
!'r) i il

;,:i ;i1 ji,iĺ
?j!

lri '.' ;'i lŕ :', : ],_,r;,, 1 '", ' i' ':' '' r ,i r,i;t; i',.' ,. 
'

Bratislavslý
samosprávny
kraj

Úrad Bratislavského samospráVneho kraja
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Vybavuje/linka
lng. Eva Malinová
02/48264247
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Bratislava
1.8.1.1..2020

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
09693/2020/CDDI3s96s

Vec

,,Bratislavské podhradie - Vydrica, l. etapa - Dopravné napojenie 1'' - žiadosť o stavebné povolenie
- ZVEREJNENIE lNFoRMÁclE

Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, ako vecne a miestne
príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie pre stavby električkových a trolejbusorných dráh a stavby
v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa s 105 ods. 1 písm. c)
zákona č.5t3l2oo9 Z' z' o dráhach a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o dráhach") a 5 L20 zákona č' 5olt976 Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v zastúpení riaditeľom odboru dopravy Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja, podľa čl. X bodov 7' a 8. organizačného poriadku Úradu BSK v znení
Dodatkov č.7 až č' 5 v spojen ís s L6 ods. 3 zá kona č.3o2l2oot Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(d'alej len ,,zákon o samosprávnych krajoch")v zneníneskorších predpisov, týmto podľa s 3 ods. 6 zákona
č'7Ll1976 Zb. o správnom konanív znení neskorších predpisov (d'alej len ,,spráVny poriadok") v súlade
s s 38 ods. 2 zákona č.2412006 Z. z. o posudzovanívplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon ElA")

zverejňuje

kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia (bez príloh) ,,Bratislavské podhradie - Vydrica, I. etapa -
Dopravné napojenie 1" v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré sú súčasťou
električkovej dráhy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor hodnotenia a posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra I,8I2 36 Bratislava, vydalo na základe ýsledkov
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č' 2412006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o posudzovaní") záverečné stanovisko č. : L323l2oo7-3'4/tč zo dňa
30.01'2007 pre navrhovatel'a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava' Dokument je prístupný na
internetovej strá n ke http://envi ro porta l.sk/sk/eia/.

Žiadosť podala splnomocnená spoločnosťVYDRlcA DEVELoPMENT, a. s', lČo: 51733064 so sídlom
Legionárska 10,811 07,&LI0]. Bratislava - mestská časťStaré Mesto, vzastúpenístavebníka Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava, lČo: 0060348L, so sídlom Primaciálne námestie č. 7 , 81'4 gg

Bratislava.

Sabinovská č' l6. P'o'BOX l0Ó. 820 05 Bratis]ar'a 25
rvrvrr''lrl'ittislavskykrl j'sk. lČO 360(lj606
Teletón 021482ó4l ] l

Vybal,uje



Stavba bola umiestnená rozhodnutím Mestskej časti Bratislava Staré Mesto č.

986l39423/2oL1'/sÍ^/Klo-UR zo dňa 19.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom o4'o1'.2ol3.
Miesto stavby: Bratislava - Staré Mesto, na pozemkoch v katastrálnom územíStaré Mesto.

Dňom podania žiadostĺ bolo v zmysle 5 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné konanie

Zvereinením informácie na úradnei tabuli a we ovom sídle Bratislavského samosorávneho kraia
šoeciálnv stavebnú úrad soíňa oovinnosť wolúva cu z s 38 ods. 2 zákonao oosudzovaní. 6 3 ods. 6
správneho poriadku a S 58a ods. 3 stavebného zákona.

Táto informácia ie zvereinená na riradnei ta buli Bratislavského samosorávneho kraĺa a na
webovom sídle íinternetovei stránke) Bratislavské samosorávneho kraia a musí bvť zvereinená oočas
trvania konania až do ieho právoplatného ukončenia.

