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Verejná vyhIáška

Vec
Doručenie oznámenia Bratislavského samosprávneho kraja, špeciálneho stavebného úradu, č.
o983tl2o20/cDD-3 zo dňa 25.1-t,.2o2o účastníkom konania s konania s pobytom na poslednej adrese
neznámym, resp. neznámym dedičom po zomrelei účastníčke konania

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 1"05 ods. 1písm. c) zákona č.5I3/2oo9Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a $ L20 zákona č. 5olL976 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d'alej len stavebný zákon)
v zastúpení riaditelbm odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podl'a čl. X bodov 7.
a8. organizačného poriadku Úradu BSK vznení Dodatkov č. 1 až 5 vspojení s 5 16 ods. 3 zákona č.
302l200t Z. z' o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, doručuievereinou whláškou oznámenie č'o983I/2020/cDD-3 zo dňa 25.I1''2O2o
(bez rozdeľovníka) o začatí konania o predŕžení lehoty predčasného užívania stavby ,,Električková trať
Dúbravsko - Karloveská radiála" v rozsahu prevádzkových súborov a stavebných objektov v km 2,800 -

4,953 stavby, účastníkom konania s pobytom na poslednej známej adrese neznámym a neznámym
dedičom po zomrelej účastníčke konania'
Miesto stavby: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, na pozemkoch v katastrá!nom území Karlova Ves.
Stavebník je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie L,8L4 99 Bratislava.

Bratislavský samosprávny kraj doručuje verejnou vyhláškou, podľa $ 26 ods. 1 zákona č.7L/L967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predmetnú písomnosť -
oznámenie o začatí konania č. 09831/2020lcDD-3 zo dňa 25.tL.2o2o (bez rozdeľovníka) tým
účastníkom konania, ktorých pobyt na poslednej známej adrese je neznámy a neznámym dedičom po
zomľelej účastníčke konania, vyvesením na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní a
súčasne na elektronickej úradnej tabuli správneho orgánu.
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Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, vlastníkom pozemkov pod stavbou v katastráInom
území Karlovo Ves, ktoných pobyt na poslednej známej adrese je neznámy a neznámym dedičom po
zom relej účastníčke konania :

1'. Piecková Pavlína, posledná známa adresa pobytu: Na vŕšku I,8LL04 Bratislava
2. Darovec Róbert, posledné známe adresy pobytu: osuského 30, 85L 03 Bratislava 5; Bebravská 32,

82L07 Bratislava 214
3. Darovec Martin, posledná známa adresa pobytu: Krásnohorská7,85L07 Bratislava 5
4. Viera Lipovská, posledná známa adresa pobytu: Studenohorská22,84I 03 Bratislava 47
5' Karol Fabián, posledná známa adresa pobytu: Pod Rovnicami 9, 841 04 Bratislava 4
6. účastníkom konania _ neznámym dedičom po zomrelej pani Márii Ranincovej, naposledy bytom

Záhrady č.1',84I03 Bratislava 47, vlastníčke parcely registra ,,E" evidovanej na mape určeného
operátu, parcelné číslo 3728 v kat. územíKarlova Ves v spoluvlastníckom podiele 1/18 podľa LV 2855

Spróvnemu orgánu no zverejnenie na úradnej tobuli:
7. BSK, Sabinovská ].6, P.o.BoX 106, 820 05 Bratislava 25
obci, v mieste ktorej sa stavba ndchádza, na zverejnenie:
8. Mestská časť Bratislava - Karlova ves, Námestie sv' Františka 8, 842 62 Bratislava, lČo: oo6o3szo

so žiadosťou o zverejnenie tejto písomnosti aj s prílohou na úradnej tabuli obce

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Tento dokument spolu s prílohou oznámenie ozačatí konania č. 08931/2020/cDD-3 zo dňa 25.IL'2O2}
sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu -
Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská L6, 820 05 Bratislava. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia písomnosti. Súčasne sa zverejní na webovom sídle správneho orgánu, internetovej stránke
www. bratislavskvkrai.sk .

45. lt. 2020
Dátum vyvesenia:

odt
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Vec

,,Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiá!a" - žiadosť o predíženie lehoty predčasného užÍvania
v rozsahu prevádzkových súborov a stavebných objektov v úseku km 2,8000 - 4,953 - oznámenie o začatí
konania

Navrhovateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (d'alej len ,,navrhovatel"'), lČo: 00603481, so
sídlom Primaciálne námestie L,8L4 99 Bratislava, podal listom zo dňa 09.1L.2020 žiadosť o predíženie
lehoty predčasného užívania stavby,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála" (d'alej len ,,stavba")
v úseku km 2,800 - 4,953 stavby. Táto časť stavby sa nachádza v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
v katastrálnom území Karlova Ves. Listom zo dňa I9.LI'2020 svoju žiadosť doplnil o upresnenie
požadovaného termínu predíženia predčasného užívania do 13.06.2021, o žiadosť o vylúčenie odkladného
účinku odvolania voči rozhodnutiu BSK s odôvodnením naliehavého všeobecného záujmu a vyčíslením
zvýšených nákladov na zabezpečovanie náhradnej autobusovej dopravy v prípade výluky električkovej
dopravy, ako aj z dôvodu zníženia možnosti šírenia Corona vírusu pri preprave cestujúcich električkami,
ktoré majú samostatnú dráhu oproti preprave preplnenými náhradnými autobusmi pohybujúcimi sa
v dopravných zápchach po miestnych komunikáciách.

