
KOŠICE – VŠA



70.roky 20.storo čia



ÚPN HSA 
1986



ÚPN HSA 
1994



ÚPN HSA 2000



UŠ VŠA 2002



ÚPN HSA 
2002



Zmeny a doplnky 
ÚPN HSA Košice –
lokalita VŠA

Zadanie UŠ – UHA
Výber dvoch kolektívov – 1x Investor 

1xÚHA
Vytvorenie poroty pre posudzovanie
Porota zo zástupcov mesta a odborných kruhov s hlasom 

rozhodujúcim a zo zástupcov investora s hlasom 
poradným

Pozvanie dvoch odborných expertov
Vytypovanie odborných posudzovateľov, odovzdanie 

materiálov na posúdenie a pozvanie na prezentáciu

Odborná prezentácia

- Zmena usporiadania územia na 
základe požiadavky a dohody 
dominantných partnerov v území Odborná prezentácia

Spracovanie doporu čení – 3 Variant
Legislatívny proces spracovania ZaD 

ÚPN HSA
Dopracovávanie štúdie
Schválenie štúdie v MZ

dominantných partnerov v území 
o usporiadaní svojich investícií 
na základe vlastníckych vz ťahov . 
- Zachovanie športovej funkcie –
občianskeho vybavenia 
celomestského a nadmestského 
charakteru
- Usporiadanie urbanistickej 
koncepcie územia respektíve 
vytvorenie novej  



Návrh UŠ 2009 
-Variant A



Návrh UŠ 2009
Variant B



VARIANT A –



VARIANT B



VARIANT C
– kombinovaná 



POROVNANIE KOEF. 
ZASTAVANOSTI



VARIANT A1 –



Návrh ZaD 
ÚPN HSA 2009
- ÚHA



Návrh UŠ 2009
- Variant A upr.



PROCES ZABEZPEČENIA ZMIEN ÚZEMNÉHO PLÁNU – LEHOTY / TERMÍNY



Orgány územného plánovania

§ 16

(1) Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného 
plánovania.

(2) Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a 
krajské stavebné úrady.

(3) Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo.

(4) Orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva územné plány 
vojenských obvodov, je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
(ďalej len "ministerstvo obrany").



§ 4
Orgány verejnej správy na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku
Verejnú správu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
vykonáva
a)Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“),(ďalej len „ministerstvo“),
b) ministerstvo obrany,
c) krajský stavebný úrad,
d) krajský úrad životného prostredia,
e)stavebný úrad,
f) špeciálny stavebný úrad,
g)vojenský stavebný úrad a iný stavebný úrad,
h) Slovenská stavebná inšpekcia,
i) vyšší územný celok,
j) obec.


