OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Komenského 52, 041 26 Košice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Košice

OU-KE-OSZP3-2021/044441-010

15. 12. 2021

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako len „okresný úrad“), ako orgán štátnej
správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
prepisov (ďalej len „zákon“), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027“, ktorý predložil obstarávateľ Mesto Košice, v
zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (ďalej aj ako len „obstarávateľ“)
po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu, rozhodol podľa § 7 ods. 5 zákona takto:
Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho
funkčnej oblasti 2022 – 2027“
sa nebude posudzovať podľa zákona.
Odôvodnenie
Okresný úrad prijal dňa 24.11.2021 od obstarávateľa podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027“.
Hlavným cieľom strategického dokumentu je na základe komplexnej analýzy územia, jeho silných a slabých stránok,
identifikovaných potrieb a rozvojového potenciálu stanoviť stratégiu rozvoja v kľúčových oblastiach smerujúcu k
budovaniu odolného, inkluzívneho, bezpečného a udržateľného mesta a jeho okolia.
Ako kľúčové rozvojové oblasti boli zadefinované:
- Zelený rozvoj. Životné prostredie, kde je dôraz kladený na zlepšenie stavu životného prostredia, verejného priestoru
a zníženie nepriaznivého vplyvu činností ovplyvňujúcich životné prostredie (odpady, energetika a mobilita).
- Spoločenský rozvoj. Sociálna pomoc s dôrazom na stabilizáciu a zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych
služieb, zlepšenie socioekonomických podmienok odkázaných a zraniteľných skupín obyvateľov a systematickú
prevenciu zdravia a včasnú intervenciu predchádzania vzniku krízových situácií u jednotlivcov a v rodinách.
Kvalitné verejné služby v prospech obyvateľov s dôrazom na zvyšovanie kvality a efektivity vo vzdelávaní,
voľnočasových aktivitách (kultúra, šport) a bezpečnosti.
- Ekonomický rozvoj s dôrazom na skvalitňovanie podnikateľského prostredia, podporu miestnych ekonomík
(cestovný ruch, kreatívny priemysel a pod.), trh práce, inovácie a podpora ich transferu.
- Spravovanie. Zodpovedné spravovanie samospráv v prospech svojich obyvateľov, s cieľom zvýšiť úroveň a
kvalitu služieb samospráv, zlepšenie elektronickej komunikácie s občanmi, rozhodovanie na základe dát a nastavenie
spolupráce so sociálno-ekonomickými partnermi pri rozvoji mesta a obcí. Smerovanie rozvoja mesta a jeho funkčnej
oblasti, ktoré je vyjadrené cieľmi, vychádza z identifikovaných hlavných zistení, ktoré predstavujú bariéry alebo
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naopak príležitosti, ktoré môžu viesť k pozitívnym zmenám. Analýzy ukázali prepojenosť a väzby medzi niektorými
problémami, ich príčinami a dôsledkami.
Vízia mesta Košice a jeho funkčnej oblasti:
„Košice sú moderným, odolným a inkluzívnym mestom, ktoré má vytvorené podmienky prekvalitný život svojich
obyvateľov a kde obyvatelia sú partnermi pri jeho rozvoji.
Sú mestom, ktoré plnohodnotne plní funkciu spoločenského a ekonomického centra pre okolitý región, zabezpečuje
udržateľný rast svojho územia a rozvíja sa spolu s okolitými obcami“
Vízia bude naplňovaná prostredníctvom 4 rozvojových tém (Zelený rozvoj, Spoločenský rozvoj, Ekonomický
rozvoj, Spravovanie) kľúčových pre mesto a jeho funkčnú oblasť, 18 prioritných oblastí a 21 cieľov rozvoja, ktoré
by mali priniesť želanú zmenu, opatrenia a aktivity, ktoré napomôžu túto zmenu dosiahnuť.
V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona sa jedná o strategický dokument, ktorý určuje využitie malých území na miestnej
úrovni. Tento strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom dokumente
na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia a listom č.
OU-KE-OSZP3-2021/044441 zo dňa 26.11.2021 zaslal oznámenie o strategickom dokumente dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci na zaujatie stanoviska do 15 dní od jeho doručenia. Zároveň boli požiadané
dotknuté obec, aby informovali do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým, a zároveň im oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť ako aj o možnosti doručiť
stanovisko k oznámeniu tunajšiemu úradu do 15 dní od doby, keď bolo oznámenie zverejnené.