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ odboru dopravy

Prílohy: kópia žiadosti o stavebné povolenie podanej dňa 13.10.2020

Doručísa so žiadosťou o zverejnenie:
BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia:

- na úradnej tabulĺ Bratislavského samosprávneho kraja
- na webovom sídle (na internetovej stránke) Bratislavského samosprávneho kraja

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia

Dátumvyvesenia: 2o' ĺĺ' 2020

.Mfrľľľ'
'|'ii: iĺilt}:i |lI jl.ji

HBÄ}

Dátum zvesenia:

Pečiatka, podpis:Pečiatka, podpis:

Sabinovská č. l6' P.o.BoX l06' 820 05 Bratislava 25
www.bľatislavskykraj.sk, IČo 36063606
Te|eťón 02/4826411l'



[T
05

telluh
L!l(Rll\[uill'ĺ0$pn$sĺi 0$,0,80xBR P1ô,

2$,
820

|'\l

ooŠt-o
oŇn:

20?u10{
I 3

ráznamu:cE\.

Pĺĺlohy

J
Bratislavský samosprávny kraj
odbor dopravy - špeciólny stavebný Úrad

Sabinovská i6
820 05 Bratislava

Vaša znaČka NaŠa znaČka:
oo9-01_DoPR 1-
troleje_sp-ziad

Kontaktné osoba
katarina.cerna nova @lucron.sk
0902 986 717

V Bratislave
08.10.2020

Vec: Bratistavské podhradie _ Vydrlca' I. etapa -DOPRAVNÉ NAPOJENIE 1
- Žiadosť o stavebné povolenie

VYDR|CA DEVELoPMENT, a.s' splnomocnený zóstupca stavebnĺka: Hlavne mesto Slovenskej
republiky Bratislava, na základe Zmluvy o spoluprácĺ Č' MAGBO1900066 a Plnej moci zo dňa 14.O1.2020 v
sÚlade so Zókona Č. 50/1976 Zb' o Územnom plónovaní a stavebnom poriadku (stavebný zókon) Vám
predkladá Žiadosť o vydanie stavebneho povolenia na predmetnÚ Časť stavby.

Umiestnenie stavby bolo povolené rozhodnutím Č' 986/39423/2o11/STA/Klo-UR zo dňa 19.1o.2o11
próvoplatne dňa 4.1.2o13 navrhovateľoviVYDR|CA a.s., ktoré bolo,,Zmluvou o postÚpenÍ próv a povinností
z UR a SP'' postÚpene nô VYDRICA DEVELOPMENT, a's. a nósledne ,,Zmluvou o spolupróci Č.
MAGBo19oo066" postÚpené na stavebnĺka Hĺavne mesto Slovenskej republiky Bratislava,

Podl'a vyhlášky 453/2oao 7.z., ktorou sa vykonóvajÚ niektore ustanovenia stavebného zókona
naŠu Žiadosť dokladóme nasledovne:

l. Stavba
Bratislavske podhradie - Vydrica, l' etapa _DoPRAVNÉ NAPoJENIE 1
objektová skladba:

so-El03 Prekládka napájacích káblov trakčného vedenia
so-Eĺ03.'ĺ. 7 DoČašnĺj pretožka troĺejoveho vedenia
so-E103. 1.2 Defĺnitĺvna preloŽka trolejoveho vedenĺa
so_E'ĺ03.2 Preložka napĺijacĺch vedenĺ DPMB
so-E1 03.3 PreloŽka ovládacieho kábla meniarnĺ

so-csl01 Cestné komunikácie + križovatka 1-'- ''' so-Cs'ĺo1.2.'I Cestné komunÍkácie + križovatka 1 - Prejazd cez elektrĺČkovÚ trať
so_Cs'ĺO'l.3 Koľaj ako spátný vodĺČ

!l. Stavebník
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nómestie 1,84199 Bratislava, lČo: oo 603 481
zastÚpený
VYDR|CA DEVELOPMENT, a.s', Legionórska 1o.811 07 Bratislava, lČo: 51 733 064

