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o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon!, v znení neskorších predpisov
Dňa 14.04.2020 bol doručený návrh stavebníka Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A,
Košice zastúp. OV-INVEST, spol. s r.o., Košice, Pražská č. 4, 040 11 Košice o vydanie
stavebného povolenia na stavbu" ZŠ Družicová 4 - stavebné úpravy spojovacej chodby
pre vstup do športových priestorov školy za účelom telovýchovných aktivít " súp. Č.
1475, parc. C-KN č. 3073, kat. úz. Jazero.
Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné konanie.
Predložený návrh rieši rekonštrukciu spojovacej chodby v Základnej škole Družicová
4, Košice. Polohovo je predmetná spojovacia chodba umiestnená medzi budovou základnej
školy a medzi telocvičňou. Hlavnými činiteľmi momentálneho havarijného stavu stavebných
konštrukcií spojovacej chodby sú: pretekajúca strecha z plechovej krytiny, skorodovaný
okapový systém, skorodované oceľovo hliníkové rámy sklenených stien po oboch stranách
spojovacej chodby a narušený keramický kabrincový obklad sokla. Je ohrozená bezpečnosť
žiakov pri prechode zo školy do telocvične.
Stručný popis plánovaných prác: Demontáž starej plochej plechovej krytiny a
nahradenie strechou sedlovou, vrátane krytiny, odvodnenia a všetkých prislúchajúcich
detailov. Demontáž kovovej steny zasklenej trojdielnej rozmeru 3006 x 3032 mm - 12 ks.
Odstránenie existujúcej podlahy 63m2. Vybúranie zvetralých častí vonkajšieho soklíka
spojovacej chodby. Vybúranie jestvujúcich drevených dverí. Odstránenie zvetralých častí
vonkajšieho schodiska v prednej a v zadnej časti.
Existujúce oceľové rámy prierezu 120 x 110 mm budú prebrúsené a ošetrené novým
náterom. Na tieto rámy budú navarené pomocné oceľové profily 70x70x4mm. Navrhovaný
nosný oceľový profil 120x120x5mm bude navarený na existujúce strešné oceľové rámy a
následne sa na profilosadí konštrukcia strechy, ktorá je navrhovaná z panelov sendvičových
strešných, z minerálnej vlny, hr. 150 mm. Strecha bude vyspádovaná k zadnému dvoru a
odvodnená zaatikovým žľabom. Strop bude zrealizovaný ako kazetový podhľad 600x600mm.
Sú navrhnuté plastové okná zo 7-komorových profilov. Na vykurovanie je navrhnutý
panelový radiátor KORAD 1200 x 600 mm- 8ks. Na osvetlenie spojovacej chodby sú
navrhnuté 6 ks svietidiel, interiérové štvorcové stropné.
Stavenisko, je zastavané vlastnou spojovacou chodbou. Stavba nevyžaduje špeciálnu
prípravu územia a je prístupná z miestnej komunikácie a po spevnených plochách v areály
základnej školy.

Obec Bidovce ako určený stavebný úrad Okresným úradom Košice, odborom
výstavby a bytovej politiky, v zmysle ust. § 61 anasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zmien
Oznamuje
začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne upúšťa od
ústneho pojednávania.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
v lehote 10 pracovných dní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje

stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska nim sledovaných záujmov
súhlasí ( ust. § 61 ods. 6 Stavebného zákona ).
Vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mohli byt'.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so
sídlom v Bidovciach v dňoch pondelok, streda.
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starosta obce
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ZŠ Družicová č. 4, Košice zastúp. OV-INVEST, spol. s r.o., Košice, Pražská č. 4, 040 II
Košice
Mesto Košice, Trieda SNP č. 481 A, 040 II Košice
Mestská časť Košice - Nad Jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice
Ing. Juraj Danko, J. Kostru č. 1,075 Ol Trebišov 1 projektant 1
VSD, a.s., Mlynská č. 31,04291 Košice
VVS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice
TEHO, s.r.o., Komenského č. 7, 040 O l Košice
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28,81762 Bratislava
02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova č. 24, 851 O 1 Bratislava
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14,040 Ol Košice
SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 3/A, 040 01 Košice
ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho č. 10,040 Ol Košice
SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6, 040 O l Košice
Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice, Požiamická č. 4, 040 Ol Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1,04011 Košice
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta č. 81 A, 040 II Košice
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši č. 2, 040 17 Košice
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18. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES, BC Omnipolis, Trnavská cesta
Č. 100/11, 821 O 1 Bratislava
19. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP I OPaK l, Komenského č. 52,04126 Košice
20. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP I OO l, Komenského č. 52, 041 26 Košice
21. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP I OH l, Komenského č. 52, 041 26 Košice
22. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP I ŠVS l, Komenského č. 52, 041 26 Košice
23. Obec Bidovce zastúp. starostom, 044 45

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš, I tel.

Č.

6969 401 l, Spoločný obecný úrad v Bidovciach.
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