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Pľíĺohy Vvbavrie

ROZHODNUTIE

Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby
električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy
alebo doprave na nej (d'alej len ,,špeciálny stavebný úrad") podl'a s 105 ods. L písm. c) zákona č.51gl2oog
7' z. o dráhach a o zmene a doplnení niektoných zákonov (d'alej len ,,zákon o dráhach") v znení
neskorších predpisov a s 120 zákona č.50lL976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej
len ,,stavebný zákon"| v znení neskorších predpisov, zastúpený Útvarom riadĺtel'a Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja, príslušným podľa Čl. X bodu 9. písm. a) a bodu 10. písm. a) organizačného poriadku
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 31.03.2017 v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa
20'o9.2oL7, Dodatku č.2 zo dňa 28.02.2018, Dodatku č. 3 zo dňa25.ot.20].9, Dodatku č.4 zo dňa
23.Lo.2o79 a Dodatku č. 5 zo dňa 03.08.2020 v spojenís $ 16 ods.3 zákona č.3o2/2oolZ. z. o samospráve
vyšších územných celkov (d'alej len ,,zákon o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpisov, na
základe vykonaného konania o predčasnom užívaní stavby, ktoré podľa 5 78 ods. 2 stavebného zákona
správny orgán zlúčil s konaním o zmene stavby pred jej dokončením,

rozhodujúc podľa 5 81 ods' 4v spojenís 5 68 stavebného zákona a s použitím 5s 46 a 47 zákonač.
71'/t967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") vydáva toto
rozhodnutie, ktoný

povolfuje zmenu stavby

,,Električková trať Detvianska - Záhumenice, Rustaveliho ul." pred jej dokončením. Stavba bola povolená
rozhodnutím tunajšieho špeciálneho stavebného úradu č.s.: 06073/zolglcDD-9 zo dňa 02.08.20L9, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2019.

Predmetom zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii overenej špeciálnym stavebným úradom
v stavebnom konaníje zmena:

byť riešený rekonštrukciou skorodovaných častí prístrešku vrátane výmeny strešných vrstiev.
Zhotoviteľ stavby dal pred začatím stavebných prác vypracovať,,Zhodnotenie technického stavu
prístrešku" oprávneným projektantom lng. Andrejom Prítulom, PhD, ktorý odporučil celú pôvodnú
konštrukciu prístrešku nahradiť novým typom prístrešku, ktorého vybudovanie bude predstavovať
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zlomok nákladov V porovnaní s časovo aj finančne náročným rekonštruovaním pôvodného
prístrešku.

v stavebnom konaní mal byť riešený z asfaltového betónu okrem úseku km 0,].62 50 _ 0,268 40
(sedum) a priecestícez električkovú trať (cementový betón).
V dokumentácií pre realizáciu stavby je po vzájomnej dohode objednávatel'a a zhotoviteľa riešený
kryt električkovej trate nasledovne :

Kryt z asfaltového betónu je navrhnutý v úsekoch km 0,000 00 - 0,008 83 a km 0,257 _ 0,260'
V ostatných úsekoch je kryt z asfaltového betónu nahradený zo štrkodrvy fr. 8 _ ].6 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
dlaždicamĺ. Zmena krytu električkovej trate prispeje k výraznému zníženiu hlučnosti a vibrácií
a zníženiu množstva odvádzanej daždbvej vody do kanalizácie.

