
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE  

č. 39 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej 

aglomerácie Košice  

 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.229/1997 Z.z. vydáva 

toto Všeobecne záväzné nariadenie:  

§ 1  

1. Týmto nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie Košice (ďalej len ÚPN HSA Košice ) podľa čistopisu dokumentácie ÚPN 

HSA Košice, spracovanej ÚHA mesta Košice v roku 1993 a schválenej Mestským 

zastupiteľstvom v Košiciach v júni 1994 uznesením č.451, ďalej na podklade 

následných zmien a doplnkov, schválených Mestským zastupiteľstvom v Košiciach v 

rokoch 1995, 1996 a 1998.  

2. Časový rozsah platnosti ÚPN HSA Košice podľa dokumentov, uvedených v odseku 

(1) sa určuje do doby schválenia nového územného plánu mesta Košice. 

Územný rozsah platnosti je vymedzený hranicami okresov Košice I, II, III, IV.  

§ 2  

Záväznou časťou ÚPN HSA Košice sú : 

(a) Regulatívy pre usporiadanie územia HSA Košice, schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 451 z roku 1994 a ich doplnkom, schválenom Mestským 

zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 198 v roku 1995 , ktoré obsahujú základné 

zásady usporiadania územia a vymedzenie verejnoprospešných stavieb, ktoré sú 

neodeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a tvoria prílohu 1. 

(b) funkčné využitie územia podľa čistopisu grafickej prílohy č.3 ( komplexný návrh ) ÚPN 

HSA Košice schválenej Mestským zastupiteľstvom v Koši- ciach uznesením č. 451 v roku 

1994 , čistopisu grafickej prílohy (komplex- ného návrhu) Zmeny ÚPN HSA Košice 

lokality Suchá dolina schválenej Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č.338 

v roku 1996, čistopisu grafických príloh (komplexného návrhu) zmien a doplnkov ÚPN 

HSA Košice lokalít Šebastovce,Myslava – Maša ,KVP – juh, VSS – juh schválených 

Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 818 v roku 1998, ktoré sú 

neodeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a tvoria prílohu 2.  

(c) Zásady riešenia technickej infraštruktúry podľa grafických príloh č. 4 (vodné 

hospodárstvo), č.5a (zásobovanie teplom),č.5b (zásobovanie plynom), č.6 (zásobovanie 

elektrickou energiou) ÚPN HSA Košice schválených Mestským zastupiteľstvom v 

Košiciach uznesením č. 451 v roku 1994, ktoré sú neodeliteľnou súčasťou tohto nariadenia 

a tvoria prílohu 3. 

 

§ 3  

1. Úplný elaborát ÚPN HSA Košice , jeho zmeny a doplnky sú uložené na Krajskom 

úrade v Košiciach,Útvare hlavného architekta mesta Košice a elaborát v rozsahu 

svojej pôsobnosti na okresných úradoch Košice I –IV  

2. Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN HSA Košice schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach jedenkrát do roka  



 

§ 4  

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  

  

 

Ing. Rudolf Schuster, CSc. 

primátor mesta Košice 

 

 

Zverejnené dňa: 7.7.1998 

Účinné od: 22.7.1998 

 

 
K VZN č.39 nie sú z objektívných dôvodov pripojené grafické prílohy č.2 a č.3.  

Grafické prílohy /komplexný návrh, zmeny a doplnky ÚPN lokalít Šebastovce, Myslava - 

Maša, KVP - Juh, VSS - Juh/ sú k nahliadnutiu na organizačnom referáte MMK (Tr.SNP 

48/A), resp. na Útvare hlavného architekta mesta Košice (ul.Hlavná 68).  

 


