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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1. Úvod a hlavné ciele
Základné údaje o obci Bidovce:
Nadmorská výška: 249,00 m n. m.
Súradnice :
48°44′11″S 21°26′14″V
Rozloha :
9,81 km² (981 ha)
Obyvateľstvo :
1 508 (31. 12. 2015)
Hustota :
153,72 obyv./km²
Prvá pís. zmienka : r. 1276
Starosta :
Viliam Bačo
PSČ :
044 45
ŠÚJ :
521183
EČV :
KS
Tel. predvoľba :
+421-55
Adresa obecného
úradu :
Obecný úrad Č. 210
044 45 Bidovce
Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce ( ÚPN-O) Bidovce sú vypracované na základe
Zmluvy o dielo č. 2015/005 zo dňa 19.08.2015.
Spracovateľom týchto Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O Bidovce je Ing.arch. Mariana Šimková,
autorizovaný architekt SKA- reg. č. 1081 AA a v procese obstarávania týchto zmien a doplnkov
je obec zastupovaná obstarávateľom ÚPD - Ing. arch. Evou Mačákovou, reg.č. 224.
Zmeny a doplnky sú spracované v súlade so zadaním ÚPN-O . Hlavné ciele riešenia sa
nemenia. Ďalej sú tieto zmeny a doplnky č.3 v súlade s požiadavkami občanov schválenými
obecným zastupiteľstvom, ako aj so zmenami a doplnkami v nadradenej dokumentácii - ÚPN
VÚC Košického kraja z r. 2009 a 2014.
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN obce Bidovce vyjadrené v :
 grafickej časti :
1a. Širšie vzťahy
M = 1 : 50 000
1b. Širšie vzťahy
M = 1 : 10 000
2. Komplexný výkres funkčného a priestorového usporiadania územia
( 6 lokalít A-F)
M = 1 : 5 000
3. Návrh verejnoprospešných stavieb a opatrení vo verejnom záujme
M = 1 : 10 000
4a. Výkres verejného technického vybavenia: Zásobovanie pitnou vodou,
odkanalizovanie, vodné toky ( 6 lokalít A-F)
M = 1 : 5 000
4b Výkres verejného technického vybavenia: Zásobovanie elektrickou energiou a
plynom, telekomunikácie ( 6 lokalít A-F )
M = 1 : 5 000
5. Výkres verejného dopravného vybavenia ( 6 lokalít A-F )
M = 1 : 5 000
6. Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
( 6 lokalít A-F )
M = 1 : 5 000
7. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
M = 1 : 10 000
 textovej časti :
A- Sprievodná správa
B- Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
C- Záväzná časť ÚPN-O Bidovce ( Regulatívy územného rozvoja obce )

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Bidovce
Sprievodná správa

3

1.2. Vymedzenie riešeného územia
Oproti ÚPN-O z r. 2004 sa vymedzenie riešeného územia nemení, rozvoj rómskej osady
"Dolina " je predmetom ÚPN-O Čakanovce, avšak dopĺňa o nasledujúce upresnenie : riešené
územie tvorí katastrálne územie obce o veľkosti 981,18 ha.
1.3. Vymedzenie záujmového územia
Oproti ÚPN-O z r. 2004 sa vymedzenie záujmového územia obce Bidovce nemení, tvoria ho
katastre susedných obcí a obce Svinica, Čakanovce, Ďurďošík, Trsťany, Olšovany, Nižná
Kamenica, ale aj Ďurkov, Vyšná Kamenica Košický Klečenov.
1.4. Vyhodnotenie doteraz spracovanej ÚPD
Územný plán obce Bidovce v r. 2004 vypracovala firma "Atrium" - hlavným riešiteľom bol
Dušan Burák a v r. 2008 vyvstali požiadavky na prepracovanie niektorých lokalít , resp.
doplnenie niektorých nových lokalít, ktoré už ako Zmeny a doplnky č. 1 a 2 navrhovala firma
"A-line"- Ing. arch. Hobrľa.
Napriek veľmi podrobne vypracovaným regulatívom v jednotlivých lokalitách až na úrovni
územných plánov zóny , sa obci Bidovce nepodarilo dodržiavať ani zmenený ÚPN-O a vyvstala
opätovne požiadavka na zmeny vo viacerých už schválených lokalitách naraz, resp. aj
požiadavky na vznik nových lokalít.
1.5. Väzba na ÚPD-VÚC Košického kraja
Zmeny a doplnky ÚPN-O sa menia a dopĺňajú v nadväznosti na zmeny a doplnky schválené v
záväzných častiach ÚPN VÚC Košický kraj- Zmeny a doplnky z r. 2009 a z r. 2014 v
nasledujúcich bodoch týkajúcich sa obce Bidovce:
V časti I. Záväzné regulatívy územného rozvoja:
1. Vytvárať podmienky pre rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej
infraštruktúry a ochranu životného prostredia kraja.
2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry:
2.5. zabezpečovať na území Košického kraja, rozvojovými osami pozdĺž komunikačných
prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú
sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s územím
Banskobystrického a Prešovského kraja,
2.6. formovať sídelnú štruktúru na regionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk
osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
2.7. rešpektovať pri novej výstavbe objekty obrany štátu a ich ochranné a bezpečnostné pásma,
2.10. podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk
osí
2.15. vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej
hierarchizovanej
sídelnej šruktúry,
2.15.1. podporovať ako osi prvého stupňa:
... východoslovenskú rozvojovú os Košice- Sečovce- Michalovce- Sobrance- hranica
s Ukrajinou
2.17. vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu
funkčných vzťahov mesta a vidieka,
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2.18. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných
podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu
sídelnej štruktúry,
2.19. zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia
zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie,lenia pri
využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
2.20. vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám,
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí,
3. V oblasti sociálnej infaštruktúry:
3.2. vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard
bývania a približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ
3.3. vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc
s preferovaním zariadení rodinného typu a zvyšovanie kvality ich služieb,
3.6. rozvíjať zdravotnícke zariadenia v záujme ich optimálneho využitia v rovnocennej
prístupnosti obyvateľov,
3.7. vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb
pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
3.8. podporovať rozvoj existujúcich a nových kultúrnych zariadení ako neoddeliteľnú súčasť
poskytovania kultúrnych služieb obyvateľstvu a zachovania kultúrneho dedičstva,
podporovať proporcionálny rozvoj kultúrnej infraštruktúry a budovanie domov tradičnej
ľudovej kultúry.
4.

V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a cestovného ruchu
4.3. podporovať vznik regionálnych rehabilitačných centier na báze termálno-minerálnych vôd
v okrese Trebišov, Sobrance, Košice – okolie a Spišská Nová Ves a na báze klimatických
podmienok v priestore Mlynky – Biele Vody,
4.9. vytvárať podmienky pre výstavbu nových kúpeľno-rekreačných priestorov a aquaparkov
s využitím geotermálnych vrtov,
4.13. vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí
budovaním rekreačných stredísk a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre
prímestskú rekreáciu v zázemí sídiel,
4.14. vytvárať podmienky pre realizáciu cyklomagistrál: EuroVelo 11 v koridore hranica kraja
s PSK – Košice – hranica s MR a Zemplínskej cyklomagistrály v koridore hranica kraja s PSK
–
Zemplínska šírava (vrátane cyklistického okruhu) – Zemplín – hranica s MR a siete
nadväzujúcich cyklotrás nadregionálneho a regionálneho významu

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany
prírody, prírodných zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej štruktúry
5.1. chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu
bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, vinice v Tokajskej vinohradníckej oblasti
a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a lesných pozemkov ako faktor usmerňujúci
urbanistický rozvoj kraja, zabezpečovať ochranu prírodných zdrojov vhodným a
racionalizovaným
využívaní poľnohospodárskej a lesnej krajiny,
5.2. zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri
ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických
premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb;
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prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil
komplex lesov,
5.3. podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu
krajiny v nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch,
5.9. podmieniť usporiadanie územia z hľadiska aspektov ekologických, ochrany prírody,
prírodných zdrojov a tvorby krajinnej štruktúry,
5.10. v chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA 2000 vrátane
navrhovaných, národná sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle
medzinárodných dohovorov), v prvkoch prírodného dedičstva UNESCO, v NEOCENT,
v biotopoch európskeho významu, národného významu a v biotopoch druhov európskeho
a národného významu zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s
cieľom
udržania resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a častí krajiny,,
5.11. rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia hodnotovo-významové vlastnosti
krajiny integrujúce v sebe prírodné a kultúrne dedičstvo, nerastné bohatstvo, vrátane
energetických surovín a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie,
obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov, ako aj elimináciu
nežiaducich zmien v charakteristickom vzhľade krajiny,
5.12. zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a
ich brehové územia s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť
dlhodobo priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných ekosystémov,
5.14. podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu
zatrávnením ornej pôdy ohrozovanej vodnou a veternou eróziou.
5.15. zabezpečiť pri rekonštrukcii krajiny vrátane projektov pozemkových úprav podmienky pre
uplatňovanie zásad tvorby krajiny s rešpektovaním špecifických foriem osídlenia a
historických krajinných štruktúr v typickom charaktere poľnohospodárskej krajiny,
5.16. riešiť významné strategické a investičné zámery len v súlade s organizáciou priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia a s požiadavkami na ochranu prírody a
krajiny, ochranu nerastného bohatstva a ochranu zdravia obyvateľov,
5.17. zabezpečiť trvalo ochranu krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine smerujúcu
k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z
jej historického dedičstva a prírodného usporiadania, alebo ľudskej aktivity,
5.18. rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia záplavové a zosuvné územia, realizáciou
vhodných opatrení dosiahnuť obmedzenie alebo zmiernenie ich prípadných negatívnych
vplyvov,
5.19. zachovať prirodzené inundačné územia vodných tokov mimo zastavaných území obcí na
transformáciu povodňových prietokov počas povodní.
6.