Podmienka pre dokončenie So 101:
Stavebník najneskôr v termíne do 30.09.2020 zrealizuje spevnený kryt úseku trate cca od km 0,155 00 po
km 0,162 60 koľaje č.1', pokračovaním existujúceho chodníka zo zámkovej dlažby do parku na Detvianskej,
namiesto už zrealizovanej vrchnej Vrstvy zo štrkodrvy, ktorá je spevnená plastovými tvárnicami
Gutagarden vysypanými štrkodrvou. Taktiež zrealizuje príslušné dopravné značenie z oboch strán
električkovej dráhy v súlade s vyhláškou 3o/2o2o Z. z., na základe určen|a použitia dopravných značiek
a dopravných zariadení, vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

Zároveň špeciálny stavebný úrad rozhodujúc podl'a $ 83 stavebného zákona s použitím 5 46
a $ 47 správneho poriadku vydáva

časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie
stavby,,Električková trať Detvianska - Záhumenice, Rustaveliho ul." (d'alej len ,,stavba")

Stavba obsahuje prevádzkové súbory a stavebné objekty:
Ps 100 Mazanie kol'ajníc
so 101 Električková trať
so 102 Zastávka Záhumenice
so 103 oprava prístrešku
so 104 Sadovnícke úpravy
so L01_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
na dobu do 31.03.2021,

pre stavebníka: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnost', so sídlom olejkárska I, 8t4 52
Bratislava, lČo: oo 49t736, ktorý je zároveň prevádzkovatelbm stavby.

Vlastník stavby: Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č.L, 814 99 Bratislava,
ICO:00 603 481.
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Miesto stavby: Mestská časť Bratislava - 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. Ioz4lt (list vlastníctva č. L), 738/Io9 (LV 1248), 713/2 a
738/7 (LV 2386),738/28 (LV 98s6),738/1,L1, (LV 1248), 674ltst (LV 98s6), 683/10
(LV 1248), 710/9 a7L0/10 (LV 10050), L0z5l3 (LV 400), 683/204 (Lv LZL44),674155
(LV 1248), 680/28 (LV 400),
a pozemkoch registra,,E" KN parc. č. L497/39,73816,7I3/3,7o9l1',7o9l2,7Lolz,
7OZ/2, 702/3, 680/28,69812, L486, 1294/4, L294/5, L29416, r294l7, r2g4lt,
1205, L29419 a 1035 / L (LV 400)
,,E" KN parc. č. 738/7 a7I3/2(Lv LIt49),]o3lta70312(Lv IIo72),699 (LV3775)
,,E" KN parc. č. 1036/90,1036/89,1036/88, 7036/87 (LV 1]-164).

Druh stavby: líniová stavba, zmena dokončenej stavby.

Účelstavby: mestská dráha - jej prevádzkovanie.

Pre predčasné užívanie stavby Bratislavský samosprávny kraj stanovuje podl'a ustanovenia s 82
ods. 1 a 2 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:
L. V termíne najneskôr do 30.09.2020 zrealizovať varovné a signálne prvky na chodníku pri priechode

pre chodcov pri základnej škole v súlade s projektovou dokumentáciou stavby odsúhlasenou
v stavebnom konaní.

2. Vtermíne najneskôr do 30.09.2020 odstrániť nedostatok, ato pri východe zdomu Detvianska 27
zabrúsiť dlažbu, ktorá je vyvýšená nad terén, nakol'ko prekáža v bezpečnej chôdzi. Vyhrabať
makadam pri oplotení pozemku domu Detvianska 27 a presypať hlinou.

3' Pokračujúce práce na stavbe počas doby predčasného užívania nesmú ohrozovať bezpečnosť
a plynulosť dopravy na dráhe, nesmú ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj
bezpečnosť chodcov.

4' Stavbu možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím.
5. K uvedeniu predmetnej stavby do trvalého užívania je potrebné preukázať Regionálnemu úradu

verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, protokol z merania hluku električkovej dopravy
v kritických bodoch fasád dotknutej obytnej zástavby, ktorým sa preukáže účinnosť protihlukových
opatrení vzmysle vyhlášky MZ sR č.54912007 Z. z' o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí .

6. Uvedenie stavby do trvalého užívania je podmienené vydaním kladného záväzného stanoviska
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto na základe predložených
meraní.

7, Pri prevádzkovaní stavby budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy
a technologické predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, záujmov životného
prostredĺa, záujmov dopravy na dráhe - jej plynulosti a bezpečnosti, ochrana bezpečnosti a ochrana
zdravia pri práci.

