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číslo: 461/2020 - Bi Bidovce, dňa 11. 12. 2020

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Obec Bidovce ako stavebný úrad l. stupňa príslušný podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.
50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon v znení neskorších
predpisov na základe podanej žiadosti navrhovateľom GEOTERM KOŠICE, a.s., Moldavská
Č. 12, Košice a po zvážení dôvodov v nej uvedených takto

rozhodla

podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona a § 46 a nasl. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny zákon) v znení neskorších predpisov tak, že

predlžuje

platnost' stavebného povolenia vydaného Obcou Bidovce pod Č. 350/2007-Bi zo dňa
30.7.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2007 a ktorého platnost' bola predlžená
rozhodnutím Č. 545/2017 -Bi zo dňa 6.12.2017 do 31.12.2020 na stavbu " Využitie
geotermálnej energie v Košickej Kotline, Teplovod Olšovany - Košice - ( SO 21.03 -
S021.24 ), - ( S021 - SO 21.24, SO 20 - SO.20.14 ) - Spojovací teplovod Olšovany -
Bidovce " líniov á stavba teplovodu ktorá spája geotermálne strediská Bidovce, Ďurkov,
Olšovany s Teplárňou Košice za účelom dodávky geotermálnej energie z miesta ťažby, do
rozvodov tepla pre mesto Košice, vedenú na pozemkoch v katastrálnom území Bidovce,
Svinica, Ďurkov, Olšovany, Košická Polianka, MČ Juh, MČ Krásna nad Hornádom, MČ
Vyšné Opátske, Mesto Košice, do 31.12.2023.

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Obcou Bidovce pod č. pod č.
350/2007-Bi zo dňa 30.7.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2007 a ktorého
platnosť bola predÍžená rozhodnutím Č. 545/2017 -Bi zo dňa 6.12.2017 do 31.12.2020,
ostávajú v platnosti nezmenené.



Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky am zásadné
pripomienky proti predlženiu platnosti vyššie uvedeného rozhodnutia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ GEOTERM KOŠICE, a.s., Moldavská č. 12, Košice doručil na Obec
Bidovce dňa 21.09.2020 žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia na stavbu"
Využitie geotermálnej energie v Košickej Kotline, Teplovod Olšovany - Košice - ( SO
21.03 - S021.24 ), - ( S021- SO 21.24, SO 20 - SO.20.14 ) - Spojovací teplovod Olšovany
- Bidovce " líniová stavba teplovodu ktorá spája geotermálne strediská Bidovce, Ďurkov,
Olšovany s Teplárňou Košice za účelom dodávky geotermálnej energie z miesta ťažby, do
rozvodov tepla pre mesto Košice, vedenú na pozemkoch v katastrálnom území Bidovce,
Svinica, Ďurkov, Olšovany, Košická Polianka, MČ Juh, MČ Krásna nad Hornádom, MČ
Vyšné Opátske, Mesto Košice, vydaného Obcou Bidovce pod č. 350/2007-Bi zo dňa
30.7.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2007 a ktorého platnosť bola predlžená
rozhodnutím Č. 545/2017-Bi zo dňa 6.12.2017 do 31.12.2020. Žiadateľ svoju žiadosť
odôvodnil tým, že sa mu doteraz nepodarilo uzatvoriť rokovania s hlavným odberateľom tepla
o dodávkach tepla TEKO a.s. Košice, a preto neboli začaté stavebné práce.

Obec Bidovce ako príslušný stavebný úrad oznámila dňa 12.11.2020 podľa § 61 a §
69 stavebného zákona začatie konania o predlženie platnosti stavebného povolenia všetkým
známym účastníkom konania a stanovila lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky k predlženiu platnosti stavebného
povolenia, zároveň účastníci konania boli poučení, že na neskôr podané námietky nebude
prihliadnuté.

Námietky a pripomienky v stanovenej lehote stavebnému úradu neboli doručené.

Stavebný úrad posúdil dôvody pre ktoré stavba nebola začatá a pretože predpoklady za
ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené v platnosti, vyhovel žiadosti.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili predlženiu
platnosti stavebného povolenia.

Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokov ej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať v súlade
s ust. §§ 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení odvolanie na
Obec Bidovce, 044 45.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom v súlade s osobitnými predpismi až po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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