
OBEC B I D O V C E, 044 45
číslo: 195/2021-Bi Bidovce dňa 09.06.2021

ROZHODNUTIE

Obec Bidovce ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice, odborom 
výstavby a bytovej politiky pod č. OU-KE-OVBP2-2021/010892-002 zo dňa 11.02.2021, 
podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto

rozhodla:

Podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2099/4, 
2125/1, 2125/22, 2125/30, 2125/31, 2125/32, 2125/33, 2125/34, 2125/35, 2125/36, 2127/1, 
2127/4, 2128/1, KN-E parcelné čísla 12327/501, 12363/503, 12363/505, 1264/507, 
12364/510, 12364/515, 12364/516, 12364/523, 12366/501, 12367/501, 12367/502,
12367/503, 12367/507, 12367/508, 12368/501, 12368/502, 12373/501, 12374/501,
12375/501, 12375/506, 12376, 12377, 12379/501, 12380/502, 12380/503, 12381/502, 
12381/504, 12381/507, 12382/1, 12423/1, 12582/501, katastrálne územie Čermeľ, tak ako 
je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia,
pre navrhovateľa: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.

Projekt rieši výstavbu obojsmernej cyklistickej cestičky, napojením sa na existujúci 
cyklistický chodník končiaci pri cvičnej skale Rokodromo (koniec 1.stavby projektu 
Cyklistický chodník Čermeľská cesta III. etapa) a j ej pokračovaním severne popri 
Čermeľskom potoku a koľajach detskej železnice, križovaním cez koľaje detskej železnice 
v blízkosti jestvujúceho železničného priecestia s vyústením a riešením spoločného priechodu 
chodcov a cyklistov cez cestu 11/547 s následným pokračovaním v súbehu okrajom jestvujúcej
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miestnej komunikácie cca 40m a s napojením sa na jestvujúcu miestnu komunikáciu vedúcu 
na Alpinku.
Dĺžka trasy cyklistickej cestičky je 2809,67m.
Súčasťou stavby je aj úprava autobusovej zastávky vľavo v ckm 7,675 vybudovaním 
nástupišťa a úpravou jestvujúceho zastávkového pruhu, taktiež prepojenie jestvujúceho 
nástupišťa na zastávke vpravo s cyklochodníkom na dĺžke cca 17m.
Križovanie cez cestu 11/547 je riešené priechodom pre cyklistov v km 2,761, ktorý bude 
spoločný aj s chodcami.
V km 2,767 - KÚ 2,809 67 je úsek cyklochodníka vedený spoločne s chodcami šírky 4,0m.

Zoznam predpokladaných stavebných objektov a prevádzkových súborov:
010-00 Príprava územia 
050-00 Náhradná výsadba 
101 -00 Cyklistická cestička 
180-00 Železničné priecestie
201- 00 Lávka č.l pre cyklistov v km 1,085 nad Čermeľským potokom
202- 00 Lávka č.2 pre cyklistov v km 1,190 nad Čermeľským potokom
203- 00 Lávka č.3 pre cyklistov v km 1,657 nad Čermeľským potokom
204- 00 Lávka č.4 pre cyklistov v km 2,132 nad Čermeľským potokom 
221-00 Zárubné a oporné múry
310-00 Mobiliár 
601-00 Ochrana VN vedení

Kategória: cyklistická cestička, funkčnej triedy D2
Sírkové usporiadanie: Cyklocestička je navrhnutá ako obojsmerná s cyklistickým pruhom 
šírky 2x l,50m= 3,00m. Nespevnená krajnica šírky 0,50m po oboch stranách. Svahy majú 
sklon 1:2. V miestach s malým polomerom smerového vedenia je šírka pruhov rozšírená 
podľa TP085.

Pri križovaniach cyklocestičky s vodnými tokmi sú navrhnuté nové lávky: - Lávka č.l
v km 1,085 nad Čermeľským potokom, jednopoľová; dĺžka premostenia 7,0m; - Lávka č.2
v km 1,190 nad Čermeľským potokom, jednopoľová; dĺžka premostenia 7,0m; - Lávka č.3
v km 1,657 nad Čermeľským potokom, jednopoľová; dĺžka premostenia 7,0m; - Lávka č.4
v km 2,132 nad Čermeľským potokom, jednopoľová; dĺžka premostenia 10,0m.

