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Vec
Električková trať Detvianska - Záhumenice, Rustaveliho u!. _ oznámenie o začatíkonania a nariadenie
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Navrhovatel' Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnos{ (d'alej len ,,navrhovatel"' alebo
,,stavebník"), lČo: oo 4g2736,so sídlom olejkárska L,8I452 Bratislava, podal listom zo dňa 18.06.2020,
doručeným správnemu orgánu dňa 23.06.2020, žiadosťo vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle
$ 76 ods. ]. stavebného zákona a podľa $ 83 stavebného zákona o povolenie predčasnéhoužívania stavby
,,Električková trať Detvianska - Záhumenice, Rustaveliho ul.'' (d'alej len ,,stavba"), ktorá bola povolená
rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.s.: 06O73/2oL9/cDD-9 zo dňa 02.08.20L9, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2019. Súčasnepožiadal o vylúčenieodkladného účinkuodvolania
proti rozhodnutiu správneho orgánu podľa 5 55 zákona č. 7L/L967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,správy poriadok").
Stavba obsahuje prevádzkové súbory a stavebné objekty:
Ps 100
Mazanie koľajníc
so 101
Električková trať
so 1-0L
Električková trať
so 102
Zastávka Záhumenice
so 103
oprava prístrešku
so 104
Sadovnícke úpravy
so 101-01 Koľaj ako spätný vodič
so 601
Trolejové vedenie
so 602
Napájacie vedenie
so 603
ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia
so 604
Prípojka NN pre vybavenie zastávok MHD
so 605
osvetlenie zastávkových prístreškov
so 606
štvorcestný multikanál a rozvody optiky
so 607
Prekládka Vo.
Stavebník:

Dopravný podnik BratisIava, a.s., so sídlom olejkárska 1',8L4 52 Bratislava, lČo:
00 49]- 736, ktorýje zároveň prevádzkovateľom stavby.

Vlastník stavby:

Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č.]., 8L4 99 Bratislava,

lčo: oo 603 481.
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Miesto stavby:

Mestská časťBratislava - Rača, katastrálne územie Rača v úseku od zastáVky na
čachtickej ul. (zastávka ,,Cintorín Rača") po začiatok zastávky ,,Drevona" (smer

obratisko) pri Rustaveliho ul.
Na pozemkoch:

registra,,c'KN parc. č. L024lI (list vlastníctva č. L),738/709 (LV ].248), 7L3/2 a
738/7 (LV 2386), 738128 (LV 9856), 738/L1,1" (LV LZ48), 6741L57 (LV 9856), 683/10
(Lv L248),7I0/9 a710110 (LV 100s0), Lo25/3 (LV 4OO), 683/204 (Lv 121,44),6741ss
(LV 1248), 680128 (LV 400),

a pozemkoch registra,,E' KN parc, č' L497/39,738/6,7I3l3,7o9/I,7o9l2,7Lolz,

702/2, 70213, 680/28,69812, L486, L294/4, 1294/5, L294/6, L2g4/7,
L205, L29419 a 1035/

I

,,E" KN parc. č. 73817 a7L3/2 (Lv
,,E" KN parc.

č. 7036/90,

1294/1.,

(LV 400)

Ľ'ĺ49|,7o3/L a703/2 (Lv 1Lo72), 699

(LV 3775)

1036/89, ].036/88, Lo36l87 (LV 11164)

Druh stavby:

líniová stavba, zmena dokončenej stavby.

Účel stavby:

mestská dráha - jej oprava.

Stavebník listom č. 1819480/2020 zo dňa 22.06.2020, doručeným správnemu orgánu dňa
23.06'2020, oznámil zmenu stavby pred dokončením, k čomu predložil dokumentáciu zmien, ktoré sa
týkajú 2 stavebných objektov v rozsahu:
byť riešený rekonštrukciou skorodovaných častíprístrešku vrátane výmeny strešných vrstiev.

Zhotovitel'stavby dal pred začatímstavebných prác vypracovať,,Zhodnotenie technického stavu
prístrešku" oprávneným projektantom lng. Andrejom Prítulom, PhD, ktoný odporučil celú pôvodnú

konštrukciu prístreškunahradiť novým typom prístrešku, ktorého vybudovanie bude predstavovať

zlomok nákladov V porovnaní s časovo aj finančne náročným rekonštruovaním pôvodného
prístrešku.

v

stavebnom konaní mal byť riešený z asfaltového betónu okrem úseku km o,1'6250
o,268 40
(sedum) a priecestícez električkovú trať (cementový betón).
V dokumentácií pre realizáciu stavby je po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa riešený
kryt električkovej trate nasledovne :
Kryt z asfaltového betónu je navrhnutý v úsekoch km 0,000 00 _ o,oo8 83 a km 0,257 _ 0,260.
V ostatných úsekoch je kryt z asfaltového betónu nahradený zo štrkodrvy fr. 8 _ 16 mm (alt. 16 -

-

22 mm| vrchná vrstva bude spevnená plastovými tvárnicami Gutagarden ktoré sú na spodných

hranách opatrené fixačnými hrotmi a po obvode sú zámky pre spájanie s ostatnými zatrávňovacími
dlaždicami.