V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia listom č. OU-KE-OKR1-2021/000212/370 zo dňa 29.11.2021
dospel k záveru, že z predloženého oznámenia strategického dokumentu nie je možné posúdiť riešenie stavby z
hľadiska potrieb civilnej ochrany a nevyjadruje sa k nemu a strategický dokument nežiada posudzovať podľa zákona.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. 2021/07352-02/4643/HŽPZ zo dňa 03.12.2021 uvádza, že po
preštudovaní predloženého strategického dokumentu je ho možné akceptovať a nepredpokladá negatívne vplyvy na
zdravotný stav obyvateľstva.
3. Okresný úrad Košice, odbor školstva listom č. OU-KE-OS1-2021/045075 zo dňa 30.11.2021 konštatuje, že z
hľadiska vzdelávania nemá pripomienky a nepožaduje ani ďalšie posudzovanie podľa zákona.
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia zaujal nasledovné stanovisko za :
Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom č. OU-KE-OSZP3-2021/045330 zo dňa 02.12.2021 uvádza
(uvedená citácia predmetného stanoviska) :
„Územie mesta Košice sa nachádza v Košickej kotline (chránené vtáčie územie), ktorá je tvorená podcelkami
Košickou rovinou, priestorovo najrozsiahlejšou jednotkou, ktorá zaberá celú strednú, južnú až juhozápadnú časť,
Medzevskou pahorkatinou, ktorá zasahuje z juhozápadu a Toryskou pahorkatinou, ktorá svojou okrajovou časťou
ohraničuje východnú časť mesta. V severnej časti územia mesta Košice sa stretávajú dva geomorfologické celky,
Volovské vrchy (chránené vtáčie územie) a Čierna hora, ktorých zblíženie je podmienené tektonicky. Volovské
vrchy reprezentujú na sledovanom území časť podcelku Kojšovskej hole. Na východ od Hámorskej brázdy (časť
Kojšovej hole) sa približuje juhozápadná časť Čiernej hory so svojim mezozoickým obalom a kryštalickým jadrom
(Ťahanovský masív).
Na území mesta Košice sa nachádza niekoľko významných biotopov európskeho a národného významu, medzi
najvzácnejšie patria:
a) lesné biotopy,
b) prirodzené a poloprirodzené trávinno-bylinné biotopy,
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c) nelesné brehové biotopy,
d) krovinové a kríčkové biotopy,
e) teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty,
f) vodné biotopy,
g) ruderálne biotopy,
h) skalné a sutinové biotopy.
Na území mesta Košice boli vyčlenené nasledovné prvky územného systému ekologickej stability:
- 1 biokoridor nadregionálneho významu (BK-NR), 9 biokoridorov regionálneho významu, 3 mestské biokoridory
regionálneho významu a 67 biokoridorov miestneho významu,
- 1 nadregionálne biocentrum (BC-NR), 9 regionálnych biocentier (BC-R), 11 regionálnych mestských biocentier
(BC-R(M) a 38 miestnych biocentier (BC-M),
- 2 chránené vtáčie územia (CHVÚ Košická kotlina a CHVÚ Volovské vrchy),
- 45 interakčných prvkov.
Stav zložiek životného prostredia je ovplyvňovaný predovšetkým nedostatočnou ochranou životného prostredia a
nepriaznivými vplyvmi z ľudských činností. Pre ochranu biodiverzity v meste sú v súčasnosti realizované určité
kroky, ako napríklad vyhradenie plôch pre lúčny porast, odstraňovanie inváznych rastlín, či zisťovanie stavu drevín.
Podpora rozvoja biodiverzity nie je z úrovne mesta riešená systémovo a funkcia prírody v rámci urbanizovaného
prostredia nebola jasne zadefinovaná. V rozpätí rokov 2013 – 2019 došlo k úbytku zelene v meste na úrovní 7,8 %
a verejnej zelene na úrovni 14,4 %.