Návrh cyklistickej cestičky vyvolá aj úpravu - predĺženie existujúcich priepustov pod 
železničnou traťou (kml,000, km0,248), rekonštrukciu jedného priepustu (km 2,311, výmenu 
existujúceho priepustu za nový (km 1,498) a vybudovanie nového priepustu (km 1,940).

Navrhovaná cyklocestička križuje Košickú detskú historickú železnicu cez navrhované 
železničné priecestie v žkm 3,481.

Súčasťou stavby je úprava autobusovej zastávky vľavo v ckm 7,675 vybudovaním 
nástupišťa na zastávke vpravo.

Na trase cyklocestičky sú navrhnuté 2 odpočívadla, 1 fitnes park a samostatné 
lavičky, infotabule v exponovaných miestach.

Na trase cyklocestičky sú v stiesnených pomeroch pre elimináciu záberov pozemkov 
navrhnuté oporné a zárubné múry (pri súbehu cyklocestičky s Čermeľským potokom 
a v areáli zdravia, kde je trasa vedená po úpätí svahu lesa).;
podrobnejšie podľa predloženej a stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie.
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Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Popis trasy: Cyklistická cestička začína pri areáli cvičnej skaly „Rokodromo“ na konci 
jestvujúceho chodníka s asfaltovým krytom, pokračuje po ľavej strane v súbehu 
Cermeľského potoka, ďalej v úzkom koridore medzi Čermeľským potokom 
a železnicou, potom je trasa odklonená a vedie okolo areálu vodárenského objektu 2x 
križujúc Čermeľský potok, následne opäť pokračuje po ľavom brehu Cermeľského 
potoka medzi potokom a železnicou až po jeho križovanie v miestach kde sa potok 
odkláňa križujúc železnicu, ďalej pokračuje do „areálu zdravia“, kde sa trasa 
cyklistickej cestičky odkláňa k lesu kde je vedená lesom po úpätí svahu, na konci lesa 
prekrižuje Čermeľský potok a ďalej pokračuje po lúkach medzi potokom a železnicou, 
potom križuje Košickú detskú historickú železnicu v žkm 3,481 a cestu 11/547 v ckm 
7,710 a končí sa napojením na miestnu komunikáciu vedúcu k areálu Alpinka.

2. Stavba bude umiestnená v súlade s priloženou situáciou umiestnenia stavby 
a projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie vypracovanou oprávnenou 
osobou, Ing. Štefanom Krištofom, ISPO spol. sr.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov, č. 
osvedčenia 4068*A2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

3. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor o 
trvalé odňatie pôdneho fondu pre stavebné účely.

4. V zmysle vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, 
odštepný závod Košice č. CS SVP OZ KE 1028/2021/2 zo dňa 23.2.2021 je 
navrhovateľ povinný dodržať nasledovné požiadavky:
- pri návrhu cyklistického chodníka a premostení cez vodný tok Črmeľ žiadame 

rešpektovať príslušné platné technické normy STN 73 6822 "Križovanie a súbehy 
vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a STN 73 6201 "Projektovanie mostných 
objektov".

- v ďalšom stupni žiadame do PD doplniť hydrotechnický výpočet preukazujúci 
dostatočnú kapacitu navrhovaných premostení na odvedenie prietoku Q100 + 
bezpečnosť 0,50m v zmysle horeuvedených platných STN.
zároveň v rámci spracovania ďalšieho stupňa požadujeme do PD doplniť 
kilometráž vodných tokov v úsekoch dotknutých výstavbou (rkm osi cyklolávok, 
začiatku a konca úpravy pod lávkami, začiatok a konca stabilizačných múrov) v 
zmysle platnej vodohospodárskej mapy.
z dôvodu zachovania prirodzeného charakteru koryta potoka Črmeľ požadujeme 
dodržať podmienku nenarušenia koryta výstavbou betónových oporných múrov, 
t.z. pozíciu a trasovanie oporných múrov riešiť odsunutím od brehovej čiary 
koryta, tak aby netvorili breh YT ale boli riešené formou podzemnej konštrukcie, v 
prípade, že z priestorových dôvodov uvedenú požiadavku nebude možné splniť 
navrhujeme konštrukčne riešiť stabilizáciu chodníka miestnymi prírode blízkymi 
materiálmi napr. výstavbou zrubových drevených opevnení.

