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Prílohy

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") podľa $ 105 ods. 1 písm. c)zákona č.573/2oog
Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektoných zákonov (d'alej len ,,zákon o dráhach") vznení
neskorších predpisov a s 120 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku (d'alej
len ,,stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, v spojení s s 16 ods' 3 zákona č. 3o2l2oo1' Z. z'
o samospráve vyšších územných celkov (d'alej len ,,zákon osamosprávnych krajoch") vznení neskorších
predpisov, rozhodnujúc podľa $ ].6 v súlade s ss 46 a 47 zákona č.71'h967 Zb' o správnom konaní (d'alej
len ,,správny poriadok") v znení neskorších predpisov týmto rozhodnutím

ustanovuje
neznámym účastníkom konania - dedičom zo závetu, resp. zo zákona, po zosnulej Anne Brychtovej, rod.
Žitnej, naposledy bytom Žitná tg,83]. 06 Bratĺslava, opatrovníka

Ladislava Findla,

zamestnanca Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, na obhajovanie ich práv v kolaudačnom konaní

stavby: Električková trať Detvianska - Záhumenice, Rustaveliho ul.
stavebník: Dopravný podnik Bratis|ava, a.s., so sídlom olejkárska 7,8L4 52 Bratislava, lČo:

00 491736
vlastník stavby: HIavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č.1',81'4 99 Bratislava,

ICO: 00 603 481
miesto stavby: Mestská časť Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača v úseku od zastávky na

Čachtickej ul' (zastávka ,,Cĺntorín Rača") po začiatok zastávky (smer obratisko) prĺ
Rustaveliho ul' (zastávka,,Záhumenice, DREVoNA")

na pozemkoch: registra ,,C" evidovaných na katastrálnej mape parc' č. Lo24/1' (list vlastníctva č. L),
738/109,738/ILt, 683/10, 674/55 (LV 1248), tI3/2 a 738/7 (LV 2386), 738/29 ,

674/L5r (LV 9856), 710/9 a 710/10 (LV 1oo5o), 1.ozs/3, 680/28, Lzg4/6 a 1294/7
(LV 400), 683/204 (LV r2L44),
a registra ,,E" evidovaných na mape určeného operátu parc. č. 1'497l3g,738/6,
7r3/3,709/L,709/2,7rO/2,702/2, 702/3, 680/28, 698/2, 1.486, r2g4l4, 1294/5,
L294/1', 1205, 1294/9 a 1035/L (LV 4oo), 738/7 a71.3/2 (LV 11149), 70311. a7o3/z
(LV LIO72),699 (LV 3775), LO36/9O,1036/89,1036/88, 1036/87 (LV 11L64)

druh stavby: líniová stavba

Sabinovská č. 16, P.o'Box 106, 82o 05 Bratislava 25
www.bratislavskvkrai.sk' lČo gooogooo
'lelefón 02/48264L77

R.Z
ZH
LU

Ev. ĺj. zéznamu

C. spisu

Vybavuie



účelstavby: mestská dráha - jej opravafzmena dokončenej stavby,
vedenom na špeciálnom stavebnom úrade pod spisovým číslom o6535/2o2o/cDD.

od ôvodnenie
Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný špecĺálny 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"), prijal dňa 23.06.2o2o žiadosť o vydanie
kolaudačného rozhodnutia a povolenie predčasného užívanĺa stavby ,,Električková trať Detvianska -
Záhumenĺce, Rustaveliho ul." (d'alej len ,,stavba"). Stavba bola povolená rozhodnutím špeciálneho
stavebného úradu pod č.s.:06073/2019/cDD-g zo dňa 02.08.20L9, ktoré nadobudlo právoplatnosťdňa
0s.09.2019.