8. Stavebník je povinný v zmysĺe 5 83 stavebného zákona do L5 dní po ukončení a prevzatí stavby
požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby.

9. Stavebník je povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nedochádzalo k jej
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predížila jej užívateľnosť.

V priebehu konania nebolivznesené žiadne námietky účastníkov konania voči vydaniu povolenia
na predčasné užívanie stavby. Uplatnené pripomienky boli zapracované do horeuvedených podmienok.
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Na základe žiadosti stavebníka zo dňa 18.06.2o2o špeciálny stavebný úrad pod!'a ustanovenia
s 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje v naliehavom všeobecnom záujme odkladný účinok proti
prípadnému odvolaniu proti tomuto rozhodnutiu.

odôvodnenie

Navrhovateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (d'alej len ,,stavebník"), lČo: oo 492
736, so sídlom olejkárska 1', 8L4 52 Bratislava, podal listom č. t6l948ol2o2O zo dňa L8.o6.2o2o,
doručeným správnemu orgánu dňa 23.06.2020, žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia a podľa $
83 stavebného zákona o povolenie predčasného užívania stavby ,,Električková trať Detvianska -
Záhumenice, Rustaveliho ul.'' (d'alej len ,,stavba"), v rozsahu prevádzkových objektov a stavebných
súborov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zároveň v súlade s ustanovením s 55 ods. 2
správneho poriadku požiadal o vylúčenie odkladného účinku proti prípadnému odvolaniu voči
rozhodnutiu.

Stavebník listom č. L8/948ol2o20 zo dňa 22'06.2020, doručeným správnemu orgánu dňa
23.06.2020, oznámĺl zmenu stavby pred dokončením, k čomu predložil dokumentáciu zmien, ktoré sa
týkajú 2 stavebných objektov, a to So 103 oprava prístrešku (namiesto jeho opravy vybudovanie nového
prístrešku) a So 101 Električková trať (zmena krytu električkovej trate z asfaltového betónu na kryt zo
štrkodrvy fr. 8 _ ].6 mm (alt. 16 - 22 mm) so spevnením vrchnej Vrstvy plastovými tvárnicami Gutagarden,
vysypanými štrkodrvou. Túto zmenu stavby odsúhlasil vlastník električkovej dráhy Hlavné mesto SR
Bratislava v súlade s článkom Vl. ods. 6 zmluvy o nájme č. 088300691400 v zneníjej neskorších dodatkov
(d'alej len ,,nájomná zmluva"), ktorá bola uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako
prenajímate|bm a Dopravným podnikom Bratislava, akciovou spoločnostbu ako nájomcom.

Správny orgán listom č.06535l2o20/cDD-]-5 zo dňa 20.o7.2o2o oznámilstavebníkovi, že uvedené
zmeny budú prerokované v kolaudačnom konaní stavby zlúčenom s konaním o povolení zmeny stavby
pred dokončením vzmysle $ 81 ods.4vspojení$ 68 s $ 78 ods.2 stavebného zákona.

Správny orgán ustanovil rozhodnutím č. o6535/2o2olcDD-L4 zo dňa 25.06.2020
opatrovníka neznámym účastníkom konania - dedičom zo závetu resp. zo zákona po zomrelej účastníčke
konania pani Alici Winterovej.

špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. o6535l2o2o/cDD-16 zo dňa 23.o7.2o2o
podl'a ustanovenia 5 80 ods. L v spojení s s 6L ods. 3 stavebného zákona začatie kolaudačného konania
o predčasnom užívanístavby, ktoré podl'a 5 78 ods. 2 stavebného zákona správny orgán zlúčil s konaním
o zmene stavby pred jej dokončením účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom a súčasne za účelom
preverenia skutočného stavu veci nariadil o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 24.08.2020. oznámenie o začatíkonania doručilsprávny orgán účastníkom konania -
vlastníkom pozemkov pod stavbou doporučene do vlastných rúk' ostatným účastníkom konania -
vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb pozdlž líniovej
stavby v úseku električkovej trate od zastávky ,,Cintorín Rača" na Čachtĺckej ul. po začiatok zastávky
,,Drevona" (smer obratisko) pri Rustaveliho ul' oznámil verejnou vyhláškou. oznámenie o začatí konania
osobitne doručil dotknutým orgánom. Špeciá|ny stavebný úrad v oznámení o začatí konania súčasne
upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
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o ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dŕla 24.o8.2o2O spísal špeciálny stavebný úrad protokol'
Na tomto ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní sa zúčastnili účastníci konania, ktorí uplatnili
nasledovné pripomienky:
- Pani lng. Edita Holubicová požiadala zriadiťv prechode parku Detvianskejulice cez koľajisko min.3 m

široký chodník z asfaltového betónu resp. liateho betónu namiesto plastových zatrávňovacích tvárnic
z dôvodu prechodu matiek s kočíkmi, detičiek, vozíčkov invalidov. Tejto pripomienke správny orgán
vyhovel zapracovaním podmienky pre dokončenie So 1O1 na strane č. 2 vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

- Pani Margita Selecká požiadala odstrániť nedostatok, a to privýchode z domu Detvianska 27 zabrúsi,ť'

dlažbu, ktorá je vyvýšená nad terén, nakoľko prekáža v bezpečnej chôdzi. Ďalej žiadala vyhrabať
makadam pri oplotení pozemku a presypať hlinou. Týmto pripomienkam správny orgán
vyhovel zapracovaním do podmienok pre predčasné užívanie stavby na strane č. 3 pod bodom č. 2
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

- Pán František Žitny a pani lng. Magdaléna Kováčiková, ktorú v konaní zastupovala splnomocnená lng.
Mária Konečná požiadaĺi, aby mesto odkúpilo ich pozemok. S užívaním električkovej trate súhlasia.
Títo účastníci konania boli poučení, že o odpredaj pozemku musia požiadať vlastníka stavby
električkovej dráhy Hlavné mesto SR Bratislava' Na liste vlastníctva č. 3775 majú zriadené vecné
bremeno v zmysle zákona č. 66/2009 7. z' _ držbu a užívanie pozemku reg. E KN parc. č. 699 v kat. úz.
Rača pod stavbou električkovej trate Rača - Komisárky v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Na ústnom pojednávanísa zúčastnila zástupkyňa dotknutého orgánu okresného úradu Bratislava,
osŽP - orgánu odpadového hospodárstva, ktorá do protokolu súhlasila s vydaním kolaudačného
rozhodnutia na predmetnú stavbu, nakolko doklady o odovzdaní stavebného odpadu opľávneným
osobám boli predložené na konaní. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy doručil správnemu
orgánu dňa 25.08.2020 súhlasné stanovisko na účely kolaudácie stavby bez pripomienok. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska doručila správnemu orgánu dňa 28'08.2020 stanovisko ku skutočnému
vyhotoveniu stavby, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia s podmienkou, že investor
zistené nedostatky odstráni' odstránenie zistených nedostatkov je nariadené stavebníkovi
v podmienkach pre predčasné užívanie stavby na strane č. 3 pod bodmi č. L a č' 2 vo výrokovej časti
tohto rozhodnutĺa. ostatné dotknuté orgány sa nezúčastnili, ani nezaslali stanovisko' špeciálny stavebný
úrad má za to, že neúčasťou na konaní súhlasia s vydaním povolenia na časovo obmedzené predčasné
užívanie stavby.