- v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 
predpisov žiadame, aby pri návrhu trasy cyklochodníka bol zachovaný voľný 
manipulačný pás vo vzd. min. 10m od brehovej čiary vodohospodársky 
významného vodného toku Črmeľ. V prípade, ak nie je možné dodržať 
manipulačný pás vo vzd. 10m, je možné uvažovať aj s menšou odstupnou 
vzdialenosťou za podmienky, že teleso vozovky cyklistického chodníka bude 
nadimenzované na prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25t)využívaných 
pri výkone správy a údržby vodných tokov bez mimoriadneho súhlasu a 
obmedzení zo strany prevádzkovateľa, v prípade, že kvalita povrchu, alebo jeho 
údržba počas prevádzky nebudú zodpovedať požiadavkám kladeným na



4

cyklistické chodníky, ŠVP, š.p. nebude zabezpečovať skvalitnenie a údržbu 
povrchu komunikácie podľa týchto nárokov, umožní však prevádzkovateľovi 
cyklochodníka vykonávať tieto aktivity na základe vzájomnej dohody, technické 
riešenie preložiť v ďalšom stupni PD.
cyklistickú cestičku navrhnúť tak, aby jej umiestnením nedošlo k zúženiu exist. 
prietočného profilu toku (násypmi do koryta) príp. inými zásahmi.

- prípadné zábery pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š.p. žiadame 
majetkovoprávne usporiadať v spolupráci odb. správy majetku našej organizácie, 
najneskôr k termínu stavebného konania.

5. V zmysle vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 
29542/202IKo zo dňa 3.5.2021, je navrhovateľ povinný dodržať nasledovné 
požiadavky:

nad potrubím verejného vodovodu nesmie byť umiestnená žiadna 
nadzemná stavba - oporný múr, prístrešok odpočívadla, a jeho prvky , prvky 
fitnes parku infotabule, lávka, vysadené stromy a kry. na základe uvedeného 
žiadame dodržať ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Zb. z. o 
verejných vodovodoch od steny potrubia vodovodu, t.j. do DN 500, vrátane, min. 
1,5m na obidve strany potrubia.
žiadame, aby zariadenia verejného vodovodu (napr. hydrant, šachta, uzávery a 
pod.) boli v mieste realizácie stavby rešpektované a vyzdvihnuté do novo 
navrhovanej nivelety terénu, krytie potrubia môže byť zmenené max. o 15cm od 
jestvujúcej nivelety terénu.
3. pri realizácii výsadby stromov a krov Vás upozorňujeme na skutočnosť, aby 
koreňový systém nezasahoval do uvedeného ochranného pásma vodovodného 
potrubia, vrátane prípojok. Pri odstraňovaní pňov v blízkosti našich 
zariadení odporúčame ich ručné odstraňovanie alebo koreňový systém ponechať, 
vodohospodárske zariadenia žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať 
požiadavky STN 76 6005. Pri realizovaní ochrany VN vedenia žiadame v miestach 
križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami prevádzať ručný výkop, z dôvodu 
možného poškodenia týchto zariadení.

- presnú trasu uvedených potrubí žiadame pred zahájením zemných prác vytýčiť 
našimi pracovníkmi priamo v teréne na základe objednávky.
Vzhľadom k tomu, že v miestach navrhovanej trasy sa nachádzajú staršie 
vodovodné potrubia, nie je možné vylúčiť, že v budúcnosti sa tam bude 
realizovať ich oprava a s tým súvisiace výkopové práce.
projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú v astupni pre stavebné povolenie, 
žiadame predložiť našej spoločnosti VVS, a.s., na vyjadrenie, 
ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie.

6. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, č. OU-KE-OSZP3-2021/008217-002 
zo dňa 12.2.2021 je navrhovateľ povinný dodržať tieto podmienky:

Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať 
odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo 
zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.
Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, 
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať 
ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom 
alebo spracovateľom týchto odpadov.
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Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na 
recykláciu.
Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku 
odpadov.
Stavebník pred podam'm návrhu na kolaudáciu, požiada orgán štátnej správy 
o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 
písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto 
vyjadrenia.

7. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2021/007962-004 
zo dňa 9.3.2021 je navrhovateľ povinný dodržať tieto podmienky:

Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej 
prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, 
nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality 
aj po ukončení stavebných prác. pri stavebných prácach postupovať podľa STN 
83 7010 ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 
okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému 
alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných 
a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.
výrub stromov akrov súvisiaci so stavbou telesa cyklistickej cestičky a j ej e 
krajníc realizovať v mimo vegetačnom období, t.j. od 1.10 do 31.3. kalendárneho 
roka.
výstavbu cyklistickej cestičky realizovať mimo hlavného obdobia hniezdenia 
vtákov, t.j. v období od augusta do marca kalendárneho roka.
Pri výkopových prácach a stavebných prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad 
alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať 
nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín.
pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný 
materiál do koreňovej zóny drevín ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy 
v koreňovej zóne drevín.
Predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo 
k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom 
okolí.
Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave 
a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd abioty pred znečistením ropnými 
látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní.
Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. 
existujúcich príjazdových komunikáciách.
V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov. 
Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného 
stavu.
s cieľom zabezpečenia ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 
mimo zastavanej časti obce, pri výbere rastlinného materiálu k ozeleneniu okolia 
stavby použiť len autochtónne (pôvodné) druhy (rastlín, stromov a krovitých 
porastov) a vynechať všetky druhy inváznych nepôvodných druhov uvedených vo 
vyhláške MŽP SR č. 450/2019 Z.z.
výsadba alochtónnych (nepôvodných) druhov (rastlín, stromov a krovitých 
porastov) mimo zastavaného územia obce podlieha súhlasu Okresného úradu 
v sídle kraja podľa § 67 písm. e) v spojení s písm. a) zákona.
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8. V zmysle vyjadrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy, 
odbor dráhový stavebný úrad, č. 12468/2021/SŽDD/l 0885 zo dňa 27.1.2021 je 
navrhovateľ povinný dodržať nasledovné požiadavky:

nakoľko stavba, (stavebné objekty) , resp. jej časť je situovaná do ochranného 
pásma špeciálnej dráhy (ochranné pásmo špeciálnej dráhy - 15m od osi koľaje) a 
neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe podľa § 102 ods. 1 písm. a,c), 
je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy, 
nakoľko stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma špeciálnej dráhy, 
nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska 
MDV SR.
takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b ods. 1 
stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona 
záväzný. MDV SR upozorňuje na skutočnosť, že povoľujúcim orgánom pre 
vydanie stavebného povolenia v rámci časti predmetnej stavby (180-00 - 
železničné priecestie) je MDV SR, ako špeciálny stavebný úrad pre stavby v 
obvode dráhy, ktoré neslúžia na ich prevádzku (§102 ods.aa) zákona o dráhach)

9. V zmysle záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, 
č. KRPZ-KE-23-240/2021 zo dňa 10.5.2021 je navrhovateľ povinný dodržať nasledovné 
podmienky:

dobudovanie chodníkov pre s trasovaním a napojením na navrhovaný priechod 
pre chodcov z oboch strán za dodržania všetkých stavebno-historických prvkov 
doplnenie DZ č. 142 "Priechod pre chodcov" - po oboch stranách komunikácie 
zrezanie zelene v oblúku zákruty za zvodidlami - km 7,5-8 
z dôvodu vytvorenia/zmeny situovania novonavrhovaného priechodu pre 
chodcov a cestičky pre cyklistov opätovne dočasne osadiť v období od 15.5.-
30.9.2021 pred železničným priecestím DZ č. 202 "Stoj, daj pred v jazde!“ v 
oboch smeroch s cieľom zvýšenia ochrany nemotorových účastníkov konania 
cestnej premávky, do doby osadenia priecestného signalizačného 
zabezpečovacieho zariadenia, ktoré má byť realizované OZ Detská železnica 
Košice, na základe záväzného prísľubu od polovice r. 2020.

