nosᙐ 2 NP + podkrovie alebo ustúpené podla០ie

Priestorová 
regulácia

b) Max. podla០nosᙐ 2 NP

83.3  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie
Bývanie umiestᒀovaᙐ v zástavbe rodinných domov samostatne stojacich a radových a pod. 

progresívnych formách. Málopodla០né obytné domy bytové ako doplnkovú funkciu hlavnej funkcie s výᘐkou 
do 4NP a ustúpené podla០ie alebo podkrovie

37.5  Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre obაiansku vybavenosᙐ
Plochy OV umiestᒀovaᙐ v zmysle grafiky trasovania na  v. Ⴠ. 3/17 a 7/17 pozdᎠ០ prepojovacej 

komunikácie

83.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného  a tech. vybavenia
Lokalitu sprístupniᙐ 
1) napojením na Austrálsku triedu vo funkაnej triede a kategórii B3 MZ 11,5/50
2) napojením na Kostolanskú cestu novým mostom ponad Hornád a ០eleznicu vo funkაnej triede 

a kategórii B3 MZ 11,5/50
3) prepojením s uliაným systémom obce ᙀahanovce
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83.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist.  hodnôt a vyu០itia prír. 
zdrojov, zásady vytvárania a udr០ania ekologickej stability vrátane zelene

Chrániᙐ biokoridor miestneho významu Bkm 15 (dno dolinky s potokom) a interakაný prvok ა. 6 
(zeleᒀ záhradok)

83.9. Zásady starostlivosti o ០ivotné prostredie
Chrániᙐ vysokú zeleᒀ lokality

83.10. Návrh აastí obce na ktoré je treba spracovaᙐ územný plán zóny
V danej lokalite sa stanovuje povinnosᙐ spracovaᙐ územný plán zóny.

83.13. Iné podmienky povoᏠovania stavieb
Na danom území potrebné pred vydaním stavebného povolenia vykonaᙐ úაelový geologický 

prieskum, ktorého výsledky budú podkladom pre technické rieᘐenie stavieb.