Navrhovateľ (stavebník) ku kolaudačnému konaniu zlúčenému s konaním o zmene stavby pred
jej dokončením, doložil dokumentáciu overenú v stavebnom konaní. Postupne doložil dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby - objektov, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
(stavebnú a geodetickú časť), dokumentáciu kvality stavby (protokoly laboratórnych skúšok, preukazné
skúšky, certifikáty, prehlásenia o zhode a atesty materiálov a zabudovaných výrobkov, revízne správy,
protokoly o vykonaní úradných skúšok určených technických zariadení, protokoly o vytýčení priestorovej
polohy stavebných objektov, stavebné denníky, záznamy zo zvárania koľajníc a protokoly z kontroly zvarov
a meracie protokoly. Správnemu orgánu bol doručený aj protokol z vykonanejTechnicko _ bezpečnostnej
skúšky na stavbe zo dňa 20'08'2020, ktorá preukázala, že skúšané zariadenie vyhovelo a je schopné
bezpečnej prevádzky'

Pozemky, na ktoných sú zrealizované stavebné objekty a prevádzkové súbory uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia, sú vo vlastníctve stavebníka Hlavného mesta SR Bratĺslavy ako aj
fyzických a právnických osôb. Ktýmto pozemkom je vzmysle zákona č.66/2009Z. z. zriadené vecné
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bremeno _ držba a užívanie pozemkov pod stavbou električkovej trate Rača - Komĺsárky v prospech
Hlavného mesta SR Bratislavy.

Správny orgán v uskutočnenom kolaudačnom konaní spojenom s konaním o zmene stavby pred
jej dokončením preskúmal predloženú žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby,
prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami' V uskutočnenom konaní
správny orgán zistil, že skutočné realizovanie stavby po odstránení zistených nedostatkov alebo jej
užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, najmä z hl'adiska ochrany života a zdravia osôb, životného
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení (určených technických zariadení elektrických), nie
sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania' Stavebník splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia na predčasné užívanie
stavebných objektov uvedených vo výroku tohto rozhodnutia'

Špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka podľa s 55 ods. 2 správneho poriadku
o odňatie odkladného účinku proti prípadnému odvolaniu voči tomuto rozhodnutiu s tým, že stavebník
dostatočne odôvodnil naliehavý všeobecný záujem na odovzdaní stavby do užívania s cielbm kvalitného
dopravného spojenia Mestskej časti Bratislava - Rača s centrom hlavného mesta sR Bratislavy' Výlukou
električky na tomto úseku je dotknutých približne 40 ooo obyvateľov ĺvČ Rača. V prípade odkladu výkonu
rozhodnutia stavebník utrpí nenahradĺteľnú ujmu v podobe zvýšených nákladov na zabezpečovanie
náhradnej autobusovej dopravy, ktorú je potrebné zabezpečovať počas výluky električkovej dopravy.
Spustenie prevádzky električkovej trate predstavuje zásadnú zmenu pre organizáciu verejnej dopravy
v predmetnej oblasti. Električková doprava predstavuje jeden z najvýhodnejších a najekologickejších
spôsobov verejnej dopravy, na ktorejje v najväčšej miere vylúčená nehodovosť a s tým spojené meškanie
verejnej dopravy' Spustenie električkovej dráhy do užívania bude mať pozitívny vplyv na obyvatelbv tejto
mestskej časti, ako aj na ostatných cestujúcich, ktorímomentálne využívajú individuálnu dopravu, alebo
autobusovú dopravu, ktoré nie sú tak efektívne a spoľahlivé ako električková doprava. Rovnako vplyv
električkovej dopravy na životné prostredie je podstatne menší ako autobusovej resp. individuálnej
dopravy vzhľadom na hlučnost', prašnosť a emisie' Stavebníkov záujem na spustení prevádzky je daný aj
aktuálne zvýšenými nákladmi na náhradnú autobusovú dolravu a údržbu dotknutých miestnych
komunikácií. Podaním odvolania hociktorým z účastníkov konania by došlo k predlžovaniu aktuálneho
stavu a tým aj k vzniku nenahraditeľnej škody na strane stavebníka.