V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
6.8. chrániť územie na trasu diaľnice D1 Budimír – Michalovce – Záhor (hraničný priechod
s Ukrajinou),
6.12. chrániť koridory pre cesty I. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy vrátane ich
prieťahov v základnej komunikačnej sieti miest a to
6.12.1. cestu I/50 úsek (Zvolen) hranica kraja – Rožňava – Košice s prepojením
na diaľnicu D1, vrátane plánovaných mimoúrovňových dopravných uzlov a úsek
Košice – Michalovce – Vyšné Nemecké (hraničný priechod na Ukrajinu),
6.13. chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, a to
6.13.16. cestu II/576 s obchvatmi sídiel v úseku Bohdanovce – Ďurkov (napojenie
na diaľnicu a I/50) a úpravami cesty v úseku Bidovce – Herľany,
6.19. v oblasti rozvoja leteckej dopravy
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6.19.2. rešpektovať ochranné pásma verejných letísk, letísk pre práce v
poľnohospodárstve, heliportov a leteckých pozemných zabezpečovacích
zariadení.
6.19.3. pri prerokovaní územných plánov spracovaných v katastrálnych územiach s
výskytom ochranných pásiem verejných letísk, letísk pre práce v
poľnohospodárstve, heliportov a leteckých pozemných zabezpečovacích zariadení
vždy vyžadovať stanovisko Dopravného úradu Slovenskej republiky,
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1. zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom
približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ,
7.2. vytvoriť podmienky pre plnohodnotný rozvoj kraja zabezpečením nového vodného zdroja
Tichý potok aj pre oblasť Košíc,
7.4. na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívať prednostne zdroje podzemných vôd,
7.9. znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných
obyvateľov pitnou vodou,
7.10. zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom
dosiahnuť úroveň celoslovenského priemeru,
7.11. prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových
vôd v sídlach termálnych a minerálnych zdrojov
7.11.2. s vybudovaným vodovodom,
8. V oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja
8.1. rozvíjať ekonomiku prostredníctvom :
8.1.1. vytvorenia polycentrickej sústavy osídlenia a tým zabezpečovať aj vyváženú
socioekonomickú úroveň regiónov v súlade s platnými strategickými a programovými
dokumentmi v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania,
8.1.2. zvyšovania konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti regiónov rozvíjaním
inovačného potenciálu regiónov a efektívnejším využívaním existujúcich výrobných
zdrojov,
8.2. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie
modernizáciou územia regiónov výkonnou verejnou dopravnou a technickou
infraštruktúrou,
8.3. dosiahnuť trvalú udržateľnosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov v kraji a
vytvárať podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou a
zvyšovať vzdelanostnú úroveň a mobilitu pracovnej sily v regiónoch,
8.4. stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych
produkčných oblastí s prihliadnutím na chránené územia prírody a na existujúci funkčný
územný systém ekologickej stability,
8.5. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach prírody a v pásmach
hygienickej ochrany vodných zdrojov,
8.6. na základe súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny zalesniť
poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky a realizovať ich prevod do lesného pôdneho
fondu,
8.7. zabezpečiť starostlivosť o zachovanie a stabilizáciu plošnej výmery lesných pozemkov a
rešpektovať lesné pozemky a ich ochranné pásmo ako limitujúci prvok pri územnom
rozvoji krajiny,
8.10. rozvíjať tradičnú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti súvisiace
s poľnohospodárskou a lesnou činnosťou, ako integrovanú súčasť hospodárenia na pôde
podporujúce rozvoj vidieka,
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8.14. prioritne vytvárať podmienky a chrániť územie pre zakladanie nových priemyselných
parkov prioritne vytvárať podmienky a chrániť územie pre zakladanie nových
priemyselných zón rôznych typov sídlach na rozvojových osiach,
8.17. a) minimalizovať používanie fosílnych palív v energetike,
b) podporovať efektívne zavádzanie výroby elektrickej energie a tepla z dostupných
obnoviteľných zdrojov,
c) podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie.
9. V oblasti odpadového hospodárstva
9.4. vytvárať podmienky pre otváranie nových skládok a zariadení na zhodnocovanie odpadov
v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov, Michalovce, Košice – okolie, Rožňava,
Sobrance.
II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:
1. Cestná doprava
1.1. diaľnica D1 Budimír. Michalovce- Záhor ( hraničný priechod s Ukrajinou )
1.2. napojenie sídiel na diaľnicu D1
1.5. cesty I. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy vrátane ich prieťahov v základnej
komunikačnej sieti miest
1.5.1. cesta I/50 v úseku (Zvolen) hranica kraja – Rožňava – Košice na diaľnicu D1,
vrátane plánovaných mimoúrovňových dopravných uzlov prepojením a úsek
Košice – Michalovce – Vyšné Nemecké (hraničný priechod na Ukrajinu),
1.6. cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy
1.6.16. cesta II/576 obchvaty sídiel v úseku Bohdanovce – Ďurkov (napojenie na
diaľnicu a I/50) a úpravy v úseku Bidovce – Herľany (Vranov nad Topľou),
5. Nadradená technická infraštruktúra
5.10. stavby nadradených plynovodov
5.10.2. VTL plynovod Kecerovce – Bidovce pre zásobovanie obcí: Rankovce, Herľany,
Vyšná Kamenica, Nižná Kamenica,...
5.12. stavby geotermálnych stredísk a teplovodu na dodávku geotermálneho tepla do
mesta Košice.
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám
obmedziť.

2. CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
2.1. Prírodné podmienky
Prírodné podmienky sa v Zmenách a doplnkoch č. 3 ÚPN-O Bidovce oproti ÚPN-O z r. 2004
nemenia- v zmysle Generelu nadregionálneho ÚSES SR ani NECONET sa v riešenom území
nenachádzajú žiadne nadregionálne prvky. Katastrálnym územím obce Bidovce- severne od
zastavaného územia obce prechádza regionálny biokoridor spájajúci regionálne biocentrá
BRV/5 ( Venošové ) a BRV/4 ( Mučiny ).
Obec Bidovce nemá spracovaný Miestny územný systém ekologickej stability ( MÚSES).
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2.2. Civilizačné podmienky
V Zmenách a doplnkoch č.3 sa civilizačné podmienky zásadne nemenia oproti ÚPN-O
z r. 2004, avšak :
1. Nedodržiavaním regulatív z platného územného plánu a jeho následných zmien a doplnkov č. 1 a 2
došlo v niektorých lokalitách k prehusteniu plôch bývania bez riešenia riadneho prístupu k
jednotlivým plochám rodinných domov podľa platnej legislatívy ( lokalita "Viničky" a "Pod
záhradami") ;
2. Niektoré lokality bývania v katastrálnom území obce Bidovce sú v tesnej blízkosti susedných obcí a
ich priestorové väzby sú silnejšie, ako k obci Bidovce ( 1. lokalita- časť rodinných domov pri obci
Ďurďošík , za cestou I. triedy I/50 a 2. lokalita- rómska osada "Dolina " pri obci Čakanovce ).
3. Vybudovaním diaľnice D1 v blízkej budúcnosti a rešpektovaním nadradenej ÚPD ( Zmeny a
doplnky ÚPN VÚC Košického kraja z r. 2014 ) bolo potrebné prehodnotiť dopravné napojenie
jestvujúcich plôch nezávadnej výroby južne od zastavaného územia obce vzhľadom na
predpokladanú intenzitu dopravy na diaľničnom privádzači spájajúcom diaľnicu D1 s cestou I.
triedy I/50.
4. Nevhodným obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy došlo a neustále dochádza k
znehodnocovaniu poľnohospodárskej pôdy a k nezadržiavaním vody vo vyššiepoloženom území
nad obcou, a tým aj k zhoršovaniu povodňových stavov pri prívalových dažďoch.

3. NÁVRH
3.1. Širšie vzťahy
V Zmenách a doplnkoch č.3 sa širšie vzťahy zásadne nemenia oproti ÚPN-O z r. 2004, až na
vyššiespomínané lokality, ktoré navrhujeme pričleniť do susedných katastrálnych území ( 1.
lokalita- časť rodinných domov pri obci Ďurďošík , za cestou I. triedy I/50 a 2. lokalita- rómska
osada "Dolina " pri obci Čakanovce ) a ďalej bude potrebná tesnejšia spolupráca pri ďalších
stupňoch PD pre spoločnú prístupovú komunikáciu na obytné lokality v juhozápade k.ú. obce
Svinica pri záhradkárskej lokalite a v juhozápadnej časti k.ú Bidovce pri riešení dopravy v
jestvujúcej a navrhovanej lokalite bývania "Viničky", príp. je možné uvažovať aj o výmene plôch
v katastrálnych územiach obcí Bidovce a Svinica takým spôsobom, aby bola zabezpečená
priestorová celistvosť tejto lokality.

3.2. Predpoklady pre rozvoj obce
V Zmenách a doplnkoch č.3 sa predpoklady pre rozvoj obce zásadne nemenia oproti ÚPNO z r. 2004- Bidovce majú vzhľadom k svojej polohe veľmi vhodné podmienky pre svoj ďalší
rozvoj.
Realizáciou zámerov v týchto zmenách a doplnkoch č.3 ÚPN-O môže dochádzať
k vylepšovaniu zamestnanosti v obci, čo môže mať pozitívny vplyv na ekonomické rozvojové
predpoklady obce, a tým aj na vylepšenie sociálnych a demografických rozvojových
predpokladov.
Základným predpokladom však bude doriešenie zásobovania pitnou vodou, splaškovej
kanalizácie a ostatných inžinierskych sietí vrátane dopravy a verejnej zelene pre akúkoľvek
novú výstavbu v obci.

3.3. Urbanisticko- architektonická koncepcia funkčného a priestorového usporiadania
obce
Zmeny a doplnky č.3 prehodnocujú niektoré navrhované funkčné plochy v katastrálnom
území obce Bidovce vytvárajúc kompaktné funkčné celky s logickým umiestnením a funkčnými
vzťahmi v nadväznosti na jestvujúcu zástavbu navzájom oddelenými pásmi zelene a pospájané
dopravou automobilovou, cyklistickou a pešou.
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Dochádza aj k zrušeniu jednostranne zameraného návrhu územia v juhozápadnej časti k.ú.
obce na medzinárodnú rekreáciu viazanú na využitie geotermálnej energie rozčlenením
daného územia na rozlohou menšie celky rešpektujúc Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O
umiestňujúceho v danej lokalite rekreačný areál , lokalizáciou obchvatu cesty II. triedy II/576 a
výhľadových plôch pre zmiešanú lokalitu bývania a rekreácie, ďalej lokalitu športu a vyššej
občianskej vybavenosti a zeleňou oddelené výhľadové plochy pre nezávadnú výrobu
nadväzujúcu na jestvujúce areály výroby.
Zároveň ZaD č. 3 navrhujú vhodné komunikačné prepojenie jestvujúcej lokality výroby s
budúcou diaľnicou D1 a cestou I. triedy I/50, ako aj návrhové a výhľadové plochy na bývanie v
ostatných častiach obce navzájom oddelené zeleňou a plochy na výhľadovú rekreáciu a
cestovný ruch ( vrátane amfiteátra ) v nadväznosti na jestvujúce prírodné atraktivity ( rybník,
les a pod. ) . V lokalite bývania "Viničky" navrhuje v blízkosti zástavby rodinnými domami
plochu určenú pre občiansku vybavenosť ( služby, vodojem , príp. rímskokatolícky kostol a
pod. ) , ktorý vzhľadom na svoju vyvýšenú polohu vodojemu môže pôsobiť z diaľkových
pohľadov pri správnej úprave okolia pozitívne dominantne a v blízkosti cesty I. triedy občiansku
vybavenosť v polyfunkcii so športovými aktivitami.
Niektoré lokality bývania v katastrálnom území obce Bidovce v tesnej blízkosti susedných
obcí , ktorých priestorové väzby sú silnejšie, ako k obci Bidovce navrhujú ZaD č.3 pričleniť do
susedných katastrálnych území výmenou za iné plochy v k.ú.o. z dôvodu zabezpečenia
priestorovej celistvosti jednotlivých lokalít :
1. lokalita- časť rodinných domov pri obci Ďurďošík , za cestou I. triedy I/50 ,
2. lokalita- rómska osada "Dolina " pri obci Čakanovce,
3. lokalita- Viničky v tesnej blízkosti k.ú. Svinica.
ÚPN-O môže zmenu katastrálnych hraníc iba doporučiť, samotná zmena sa dá dosiahnuť len
samostatným legislatívnym procesom mimo procesu obstarávania ÚPN-O v zmysle § 58
Zákona č. 162/1995 ( Katastrálny zákon ).

3.4. Obyvateľstvo a pracovné príležitosti
Zmeny a doplnky č.3 prehodnocujú jestvujúci ÚPN-O z r. 2004 v oblasti usporiadania plôch
bývania a nezávadnej výroby, ako aj nasledovné Zmeny a doplnky, avšak naďalej platí veta z
pôvodného ÚPN-O , a to síce: " Vzhľadom na súčasnú tendenciu výstavby rodinných domov
mimo metropolitného mesta, blízkosti pracovných príležitostí v košickej aglomerácii
a predpokladaného nárastu pracovných príležitostí vo vlastnej obci na báze využitia
geotermálneho vrtu sa počíta s postupnou akceleráciou rastu počtu obyvateľov".

3.4.1. Súčasný stav:
Tabuľka 1 Základné údaje o obci Bidovce
Počet
Katastrál. Matrika Sídlo
okresnéh
obyvateľov
výmera
o úradu
ŽP
(ha)
1 483

981

Bidovce Košice
Hroncova
13

Sídlo
Sídlo
okresnéh daňového
úradu
o úradu

Sídlo
okres.
súdu

Sídlo

Sídlo

Sídlo

ÚPSVaR

PZ SR

Hasič.
zboru

Košice

Košice

Hroncova Rozvojová
13
2

Košice

Košice

Bidovce

Štúrova Staničné
29
nám. 9

Zdroj: PHSR obce Bidovce , 2015.
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Bidovce

Hustota osídlenia je 145,36 obyvateľov na 1 km.
Tabuľka 2 Historický vývoj počtu obyvateľov
Počet obyvateľov v obci Bidovce
2001

2002 2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

201
3

201
4

201
5

1
241

1251 1267

1125

1294

1306

1
308

1341

1370

1381

1396

143
2

145
1

148
3

1328

Zdroj: Slovenský štatistický úrad, Obec Bidovce, 2015.
"V období od roku 2001 do roku 2015 počet obyvateľov v obci Bidovce má stúpajúci charakter.
Hlavnými lokalizačnými faktormi sú blízkosť metropolitného mesta Košice a poloha obce na hlavnej
územnej komunikačnej osi SR". ( Zdroj- PHSR Bidovce 2015 ).

