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Vec
Stavba ,,Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa - I. časť: Rekonštrukcia parkoviska"
_ oznámenie o začatí konania o predíženíplatnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou

Dňa 24.04.2020 podal splnomocnený Generálny investor Bratislavy, lČo: 00698393, so sídlom
Záporožská 5, 852 92 Bratislava, v zastúpení stavebníka Hlavného mesta sR Bratislavy, lČo: 0060348t, so
sídlom Primaciálne námestie č.L,8].4 99 Bratislava, žiadosťo predíženie platnostistavebného povolenia
č.s.:08247/2018/cDD-3, vydaného Bratislavským samosprávnym krajom dňa 24.09'20L8, právoplatné
dňom 3L.10.20L8. Citovaným rozhodnutím bola povolená realizácia stavebných objektov:

so 301-00 Sociálne zázemie vodičov
so 5o4-oo Žumpa pre So 3o1-oo
so 601'00 Elektrická prípojka pre automat cestovných lístkov na Popradskej ulici
so 602-00 Elektrická prípojka pre osvetlenie prístrešku
so 603-00 Elektrická prípojka pre So 301-00
so 605-00 Elektrická prípojka pre elektronický zastávkov'ý informačný systém
so 605-01 EIektrická prípojka pre akustický systém pre nevidiacich
a slabozrakých
so 621-00 Úprava trolejového vedenia
so 621-01 Dialkové ov!ádanie vrýhybiek
ktoré sú súčasťou líniovej stavby: ,,Parkovisko prl cintoríne Vrakuňa - l. časť:
Rekonštrukcia parkoviska", a ktoré sú súčasťou trolejbusovej dráhy, däĺej len
,,stavba".
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Prílohy Vybavuje;



Stavebník:

Vlastník stavby:

Miesto stavby:

Hlavné mesto SR Bratis|ava, so sídlom Primaciálne námestie L,81'4 99 Bratislava,
lČo: oo 603 481, zastúpený splnomocnenou príspevkovou organizáciou Generálny
investor Bratislavy, lČo: oo 698 393 so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava.

Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č.1',8L4 99 Bratislava,
lČo:oo 603 48L.

Mestská časť Bratislava _ Vrakuňa. pozemky vedené v registri ,,C" parcelné č' L237,
L238,I24'J- v katastrálnom území Vrakuňa, Bratislava, Vo vlastníctve Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava podl'a LV č. t327.
Mestská časť Bratislava - Ružinov' pozemky vedené V registri ,,C" parcelné čísla
608411 a 6084/2 v katastrálnom území Ružinov nemajú zaloŽené listy vlastníctva. Na
týchto pozemkoch sa nachádza stavba prejazdného úseku cesty l/63 - Popradská ul.
a časť komunikácie čučoriedková (vjazd na parkovisko pri cintoríne). Podl'a
identifikácie parcely č.6084/1, a č. 6084/2v dotknutom úseku cesty l/63 a miestnej
komunikácie Čučoriedková ul. ležia na pozemkoch registra ,,E" ako parcely č.782/8,
č.78212, č' 782/3 č' 783, č' 786, č.787, č' 7go, č. ]g],'lL, č. 791'/2 a č' 794 kat. úz.
Ružinov.

Druh stavby:

Účet stavby:

Spracovatel'PD: lPoS, spol. sr. o., so sídlom Horná26,91401' Banská Bystrica - kolektív odborne
spôsobilých osôb, v decembri 20].5'

Rozhodnutie o umiestnenístavby: č.UR/L83lL7z5l2ot6/su/KE-L57 zo dňa Lo.oz'2oL6, právoplatné dňa
29.03.2016.

Stavebné povolenie: č.s':08247/2018/cDD-3 zo dňa 24'o9.2oI8, právoplatné dňa 31.10.2018.

Ako dôvod svojej žiadostio predíženie platnosti stavebného povolenia stavebník uviedolfinančné
možnosti Hlavného mesta sR Bratislavy a skutočnosĹ Že nedošlo k technickým úpravám pôvodného
projektového riešenia stavby z decembra 20].5. o predíženie jeho platnosti požiadal do 3L.IO.2022.

Bratislavský samosprávny kraj, ako Vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie
pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke
dráhy alebo doprave na nej podl'a s L05 ods' 1 písm' c) zákona č. 5L3/2oOg Z. z. o dráhach a o zmene
adoplnení niektoných zákonov vznení neskorších predpisov a s L20 stavebného zákona, vzastúpení
riaditelbm odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podl'a čl. X bodov 7. a 8.
organizačného poriadku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. L a Dodatku č. 2
v spojení s s ].6 ods. 3 zákona č. 302/2oo1- z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podl'a 5 69 ods. ]. stavebného zákona
v nadväznosti na $ 61 ods. ]. stavebného zákona s použitím s 18 ods. 3 zákona č.71,ltg67 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), oznamuje všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o predížení pIatnosti stavebného povolenia.