Predčasné užívanie stavby v rozsahu prevádzkových súborov
Ps 104 Elektrické ovládanie výhybiek v obratisku Karlova Ves
Ps 1o7 Elektrický ohrev výhybiek v obratisku Karlova Ves
Ps 108 Mazanie kol'ajníc (v km 2,800 - 4,953)
Ps 109 lnformačný systém MHD (v km 2,800 - 4,953)
Ps 114 Rĺadenie vjazdu a výjazdu v obratisku Karlova Ves
a stavebných objektov:
so 201 Modernizácia električkovej trate - koľajový zvršok (v km 2,800 _ 4,953)
so 201-1 Koľaj ako spätný vodič (v km 2,800 _ 4,953)
so 202 Modernizácia električkovej trate - kol'ajový spodok a odvodnenie (v km 2,800 _ 4,953)
so 203 Priecestia cez električkovú trať (v km 2,800 - 4,953)
so 204 Dočasné objekty koľajového zvršku
so 306 Električková zastávka Segnerova
so 307 Električková zastávka Nad lúčkami
so 308 Električková zastávka MiÚ Karlova Ves , nový názov Nám. sv. Františka
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so 309 Električková zastávka Borská
so 3L0 Električková zastávka Karlova Ves, nový názov Kútiky
so 31-0.1Električková zastáVka Karlova Ves - úprava schodísk nadjazdu
so 310.2 Električková zastávka Karlova Ves - výťahy na nástupištia, časť- výťahové šachty
so 314 Nástupisko v obratisku
so 33]. Káblová chráničková trasa pre napájacie vedenia (v km 2,800 - 4,953)
so 332 Káblovod pre CDS, dialkové riadenie a informačný systém (v km 2,800 - 4,953)
So 502 Úprava trolejového vedenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves (v km 2,800 - 4,953)
so 505 ochranné opatrenia v zóne W (v km 2,800 _ 4,953)
so 506 Prekážky proti dotyku na nadchodoch a nadjazdoch (v km 2,800 - 4,953)
so 514 Prípojky NN vedenia (v km 2,800 - 4,953)
so 515 Elektroinštalácia na zastávkach (v km 2,800 - 4,953)
so 523 Napájacie vedenie meniarne Rovnice
so 901 Vegetačné úpravy (v km 2,800 _ 4,953),
bolo povolené rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.s.: 08697/2oL9/CDD-38 zo dňa
L8.I2.20I9 na dobu do 3t.!2.2020. Tento termín bol v rozhodnutí správneho orgánu určený na základe
záväzného stanoviska Ministerstva vnútra SR, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,
Krajského dopravného inšpektorátu č.: KRPZ-BA-KD13-4324-00Llz0I9 zo dňa L8.I2'2oI9.

okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zisťovacom konaní
rozhodnutie č.: oU-BA-oszP3-20I5/037478-rlL^z/ l-ElA zo dňa L4'07.20L5, právoplatné dňa 21.08.2015.
Dokument je prístupný na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/.

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 podl'a 5 L05 ods. 1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o dráhach")
a $ 1-20 zákona č.50/L976 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, podl'a čl. X bodov 7. a 8. organizačného poriadku Úradu BSK v znení Dodatkov č. ].
až 5 v spojení s $ 16 ods. 3 zákona č. 302/2001' Z. z' o samospráve vyšších územných celkov (,,zákon
o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konania, dotknutej
verejnosti a dotknutým orgánom podl'a 5 18 ods. 3 zákona č.71,/t967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších zmien a doplnkov (d'alej len ,,správny poriadok") začatie konania o predĺžení lehoty na
predčasné užívanie, ktorá bola určená v rozhodnutíšpeciálneho stavebného úradu č.s.: 08697l20L9/CDD-
38 zo dňa I8.L2.2}L9 do termínu 3L.I2.2o2o. Navrhovaný termín predÍženia predčasného užívania je do
L3.o6.2o2L. Termín predÍženia predčasného užívania vyplynul z potreby technického odovzdania
a komplexného ukončenia všetkých objektov a etáp stavby.

Účastníci konania a dotknutá verejnosť majú možnosť uplatniť svoje námietky k navrhovanému
predíženiu predčasného užívania v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na
neskôr podané námietky sa neprihliadne. Dotknuté orgány a organizácie oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote ako účastníci konania.

špeciálny stavebný úrad tým, že v súlade s $ 27 správneho poriadku určil lehotu 5 pracovných dní
odo dňa doručenia tejto písomnosti pre uplatnenie námietok, dáva tak podľa 5 33 ods. 2 správneho
poriadku účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia,
v lehote určenej správny orgánom, mohli vyjadriť k jeho podkladom ikspôsobu ich zistenia, prípadne
navrhnúť doplnenie. Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú
mu známe (5 s+ oas' 3 správneho poriadku). Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť
na špeciálnom stavebnom úrade na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, prízemie - č. dv. 022 počas stránkových
hodín alebo na základe telefonického dohovoru na č. 02/48264703.

Sabinovská č' 16, P.o.Box 106, 820 05 Bratislava 25 
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Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupova{ musí jeho zástupca predložiť
písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktoný sa dal zastupovať.
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-1t- Mgr. Michal Halabica
riaditeľ odboru
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