10. V zmysle vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s., č. 247/2021 zo dňa
12.1.2021 dodržať nasledovné podmienky:

upozorňujeme, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné VN káblové 
vedenie VSD, a.s.; môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, ktoré 
nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia 
elektrickej energie, ich priebehy neevidujeme.
v prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa 
osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma 
novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa VSD, a.s. v prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, 
a.s. uplatňovať škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti 
vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma 
novovzniknutej stavby.
v záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania 
distribučnej sústavy si vyhradzujeme právo vyjadriť sa k ďalšiemu stupňu 
projektovej dokumentácie plánovanej stavby.
každé jedno možné kolidovanie s podzemnými VN22kV vedeniami VSD, a.s. 
požadujeme v rámci PD rozpracovať samostatne, a to aj s navrhnutým riešením 
ochrany resp. úpravy dotknutého vedenia.

11. Do začatia stavebného konania je potrebné vysporiadať vzťah (iné právo) pre dotknuté
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časti pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve navrhovateľa, podľa stavebného zákona
12. Pre povolenie stavby (okrem stavebného objektul80-00 Železničné priecestie) je 

navrhovateľ povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
a účelové cesty, Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice.

13. Pre povolenie stavebného objektu 180-00 Železničné priecestie je navrhovateľ 
povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad, Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR, sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 
810 05 Bratislava.

14. Vzhľadom na kolíziu stavby s jestvujúcimi drevinami a nevyhnutnosti ich výrubu, 
navrhovateľ predloží najneskôr na stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie 
príslušného orgánu ochrany prírody o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého 
porastu v zmysle § 47 ods. 3 v spojení s § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. 
Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po 
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

15. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je 
stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť 
a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný 
úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu a alebo 
Archeologickým ústavom SAV.

16. Počas výstavby zaistiť bezpečnosť pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku so 
staveniskom a zabezpečiť prístup k dotknutým okolitým nehnuteľnostiam.

17. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné 
pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí.

18. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných 
vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác.

19. Pri projektovaní stavby pri súbehu a krížení s inými inžinierskymi sieťami dodržať 
STN 73 6005, STN 38 6413, STN 73 6822, dodržať platné normy, právne a 
bezpečnostné predpisy.

20. V štádiu projektovej prípravy je navrhovateľ povinný zohľadniť oprávnené 
pripomienky vyjadrení, súhlasov, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.

21. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov.

22. Pri spracovaní projektovej dokumentácii je projektant povinný uplatniť vyhlášku 
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Účastníci konania nevzniesli námietky a pripomienky k navrhovanému umiestneniu 
stavby líniovej stavby „Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka“.

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre 
právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou 
vyhláškou.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia.
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O d ô v o d n e n i e

Obec Bidovce ako stavebný úrad určený Okresným úradom Košice, odb. výstavby 
a bytovej politiky obdržala dňa 3.5.2021 návrh stavebníka, Mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 
11 Košice na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Cyklistická cestička Cvičná 
skala - Alpinka“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2099/4, 2125/1, 2125/22, 2125/30, 
2125/31, 2125/32, 2125/33, 2125/34, 2125/35, 2125/36, 2127/1, 2127/4, 2128/1, KN-E 
parcelné čísla 12327/501, 12363/503, 12363/505, 1264/507, 12364/510, 12364/515, 
12364/516, 12364/523, 12366/501, 12367/501, 12367/502, 12367/503, 12367/507,
12367/508, 12368/501, 12368/502, 12373/501, 12374/501, 12375/501, 12375/506, 12376, 
12377, 12379/501, 12380/502, 12380/503, 12381/502, 12381/504, 12381/507, 12382/1, 
12423/1, 12582/501, katastrálne územie Čermeľ.