Vízia mesta bude naplňovaná prostredníctvom 4 kľúčových rozvojových tém (súčasťou je „zelený rozvoj“), 18
prioritných oblastí (súčasťou je „biodiverzita, modrá a zelená infraštruktúra“) a 21 cieľov rozvoja. Jedným z cieľov
kľúčovej témy „zelený rozvoj“ je zvýšenie ochrany a obnova prírodného ekosystému v území pre vytvorenie
zdravého životného prostredia a zvýšenie jeho odolnosti voči zmene klímy (adaptačné a mitigačné opatrenia). Tento
cieľ je vyhodnocovaný prostredníctvom 5 indikátorov. Jedným z indikátorov je „Zavedený systém starostlivosti o
životné prostredie v spolupráci s mestskými časťami“, ktorý určuje prerozdelenie kompetencií medzi jednotlivými
subjektmi.
Opatrenia prijaté pre cieľ „Zvýšenie ochrany a obnova prírodného ekosystému v území pre vytvorenie zdravého
životného prostredia a zvýšenie jeho odolnosti voči zmene klímy (adaptačné a mitigačné opatrenia)“:
a) ochrana druhov a oblastí s vysokou hodnotou alebo potenciálom rozvoja biodiverzity,
b) ekologizácia urbanizovaných oblastí a verejných priestranstiev prostredníctvom zelenej a modrej infraštruktúry,
c) re-naturalizácia a revitalizácia vodných tokov a plôch, zachovanie a ochrana prirodzených vodných plôch a tokov
a ich inundačných území,
d) posilňovanie zdravia a odolnosti lesov,
e) realizácia vodozádržných opatrení,
f) zhodnocovanie nevyužívaných a zanedbaných území,
g) zabránenie znehodnoteniu kvality životného prostredia rizikovými priemyselnými činnosťami“.
Okresný úrad nepožaduje posudzovať strategický dokument podľa zákona.
5. Železnice Slovenskej republiky, odbor stratégie a zahraničnej spolupráce (ďalej len „ŽSR“) listom č. 14725/2021/
O210-12 zo dňa 08.12.2021 vydáva stanovisko, v ktorom žiadajú zosúladiť a vziať do úvahy nasledovné (uvedená
citácia predmetného stanoviska) :
„1. Zachovanie ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“) 60 m od osi krajnej koľaje v zmysle zákona č. 513/2009
Z. z.. o dráhach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade návrhu/podpory výsadby ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničnej tratí, tiež rešpektovať
zákon o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskoršíh predpisov, v zmysle ktorého je podľa § 4 v obvode dráhy
zakázané vysádzať stromy a kry a podľa § 6 Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a
odkrytých podzemných vôd v OPD sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné
piliere a iné konštrukcie a vzdušné vedenia v takom stave a užívať ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku
dráhy a jej súčastí, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať a pestovať stromy a kry
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s výškou presahujúcou tri metre možno v OPD len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu poškodiť súčasti
dráhy.
3. Zabezpečenie prejazdu (obslužnosti) jednotlivých železničných tratí alebo núdzovej prevádzky tratí s využitím
obchádzkových tratí hlavne (pre účel MO SR) :
- Trať č. 160 Plešivec, Košice (HT – 02 ),
- Trať č. 190, 188 Trebišov, Košice, Kysak (ST-13),
- Trať č. 169 Košice, Kechnec (PT-39).
4. Exitujúce strategické a rozvojové zámery na železničnej infraštruktúre:
a) Spracovaná „Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.“ (Star EU –
CDV združenie, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., november 2015).
b) „Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením
na územie Rakúska“ (Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A-1010 Viedeň, Rakúsko), na ktoré v
súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Účelom navrhovanej činnosti je
predĺženie širokorozchodnej železnice v trase od Košíc (Haniska pri Košiciach) cez južné Slovensko a Bratislavu
po hranicu
s Rakúskom. Bližšie informácie sú verejne dostupné na nižšie uvedenej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk /eia/
detail/predlzenie-sirokorozchodnej-zeleznicnej-trate-na-uzemi-slovenska-s-pre.
c) V rámci projektu „Modernizácia uzla Košice“ sa uvažuje s komplexnou rekonštrukciou všetkých ŽST a zastávok
začlenených do uzla Košice vrátane modernizácie nástupíšť
a prístupových ciest pre cestujúcich v zmysle legislatívy a v zmysle stratégiou zadefinovaných technických
parametrov pre trate základnej siete TEN-T. Cieľom modernizácie je zvýšenie podielu ŽD na deľbe prepravnej práce
v rámci mesta Košice a okolia, zvýšenie bezpečnosti dopravy a cestujúcich, zlepšenie technických parametrov tratí
a priepustnosti tratí a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Krátkodobým strategickým cieľom je
obstaranie ŠR s následným spustením procesu EIA.