VYDRlCA DEVELOPMENT, a.s.
Leqionárska 1o, 8'l 1 o7 Bĺatislava _ mestské Časť Staĺe Mesto
ĺCo: 51 733 o64 l DĺC: 71207Bog7o,lC DPH: SK212o7Bo970
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lll. Miesto stavby
NóbreŽie arm' generála Ludvika Svobodu - v blízkostĺ Mosta SNP, pozemky registra C-KN parc. Č.:535/7,

, .5"1518.,,535/12, 21462/11, 22372/14, 22370/1, 21463/1, 21463/6, 2í4ffi/7, Ŕ'ĺ' štur" Mesto
.,. ''*,.;r ) l,

lV. Projektant
- Generólny projektant stavby: ARD|NG s'r.o., Sekurisova 16, 84102 Bratislava- Projektant kéblov trakČneho vedenia, prekládky stĺpov TV a Vo: Deltes spol. s r.o., RaČianske mýto

1/D,83102 Bratĺslava, Zodpovedný projektant: lng' Karol Kolada a lng. Mgr. Peter Kolada- Projektant profesia Doprava:PRoKos, s.r.o., Druidská 5/A,851 1o Bratislava, Zodpovedný
projektant: lng. ondrej Májek

V. Spôsob uskutočnenia stavby - dodávateľsky, dodévatel' bude vybraný vo výberovom
konaní

Vl. Predpokladané investičné náklady - 463.000 €

Vll. Opis stavby
so-E|o3'7.ĺ DoČasná preloŽka trotejoveho vedenĺa - V prvej féze výstavby bude demontovaný

existujÚcitrakČný stoŽiar Č.111/38 nô Vetve z mosta SNP na NábreŽie arm.gen. l. svôbodu, aby mohla byť
vybudovanó preloŽka vodovodu 2x DN 8Oo (preloŽke vodovodu je predmeiom samostatneho stavebného
povolenia). Zdemontovaný bude trakČllý stoŽiar a Časť pľevesu stoŽiarô Č. 111/37. V rámci montáŽe bude
vybudovaný nový trakČný stoŽĺar s pracovným označením 9.1 typu lTsK 10,5-12, ktorý nahradí
demontovaný stoŽiar Č. 111/38. Trolejový vodiČ a ostatne prevesy so zóvesmi trolejoveho vedenia
zostévajÚ existujÚce. (parc. č. 535/7)

so-E'l03.'ĺ.2 Definitĺvna preloŽka trotejového vedenia - V rámcĺ montáŽe sa vybuduje nové
trolejové vedenie od stoŽiarov Č. 1307/o5 a 1307/06 na NóbĺeŽí arm. gen. L. Svobodu aŽ po stóŽĺare Č.
111/35 a 111/36. Vybudovane budÚ vyznaČené stoŽiare, trolejový vodič, prevesy so zóvesmi tĺolejoveho
vedenia. Rovnako bude vybudovaný nový Úsekový izolótor elektriČkovej trate na stoŽiari č. z (uo ny'barsky
cech), vrátane stoŽiara a komplet výzbroje tvorenej jednopÓlovým odpojovaČom a s ruČným párovym
pohonom v dvojitej izolóciĺ a prepojovacím vedením medzi odpojovaČom a irolejovým vedením - vodiČom
CHBU 185 mm2. Celkový poČet navĺhovaných stoŽiarov je 9 ks, celková aĺzta Áoveno trolejového vodiČa
elektriČiek Cu 150 mm2 je 38om' (parc. Č. 535/7, 535/8, 21462/11, 22372/14, 21426, 2237o/i)

so_Eĺo3.2 Preĺožka napájacĺch vedenĺ DPMB a So_Eĺo3.3 PretoŽka ovĺádacieho kábta meniarnĺ -
Nove napójacie káblove vedenie 2x 6-AYKCY x 5Oo mm2 bude uloŽené do novej trasy. PreloŽka napójacích
káblov sa navrhuje len v Úseku kde dÔjde k rozŠíreniu komunikácie. Trasa napájacích vedenÍ je z
priestorových a tieŽ prevódzkových dÔvodov navrhnutó do navrhovaného ostrovČeka vybudovaneho
v rómci objektu komunikácií, umiestneneho vedľa telesa elektriČkovej trôte. Pri kriŽovaní komunikécií budÚ
káblove vedenia uloŽené v chróniČkéch FXKVR 110. Káblove prechody sa navrhujÚ vybudovať s počtom
chróniČiek 8, z čoho 3 budÚ slÚŽiť ako rezerva' (parc. Č' 21463/1, 21463/6, zl+ozĺ-l, 22370/1,535/8,
535/7,535/12)