Zmena

kfiu

električkovej trate prispeje k výraznému zníženiu hlučnosti a vibrácií a zníženiu

množstva odvádzanej daždbvej vody do kanalizácie'

Z technickej správy a popisu zmien horeuvedených objektov stavby vyplýva, že vyvolané zmeny sa

podstatne neodchyl'ujú od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoným bola povolená
predmetná stavba. Zmenou sú dotknuté tie isté pozemky, ktoré sú uvedené vo výroku stavebného
povolenia.

Správny orgán listom č. o6535/z02olCDD-L5 zo dňa 2o.o7 'zo2o oznámil stavebníkovi, že uvedené

zmeny budú prerokované v kolaudačnom konaní stavby zlúčenoms konaním o povolení zmeny stavby
pred dokončenímvzmysleS81 ods.4vspojení5 68s s 78ods.2 stavebnéhozákona'
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Bratislavský samosprávny kraj, ako Vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie

pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia
prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa 5 L05 ods. 1 písm. c) zákona č. 5l3l2oog Z' z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s 12O zákona č. 5ohg76 zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len stavebný zákon)
v zastúpení riaditeľom odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podľa čl. X bodov 7.

a8.organizačnéhoporiadkuÚraduBSKvzneníDodatkuč.1aDodatkuč.2vspojenís$16ods.3zákona
č.302l2o0L Z' z. o samospráve vyššíchúzemných celkov (zákon osamosprávnych krajoch) vznení

neskorších predpisov (d'alej len špeciálny stavebný úrad"), podl'a ustanovenia s 80 ods. 1 v spojení
3 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania o predčasnom užívanístavby,
ktoré podl'a s 78 ods. 2 stavebného zákona správny orgán zIúči!s konaním o zmene stavby pľed jej
dokončením účastníkomkonania, obci a dotknutým orgánom a sÚčasne za účelompreverenia
s 5 6L ods.

skutočného stavu veci
nariad'uje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 24.08.2020 (pondelok) o 13:00 hod.
so stretnutím na električkovej zastávke,,Cintorín Rača...

Stavebný úrad podl'a $ 80 ods. 2 v spojenís 5 61 ods.3 a 61 ods. 6 stavebného zákona upozorňuje
účastníkovkonania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri

ústnom pojednávaní. Na neskoršie podané námietky a stanoviská stavebný úrad neprihliadne. Do

spisového materiálu možno nahliadnuť na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, prízemie -

č.dv.o22počasstránkovýchhodínalebonazákladetelefonickéhodohovoru nač.02/4826470g.

Ak sa niektorý

z účastníkovkonania nechá v konaní zastupovaĹ musí jeho zástupca predložiť

písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníkakonania, ktorý sa dal zastupovať.

Mgr. MichalHalabica
riaditeľ odboru

Doručuje sa účastníkomkonania do vlastných rúk:
Dopravný podnik Bratislava, a.s., olejkárska L,8L4 52 Bratislava ]. - stavebník
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. L,814 99 Bratislava ]. - Vlastník stavby a pozemkov pod
stavbou v katastrálnom územíRača(LV tlo72, LV ]., LV 1248,Lv 4oo, LV 9856, LV 1'LL64)

L.
2'
3.
4.
5.
6'
7.

MČ Bratislava - Rača, Kubačova 2I,83106 Bratislava 35 (LV 9856)
Ladislav Findl, Alstrova 6, 831 06 Bľatislava 35 (určený opatrovník za Alicu Winterovú, Santa Monica
LL31',9o4 03 California; USA, LV 1,1'L49, resp. za neznámych účastníkovkonania - dedičov zo závetu
resp. zo zákona)

Margita Selecká, Dunajská 2,81'1' 08 Bratislava

1-

(LV 2386)

Anton Matuš, Horná L, 83L 05 Bratislava 34 (LV 1'Lo72)
lng' Edita Holubicová, Na pasekách 10, 83106 Bratislava 35 (LV

Sabinovskáč,

l6,P.o'Boxl06,82005Bratislava25

www.bľatislavskykraj.sk, IČo 36063606

Teleťón 021482ó4l l l

Ío12)
'

06s3s/2020/cDD-r6

8.
9.

lng. Janka Pohl, Felschgasse 9b 6, ].].30 Viedeň, Rakúska republika (Lv 1'Lo7z)

Marta Máťušová, Polárna 4,82102 Bratislava 2 (Lv 1"1072\
10. Miloš Máťuš, Detvianska 33, 83L 06 Bratislava 35 (LV 1o5o)
11. Andrea Máťušová, Detvianska 33, 831 06 Bratislava 35 (LV 10o5o)