Navrhovateľ je vlastníkom uvedených pozemkov podľa listu vlastníctva č. 1013 (KN- 
C), č. 1503 (KN-E) katastrálne územie Čermeľ, s výnimkou parcely KN-C číslo 2128/1, 
katastrálne územie Čermeľ. Vlastníkom je SR - Slovenský vodohospodársky podnik š.p., 
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 
podľa listu vlastníctva č. 635, ktorý vyjadrením č. CS SVP OZ KE 1028/2021/2 zo dňa
23.2.2021 udelil súhlas s umiestnením navrhovanej stavby.

Navrhovateľ je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Obec Bidovce ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice, odborom 
výstavby a bytovej politiky, v zmysle ustanovenia § 36 stavebného zákona oznámil dňa
10.5.2021 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom a súčasne s poukazom na ustanovenie § 36 ods. 2 stavebného 
zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pričom stanovil lehotu 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky. 
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť v určenej lehote, inak k nim nebude prihliadnuté. Účastníci 
konania si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky.

Verejná vyhláška bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, mesta Košice 
a mestskej časti Košice-Sever.

K návrhu pre vydanie územného rozhodnutia boli primerane k povahe a rozsahu 
stavby doložené potrebné doklady v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

- stanovisko mestskej časti Košice - Sever, č. 2021/000259/00110/ROZ zo dňa
21.1.2021

- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Radničné námestie 8,
Banská Štiavnica, odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, č. CS SVP OZ KE
1028/2021/2 zo dňa 23.2.2021

- vyjadrenia mesta Košice, č. MK/C/2021/00221-2 zo dňa 26.4.2021, č.
MK/A/2021/11941 zo dňa 15.4.2021

- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2021/940-
02/493 5/DU zo dňa 21.1.2021

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-
KE-OSZP3-2021/008217-002 zo dňa 12.2.2021
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- vyjadrenie Okresného úradu Košice, ochrany prírody a krajiny, č. č. OU-KE-OSZP3- 
2021/007962-004 zo dňa 9.3.2021

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, štátnej vodnej správy, č. OU-KE-OSZP3- 
2021/007859-002 zo dňa 2.2.2021, č. OU-KE-OSZP3-2021/019695-002 zo dňa 
1.6.2021

- stanovisko Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, č. OU-KE-OCDPK-2021/016242-002 zo dňa 26.4.2021

- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie železničnej dopravy 
a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, č. 12468/2021/SŽDD/10885 zo dňa 27.1.2021

- záväzné stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, č. KRPZ- 
KE-23-240/2021 zo dňa 10.5.2021

- stanovisko Okresného riaditeľstva Eíasičského a záchranného zboru v Košiciach, č. 
ORHZ-KE4-96-001/2021 zo dňa 27.1.2021

- stanovisko Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, č. ASMdpV-20- 
499/2020 zo dňa 18.5.2020

- vyjadrenie Správy ciest KSK, č. IU-2021/2337-529 zo dňa 20.1.2021 
vyjadrenie Mestských lesov Košice a.s., č. 20/2021 zo dňa 21.1.2021

- vyjadrenie Správy mestskej zelene v Košiciach č. 2021/0000208-33/Ne zo dňa
18.1.2021

- vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice č. 247/2021 zo dňa 12.1.2021
- vyjadrenia Slovenského plynárenského priemyslu a.s. č. TD/NS/034/2021 zo dňa 

19.1.2021, č. TD/EX/2524/2020/Ka zo dňa 5.5.2020
- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Košice č. 