Tabuľka 3 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry
Počet
Obec
0 – 15 rokov
obyvateľov
Bidovce
dievčatá chlapci celkom
spolu

muži

ženy

Celkom/

488

469

1 483

163

172

335

16 – 62 rokov

62 a viac rokov

celkom muži ženy
957

75

celkom

116

191

Priemer
Zdroj: PHSR Bidovce , 2015.

" Údaje v tabuľke dokumentujú starnutie populácie obce. V obci je výrazne väčší počet
obyvateľov v produktívnom veku, ktorí sú hlavným zdrojom pracovných síl.
O vekovej štruktúre obyvateľov najlepšie vypovedá hodnota indexu starnutia, ktorá
v obci dosiahla hodnotu 0,57. Táto hodnota vyjadruje podiel obyvateľov v neproduktívnom
veku (62 rokov a viac) k počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-15 rokov) a svedčí
o pozitívnom pomere zastúpenia detí v obci ku starším obyvateľom obce. Priemerný vek
obyvateľov v obci Bidovce je 33,87 rokov". ( Zdoj: PHSR Bidovce 2015 ).

Tabuľka 4 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce podľa dosiahnutého stupňa vzdelania
Vzdelanostná úroveň obyvateľov obce Bidovce
Dosiahnuté vzdelanie

Počet

%

Celkový počet obyvateľov obce v roku 2011

1 371

100

Vyššie odborné vzdelanie

14

1,0

Vysokoškolské bakalárske vzdelanie

33

2,3
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Vysokoškolské mgr., inž, dokt. vzdelanie

106

7,6

Vysokoškolské doktorandské vzdelanie

7

0,5

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

212

15,4

Úplné stredné učňovské vzdelanie s maturitou

45

3,3

Úplne stredné vzdelanie všeobecné

58

4,2

Stredné odborné vzdelanie bez maturity

93

6,7

Učňovské vzdelanie bez maturity

169

12,3

Základné vzdelanie

306

22,2

Bez vzdelania

309

22,3

Nezistené

19

1,4

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2011.

Tabuľka 5 Bývajúce obyvateľstvo podľa národností
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska

Spolu

%

1 420

95,7

35

2,3

24

1,6

4

0,3

Česká
Rusínska

-

-

Ukrajinská

-

-

Nemecká

-

-

Ostatné, nezistené
Spolu

2

0,1

1 483

100

Zdroj: Obec Bidovce, 2015.
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Tabuľka 6 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Spolu

%

713

48,1

Rímskokatolícka cirkev

467

31,5

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

112

7,5

Gréckokatolícka cirkev

52

3,5

Pravoslávna cirkev

1

0,1

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

21

1,4

Evanjelická metodistická cirkev

4

0,2

Bez vyznania

37

2,6

Iné a nezistené

76

5,1

1483

100

Náboženské vyznanie/cirkev
Reformovaná kresťanská cirkev

Spolu
Zdroj: Obec Bidovce, 2015.

Tabuľka 7 Obyvateľstvo podľa druhu pobytu a pohlavia
Pohlavie

Bývajúce
obyvateľstvo
s trvalým pobytom
(TP)

Dočasne
neprítomné
obyvateľstvo
s TP

Bývajúce prítomné Dočasne
obyvateľstvo
prítomné
s TP
obyvateľstvo
s prechodným
pobytom
709
21

Ženy

743

34

Muži

740

42

698

19

Spolu

1483

76

1407

40

Zdroj: Obec Bidovce, 2015.

"Z 957 ekonomicky aktívnych obyvateľov obce je 25 % obyvateľov obce zamestnaných
v obci, 60 % dochádza do krajského mesta a iba 5 % pracuje v okolitých obciach. 10 %
obyvateľstva obce je zastúpené ľuďmi odchádzajúcimi pravidelne za prácou v týždenných
a dlhších intervaloch mimo Košíc. 3 % z nich pracuje v zahraničí a 7 % na Slovensku". ( ZdrojPHSR Bidovce 2015 ).
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3.4.2. Návrh
Predpokladaný počet obyvateľov navrhovaný a výhľadový vychádza z dlhodobého rastu
počtu obyvateľov v predchádzajúcom období, ako aj z reálneho záujmu obyvateľov mesta
Košice a iných obcí o bývanie v Bidovciach vzhľadom k vhodnému dopravnému sprístupneniu
obce ( možnosť využitia pracovných príležitostí mimo obce ), ale aj z návrhu využitia
potencionálnych plôch na zvýšenie pracovných príležitostí v samotnej obci Bidovce a jej
katastri bez nutnosti cestovania za prácou mimo nej ( v budúcnosti aj na báze využitia
geotermálnej energie ).
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Bidovce sú navrhované na časové obdobie cca 25 rokov, t.j. cca
na rok 2040 s výhľadom na cca 50 rokov a viac- t.j. na rok cca 2065 a viac.
V posledných rokoch sa ročný index rastu pohyboval v obci Bidovce od 102,2- 103,9%.
Pri predpokladanom náraste počtu obyvateľov priemerne 2,2-3,4% ročne cieľový stav v
období do r. 2040 je odhadovaný s absolútnym prírastkom voči súčasnému stavu na prírastok
o cca 55- 85 % a cieľový stav vo výhľadovom období do r. 2065 a viac je odhadovaný
s absolútnym prírastkom voči súčasnému stavu na prírastok o cca 110-170% .
Je veľmi obtiažne odhadnúť časový rozmer naplnenia týchto Zmien a doplnkov č. 3 , avšak
je dôležité mať pripravené plochy pre možnú výstavbu, aby nemuselo dochádzať k neustálej
potrebe Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
Okrem plôch bývania tieto Zmeny a doplnky č. 3 dopĺňajú aj nové plochy určené pre
občiansku vybavenosť, rekreáciu a nezávadnú výrobu, čím umožňujú vytvárať aj nové pracovné
príležitosti nielen pre obyvateľov obce Bidovce, ale v nadväznosti na vhodné dopravné
prepojenie prostredníctvom nadradenej cestnej dopravnej siete ( cesty I., II. a III. triedy ako aj
v blízkej budúcnosti reálna výstavba diaľnice D1 ).

3.5. Bytový fond
3.5.1. Súčasný stav
S demografickou štruktúrou obyvateľstva súvisí aj vývoj domového a bytového fondu. 85,5
% trvalo obývaných bytov sa nachádza v rodinných domoch, to znamená, že občania obce žijú
prevažne v rodinných domoch, čo zodpovedá vidieckemu charakteru obce.
V obci Bidovce je 310 rodinných domov, 8 bytových domov s 50 trvalo obývanými bytmi,
29 budov verejných inštitúcií. Vlastníci rodinných domov sú fyzické osoby. 36 objektov v obci
je využívaných na individuálnu rekreáciu. Sú to objekty, ktoré svojimi parametrami, vzhľadom
a stavebným usporiadaním odpovedajú požiadavkám na rodinnú rekreáciu, predovšetkým sú
to chalupy, záhradkárske chaty, rekreačné domčeky. Spočítaných bytov bolo celkom 360,
z toho 346 bytov je trvale obývaných. Podiel neobývaných rodinných domov je 4,5 %
z celkového počtu. Najčastejšie dôvody, prečo sa byty nevyužívajú sú: byt slúži k rekreácii,
zmenil sa užívateľ (byt je využívaný iba prechodne), byt je nespôsobilý k bývaniu, byt je
v pozostalom alebo súdnom konaní a iné. K neobývaným objektom patrí požiarna zbrojnica,
kultúrny dom základná a materská škola, ktoré sú vo vlastníctve obce." ( Zdroj- PHSR Bidovce
2015 ).
Obec
Bidovce

Tabuľka 8 Štruktúra domového a bytového fondu
Domy
Byty
Trvale obývané byty

celkom celkom celkom

Počet

310

360

346

Neobývané byty

v
v
v iných
celkom v
RD byt.domoch objektoch
RD
296

50

-

14

14

v byt.h v iných
domoch objektoch
-

-

Objekty
individuálnej
rekreácie
RD Chaty

14

Zdroj: Obec Bidovce, 2015.
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3.5.2. Návrh
Predpokladaný počet obyvateľov navrhovaný a výhľadový súvisí s navrhovanými počtami
bytových jednotiek a s obložnosťou bytu .
Vychádza z dlhodobého rastu počtu obyvateľov v predchádzajúcom období, ako aj z
reálneho záujmu obyvateľov mesta Košice a iných obcí o bývanie v Bidovciach vzhľadom k
vhodnému dopravnému sprístupneniu obce ( možnosť využitia pracovných príležitostí mimo
obce ), ale aj z návrhu využitia potencionálnych plôch na zvýšenie pracovných príležitostí v
samotnej obci Bidovce a jej katastri bez nutnosti cestovania za prácou mimo nej ( v budúcnosti
aj na báze využitia geotermálnej energie ).
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Bidovce rešpektujú nasledujúce navrhované plochy bývania z
ÚPN-O z r 2004 a zo Zmien a doplnkov z r. 2009 a 2011 ( ostatné navrhované plochy presúvajú
do obdobia "výhľad" ):
1. V zastavanom území obce- intenzívnou formou všetky lokality spolu
2. Lokalita " Viničky"
3. Lokalita "Východ"
4. Lokalita " Pod základnou školou" (2 bytové domy )

cca 108
cca 15
cca 35
cca 12

b.j.
b.j.
b.j.
b.j.

V Zmenách a dopnkoch č.3 v jednotlivých navrhovaných lokalitách bývania a zmiešaných
plôch s bývaním pribudne nasledovný počet bytových jednotiek mimo vyššiespomenutých
navrhovaných b. j. v platnom ÚPN-O a nasledujúcich Zmenách a doplnkoch č.1 a 2 :
1. Lokalita "Viničky"
2. Lokalita "Západ"
3. Lokalita " Záhumnie"
4. Lokalita " Pri pálenici"

cca 45 b.j.
cca 85 b.j.
cca 35 b.j.
cca 2 b.j.

Tabuľka č.9 Navrhovaný počet bytových jednotiek pri navrhovanej obložnosti bytov 3,1
obyv./1 byt
Obdobie

Počet

Počet

a lokalita

b.j.

obyv.