Po preskúmaní výpisu z listu vlastníctva č. 3775 bolo zistené, že podĺelovou vlastníčkou pozemku
registra,,E" KN parc. č. 699 v katastrálnom území Rača, o výmere 7 m2, je paniAnna Brychtová, rod' Žitná,
bytom Žitná ul. 19, 831 06 Bratislava, v podĺeli 1'/24. Pozemok je pod stavbou električkovej dráhy a je na
ňom zriadené vecné bremeno v zmysle 5 4 zákona č. 66/2009 Z. z. držba a užívanie pozemku registra E
KN parc.č. 699 pod stavbou električkovej trate Rača _ Komisárky v prospech Hlavné mesto SR Bratislava
(lČo: 603 781)' Zásielka - rozhodnutie BSK o povolení predčasného uŽívania stavby, bola po odoslaní na
poštovú prepravu vrátená správnemu orgánu s poznámkou ,,adresát zomrel" '

Z dôvodu, že správnemu orgánu nie sú známi účastníci konania - dediči zo závetu resp. zo zákona
po p. Anne Brychtovej, špeciálny stavebný úrad v zmysle 5 16 ods. 2 správneho poriadku týmto
rozhodnutím ustanovil opatrovníka pána Ladislava Findla, zamestnanca Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja. opatrovník bude v predmetnej veci zastupovať dedičov zo závetu, resp. zo zákona,
kým sami vstúpia do konania, alebo oznámia špeciálnemu stavebnému úradu svojho splnomocnenca.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa 5 26 správneho poriadku'

Poučenie
Podl'a s 53 zákona č. 7L/1967 Zb' o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

predpisov protĺ tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanĺe.
Podl'a $ 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 16, 82o 05 Bratislava. odvolacím orgánom je Ministerstvo dopravy
a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 81o 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní rĺadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Juraj Droba, MA, MBA
predseda
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s 26 ods. I a2 správneho poriadku _ doručenie vereinou vvhlóškou použiie spróvnv oraón
v prĺpade. keď účastníci konania alebo ich pobvt nie sú mu znómi. alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný
zókon. Doručenie vereinou vvhlóškou sa wkonó tak. že so pĺsomnosť vvvesí po dobu 15 dní na úradnei
tabuli spróvneho oraónu. PoslednÝ deň teito lehotv ie dňom doručenio. Spróvny orgón zverejňuje
písomnosť súčasne na svojom webovom sĺdle, ak ho mó zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom
v mieste obvyklým, najmii v miestnejtlači, rozhlase alebo na dočosnej úrodnejtabulispróvneho orgónu no
mieste, ktorého so konanie týka.

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

www.bratislavskvkrai.sk. prípadne úradná tabuľa MČ Bratislava - Rača.
Zverejnenie pĺsomnosti na úradnejtabuli no dlhšiu dobu ako 75 dnĺ nespôsobuje oddiatenie dňa

doručenio' Ten nastóva v piitnósty deň od vyvesenia na úradnej tabuti spróvneho orgónu, bez ohľadu na
prí pa d n é p re kroče n ie sta n ove nej le h oty zve rej n e n i a'

Doručuje sa:
1. Ladislav Findl, Alstrova 6,83106 Bratislava
2. Neznámym účastníkom konania - dedičom zo závetu resp. zo zákona po zosnulej Anne Brychtovej r.

Žitnej, naposledy bytom Žitná Ig,831 06 Bratislava - verejnou vyhtóškou

žiadosť o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhtášky:
L BSK, Sabinovská 16, P.o' BoX Lo6,82o 05 Bratislava 25 po dobu L5 dnína úradnej tabulisprávneho

orgánu a na webovom sídle - elektronĺckej úradnej tabuli správneho orgánu
2. Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 2L,83706 Bratislava po dobu L5 dnína úradnej tabuli obce

Potvrdenie dátumu wvesenia a zvesenia vereinei vvhláškv:

Dátum vyvesenia: 2} 10, 2ľ20

odtlačok pečiatky, pod

Dátum zvesenia:

ĺ{Rä"ĺ odtlačok pečiatky, podpis
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Kópia: BSK/špeciálny stavebný úrad
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