Vylúčenie odkladného účinku odvolania žiadnym spôsobom nezasahuje do subjektívnych práv
účastníkov kolaudačného konania o predčasnom užívaní stavby, ktoré správny orgán zlúčil s konaním
o zmene stavby pred jej dokončením, ktorí môžu nad'alej podať odvolanie. Vylúčenie odkladného účinku
samo o sebe neprejudikuje prípadné rozhodnutie o podanom odvolaní.

Stavebník uhradil správny poplatok za žiadosť o vydanie rozhodnutia podl'a zákon a č. 1'45/t995 7.
z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších predpisov, po|ožky 6Oa písm. g) sadzobníka správnych
poplatkov vo výške 530,00 € na účet Bratislavského samosprávneho kraja.

Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa $ 53 správneho poriadku zákona č.7I/L967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie.

Sabinovská č' l6' P.o'BoX ĺ06' 820 05 BÍatisläva 25
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Podl'a 5 54 správneho poriadku odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia. odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal - Bratislavský
samosprávny kraj, Sabinovská L6, 820 05 Bratislava. odvolacím orgánom je Ministerstvo dopravy
a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmať súdom.

Podl'a 5 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa
nemožno odvolať.

lng. Patrícia Mešt'an, MA
riaditeľka

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Doručuje sa účastníkom konania do vlastných rúk:
1'. Dopravný podnik Bratislava, a.s., olejkárska ]., 814 52 Bratislava ]. - stavebník
2. H lavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 8I4 99 Bratislava 1 - vlastník stavby a pozem kov pod

stavbou v katastrálnom území Rača (LV tL072, LV 1, LV 1248,Lv 400, LV 9856, LV LII64)
3. MČ Bratislava - Rača, Kubačova 2I,83t06 Bratislava 35 (LV 9s56)
4. Ladislav Findl, Alstrova 6, 831- 06 Bratislava 35 (určený opatrovník za Alicu Winterovú, Santa Monica

LL3I,9o4 03 California, UsA, Lv Ľ'L49, resp. za neznámych účastníkov konania -dedičov zo závetu
resp. zo zákona)

5. Margita Selecká, Dunajská 2,877 08 Bratislava 1- (LV 2386)
6. Anton Matuš, Horná 1, 83].05 Bratislava 34 (LV IIo72|
7. lng. Edita Holubicová, Na pasekách 10, 83106 Bratislava 35 (LV 7Lo72)
8. lng. Janka Pohl, Felschgasse 9b 6, 1130 Viedeň, Rakúska republika (Lv LLo72)
9. Marta Máťušová, Polárna 4,82102 Bratislava 2 (Lv 1'L072)
10' Miloš Máťuš, Detvianska 33,83106 Bratislava 35 (LV 1o5o)
1].' Andrea Máťušová, Detvianska 33, 83106 Bratislava 35 (LV 1oo5o)
12. lng. Faklová Zuzana, Dunajská 40,81'L 08 Bratislava ]. (LV 3775)
13. lng. Magdaléna Kováčiková, Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava 35 (LV 3775)

Sabinovská č. l6' P'o.BoX 106' 820 05 Bratislava 25
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14. BohumilŽitný, Novohorská 2, 83106 Bratislava 35 (LV 3775)
L5' lng. Adriena Litomerická, Detvianska 2A,83L 06 Bratislava 35 (LV 3775)
16. František Žitnĺ1,víť'azná20,83L06 Bratislava 35 (LV 3775)
17. Jolana Žitná, Pri vinohradoch 'J'4L,8gL 06 Bratislava 35 (LV 3775)
].8. Anna Brychtová, Žitná Lg,831 06 Bratislava 35 (LV 3775)
L9' Miloš Polakovič, Mamateyova 14,85L 04 Bratislava 5 (LV 3775)
20. lng. AlojzŽitný,Víťazná 17/A,83706 Bratislava 35 (LV3775)
2L. RETK|NS, s'r'o., Krížna 47,8IL07 Bratislava t (Lv L2L44)
Doručuje sa účastníkom konania 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 účastníkom konania - dedičom zo závetu resp. zo zákona po zosnulej Alici Winterovej rod.
Tandlick, naposledy bytom, Santa Monica 11-3L, 90403 California, USA