Východiskový stav ( 2015 )

360

1483



Návrh rešpektovaný z ÚPN-O z r. 2004 a
ZaD č.1 a č.2 z r. 2009 a2011

170

527



Návrh ZaD č.3:

200

620

Z toho: 1 Lokalita "Viničky"

45

140

2 Lokalita "Západ"

86

267

3 Lokalita "Záhumnie"

35

108

4 Lokalita "Pri pálenici"

2

6

5 Lokalita " Konopiská"

32

99



Spolu pribudne cca

370

1147



Výsledný navrhovaný stav v r. 2040
vrátane existujúceho z r. 2015

730

2630

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Bidovce
Sprievodná správa

15

3.6. Občianske vybavenie
3.6.1. Školské zariadenia
V čase spracovania Zmien a doplnkov č.3 nedošlo k zásadným zmenám vo funkčnosti
školských zariadení v obci oproti ÚPN-O z r. 2004 a Zmenám a doplnkom č.1 a 2 z r. 2009 a
2011.
Obyvatelia obce sú spokojní s úrovňou vzdelávania a výchovy, tak na základnej škole ako aj
v predškolskom zariadení, o čom svedčí aj návštevnosť týchto zariadení.
V obci, v priestoroch Jednoty, sa nachádza elokované pracovisko SOŠ technická,
Kukučínová 23, Košice pre profesiu krajčír, murár. Za vzdelaním a záujmovými krúžkami
mládež, po ukončení základnej školy dochádza aj do ďalších okolitých miest.
V nadväznosti na návrh nových lokalít bývania v Zmenách a doplnkoch č. 3 sú vyčlenené
plochy občianskej vybavenosti pre komerčné využitie (obchody, služby, príp. súkromné
materské školy a pod.), kapacita základnej školy by mala postačovať aj na návrhové obdobie,
lokalizácia materských škôl sa upresní v ÚPN-Z v rámci jednotlivých navrhovaných lokalít
bývania.
3.6.2.Kultúne zariadenia, administratíva a osveta
V čase spracovania Zmien a doplnkov č.3 nedošlo k zásadným zmenám vo funkčnosti
jestvujúcich kultúrnych zariadení, administratívy a osvety v obci oproti ÚPN-O z r. 2004 a
Zmenám a doplnkom č.1 a 2 z r. 2009 a 2011. Okrem základných kultúrnych zariadení typu
kultúrny dom, kostol, dom smútku a pod. sa v Bidovciach nachádza aj sídlo Kultúrneho centra
Abova, ktorého zriaďovateľom je VÚC Košického samosprávneho kraja. Ide o kultúrne
zariadenie s pôsobnosťou pre 64 obcí priľahlého regiónu.
Obec je vlastníkom dvoch administratívnych budov. Jedna budova sa nachádza v centre
obce, kde sídli obecný úrad Bidovce. Na jej poschodí je kultúrna sála, kde sa konajú rôzne
kultúrno-spoločenské podujatia. Súčasťou budovy je aj kuchyňa, ktorá prešla úplnou
rekonštrukciou a modernizáciou. V tejto budove sa nachádza inštitúcia stavebného
úradu, vodného hospodárstva a Slovenská pošta, a.s.
V druhej administratívnej budove, so súpisným číslom 206, je knižnica, ktorá je
v prevádzke v utorok a v piatok popoludní. Svoju činnosť tu vykonáva aj spoločný školský úrad,
ktorý realizuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva pre 19 okolitých obcí.
Vzhľadom na presúvanie kompetencií na obce, obec Bidovce v tejto budove rozšírila
pracoviská aj o prevádzku terénnej sociálnej práce. V budove sa nachádza aj ekonomický
administratívny úsek Detského domova Nižná Kamenica, Agro - Junior, s.r.o. so sídlom
v Košickom Klečenove, pracovisko 1. Stavebnej sporiteľne, pracovisko geodeta, prevádzka
záložne.
V administratívnej budove, ktorú získala obec konkurzom po bývalom JRD, je v súčasnej
dobe aj sídlo vyššiespomenutého Kultúrneho centra Abova, ktorého zriaďovateľom je VÚC
Košického samosprávneho kraja. Ide o kultúrne zariadenie s pôsobnosťou pre 64 obcí
priľahlého regiónu. V tejto budove sa realizujú aj bohoslužby pre občanov rímsko-katolíckeho
vierovyznania. Bohoslužby sú poskytované aj v reformovanom kostole, ktorý sa nachádza na
území obce Bidovce.
Pri zhodnotení návrhových plôch určených pre túto oblasť v platnej ÚPD obce došlo k
zmene lokalizácie plochy určenej pre výstavbu nového rímskokatolíckeho kostola z dôvodu jej
nevhodnosti v zástavbe rodinných domov pri ceste I. triedy. Zmeny a doplnky č.3 ďalej určujú
výhľadové plochy pre výstavbu obecného amfiteátra v rámci výhľadových plôch určených pre
rekreáciu a cestovný ruch juhozápadne od Bidovského rybníka v nadväznosti na jestvujúce i
navrhované plochy lesa.
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3.6.3.Telovýchova, šport a rekreácia
V čase spracovania Zmien a doplnkov č.3 nedošlo k zásadným zmenám vo funkčnosti
jestvujúcich zariadení telovýchovy a športu v obci oproti ÚPN-O z r. 2004 a Zmenám a
doplnkom č.1 a 2 z r. 2009 a 2011. Plochy pre atletiku a malé viacfunkčné ihriská navrhované
ako doplnkové v doteraz platnej ÚPD sú v Zmenách a doplnkoch č.3 rešpektované a doplnené
sú o plochy rekreácie pri Bidovskom rybníku a v nadväznosti na lokalitu "Viničky" ako
polyfunkčné plochy rekreácie a doplnkových služieb ( občianskej vybavenosti ). Výhľadovo
odporúčame lokalizovať všešportový areál medzi plochami bývania a navrhovanej nezávadnej
výroby južne od obce medzi cestami I. triedy, diaľnicou a preložkou cesty II. triedy vrátane
nového futbalového štadióna.
3.6.4. Zdravotníctvo
V čase spracovania Zmien a doplnkov č.3 nedošlo k zásadným zmenám vo funkčnosti
jestvujúcich zdravotníckych zariadení v obci oproti ÚPN-O z r. 2004 a Zmenám a doplnkom č.1
a 2 z r. 2009 a 2011.
Zmeny a doplnky nové plochy pre túto oblasť nenavrhujú, ale ani sa nevylučuje ich budúca
realizácia na plochách navrhovaných pre občiansku vybavenosť, príp. polyfunkčných plochách
zmiešaných s občianskou vybavenosťou.
3.6.5. Sociálna starostlivosť
V čase spracovania Zmien a doplnkov č.3 došlo k zmene v oblasti sociálnej starostlivosti
v obci oproti ÚPN-O z r. 2004 a Zmenám a doplnkom č.1 a 2 z r. 2009 a 2011, nakoľko
medzitým bolo vybudované Zariadenie opatrovateľskej služby Dom. Sv. Huga z Grenoble, n.
o. o kapacite 16 lôžok v severovýchodnej časti zastavaného územia obce.
Obec v súčasnosti zamestnáva niekoľko opatrovateliek zabezpečujúcich opatrovateľské
služby väčšinou pre svojich príbuzných. V obci pôsobí aj prevádzka Agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, ktorej služby môžu využívať obyvatelia z obce Bidovce a okolia.
Prevádzka agentúry je v administratívnej budove obce.
Pre starobných a invalidných dôchodcov poskytuje obec stravovacie služby v školskej
jedálni.
Zmeny a doplnky č.3 nové plochy pre túto oblasť nenavrhujú, ale ani sa nevylučuje ich
budúca realizácia na plochách navrhovaných pre občiansku vybavenosť, príp. navrhovaných
polyfunkčných plochách zmiešaných s občianskou vybavenosťou.

3.7. Turizmus, cestovný ruch a zotavenie
Vzhľadom na súčasnú nedostupnosť využívania geotermálnych vrtov sa nadhodnotené
plošné nároky na areál geotermálneho kúpaliska v ÚPN-O z r. 2004 v Z a D č.3 ÚPN-O Bidovce
rušia , resp. je možné s nimi uvažovať v danej lokalite vo výhľade na plochách v lokalitách
zmiešaných s bývaním .
Zmeny a doplnky č.3 ďalej lokalizujú výhľadové plochy pre rekreáciu a cestovný ruch
juhozápadne od Bidovského rybníka v nadväznosti na jestvujúce i navrhované plochy lesa s
lokalizáciou plochy pre výstavbu obecného amfiteátra vhodne orientovaného vo vzťahu k
svetovým stranám- hľadiskom na východ.
Zmeny a doplnky navrhujú plochy pre každodennú rekreáciu v navrhovaných lokalitách
bývania, požiadavky koncotýždňovej rekreácie pre Košičanov a iných návštevníkov obce by
mala spĺňať lokalita rekreácie navrhovaná v Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O a revitalizovaný
"Bidovský rybník".
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3.8. Ekonomické aktivity
Situácia v oblasti ekonomickej sa oproti ÚPN-O z r. 2004 zmenila nasledovne ( Zdroj- PHSR z
r. 2015 ) :
V obci Bidovce sú podnikateľské subjekty, ktoré vykazujú aktívnu ekonomickú činnosť.
Medzi podnikateľské subjekty patria podnikatelia – fyzické osoby, samostatne hospodáriaci
roľníci, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, spotrebné družstvo.
Podnikateľské subjekty sú zamerané na služby poľnohospodárske, nevýrobné, výrobné.
V poľnohospodárskej oblasti pôsobia v obci Bidovce 3 samostatne hospodáriaci roľníci.
Zaoberajú sa obrábaním poľnohospodárskej pôdy, pestovaním poľnohospodárskych plodín.
Nevýrobné živnosti tvoria služby občianskej vybavenosti uspokojujúce priame potreby
obyvateľstva obce
a ostatné služby (podrobnejšie v kapitole občianskej vybavenosti).
Nevýrobnú činnosť predstavuje predovšetkým maloobchod.
Služby stavebníctva predstavuje: predajňa stavebnín, železiarstvo, výkup kovošrotu.
V obci sa poskytujú služby Techkontrol s.r.o. pre cestné motorové vozidlá. K dispozícii sú služby
pneuservisu firmy Andrej Mikloš - ADM. V oboch firmách pracujú ľudia z obce a okolia.
Zamestnávateľom je aj súkromné letisko. V areáli letiska sa nachádza výroba krmiva pre psov
a predajňa štrkov a pieskov.
Služby výrobného charakteru predovšetkým drobné remeselnícke práce (stolárske,
murárske, tesárske, maliarske, sklenárske práce, práca s drevom) sa síce v obci vykonávajú, ale
prevádzky živnostníkov nie sú zaregistrované v obci Bidovce.
V obci Bidovce prevádzkuje svoju činnosť holandská spoločnosť Stawi s.r.o, ktorá vyrába
oceľové konštrukcie, poltóny, časti lodných konštrukcií. Firma v súčasnej dobe vytvára 80
pracovných miest. Na území obce sa nachádza aj prevádzka firmy RPM Technologies s. r.o. –
logistické centrum, ktorej činnosť je zameraná na výrobu spojovacích elektronických
materiálov.
Koncentrácia služieb občianskej vybavenosti je v porovnaní s väčšími mestami zastúpená
v menšej miere, čo je spôsobené pestrejšou ponukou služieb rôzneho charakteru, ktoré
ponúkajú väčšie centrá."
Poľnohospodárstvo prešlo v posledných rokoch náročným a zložitým procesom
transformácie
a privatizácie,
ktorého
cieľom
bolo
predovšetkým
vyrovnanie
majetkovoprávnych vzťahov a postupný prechod na trhovú ekonomiku. Hospodársky dvor s
živočíšnou výrobou bol zlikvidovaný. V súčasnej dobe v obci pôsobí niekoľko súkromných
poľnohospodárskych subjektov: Agro - OL s.r.o. Trebišov, so sídlom v Olšovanoch, AGROK, s.
r.o. Svinica so sídlom v Topolčiankach, AGRO - Junior, s.r.o. Košický Klečenov, ktoré si
prenajímajú poľnohospodársku pôdu od obyvateľov obce Bidovce a od Reformovanej
kresťanskej cirkvi v Bidovciach. Produkcia tejto spoločnosti je zameraná na rastlinnú výrobu,
kde v prevažnej miere sú zastúpené obiloviny (pšenica, jačmeň, ovos), krmoviny (ďatelina,
kukurica, jarné strukovinovo-obilninové miešanky) a slnečnice. V poľnohospodárskej oblasti
podnikajú aj 3 samostatne hospodáriaci roľníci z obce Bidovce, ktorí sa zaoberajú obrábaním
poľnohospodárskej pôdy a pestovaním poľnohospodárskych plodín.
Situácia v oblasti lesného hospodárstva sa oproti ÚPN-O z r. 2004 nezmenila. Celková
výmera lesnatosti obce - 3,73 %, ktorá je určená na funkciu lesa, sa nachádza v majetku
Pozemkového a lesného spoločenstva obce Bidovce, ktoré združuje vlastníkov lesných
pozemkov a pasienkov a súčasne zabezpečuje starostlivosť o tieto pozemky a lesné porasty.
Vlastníkmi pozemkov sú vo väčšine obyvatelia obce, v menšej miere aj Obec Bidovce.
Nepôsobí tu lesná správa. Pôsobí tu Poľovnícke združenie Prameň so sídlom v Bidovciach.
V lesoch prevláda srnčia a diviačia zver.
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Priemyselná základňa nemá v obci tradíciu ani hlboké korene. So svojím zameraním na
poľnohospodárstvo a chov obec v minulosti nevytvárala možnosti pre výraznejší rozvoj
priemyselnej výroby. Obyvatelia, vzdelaní v technických profesiách dochádzali a aj v súčasnej
dobe dochádzajú za prácou v priemysle do okolitých väčších miest. Stavebníctvo je rozvinuté
iba v oblasti poskytovania stavebných služieb a maloobchodu.
V súčasnej dobe obec vytvorila podmienky na vybudovanie priemyselného parku, ktorého
činnosť sa spustila v roku 2012. V priemyselnom parku sa v súčasnej dobe nachádza výroba
oceľových konštrukcií na ploche 2,5 ha. V obci sa plánuje výstavba logistického parku so
zameraním na polovodičovú techniku.
V Z a D č.3 sú vyznačené výhľadové plochy pre lokalizáciu nezávadnej výroby v blízkosti
diaľnice a jestvujúcich plôch výroby a plocha nezávadnej výroby schválená v Z a D č. 2 v
priestoroch bývalého hospodárskeho dvora, ktorej lokalizáciu bude potrebné vzhľadom k
blízkosti obytnej zóny využiť len na prevádzky vyhovujúce z hľadiska hluku a ochrany ovzdušia
parametrom pre obytnú zónu. Vzhľadom k vzdelanostnej úrovni obyvateľov obce a vhodnej
dopravnej dostupnosti je reálny predpoklad na rozvoj obce v tejto oblasti.