d) „Modernizácia trate Košice – Čierna nad Tisou – št. hr. SK/UA“, v rámci ktorej príde k zvýšeniu traťovej rýchlosti
na maximálnu traťovú rýchlosť do 120 km/h a k náhrade železničného zvršku a spodku. Modernizácia bude pozitívne
vplývať aj na zvýšenie bezpečnosti, a to hlavne zavedením systému ERTMS (ETCS L2 + GSM-R)
a modernizáciou staničných zabezpečovacích zariadení s diaľkovým riadením. Modernizácia prvkov infraštruktúry
prispieva k zníženiu hlučnosti zo železničnej dopravy. V prípade disponibilných zdrojov je strategickým cieľom
spustenie procesu projektovej prípravy vrátane procesu EIA v prvom kroku.
e) „Modernizácia trate Barca – št. hr. SK/HU“, v rámci ktorej by malo prísť k zvýšeniu traťovej rýchlosti na 120 km/
h z dôvodu dosiahnutia technických parametrov pre trate AGTC. Krátkodobým strategickým cieľom je obstaranie
ŠR a následné spustenie procesu EIA.
5. V rámci predmetného dokumentu v časti „Prioritná oblasť: Udržateľná mobilita“ doplniť údaje o železničnej
doprave, ktorá predstavuje jeden z najudržateľnejších spôsobov dopravy.“
6. Mestská časť Košice – Poľov listom č. MCPV1/2021/452 zo dňa 08.12.2021 k predloženému oznámeniu nemá
námietky.
7. Mesto Košice, referát životného prostredia a energetiky listom č. MK/A/2021/22652 zo dňa 09.12.2021 uvádza,
že po preštudovaní predmetného strategického dokumnetu a realizáciou opatrení v priemetnutí cez priradené
aktivity nedôjde k významnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a teda je dokument považovaný za
environmentálne prijateľný.
Zo strany verejnosti neboli v stanovenej lehote doručené žiadne stanoviská.
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil návrh strategického dokumentu z hľadiska rozsahu strategického
dokumentu, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu so schválenou územno-plánovacou
dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o strategickom dokumente.
Okresný úrad pri konečnom rozhodovaní zvažoval a vyhodnocoval všetky písomné stanoviská a námietky
dotknutých subjektov a verejností doručené v priebehu zisťovacieho konania.
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Vo vzťahu k ďalšej realizácii navrhovaných činností uvedených v strategickom dokumente je potrebné zahrnúť do
tohto dokumentu a zohľadniť nasledujúce podmienky:
- Posúdenie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovaných
činností uvedených v tretej časti zákona.
- Dodržať zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa
činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala ekologická stabilita krajiny
v rámci územného plánovania.
- Rešpektovať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že navrhovanými zmenami bude dochádzať aj k úbytku plochy zelene na dotknutom území z hľadiska
záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme, do výstupov predmetného dokumentu (záväzná časť) zadefinovať aj
zásady a regulatívy pre výsadbu zelene resp. sprievodnej vzrastlej zelene a zelene s hygienicko – estetickou funkciou
vo vzťahu k zachovaniu stability v urbanizovanej krajine dotvoreniu plôch zelene ako aj k vytvoreniu novej plochy
zelene.
- Potrebné posúdiť vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží a
overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
- Rešpektovať a brať na vedomie pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov, z ktorých vyplynuli
požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese konania o schválení strategického dokumentu podľa
osobitných predpisov :
- Stanovisko okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2021/045330 zo dňa 02.12.2021, tak ako je uvedené v bode č. 4
tohto rozhodnutia.
- Stanovisko ŽSR č. 14725/2021/O210-12 zo dňa 08.12.2021, tak ako je uvedené v bode č. 5 tohto rozhodnutia.
Predmetné pripomienky budú sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania
jednotlivých navrhovaných činností v rámci schváleného strategického dokumentu. Niektoré pripomienky sú
všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov SR resp. sa vzťahujú k prípadným navrhovaným
činnostiam nie k strategickému dokumentu. Niektoré pripomienky súvisia so schvaľovacím procesom predmetného
strategického dokumentu.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Na základe vyššie uvedeného s prihliadnutím na § 7 ods. 4 zákona pri použití kritérií pre zisťovacie konanie podľa
prílohy č. B, ako aj skutočnosti, že žiadna u vyššie uvedených pripomienok nepoukázala na priamy alebo nepriamy
nepriaznivý vplyv predmetného návrhu strategického dokumentu na životné prostredie resp. zdravie obyvateľstva
okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V prípade ak budú navrhnuté činnosti podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, posúdiť tieto činnosti
v súlade so zákonom.
Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.
JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru
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Doručuje sa
Mesto Košice, referát žp a energetiky , Trieda SNP 48A , 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská, KE 1/1, 040 11 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, OSZP3, Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, odbor školstva, Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná , 040 01 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia , Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Mesto Košice, Trieda SNP 48A , 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Juh (OVM), Smetanova , 040 01 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice - mestská časť Džungľa, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Šaca, Železiarenská 882/9, 040 15 Košice-Šaca, Slovenská republika
Mestská časť Košice-Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice - mestská časť Poľov, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Luník IX, Krčmeryho , 040 11 Košice-Luník IX, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice-Lorinčík, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce, Americká trieda , 040 01 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Kavečany, Široká 400/17A, 040 01 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - mestská časť Barca, Slovenská republika
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - MYSLAVA, Pod Horou 470/22, 040 16 Košice-Myslava, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice - m. č. Dargovských hrdinov,
Slovenská republika
Mestská časť Košice - Sever, Festivalové Nám. 2269/2, Košice-Sever, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Šebastovce, Podbeľová 80, 040 17 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Západ (OVM), Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 1995, 040 13 Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
Obec Čaňa (OVM), Osloboditeľov 651, 044 14 Čaňa, Slovenská republika
Obec Baška, Baška 71, 040 16 Baška, Slovenská republika
Obec Belža, Belža 80, 044 58 Belža, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Vyšné Opátske, Nižná Úvrať 1308, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske,
Slovenská republika
Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Bukovec, Slovenská republika
Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír, Slovenská republika
Obec Bočiar, Bočiar , 044 57 Bočiar, Slovenská republika
Obec Družstevná pri Hornáde (OVM), Hlavná 137, 044 31 Družstevná pri Hornáde, Slovenská republika
Obec Chrastné, Chrastné 86, 044 44 Chrastné, Slovenská republika
Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča, Slovenská republika
Obec Gyňov (OVM), Čanianska 124, 044 14 Gyňov, Slovenská republika
Obec Milhosť (OVM), Milhosť 6, 044 58 Milhosť, Slovenská republika
Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ, Slovenská republika
Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Pereš, Krompašská 953/54, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, Slovenská republika
Obec Nižná Myšľa (OVM), Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa, Slovenská republika
Obec Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, Slovenská republika
Obec Rozhanovce (OVM), SNP 298, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika
Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá, Slovenská republika
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Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík, Slovenská republika
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov, Slovenská republika
Obec Trebejov, Trebejov , 044 81 Trebejov, Slovenská republika
Obec Seňa (OVM), Abovská 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika
OBEC VALALIKY, III 63, 044 13 Valaliky, Slovenská republika
Obec Trstené pri Hornáde (OVM), Osloboditeľov 44, 044 11 Trstené pri Hornáde, Slovenská republika
Obec Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 131, 044 12 Vyšný Klátov, Slovenská republika
Obec Ždaňa (OVM), Jarmočná 118, 044 11 Ždaňa, Slovenská republika
Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka, Slovenská republika
Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Vajkovce, Slovenská republika
Obec Skároš (OVM), Skároš 91, 044 11 Skároš, Slovenská republika
Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Sokoľany, Slovenská republika
Obec Ploské, okres Košice, Ploské , 044 44 Ploské, Slovenská republika
Obec Haniska, okres Košice-okolie, Haniska 248, 044 57 Haniska, Slovenská republika
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka , 044 61 Zlatá Idka, Slovenská republika
Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika
Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka, Slovenská republika
Obec Kokšov-Bakša, Kokšov - Bakša 178, 044 13 Kokšov-Bakša, Slovenská republika
Obec Sady nad Torysou (OVM), Syster 189, 044 41 Sady nad Torysou, Slovenská republika
Obec Košické Olšany, Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika
Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka , 040 18 Vyšná Hutka, Slovenská republika
Obec Nižný Klátov (OVM), Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov, Slovenská republika
Obec Vyšná Myšľa (OVM), Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa, Slovenská republika
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