Doručuje sa obci a dotknutým orgánom elektronicky cez UPVS:
24. Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 2L,83106 Bratislava 35, lČo: o0 3o4 557
25. Hlavné mesto SR Bratislava, oD, Primaciálne námestie t,8L4 99 Bratislava, lČo 00603481
26' Magistrát hl. m. sR, osK, Primaciálne nám.L, 814 99 Bratislava, lČo 00603481
27. HaZÚ hlavného mesta sR Bratislavy, Radlinského 6,81-L07 Bratislava,lČo oo15]-866_12002
28. RÚVZ Bratislava, hl' m., Ružinovská 8, 82o 09 Bratislava, lČo: 00607436
29. KR PZ v Bratislave, KDl, Špitálska 14,8I2 28 Bratislava, lČo 00L51866-1]-001
30. okresný úrad BA, osŽP, ooH, Tomášikova 46,832 05 Bratislava, lČo 00L51866-10010
31' Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova L7,8II04 Bratislava, lČo 31755194
32' Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 'J',842 50 Bratislava, lČo 00683876
33. Slovenský zväz telesne postihnutých, ševčenkova ].9, 85]. 0]. Bratislava ,lČo L2664g7g
34. Dopravný úrad, Divízia DDD, Letisko M.R. štefánika, ,823 05 Bratislava, lČo 42355826
35. AVDoP s.r.o', Milana Marečka 5, 84108 Bratislava, lČo 46252975
Na vedomie:
36. PRoKos, s.r.o., Druidská 5/A, 851 L0 Bratislava 59 - projektant
37. DELTES, s.r.o., Račianske mýto I/D,831' 02 Bratislava 3 - projektant
38. Tss Grade, a.s., Račianske mýto IlD,83t 02 Bratislava - zhotoviteľ

Podľa $ 26 ods. L a 2 správneho poriadku _ doručenie verejnou vyhtóškou použije spróvny orgón v prípade,
keď účastníci kononia alebo ich pobyt nie sú mu znómi, olebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zókon.
Doručenie vereinou whláškou sa vvkonó tok. že sa písomnosť vvvesí po dobu L5 dní na úrodnei tabuli
spróvneho oraónu. Poslednlj deň teito lehotv ie dňom doručenia. Správny orgón zverejňuje písomnosť
súčasne na svojom webovom sídle, ak ho mó zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste
obvyklým, najmti v miestnej tloči, rozhlase olebo na dočasnej úrodnejtobuli spróvneho orgónu na mieste,
ktorého sa konanie týka.

Miestom obvyklým je elektronická úradná tabul'a na internetovej stránke :

www.bratislavskvkrai'sk. prípadne úradná tabuľa MČ Bratislava - Rača.
Zverejnenie písomnosti na úradnejtobuli no dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddiotenie dňo doručenia.
Ten nastdva v ptitnósý deň od vyvesenia na úradnej tabuli spróvneho orgónu, bez ohľodu na prĺpadné
p re kro če n ie sta nove n ej le h oty zve rej ne nia.
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Doručuie sa so žiadosťou o zvereinenie na úradneitabuli správneho orgánu a na webovom sídle
39. BsK, Sabinovská t6,82o 05 Bratislava 2

Doručuie sa so žiadosťou o zvereinenie na úradnei tabut! obce
40' Mestská časť Bratislava _ Rača, Kubačova 2I,83L 06 Bratislava 35, lčo: oo3o4557

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátumv'yvesenia: 04, 09, 2ĺ)2ĺ} Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

Co: spis
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