3.9. Zastavané územie obce
Napriek tomu, že odporúčame predovšetkým intenzívny spôsob zástavby (prieluky, využitie
nadmerných pozemkov), bolo potrebné v Z a D č.3 ÚPN-O Bidovce lokalizovať nové
(extenzívne) plochy určené pre zástavbu z dôvodu uspokojenia potrieb trvaloudržateľného
rozvoja obce ( plochy určené na bývanie, šport a rekreáciu, občiansku vybavenosť, dopravu ,
nezávadnú výrobu, technickú infraštruktúru a zeleň ).
Zastavané územie obce ( ZÚO ) je v súčasnosti vymedzené hranicou ZÚO k 1.1.1990.
Navrhované zastavané územie obce je vymedzené zhruba hranicami navrhovaných lokalít,
avšak ich schvaľovanie podlieha samostatnému procesu mimo obstarávacieho procesu ZaD č.3
ÚPN-O Bidovce , kde sa tieto hranice vytýčia v zmysle katastrálneho zákona, ktorý však v
súčasnej dobe nemá právnu úpravu umožňujúcu vyhlásenie novej hranice zastavaného územia
obce.
Odporúčame preto obci, aby v súčinnosti so ZMOS- om požiadala o doplnenie katastrálneho
zákona o umožnenie zmeny hranice zastavaného územia v obciach na území SR.

3.10. Ochranné pásma a chránené územia
Ochranné pásma uvedené v ÚPN-O z r. 2004 sa dopĺňajú o :
- bezpečnostné pásmo VTL plynovodov a zariadení VTL - 50m.
Z a D č. 3 ÚPN-O rušia ochranné pásmo hospodárskeho dvora na základe jeho likvidácie.

3.11. Záujmy obrany štátu, PO a ochrana pred povodňami
Na katastrálnom území obce Bidovce sa nenachádzajú žiadne priestory vyžadujúce riešenie
záujmov štátu ( nenachádzajú sa tu vojenské objekty ani ich ochranné pásma ).
Civilná ochrana obyvateľstva sa riadi plánom ochrany obce, ktorý zabezpečuje ochranu podľa
zákona NR SR č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v úplnom znení zákona č.
261/1998 Z.z. a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nasledujúcich oblastí :
- ochranu obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými
látkami (vyhláška MV SR č. 300/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov),
- stavebnotechnické požiadavky na stavby a technické podmienky zariadení vzhľadom na
požiadavky CO (vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov),
- hospodárenie s materiálom CO (vyhl. MV SR č. 314/1998),
- technické a prevádzkové podmienky informačného systému (vyhl.MV SR č.348/1998Z.z.).
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Ukrytie obyvateľstva obce sa riadi stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov ( vyhláška č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách CO a v znení
vyhlášky č. 349/1998 Z.z. a vyhlášky č. 202/2002), , pokynmi pre realizáciu stavieb všeobecnými
technickými požiadavkami na výstavbu. Stavby pre skladovanie materiálu CO pre zabezpečenie
obyvateľstva budú centralizované (vo vlastníctve obce).
Zariadenia pre ochranu obyvateľstva sú určované plánom ukrytia, ktorý je spracovávaný a
aktualizovaný orgánmi obce ( samostatne, nie je súčasťou ÚPD) a pravidelne sa aktualizuje
podľa vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z.
Návrh zabezpečenia ukrytia obyvateľstva bude vychádzať z urbanistického riešenia
navrhovaného v ÚPN-O a teda aj jeho Z a D č. 3
a bude zohľadňovať rozvoj počtu
obyvateľstva na území obce.
Obec zabezpečí dopracovanie a schválenie plánu ukrytia obyvateľstva obce v prípade
ohrozenia v zmysle vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. a zrealizuje zariadenia na signalizáciu
a koordináciu činnosti v stave ohrozenia. V nich bude upresnená lokalizácia
verejnoprospešných stavieb v oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva ( stavby
zariadení na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia a stavby zariadení na signalizáciu
a koordináciu činnosti v stave ohrozenia ).
V zastavanom území obce- v jej západnej časti sa nachádza profesionálna hasičská
zbrojnica. Pôsobí tu 19 členný profesionálny hasičský a záchranný zbor Košice-okolie, ktorý
patrí pod Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
Okrem profesionálneho hasičského a záchranného zboru Košice-okolie v obci vznikol aj
dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), ktorý patrí medzi najaktívnejšie spoločenské organizácie
v Bidovciach. DHZ si svojpomocne vybudoval priestor pre svoju činnosť. V súčasnej dobe má
v prenájme od obce Bidovce motorové vozidlo Avia s hasičskou výbavou.
Z hľadiska požiarnej ochrany sa obec riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/ 2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi a ÚPN-O ich rieši v návrhu nových miestnych komunikácií
s dostatočnými šírkovými parametrami, zabezpečením dostatočného množstva vody pre účely
požiarnej ochrany v rámci verejného zásobovania obce vodou. Rozvody vody sú navrhované
tak, aby boli zokruhované.
Z hľadiska požiarnej ochrany riešenie Z aD č.3 ÚPN-O si nevyžaduje podrobnejší návrh
(lokalizáciu hydrantov a pod.), tento je predmetom podrobnejších stupňov ÚPD.
V obci je zrealizovaný systém rigolov odvádzajúcich dažďové vody zo zastavaného územia,
resp. uličných priestorov do vodných tokov, ktoré sú však nepostačujúce a v niektorých
prípadoch pri križovaní miestnych komunikácií aj znefunkčnené nedostatočnou údržbou. Tieto
rigoly sa však stávajú v dôsledku absencie splaškovej kanalizácie aj stokami.
Niektoré úseky vodných tokov v k. ú. obce sú upravované, avšak úpravy nie sú postačujúce
a pri prívalových dažďoch dochádza k zaplavovaniu priestorov v blízkosti vodných tokov.
Z a D č.3 ÚPN-O navrhujú zachytávať vodu vo vyššiepoložených územiach nad obcou.
Z hľadiska ochrany pred povodňami sú v Z a D č.3 ÚPN-O navrhované nasledovné
opatrenia:
- zrealizovať výsadbu protierozívnej zelene v zmysle Zákona č. 220/2004 §5 ;
- orbu vykonávať po vrstevniciach v zmysle Zákona č. 220/2004 §5 ;
- plochy s vysokou pôdnou a vodnou eróziou zalesniť v zmysle Zákona č. 220/2004 §10, príp.
zalesniť degradované poľnohospodárske pôdy ako pôdoochranné a vodozádržné plochy nad
jestvujúcou a plánovanou zástavbou v zmysle Zákona č. 220/2004 §9;
- na vodných tokoch : obnoviť meandre a vybudovať retenčné jazierka na zadržiavanie
prívalových vôd a ochranu nižšiepoloženého územia;
- úpravy tokov na Q 100 a navrhované hydrické biokoridory realizovať biotechnickými
metódami (prehĺbením dna potoka, vysadením vodomilných rastlín a pod.);
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- križovania vodných tokov s líniovými vedeniami dopravy riešiť mimoúrovňovo - mostnými
konštrukciami s dostatočným voľným priestorom pre prietok Q 100 a prívalových vôd;
- pozdĺž brehov potokov ponechať manipulačné plochy podľa požiadavky správcu toku - 5m
pozdĺž drobných vodných tokov ;
- kanalizačné zberače, čistiarne odpadových vôd, výrobné, skladové, ako aj obytné plochy je
potrebné zabezpečiť proti zaplaveniu povrchovými prietokmi Q100 a prívalovými vodami
- nerealizovať cesty kolmé na vrstevnice z dôvodu zabránenia rýchleho odtoku vôd
z územia;
- dôsledne dodržiavať koeficienty zastaviteľnosti územia ( nutnosť zadržiavania vody v území
vysadením zelene);
- akúkoľvek výstavbu na lokalitách, ktoré v súčasnosti nie sú chránené pred prietokom Q100 ročných veľkých vôd vodných tokov podmieniť
zabezpečením ich adekvátnej
protipovodňovej ochrany.

3.12. Prieskumné územia a chránené ložiská nerastov
Katastrálne územie obce Bidovce leží v prieskumnom území P 27/08 Košická kotlinageotermálna energia GEOTERM KOŠICE, a.s. Košice.

3.13. Ochrana prírody a krajiny
Podrobne popísaná kapitola ochrana prírody v ÚPN-O z r. 2004 sa v Zmenách a doplnkoch
č. 3 ÚPN-O Bidovce nemení- v zmysle Generelu nadregionálneho ÚSES SR ani NECONET sa v
riešenom území nenachádzajú žiadne nadregionálne prvky.
V Z a D č. 3 sa dopĺňa o údaj z ÚPN-VÚC Košického kraja- Zmien a doplnkov z r. 2014
nasledovne: katastrálnym územím obce Bidovce- severne od zastavaného územia obce
prechádza regionálny biokoridor spájajúci regionálne biocentrá BRV/5 ( Venošové ) a BRV/4 (
Mučiny ).
Katastrálne územie obce Bidovce sa nachádza v 1. stupni územnej ochrany zmysle
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, mimo veľkoplošných a maloplošných
chránených území a mimo území NATURA 2000.
Obec Bidovce nemá spracovaný Miestny územný systém ekologickej stability ( MÚSES),
ktorý je potrebné vypracovať z hľadiska reálneho zabezpečenia trvalej udržateľnosti kostry
ekologickej stability navrhnutej v ÚPN-O, resp. v Z a D č.3 ( viď výkres č.7 ), ktoré túto kapitolu
dopĺňajú nasledovne:
Súčasná krajinná štruktúra je v katastrálnom území obce Bidovce podľa údajov prevzatých
z PHSR z r. 2015 nasledovná:

Obec
Bidovce
Celkom*
Percentuáln
e vyjadrenie

Poľnohospodárske Lesné
pozemky
pozemky
8 13,0489
36,6471
82,87

3,73

Vodné
plochy
22,6448

Zastavané
plochy
62,7134

Ostatné
plochy
46,1253

Celkom
9 81,1795

2,31

6,39

4,70

100

Zdroj: Katastrálny úrad Košice, obec Bidovce, 2015.
*
údaje sú uvedené v ha
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Členenie poľnohospodárskej pôdy je nasledovné:
Druh pozemku
Obec Bidovce