29542/202IKo zo dňa 3.5.2021
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s. č. KE-0093/2021 zo dňa 14.1.2021
- vyjadrenie Slovák Telekom, a.s., č. 6612100672 zo dňa 12.1.2021
- vyjadrenie Energotel, a.s., č. 620200601
- vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice a.s. e-mail zo dňa 2.4.2021, č. 105/2021 

zo dňa 18.1.2021
- vyjadrenie UPC broadband Slovakia s.r.o., Košice, č. 476/2020 zo dňa 28.4.2020
- vyjadrenie TOWERCOM, a.s., č. 242/2021 zo dňa 20.1.2021
- vyjadrenie Technickej univerzity v Košiciach, č. 739/2021 19800/2021/R-UVT zo dňa

18.1.2021
- vyjadrenie Sitelu s.r.o., č. 200428-0748 zo dňa 5.5.2020
- vyjadrenie Antiku telecom s.r.o., č. 21/01/2021 zo dňa 1.2.2021, 443/04/2020 zo dňa 

29.5.2020
- vyjadrenie Delta Online spol. s r.o., č. 21000400115 zo dňa 17.1.2021
- vyjadrenie slovanet, a.s., č. 219-20/oDSaTR/Vo zo dňa 11.5.2020 

vyjadrenie SWAN, s.r.o., č. IK/210/2020 zo dňa 11.5.2020
- vyjadrenie NASES, 330-2020/2-3187 zo dňa 5.5.2020.

Oprávnené požiadavky pre spracovanie projektovej dokumentácie, vyplývajúce 
z písomných vyjadrení dotknutých orgánov ako aj stanovísk správcov verejných rozvodov 
inžinierskych sietí, stavebný úrad zosúladil a zakomponoval do podmienok, uvedených vo 
výrokovej časti rozhodnutia. Požiadavky, ktoré sa týkali samotného uskutočňovania stavby, 
resp. jej budúceho užívania, budú predmetom prerokovania a vyhodnotenia v nasledujúcich 
konaniach.

Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a predloženú 
dokumentáciu pre územné konanie a posúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade
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so všeobecnými požiadavkami na výstavbu obsiahnutými najmä § 47 stavebného zákona ako 
aj s vyjadreniami dotknutých orgánov podľa povahy veci.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona, 
v spojení s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné 
prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. 
Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli 
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec 
Bidovce, 044 45.

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, 
v znení neskorších, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Ing. Pavol A z a r i
starosta obce

Doručí sa :
1. Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice + informatívna verejná vyhláška
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., o.z. Košice, riaditeľstvo, Ďumbierska 14, 041 59 

Košice
5. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k 

týmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté ) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 36 
ods. 4 tak, že rozhodnutie stavebného úradu č. 195/2021-Bi zo dňa 09.06.2021 bude vyvesené 
na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

/ účastník konania pod bodom 1), 2) a 41 ) je povinný toto rozhodnutie vyvesiť na 
obvyklom mieste oznamov a po uplynutí lehoty 15 dní, potvrdené oznámenie vrátiť 
stavebnému úradu /



Na vedomie:
1. Mestské lesy Košice a.s., Južná tr. 11, Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, 

Komenského 52, Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

Komenského 52, Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, 

Komenského 52, Košice
6. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1,Košice
7. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
10. Mesto Košice, ref. špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP 

48/A, Košice
11. Mesto Košice, ref. životného prostredia a energetiky, Tr. SNP 48/A, Košice
12. Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
13. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice
14. Okresný úrad Košice, doprava a pozemné komunikácie, Komenského 52, Košice
15. KR Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice
16. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
17. Východoslovenská distribučná a.s. Košice, Mlynská 31, Košice
18. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 82519
19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice
20. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, Košice
21. Orange Slovensko a.s., Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11, Košice
22. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice
23. Delta OnLine s.r.o., Žižkova 30, Košice
24. SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice
25. Antiktelecom s.r.o., Cárskeho 10, Košice
26. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
27. MO SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko Východ, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
28. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, Košice
29. Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice
30. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, Košice
31. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, 

odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava 810 05
32. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MVSR, odb. telekomunikácii, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
33. MV SR, centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, Košice
34. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8,917 02 Trnava, pracovisko 

BC Omnipolis Trnavská cesta 100/11, 821 01 Bratislava
35. OZ Detská železnica, Košice, Aténska 15, Košice

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš, /tel. č. 6969 401/, Spoločný obecný úrad v Bidovciach.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú 
zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
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