so_Cs1O1.2.1 Cestné komunĺkácĺe + krĺŽovatka ĺ - Prejazd cez etektrĺČkovÚ trať
Predmetom Úpravy elektriČkovej trate je výmena kol'ajníc a jestvujÚceho krytu zo zómkovej dlaŽby len
v hrÚbke od temena kol'ajnice po hornÚ Úroveň pane|ov DZP, na ktorých sÚ uloŽene kol'ajnice. so zósáhom
do spodnej stavby sa neuvaŽuje. (parc' Č' 22370/1)

so_Csĺo'ĺ.3 Koľaj ako spätný vodĺČ - Vzhl'adom na to. Že výstavbou objektu So-cs1o1 Cestne
komunikácie a kriŽovatka 1 dÔjde na priecestí s elektriČkovou traťou k výmene časti kol'ajníc je nutné
v rómci tohto objektu zrealizovať aj navrhnute zariadenia, ktore zabezpeČia vŠetky poŽiadavky kládene na
koľajnĺce ako spätné kol'ajnicove vedenie. Stavebný podobjekt so-cs101.3 - Kol'aj aĺ<o spätný vodiť zahŕňa
vŠetky poŽiadavky kladené na kol'ajnice ako spätne kol'ajnicove vedenie a to najmä na kol'ajnicove styky

VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.
Legionáĺska 'lo. 81'l o7 Bratlslarla _ rnesiská Časť Stare Mesio
ĺCo: 51 733 064 i DlC: 2120]Bag]o,lČ DPH, sK212o78o97o
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a priečne koľajnicové prepojenia. Koľajová trať je navrhovanó bezstykovými (zváranými) koľajnicami.(parc. Č. 22370/1|

Vlll. Zoznam Účastnĺkov konania
1. VYDR|cA DEVELoPMENT, a.s,, Legionérska 1o, 811 07 Bľatislava2. Vydrica' a's., Dr' Vladimíra Clementisa 1o, 821 02 Bratislava3. Hlavne mesto SR Bratislava, Primaciálne nóm.1, 814 99 Bľatislava4. lng' Jozef Páleš, autorizovaný stavebný inŽinier - reg. Č. projektanta

Sekurisova 16, 84102 Bratislava
1118'7' A1, ARDING, s.r.o

lX. Zoznam dotknutých pozemkov
1. LV č.l656 - vlastník Hlavne mesto SR Bratĺslava

s3sl8
535/12
22372/14
21426
2237c/1
21463/1

2. LV č.7560 - VYDRICA, a.s. (iné próvo na zókĺade ZaBRZ s Vydrica a.s. a )
535/7
21462/11
21463/1
21463/6

S pozdravom

Prílohy:
1' 2x PD pre stavebné povolenie
2. Plnomocenstvo VD_2O2 oloo7 zo dňa 07.o7 '2o2o3. Plnomocenstvo zo dňa l4.o1'2020
4' Dokladová časť {40 dokumentov podľa zoznamu)5. Správny poplatok (pol' 6og - 4oo,_€)

vYDRlcA DEVELopMENT, ô.s.
t_egionáĺska 1o, B'l1 o7 l]ratislaVô mestskó Časť staÍe Me5to
lCo: 5'] 733 0ĺq l olČ, 212o7\owa,lc DPH SK2l2078o9]o

VYDRICA DEVELOptrlEitT. a.s
Ĺegonáĺska 'l0

81107 Brslgbva
|ff:6ĺ 733ttsa,rl

lng. }4tpš VqÉellcKy
oevďofľnent/manager