Celkom*

Orná pôda

Záhrady

Ovocné sady

Trvalo trávnaté
porasty

Celkom

7 43,7372

26,6448

0

42,0487

8 13,0489

0

5,2

100

Percentuálne
91,5
3,3
vyjadrenie
Zdroj: Katastrálny úrad Košice, obec Bidovce, 2015.
*
údaje sú uvedené v ha

Z vyššieuvedených údajov vyplýva akútna potreba vypracovania agroenvironmentálneho
plánu spomínaného v ÚPN-O z r. 2004 a zabezpečenia jeho dodržiavania, resp. aspoň
striktného dodržiavania § 5 Zákona NR SR č. 220/2004, nakoľko väčšinu k.ú. obce tvoria
oráčiny.
Niektoré lokality je potrebné prehodnotiť
a posúdiť veľkosť a tvar intenzívne
poľnohospodársky využívaných pôdnych celkov nielen z hľadiska ekonomickej efektívnosti, ale
aj z hľadiska krajinnoekologického, pôdoochranného, ako aj z hľadiska ochrany pred
povodňami.
Na zabezpečenie krehkej ekologickej stability a druhovej biodiverzity v k. ú. obce Bidovce je
potrebné:
- rešpektovať a chrániť regionálny biokoridor severne od z.ú. obce ;
- rešpektovať navrhované miestne biokoridory a biocentrá (schematicky vyznačené v grafickej
časti );
- nové úpravy potokov realizovať biotechnickými metódami ( obnovou pôvodných meandrov,
prehĺbením dna potoka, vysadením vodomilných rastlín a pod.), s vytvorením retenčných
jazierok spomaľujúcich odtok vody z územia na na ochranu nižšiepoloženého územia pred
povodňami a prirodzeným zadržaním vody v území ( upresní sa v ďalšom stupni PD);
- hydrické biokoridory sledujú smer prúdenia dažďovej vody v teréne. Nerešpektovanie ich
smerovania v území napríklad neriešením ich mimoúrovňového križovania s akoukoľvek
líniovou dopravou ( chodníky, cesty a pod. ) spôsobuje degradáciu pôdy v daných bodoch a
tlaky na danú prekážku – t.j. dané teleso líniovej dopravy a môžu spôsobiť jej zničenie.
Križovania vodných tokov s líniovými vedeniami dopravy a technického vybavenia
navrhujeme riešiť mimoúrovňovo. Mostné konštrukcie nad vodnými tokmi musia byť
dimenzované s dostatočným voľným priestorom pre prietok Q 100 ( upresní sa v ďalšom
stupni PD );
- v zastavanom území obce zabezpečiť možnosť kontinuálnej interakcie fauny pozdĺž potokov
(miestne biokoridory hydrické ) bez kolízie s dopravou a inými možnými prekážkami.
Zároveň je potrebné vniesť do zastavaného územia čo najviac biomasy a rozmanitosti
vegetácie, ktorá je potrebná aj z hľadiska:
- urbanisticko-architektonicko-estetického (pozdĺž peších ťahov, v parčíkoch,
na terasách a verandách rodinných domov, vytváraním živých plotov a pod.)
- zadržania ( retencie ) vody v krajine
- zvyšovania a skvalitňovania zásob genofondu
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v zastavanom území obce na určených plochách realizovať náhradnú výsadbu zelene v zmysle
§ 9 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
znižovať komunálne znečisťovanie ovzdušia a znečisťovanie ovzdušia dopravou (
vybudovaním izolačnej zelene z pôvodných druhov drevín pozdĺž líniových dopravných
koridorov, podporou využívania alternatívnych obnoviteľných zdrojov vykurovania - slnečná
energia, príp. biomasa a pod.);
znižovať znečistenie povrchových a podpovrchových vôd (vybudovaním splaškovej
kanalizácie, ČOV, likvidáciou divokých skládok a dôsledným systémovým riešením
odstraňovania odpadu)
chrániť všetky pramene v k.ú. obce Bidovce ako miestne biocentrá
chrániť lesy viažúce pôdu, revitalizovať ich vysadiť ich predovšetkým pôvodnými druhmi
drevín v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z. §9 a §10 ;
zalesnenie na plochách nevhodných na poľnohospodárske využitie v zmysle Zákona č.
220/2004 Z.z. §9 a §10 môže byť realizované v zmysle §18a spomínaného zákona;
nepripustiť holorubný spôsob hospodárenia v lese;
poľnohospodárske pôdy využívať podľa ekostabilizačných opatrení vyznačených na výkrese č.
7 grafickej časti
pri súčasnom obhospodarovaní pôd dodržiavať protierózne opatrenia v zmysle Zákona č.
220/2004 Z.z. §5 ( orba po vrstevniciach, striedanie poľnohospodárskych plodín, vytvorenie
protieróznych pásov zelene );
nedovoľovať výruby krovín a drevín za účelom sceľovania pozemkov , zachovať tieto krovinné
zárasty, ktoré sú významnou zložkou vegetácie krajinného priestoru, prípadne ich obnoviť vo
vyrúbaných priestoroch ( okrem druhovej biodiverzity zabezpečujú aj vododržnosť územia );
nepripustiť dlhodobé odstránenie vegetačného krytu, t.j. nepripustiť rozoranie lúk ;
plochy s vysokou potenciálnou eróziou pôd a vysokou dynamikou transportu vody
a materiálu zalesniť v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z. §9 a §10 ;
obmedziť aplikácie priemyselných hnojív a pesticídov, ktoré ohrozujú existenciu rastlinných a
živočíšnych spoločenstiev ako aj čistotu podzemných a povrchových vôd ;
prijať opatrenia na zníženie množstva dusičnanov v pôde;
konvenčné hospodárenie na pôde postupne premieňať na alternatívne ekologické
poľnohospodárstvo.

3.14. Starostlivosť o životné prostredie
Kapitola týkajúca sa starostlivosti o životné prostredie z ÚPN-O z r. 2004 je v Z a D č.3
doplnená nasledovne:
V kapitole 3.13 tejto správy sú podrobne rozpísané ekostabilizačné opatrenia na lesnom
pôdnom fonde, v poľnohospodárskej krajine a iné, ktoré by mali zabezpečiť odstránenie
negatívnych javov ohrozujúcich kvalitu pôdy v k.ú. obce Bidovce (likvidáciou nelegálnych
skádok TKO, návrhom ekologicky optimálnych spôsobov hospodárenia na lesnej
a poľnohospodárskej pôde - zatrávnením časti ornej pôdy a využívaním v kultúre TTP,príp.
zalesnením , vysadením protierozívnej zelene a pod.) zabezpečujúcich ochranu pôdnych a
vodných zdrojov. V kapitole 3.11. tejto správy sú zas popísané spôsoby ochrany pred
povodňami, ktoré ohrozujú zastavané a iné územia v k.ú. obce ( úprava brehov biotechnickými
metódami a pod.). Ochrana pôdnych zdrojov sa zabezpečuje Zákonom č. 307/1992 Zb. z.
o ochrane PP a Zákonom č. 220/2004 Zb.z..
Pre obec Bidovce je ďalej dôležité, aby sa dodržiavali nasledovné opatrenie na ochranu
obyvateľov obce pred zdrojmi znečistenia ovzdušia a hluku z dopravy:
- realizovať koncepčný návrh na zníženie absolútneho množstva emisií pri projektovaní
ďalších stupňov PD jednotlivých križovatiek ciest nasledovným spôsobom:
- zaistiť na ceste plynulosť dopravy
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- dimenzovať cesty tak, aby zabezpečovali plynulý prejazd pri očakávaných zmenách
dopravných intenzít
- pozdĺžny sklon nivelety ciest navrhnúť čo najmenší
- vzdialenosť medzi cestami I. a II. triedy a stavebnou čiarou zástavby maximálne zväčšiť
- pri projektovaní nových budov členením fasád priľahlých ku cestám I. a II. triedy docieliť
zvýšenie mechanickej turbulencie.
- medzi cestou I. a II. triedy a obytnou zástavbou zriadiť ochranný vegetačný pás ;
vybudovaním splaškovej kanalizácie pre navrhované lokality a jej napojením na ČOV
zabezpečením vypracovania VZN o podmienkach chovu hospodárskych zvierat v obci;
renaturalizáciou vodných tokov, vysadením protierozívnej zelene a inými úpravami
zabezpečujúcimi maximálne zadržanie vody v území (dostatočná vlhkosť je nevyhnutná pre
zabezpečenie potrebnej čistoty ovzdušia);
rekonštrukciou a zachovaním jestvujúcej vegetácie v sídle (podporou ochrany pôvodných
druhov drevín, krovín a bylín - pravidelnou kontrolou ich zdravotného stavu a ich obnovou);
lokalizáciou nových lokalít sídelnej vegetácie (izolačnej zelene pozdĺž líniových dopravných
ťahov, nových parkových úprav, miestnych biokoridorov, ako aj zelene ako súčasti peších
ťahov a peších priestranstiev pred objektmi občianskej vybavenosti);
podporou projektov s využitím obnoviteľných zdrojov energie (využitie slnečných kolektov a
fotovoltaiky pri novostavbách a rekonštrukciách stavieb);
zabezpečením udržiavania čistoty verejných priestorov (zníženie sekundárnej prašnosti).

Okrem vyššie spomenutých opatrení, ktoré zabezpečia skvalitnenie životného prostredia,
navrhujeme vytvoriť estetické pešie priestranstvá so zeleňou pred objektmi občianskej
vybavenosti – v ďalších etapách spracovania ÚPD bude potrebné vypracovať ÚPN zón
s podrobnejším návrhom verejných priestranstiev v obci (a následne projektov realizačných so
štýlovo zjednotenými prvkami urbanistického designu pre celú obec – lavičky, smetné koše,
verejné osvetlenie, mobilnú zeleň a pod.) – s cieľom vytvorenia kvalitného životného
prostredia pre obyvateľov obce a jej návštevníkov, následne na tvorbu propagačných
materiálov o obci a v konečnom dôsledku aj na zlepšenie možností podnikania v oblasti
cestovného ruchu, a tým aj zabezpečenie výraznejšieho zlepšenia ekonomickej situácie
obyvateľov obce.

3.15. Verejné dopravné vybavenie
Z a D č. 3 ÚPN-O Bidovce dopĺňajú kapitolu 3.15.1. Cestná doprava o zmenu kategorizácie
ciest III. triedy, t.j. cesta III. triedy III/018230 vedúca z Bidoviec do Keceroviec sa mení na cestu
III/3295 a cesta III. triedy III/050254 na III/3332. Súčasné nevhodne riešené napojenie cesty
III/3332 na cestu I. triedy I/50 bolo v ÚPN-O z r. 2004 zrušené a preložené do navrhovanej
križovatky posunutej o cca 200 m , kde je mylne uvádzané , že ide o križovatku ciest I. a II.
triedy. Cestu III. triedy III/3332 navrhujeme v Z a D vyústiť na cestu I. triedy do križovatky s
doporučením kruhového tvaru navrhovanej na zabezpečenie bezpečného sprístupnenia
jestvujúcej plochy občianskej vybavenosti a navrhovanej lokality bývania a rekreácie v blízkosti
Bidovského rybníka.
Vzhľadom na dosiahnutie pre obec potrebného odľahčujúceho efektu obchvatu cesty II.
triedy II/576 navrhnutého čiastočne v ÚPN-O z r. 2004 a Z a D ÚPN-O z 2011 dopĺňame tento o
úsek vedený smerom juhozápadným od križovatky navrhovanej v ÚPN-O z r. 2004 a v blízkosti
budúcej diaľnice D1 trasovaný čiastočne po jestvujúcej ceste sprístupňujúcej ČOV a s
napojením sa na navrhovaný diaľničný privádzač, ktorý by odľahčil túto cestu II. triedy od
predpokladanej nadmernej zaťaženosti po dostavaní tohto diaľničného úseku D1 v smere z
Budimíra do Michaloviec.
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V Z a D č.3 ÚPN-O je navrhnuté zrealizovať aj severný úsek obchvatu cesty II/576 , ktorého
realizácia bude pottrebná aj z dôvodu bezpečného sprístupnenia areálu výroby navrhovaného
v Z a D č.2 zo severnej strany, nakoľko jestvujúce napojenie tohto areálu na cestu II/576 je
nevyhovujúce a objekt rodinného domu, ktorý mal byť asanovaný z dôvodu eliminácie tejto
dopravnej závady, bol zrekonštruovaný.
Z a D č.3 ÚPN-O rešpektujú navrhovanú kategorizáciu nadradenej cestnej komunikačnej
siete v ÚPN-O z r. 2004 okrem lokality AquaBid, ktorej komunikačný systém sa mení a presúva
do etapy výhľad .