špeciálny stavebný úrad upúšťa podl'a 5 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania
aj miestneho zisťovania.

Šoeciálnv úrad oodl'a 6 61 ods. 3 stavebného zákona u rčuie účastníkom ania Iehotu

zmena dokončenej líniovej stavby,

inžinierska stavba _ mestská dráha

e
svoie námietkv upozorňuie účastníkov konania. kv neorihliadne.že sa na neskoršie oodané nám
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námietky a pripomienky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného
plánu zóny sa neprihliada ($ sr ods. 1 stavebného zákona)'

šoeciálnv stavebnÝ úrad upovedomuie dotknuté orgánv o začatí konania o predížení platnosti
stavebného povolenia iednotlivo. Dotknuté orgánv sú povinné oznámiť svoie stanovisko v rovnakei
lehote, vktorei môžu uplatniť svoie námietkv účastníci konania. t.i. 10 pracovnÝch dní. Ak niektoý
z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predíži špeciálny stavebný úrad na jeho
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĹženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povolbvanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí
($ 6]. ods. 6 stavebného zákona).

Upozornenie:
Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo

iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo
prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice ( $ 17 správneho poriadku).

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásťsvedkom
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke ( 5 33 ods. 1 správneho poriadku)'

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnost', aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu ikspôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie, v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo obhliadke, ak ich stavebný úrad nariadil'
V opačnom prípade najneskôr v lehote určenej stavebným úradom ( s E: ods' 2 v nadväznosti na $ 27
správneho poriadku). Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré
sú mu známe (5 34 ods. 3 správneho poriadku).

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre vydanie rozhodnutia v budove Úradu BSK -
odbor dopravy, prízemie, kancelária 22, úradné dni: pondelok 9,oo-].1,3o a L2,3o-!5,30; streda 9,oo-]-]-,30
a L2,30-I5,30; piatok 9,00-1].,30 hod.), prípadne po dohode na tel. č' 02/48264703.

Mgr. MichalHalabica
riaditel'odboru

Tento dokument sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou v zmysle $ 61 ods. 4
stavebného zákona v nadväznosti na $ 26 ods. 2 správneho poriadku.

Doručenie verejnou vyhlóškou sa vykond tak, že sa písomnosť vyvesĺ po dobu 15 dní na úradnej
tobuli spróvneho orgónu. Posledný deň tejto tehoty je dňom doručenia' Správny orgón zverejňuje
pĺsomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmd v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej
úradnejtabuli spróvneho orgónu na mieste, ktorého sa konanie týko.

Miestom obvyklým je elektronická úradná tabul'a na internetovej stránke : www'region-bsk'sk,
prípadne úradná tabuľa Mč Bratislava - Vrakuňa a úradná tabul'a Mč Bratislava - Ružinov.
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Zverejnenie pĺsomnosti na úradnej ťabulisprávneho orgónu na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje
oddialenie dňa doručenia. Ten nastóva v patnósťy deň od vyvesenia na úradnej ťabuli, bez oh!'adu na
prĺpodné prekročenie stonovenej lehoty zverejnenia.

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle 5 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu
líniovej stavby:
- Generálny investor Bratislava, Záporožská 5,852 92 Bratislava 5_ Marianum - pohrebníctvo v Bratislave, m.p., šafárikovo nám. 3, 8IL02 Bratislava ]-

- Dopravný podnik Bľatislava, a.s., olejkárska ]., 8]"4 52 Bratislava 1
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám' L,8].4 99 Bratislava 1ako stavebník, vlastník mestskej

dráhy a vlastník pozemkov pod stavbou mestskej dráhy v katastrálnom území Vrakuňa reg. ,,C,,
evidované na katastrálnej mape, parc. č. t237, Ĺ2g8 a !24L, vlastník pozemkov pod stavbou mestskej
dráhy v katastrálnom území Ružinov reg. ,,E" evidované na mape určeného operátu, parc. č. 786,
79o a79t/2 (stavbou dotknutý prejazdný úsek cesty l/63 adotknutá časť miestnej komunikácie
Čučoriedková ul.)

- vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých V katastrálnom území Ružinov, parcely registra
,,c" KN parc. č. 6084lL a6084/2, pod prejazdným úsekom cesty l/63 - Popradská ul. a dotknutou
častbu miestnej komunikácie čučoriedková ul. (vjazd na parkovisko pri cintoríne), ktoré nemajú
založený list vlastníctva a ktoré ležia na pozemkoch registra ,,E" evidované na mape určeného
operátu a to: parc. č.782|8 {LV 8305), 78212 (Lv 8303), 782/3 (Lv 8304), 783 (LV 8306), 787 (Lv 7868),
79tĺL (LV 3423), 794 (Lv 3409) .

- Slovenský pozemkový fond - správca 8|L6 pozemku reg. ,,E" KN parc. č. 787 (LV 7868) v kat. úz.
Ružinov

- vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb pozdíž vyššie
uvedených parciel v mestskej časti Vrakuňa a v mestskej časti Ružinov v území vymedzenom:
z východu cintorínom Vrakuňa, zo severu železničným mostom nad cestou l/63,zo západu Krajinskou
cestou, z juhu Malým Dunajom, ak ich vlastnícke alebo iné práva ktýmto pozemkom a stavbám môžu
byť stavebným povolením priamo dotknuté

- lPos spol. s r.o., Horná 26,974 0L Banská Bystrica (projektantiv časti, ktorá sa týka projektu: lng' lgor
Chylo, lng. PeterJacko, lng. Karol Fraňo, lng. Viera Stručková)

Doručuje sa dotknutým orgánom a správcom sietíjednot!ivo:
1-' Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, 82L07 Bratislava 21-4
2, Mestská časť Bratislava _ Ružinov, Mierová 21',827 05 Bratislava 21-2
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1',8L4 gg Bratislava ].

4. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. dopravy, Primaciálne nám. !,81-4 99 Bratislava 1
5. Magistrát hl. m' SR, odd. správy komunikáciĹ Primaciálne nám. 1, 81'4gg Bratislava ]-

6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81't07 Bratislava ].

7. Krajské riaditelstvo policajného zboru v Bratislave, KDl, ŠpitálskaL4,8L228 Bratislava 1
8. okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti oŽP, odd. ochrany prírody avybraných zloŽiekŽP,

odpadové hospodárstvo, Tomášikov a 46, 832 05 Bratislava 3
9. okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,ooP,

Tomášikova 46,832 05 Bratislava 3
L0. okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek Žp,švs

Tomášikova 46,832 05 Bratislava 3

11' okresný úrad Bratislava, oCDaPK, Tomášikova 46,8g2 05 Bratislava 3
L2. Dopravný úrad, Bratislava, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R.štefánika, 823 05 BA 21
].3. lnšpekcia Dozor overovanie, s.r.o., J. Jesenskéh o Io54/44,960 03 Zvolen
]"4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., oZ BA, Karloveská 2,8942 ].7 Bratislava 4
].5. Slovenský zväz telesne postihnutých, ševčenkova ].9, 8510]. Bratislava 5
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].6' Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1',842 50 Bratislava 4
17. ŽsR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 6L Bratislava ].

].8' Siemens s.r.o., Verejné osvetlenie, Lamačská 3lA,841' 04 Bratislava 4
L9. oTNs, a.s., Vajnorská L37,831 04 Bratislava (správca siete SWAN, a.s.)
20. SlovakTelecom, a.s., Bajkalská28,8I7 62 Bratislava ].

21'. Dopravný podnik Bratislava, a.s., olejkárska ]., 814 52 Bratislava ].

22. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 29
23' Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8].6 47 Bratislava ].

24. Min. obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
25. UPC Broadband Slovensko, s.r'o. , Ševčenkova 36, 85]- 06 Bratislava 5
26. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
27. Slovanet, a's.,Záhradnícka I5L,82108 Bratislava 2
28' VNET, a.s., Námestie hraničiarov 39, 85].03 Bratislava (ocAM a Primanet)
Na vedomie: (nemó účinok doručenia)
29. stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. L, P.o.BoX Ig2,8I4 99 Bratislava 1
30. splnomocnený: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Na zverejnenie:
3].. BSK, Sabinovská L6, 820 05 Bratislava 25 _ na zverejnenie na úradnej tabuli a na webovom sídle

(internetovej stránke) BSK
32' Miestny úrad MČ Bratislava _ Ružinov, Mierová 2L,827 05 Bratislava 2L2 sožiadosťou o zverejnenie

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce
33. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa, šíravská 7, 82L 07 Bratislava 21'4 so žiadosťou

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce
34. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám' L,814 99 Bratislava 1 so žiadosťou o zverejnenie

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce

Kópia : BSK/špeciálny stavebný ú rad

Potvrdenie dátumu wvesenia a zvesenia vereinei vvhláškv:

Dátum vyvesenia: 2 [ 05. t020 Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, pod tmáJ odtlačok pečiatky, podpis:
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