L2. lng' Faklová Zuzana, GrÓsslingova 47,8LL 09 Bratislava

1 (LV 3775)

J-3. lng. Magdaléna Kováčiková, Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava 35 (LV 3775)
14. Bohumil Žitný, Novoh orská 2,83L 06 Bratislava 35 (LV 3775)

L5' lng. Adriena Litomerická, Detvianska 2A, 831 06 Bratislava 35 (LV 3775)
].6. František Žitn'7, Víťazná 20,83L06 Bratislava 35 (LV 3775)
].7. Jolana Žitná, Privinohradoch 1'4L,83t 06 Bratislava 35 (LV 3775)
]-8. Anna Brychtová, Žitná tg,831 06 Bratislava 35 (LV 3775)

19. Miloš Polakovič, Mamateyova 14, 85].04 Bratislava 5 (LV 3775)
20. lng. AlojzŽitný, Plickova 8, 83]' 06 Bratislava 35 (LV 3775)
21. RETKlNs, s.r.o., Krížna 47,8LI07 Bratislava 1,(Lv I2I44)
Doručuje sa účastníkomkonania verejnou vyhláškou:
22. vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb pozdíž
líniovej stavby v úseku električkovej trate od zastávky ,,Cintorín Rača" na Čachtickej ul. po začiatok
zastávky,,Drevona" (smer obratisko) pri Rustaveliho ul.

23. neznámym účastníkomkonania - dedičom zo závetu resp. zo zákona po zosnulej Alici Winterovej rod.

Tandlick, naposledy bytom, Santa Monica 113i_. 90403 California, USA
Doručuje sa obci a dotknutým orgánom elektronicky cez UPVS:
24. Mestská časťBratislava - Rača, Kubačova zL,83L 06 Bratislava 35, lčo: oo 3o4 557
25. Hlavné mesto SR Bratislava, oD, Primaciálne námestie ]., 8].4 99 Bratislava, lČo 00603481
26. Magistrát hl. m. sR, osK, Primaciálne nám.L,8I4 99 Bratislava, lČo 00603481
27. HaZÚ hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 8].1 07 Bratislava, lČo oo]"51866_72002
28' KR PZ v Bratislave, KDl, špitálska 14,8I2 28 Bratislava, lčo 0015L866-L1001

29. okresný úrad BA,osŽP,ooH,Tomášikova 46,83205Bratislava,lčo00151866-10010
30. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova L7,81'1' 04 Bratislava, lČo 31755194
3].. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská L,842 50 Bratislava, lČo 00683876
32' Slovenský zväz telesne postihnutých, ševčenkova 19,85].01 Bratislava,lČo 12664979
33. Dopravný úrad, Divízia DDD, Letisko M.R. štefánika,,823 05 Bratislava,lČo 42355826
34. AVDOP s.r.o,, Milana Marečka 5, 84L 08 Bratislava, lČo 46252975
Prizvaní:
35. PRoKos/ s'r.o., Druidská 5/A, 851 ].0 Bratislava 59 - projektant
36' DELTES, s.r.o., Račianske mýto tlD,837 02 Bratislava 3 - projektant
37. Tss Grade, a.s., Račianske m'ito L/D,83L02 Bratislava - zhotoviteľ

Podľa 5 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku _doručenieverejnouvyhlóškou použije spróvny orgónv prípade,
keď účasťnĺci
konania alebo ich pobyt nie sú mu zndmi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zókon.
Doručenie vereinou vvhláškou so vvkoná tak. že so pĺsomnosť vvvesí po dobu L5 dní na úradnei tabuli
sprdvneho oradnu' PoslednÝ deň teito lehotv ie dňom doručenia. Spróvny orgón zverejňuje pĺsomnosť
súčasnena svojom webovom sídle, ak ho má zriodené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste
obvyklým, najmĺi v miestnejtlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgdnu no mieste,

ktorého sa konanie týka.
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Miestom obvyklým

je

elektronická úradná tabuľa na internetovej stránke

:

www.bratislavskvkrai'sk. prípadne úradná tabuľa Mč Bratislava - Rača'
Zverejnenie písomnosti na úrodnej tabuli no dlhšiu dobu ako L5 dní nespôsobuje oddialenie dňa doručenia.
Ten nastávo v pdtndsý deň od vyvesenia no úradnej tabuli sprdvneho orgónu, bez ohľadu na prípadné
prekročenie stanovenej lehoty zverejnenia'
Doručuie sa so žiadosťou o zvereinenle na úradnei tabuli správneho orgánu a na webovom sídle
38. BsK, Sabinovská t6, 820 05 Bratislava 2
Doručuie sa so žiadostbu o zvereinenie na úradneitabuti obce
39. Mestská časťBratislava - Rača, Kubačova 2I,831' 06 Bratislava 35, lČo: 00304557

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum

vyvesenia: ltr,

2020

odtlačok pečiatky, podp

Dátum zvesenia:
odtlačok pečiatky, podpis

Co: spis
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