-

-

-

-

-

-

 Návrh komunikačnej siete v zastavanom území obce:
sieť existujúcich obslužných komunikácií postupne prestavať na kategóriu MOK 7,5/40, príp.
na kategóriu MOK 6,5/30 (dvojpruhovú miestnu komunikáciu v stiesnených podmienkach
v zmysle STN 73 6110) so šírkou vozovky 5,5 m s jednostranným peším chodníkom min. šírky
1,5 m;
miestne komunikácie, ktorých tesná zástavba neumožňuje rozšírenie uličného priestoru,
navrhujeme dobudovať cesty na kategóriu MOK 3,75/30- ide o jednopruhové komunikácie
s obojsmernou premávkou s výhybňami, resp. kde je to možné, tak tieto cesty navrhujeme
zjednosmerniť;
v navrhovanej zástavbe IBV navrhujeme výstavbu komunikácií vo funkčnej C3 kategórie
MO(MOU) 6,5/40(30) - obytné ulice v nízkopodlažnej zástavbe s priamou obsluhou všetkých
objektov za stanovených podmienok premávky (rýchlosť max. 30 km/h, prednosť chodcov
pred automobilovou dopravou, tvorba mikropriestorov so zeleňou apod.) za podmienky, že
existujúce prístupové komunikácie ku novým lokalitám IBV budú zrekonštruované na šírku
vozovky 6,0 m postupným uvoľnením uličného priestoru ;
v navrhovaných lokalitách navrhujeme uličný priestor v ďalších stupňoch PD riešiť v
obytných lokalitách s min. šírkou 12 m z dôvodu dostatočného priestoru pre parkovanie,
pešie a cyklistické chodníky, zeleň, v zeleni vedené inžinierske siete, a pod. a v lokalitách
výroby s min. šírkou 25 m;
v obytných lokalitách navrhujeme prístupové komunikácie riešiť ako miestne cesty funkčnej
triedy C3, kategórie MO ( MOU) 7,5 ( 6,5 )/40 (30) (prednosť chodcov pred automobilovou
dopravou, tvorba mikropriestorov so zeleňou a pod.). Komunikácie navrhujeme povrchovo
upraviť na strednú živičnú úpravu a kde je to priestorovo možné ( ako aj u všetkých
navrhovaných komunikácií ) doplniť peším chodníkom;
pri návrhu miestnych komunikácií v ďalších stupňoch ÚPD a PD rešpektovať zásadu
trasovania týchto ciest v smere vrstevníc s minimálnym sklonom ciest a s minimálnou dĺžkou
úsekov kolmých na vrstevnice z dôvodu zabezpečenia vododržnosti územia, a tým aj vhodnej
mikroklímy v obci.
 Hromadná autobusová doprava
V zastaviteľnom území obce navrhujeme zvýšiť počet autobusových zastávok vzhľadom na
dodržanie pešej dostupnosti 500 m pre celú obec- t.j. aj pre navrhované obytné lokality a
plochy výroby a zriadiť samostatné zastavovacie pruhy pre zastavovanie liniek hromadnej
autobusovej dopravy ( s upresnením v ďalšom stupni PD ).
 Statická doprava
Potreba parkovacích státí sa upresní v ďalších stupňoch PD podľa spresnenia kapacít
občianskej vybavenosti . V ďalších stupňoch PD budú pre objekty služieb a občianskej
vybavenosti navrhované parkovacie státia pre stupeň automobilizácie 1 : 3,5 v počte podľa
ukazovateľov STN 736110.
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Je potrebné vytvoriť dostatok navrhovaných parkovacích stojísk, vytvára sa tak
bezstresová situácia pre domáce obyvateľstvo aj pre návštevníkov a zabraňuje sa devastácii
prírodných nespevnených plôch pri mimoriadnych špičkových nárokoch.
U ponukových plôch, ktoré sú navrhované na polyfunkčné využitie – pre distribúciu, služby
a bývanie ako aj pre plochy ďalších podnikateľských aktivít, nezávadnej výroby, občianskej
vybavenosti komerčného charakteru, či pri zmene funkčného využitia už existujúcich objektov
alebo areálov je potrebné požadovať zabezpečenie potrieb statickej dopravy v zmysle
ukazovateľov STN 73 6110 na vlastnom pozemku.
Taktiež pri zmene funkčného využitia už existujúcich objektov je potrebné požadovať
zabezpečenie potrebného počtu parkovacích státí na vlastnom pozemku, čím sa zabráni
parkovaniu vozidiel na prírodných nespevnených plochách.
Pre potreby bytových domov navrhujeme spracovať komplexné riešenie územia v okolí
bytoviek s návrhom výstavby garáží v počte l b.j.- 1 garážový box, ako aj s návrhom plôch
zelene a oddychu.
Statická doprava v obytnej zástavbe bude v ďalších stupňoch PD navrhovaná so stálymi
státiami na vlastných pozemkoch ( v uličných profiloch - krátkodobé státia ).
Navrhované parkoviská v ďalšom stupni PD je potrebné riešiť s lapačmi ropných produktov
(ochrana spodných vôd).
 Pešie komunikácie
V Z a D ÚPN-O na úseku peších komunikácií navrhujeme :
o v zastavanom území obce:
verejný priestor pre vybudovanie peších chodníkov pozdĺž hlavnej komunikačnej siete
obce - pozdĺž ciest II. a III. triedy pešie chodníky min. šírky 1,5 m v celej dĺžke
v zastavanom území obce aspoň jednostranné, príp. obojstranné ;
verejný priestor pre vybudovanie peších chodníkov pozdĺž všetkých jestvujúcich a
navrhovaných miestnych ciest - v navrhovaných lokalitách je potrebné v rámci uličného
priestoru vybudovať aspoň jednostranné, príp. obojstranné pešie chodníky min. šírky
1,5 m v súlade s platnými ukazovateľmi STN 73 6110 ;
v blízkosti zariadení občianskej vybavenosti verejný priestor pre vybudovanie
spevnených peších priestranstiev so zeleňou ;
 Cyklistické trasy
V Z a D č.3 ÚPN-O navrhujeme zrealizovať cykloturistické trasy s napojením sa na susedné
obce vyznačené vo výkrese č. 1a grafickej časti , ako aj systém cyklistických chodníkov
vedeným mimo uličné koridory v zastaviteľnom území obce. V ďalšom stupni ÚPD (v ÚPN -Z)
bude upresnená segregácia automobilovej pešej a cyklistickej dopravy v zastavanom území
obce detailnejším riešením uličného koridoru vrátane zelene a šírkové usporiadanie v zmysle
STN 73 6110.
 Cestné ochranné pásma a negatívne účinky cestnej dopravy
Základné cestné ochranné pásma v extravilánových úsekoch ciest v k.ú. obce Bidovce sa oproti
ÚPN-O z r. 2004 nemenia , sú v súlade s vyhláškou FMD č. 35 z r. 1984.
Kapitola 3.15.5 správy z r. 2004 sa dopĺňa nasledovne:
Pre obytné súbory je stanovená najvyššie prípustná hodnota hladiny hluku vo vonkajších
priestoroch pozdĺž základnej komunikačnej siete max.60 dB (A).
Pri ďalšej výstavbe je potrebné pre zníženie negatívnych účinkov z dopravy dodržiavať
nasledujúce doporučenia:
 doporučenia pre zníženie účinkov cestnej dopravy na čistotu ovzdušia
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Koncepčný návrh opatrení na zníženie absolútneho množstva emisií je nasledovný :
1) zaistiť na cestách I., II. a III. triedy plynulosť dopravy riešením dopravných závad
( nevhodne riešených križovatiek )
Vzhľadom na zabezpečenie plynulosti dopravy na cestách sú navrhované vzdialenosti
križovatiek v súlade s platnou legislatívou - na ceste I. triedy min. 300 m a na ceste II. triedy
min. 80 m a na miestnych cestách min. 50 m.
V grafickej časti Z a D č.3 ÚPN-O sú vyznačené schematické priestory potrebné na
doriešenie križovatiek s upresnením ich tvaru v ďalších stupňoch PD. Vo vnútri
navrhovaných lokalít sa miestne komunikácie môžu pretrasovať v ďalšom stupni PD pri
dodržaní vjazdov na dané lokality ( aj výhľadových ) a platných noriem.
2) vzdialenosť medzi cestami I., II. a III. triedy a stavebnou čiarou zástavby v ďalších stupňoch
PD maximálne zväčšiť
3) pri projektovaní nových budov členením fasád priľahlých ku cestám I., II. a III. triedy
docieliť zvýšenie mechanickej turbulencie
4) medzi cestami I., II. a III. triedy a obytnou zástavbou zriadiť navrhovaný ochranný
vegetačný pás.
 doporučenia pre zníženie hladín hluku
Je potrebné uvažovať o dopravných, technických a vegetačných prostriedkoch
obmedzujúcich škodlivé pôsobenie hluku ako:
- zriaďovanie ochrannej zelene medzi nadradenou cestnou sieťou a zástavbou
- vhodné tvarové architektonické riešenie znižujúce hlučnosť realizáciou protihlukových
fasád, izoláciou okien a pod.

3.16. Verejné technické vybavenie
Z a D č.3 dopĺňajú kapitolu 3.16.1. Zásobovanie pitnou vodou nasledovne:
Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravotnej nezávadnosti zdroja pitnej vody v k.ú. Bidovce
navrhujeme svahy nad týmto zdrojom preklasifikovať z ornej pôdy na les v zmysle §9 Zákona č.
220/2004 Z.z. . Vzhľadom na výdatnosť tohto zdroja bude tento postačovať aj na návrhové
obdobie.
Pri výpočte potreby vody sa vychádza z Vyhlášky č.684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu
verejných vodovodov a verejných kanalizácií:
o
Potreba vody v súčasnosti:
Obec Bidovce:
bytový fond ( 1483 obyvateľov ):
- priemerná denná Qp = 1483 x 0,135 = 200 m3 d-1
občianska a technická vybavenosť:
- priemerná denná Qp = 1483 x 0,025 =37 m3 d-1
V Z a D č.3 ÚPN-O sa počíta s počtom obyvateľov v obci Bidovce 2630.
o
Potreba vody pre navrhovaný stav:
( samostatne pre obec Bidovce) :
bytový fond:
- priemerná denná Qp = 2630 x 0,135 = 355 m3 d-1
občianska a technická vybavenosť:
- priemerná denná Qp =2630 x 0,025= 105 m3 d-1
Potreba vody celkom:
priemerná denná potreba vody
Qp = 460m3.d-1
maximálna denná potreba vody
Qm = Qp x 1,6 = 502 m3.d-1
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Akumulácia vodojemov pre všetky obce skupinového vodovodu ( Bidovce, Ďurďošík,
Trsťany, Ďurkov a Ruskov) navrhovaná v ÚPN-O z r. 2004 s návrhom na zdvojnásobenie
súčasnej kapacity vodojemu 2x 250 m3 je postačujúca aj pre návrhové obdobie Z a D č. 3 ÚPNO.
Vo vzťahu k funkčným plochám navrhovaným nad hornou hranicou tlakového pásma
jestvujúceho vodojemu bude potrebné v lokalite "Viničky" umiestniť čerpaciu stanicu na
jestvujúcom rozvodnom potrubí do navrhovaného vodojemu s kótou dna 323 m. n. m. a
kapacitou 1x 50 m3, príp. 2 x 50 m3 ( s doporučením umiestnenia v polyfunkčnom objekte s
občianskou vybavenosťou nad touto obytnou lokalitou a s vytvorením II. tlakového pásma pre
ďalší možný rozvoj obce nad hornou hranicou tlakového pásma jestvujúceho vodojemu ) .
Do času výstavby vodojemu je možné dočasne tlakové pomery v lokalite riešiť
umiestnením automatickej tlakovej stanice (ATS) v priestoroch budúcej čerpacej stanice do
vodojemu. Podrobné technické parametre sa upresnia v ďalšom stupni PD.
Z a D č. 3 ÚPN-O dopĺňajú kapitolu 3.16.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
nasledovne:
Obec Bidovce má schválený projekt na stavebné povolenie na rekonštrukciu jestvujúcej
ČOV so zmenou technológie a zvýšením kapacity na 3515 EO bez potreby jej plošného
rozšírenia ( produkované znečistenie 60g BSK5.obyv.-1.d-1, spotreba vody 150 l. obyv.-1.d-1 ),
ktorá postačuje pre návrhové obdobie ako pre samotnú obec Bidovce ( navrhovaných 2630
obyvateľov s rezervou 285 obyvateľov ) , ale aj pre obce Trsťany ( max. 500 obyvateľov ) a
Ďurďošík ( max. 900 obyvateľov ).
Navrhnutá technológia čistenia odpadových vôd v procese nízko zaťažovanej aktivácie s
aeróbnou stabilizáciou kalu predstavuje v súčasnosti špičkové riešenie pre ochranu
povrchových vôd.
Z a D č. 3 ÚPN-O dopĺňajú kapitolu 3.16.3 Vodné toky a nádrže nasledovne:
Úpravy potokov v k.ú. obce je potrebné realizovať biotechnickými metódami ( obnovou
pôvodných meandrov, prehĺbením dna potoka, vysadením vodomilných rastlín a pod.),
s vytvorením
retenčných jazierok spomaľujúcich odtok vody z územia na ochranu
nižšiepoloženého územia pred povodňami a prirodzeným zadržaním vody v území
( upresní sa v ďalšom stupni PD).
Pozdĺž brehov potokov je potrebné podľa možnosti ponechať manipulačné plochy podľa
požiadavky správcu toku - 5 m pri malých vodných tokoch a 10 m pri významných vodných
tokoch ( Olšava ), príp. vybudovať komunikáciu so sprievodnou zeleňou.
Križovania vodných tokov ( ale aj občasných potokov ) s líniovými vedeniami dopravy a
technického vybavenia navrhujeme riešiť mimoúrovňovo. Mostné konštrukcie nad vodnými
tokmi musia byť dimenzované s dostatočným voľným priestorom pre prietok Q 100 ( upresní
sa v ďalšom stupni PD ).
Trvaloudržateľnými spôsobmi na zadržania vody v území sú : vyššiespomenuté úpravy
potokov ( obnovou pôvodných meandrov, prehĺbením dna potoka či rieky, vysadením
vodomilných rastlín , vytvorením retenčných vodných plôch spomaľujúcich odtok vody
z územia a na ochranu nižšiepoloženého územia pred povodňami ) , ďalej vysadenie
protierozívnych pásov zelene v teréne v smere vrstevníc s takou hustotou, aby umožňovala
vytváranie prirodzených terás na realizovanie smeru orby výlučne po vrstevniciach a
zatrávnenie vyššiepoložených orných pôd a ich využívanie ako TTP na plochách so sklonom
väčším ako 12%, príp. ich zalesnenie ( v zmysle §9 Zákona 220/2004 Z.z. ).
Z a D č.3 ÚPN-O okrem návrhu na zadržiavanie vody v katastrálnom území obce Bidovce
doporučuje zadržiavanie vody v území vyššiepopísaným spôsobom aj vo všetkých susedných
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obciach ( hlavne vyššiepoložených nad obcou , ktoré môžu ovplyvniť zadržiavaním vody vo
svojom území aj zníženie rizika záplav v k.ú. obce Bidovce).
Z a D č. 3 ÚPN-O dopĺňajú kapitolu 3.16.4. Energetika a energetické zariadenia
nasledovne:
Vzdušné vedenia VVN, ako aj VN po okraje zastavaného územia budú opatrené
zariadeniami na ochranu ornitofauny. V navrhovanom zastavanom území obce navrhujeme
vedenia VN realizovať káblami v zemi v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. - §45 bod 1/ a 2/ .
Celkový navrhovaný počet obyvateľov v návrhovom roku 2040 je cca 2 630 obyvateľov.
Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou bude bytová výstavba riešená v stupni
elektrizácie „A“ podľa STN 33 2130 (tarifa D1,D2 - VSD a.s.).
Súčasne s výstavbou bytov navrhujeme rozšírenie plôch občianskej a technickej
vybavenosti a nezávadnej výroby.
Podielové zaťaženie bytového odberu bude nasledovné:
PbI.= Sbl. . nI
= 730 b.j. x 1,5 kW = 1095 kW
Pre navrhované zariadenia občianskej vybavenosti bude nárast podielového zaťaženia
v čase maxima približne ( upresní sa v ďalších stupňoch PD) nasledovný:
Pvyb.I. =350 kVA .
Pre pokrytie uvedeného podielového zaťaženia bude potrebný transformačný výkon
(účinník 0,98, max.zaťaženie transformátora 80%) :
PT = (1095 /0,98 + 350 ) /0,8= 1834 kVA (min.).
Pre zabezpečenie rovnomerného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou
navrhujeme 5 trafostaníc celkom, t.j. rekonštruovať jestvujúce transformačné stanice
výmenou za kioskové, ktoré slúžia na napojenie distribučnej siete, podľa ich typu - na
inštalovaný výkon do 400 kVA (podľa konkrétnych požiadaviek ) a postaviť v obci nové
transformačné stanice o výkone do 400 kVA a napojiť ich 22 kV zemným káblovým vedením
v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. - §45 bod 1/ a 2/ .
Ďalej navrhujeme demontovať časť pôvodných vzdušných prípojok 22 kV ( v
zastaviteľnom území obce ), čím sa uvoľní priestor pre výstavbu a dotknuté časti prípojky
navrhujeme nahradiť zemným káblovým vedením. Podzemné káblové elektrické vedenie
navrhujeme zrealizovať v navrhovanom komunikačnom priestore pred (medzi) obytnými
parcelami.
Distribučnú sieť NN v celej obci Bidovce, ako aj rozvod verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu navrhujeme riešiť zemným kábelovým vedením trasovaným v uličných koridoroch a
iných verejných priestoroch.
Trasy jednotlivých vedení a umiestnenie transformačných staníc sa upresnia v ÚPN-zón a
ďalších stupňoch PD. V prípade riešenia konkrétneho záujmového územia je potrebné požiadať
o vyjadrenie k existencii sietí na predpísanom formulári VSD, a.s, kde sa upresnia tieto trasy
a umiestnenie TS.
V kapitole 3.16.5. Zásobovanie teplom sa nenavrhujú zmeny, geotermálna energia sa
však bude využívať zatiaľ len vo výhľadovom časovom horizonte, kde by bolo vhodné uvažovať
aj s využitím geotermálnej energie okrem rekreačného a priemyselného využitia aj na
zásobovanie teplom občianskej vybavenosti a domácností .
Z a D č. 3 ÚPN-O dopĺňajú kapitolu 3.16.6. Zásobovanie plynom nasledovne:
Aktualizované určenie potrieb plynu:
Predpokladaný návrhový stav je 2630 obyvateľov a 730 b.j..
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Potreby plynu pre obyvateľstvo budú:
- hodinová
Qp =730 domov x 2,5 m3h-1 = 1825 m3h-1
- ročná
Qr = 730 domov x(180 + 3600 + 260)m3 = 2949,20 tis m3
Potreby pre vybavenosť sú predpokladané v množstve 10-20% z potrieb pre obyvateľstvo.
Plynovodnú STL sieť navrhujeme riešiť v ďalších stupňoch PD s možnosťou pripojenia obcí
Ďurďošík a Trsťany .
Rozšírenie siete bude budované súbežne s výstavbou jednotlivých lokalít. Rozšírenie
plynovodnej siete navrhujeme vybudovať z rúr PE profilov D63 ( výnimočne 50) - 150mm (
dimenzie STL plynovodu bude potrebné navrhnúť na základe hydraulického posúdenia siete
v ďalšom stupni PD).
Zástavbu pozdĺž trasy bezpečnostného pásma (BP ) distribučného VTL plynovodu DN80 PN
6,3MPa ( 50m ) vedúceho do regulačnej stanice plynu VTL/STL ( s BP 50m ) v juhozápadnej
časti k.ú. obce je z bezpečnostného hľadiska potrebné v podrobnejších stupňoch PD navrhnúť
tak, aby objekty boli chránené - napr. pásmom zelene, či realizáciou zemného valu na vlastnom
pozemku umiestneným súbežne s trasou VTL plynovodu a pod..
Z a D č. 3 ÚPN-O dopĺňajú kapitolu 3.16.7. Telekomunikácie nasledovne:
Z hľadiska telekomunikačných vedení navrhujeme v Z a D ÚPN-O rozšírenie miestnej
telefónnej siete riešiť úložnými káblami s kapacitou umožňujúcou 100 % telefonizáciu bytov Pp= 730 max.
Občianska vybavenosť = 50% z Pp bytových jednotiek.
Celkový navrhovaný počet Pp +Pp = 1095 max.
Miestne telefónne vedenia jestvujúce navrhujeme zrekonštruovať a viesť káblami v zemi (
zo strany obce bude potrebné upovedomiť správcu siete o plánovaných rozkopávkach v obci
z dôvodu možnosti pripoloženia a rozšírenia miestnej telefónnej siete).
Navrhované miestne telefónne rozvody k navrhovaným plochám bývania, občianskej
vybavenosti, športu a pod. navrhujeme realizovať ako kábelové uložené v zemi. Súbežne
s káblovými rozvodmi navrhujeme uložiť paralelné káblové chráničky pre dodatočné uloženie
metalických a optických vedení, a to aj pre alternatívnych telekomunikačných operátorov.

3.17. Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
a vrátenie pôdy do PP a LP
V katastri obce Bidovce boli vyčlenené podľa prílohy č.2 NV SR č.58/2013 Z. z. O odvodoch za
odňatie a neoprávnený záber PP nasledujúce BPEJ: 0506002/5, 0511002/5, 0512003/6.
Vyhodnotenie zámerov na poľnohospodárskej pôde:
REKAPITULÁCIA
Rekapitulácia

Celková výmera pôdy
spolu
Z toho poľnohosp. pôda
Z toho nepoľnohosp. pôda

Záber
z PP spolu
(ha)

ZÚO
Spolu
(ha)

29,6519

2,0454

26,7899
2,8620

0,5338
1,5116

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Bidovce
Sprievodná správa

ZUO
chráne
né
pôdy
(ha )
-

mimo ZÚO
spolu
(ha)

Mimo ZUO
chránené
pôdy
(ha)

Vrátenie
do PP
spolu
(ha)

Z toho
vrátenie PP
mimo ZUO
na chrán.
pôdach
(ha)

27,6065

16,5194

21,0588

21,0588

26,2561
1,3504

16,5194
-
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Táto problematika je podrobne spracovaná v samostatnej textovej prílohe- Vyhodnotenie
perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely, ktorá je súčasťou týchto Zmien
a doplnkov č.3 ÚPN-O Bidovce.
Východiskovými podkladmi pri vyhodnocovaní perspektívneho použitia pôdneho fondu a
lesného pôdneho fondu bol komplexný urbanistický návrh ( výkres č. 2 grafickej časti ), hranice
súčasne zastavaného územia obce k 1. 1. 1990, druh pozemkov ( kataster nehnuteľnosti ) a
hranice a kódy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ( BPEJ ).

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Bidovce
Sprievodná správa
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