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Vec
Doručenie rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja, špeciáIneho stavebného úradu, č.
09830l2020lCDD-24;4o491'l2o2o zo dňa 28.L2.2o2o účastníkom konania s pobytom na posIednej
adrese neznámym, resp. neznámym dedičom po zomreIej účastníčke konania

Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný špecĺálny 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 ]-05 ods. L písm. c) zákona č' 5l3/2oog Z. z' o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 120 zákona č' 5o/L976 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d'alej len stavebný zákon)
v zastúpení rĺaditelbm odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podl'a čl' X bodov 7.
a8.organizačnéhoporiadkuÚraduBSKvzneníDodatkovč.1až5vspojenís516ods.3zákonač.
302/2o0I Z. z. osamospráve vyšších územných celkov (zákon osamosprávnych krajoch) vznení
neskorších predpisov, doručuie vereinou whláškou podľa S 26 ods' 1- zákona č.71'11967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predmetnú písomnosť - rozhodnutie č.s.:
0983ol2020ĺcDD-9r4o49t'ĺ2o2o zo dňa 28.t2.2o2o o predÍžení lehoty predčasného užívania stavby
,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála", vrozsahu prevádzkových súborov astavebných
objektovv km 4,953 _6,768 stavby, v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves a Bratislava - Dúbravka,
tým účastníkom konania, ktorých pobyt na poslednej známej adrese je neznámy a neznámym
dedičom po zomrelej účastníčke konania, vyvesením na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15
dní a súčasne na elektronickej úradnej tabuli správneho orgánu.

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
09830120t0/cDD-25

Vybavuje/linka
lng. HapčoVá/703

t(H&,ĺ
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P r íl o h a : roz h od n uti e č.o983o l 2020 l cDD -24r4049t l 2020 zo d ň a 28.t2.2o2o
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Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, vlastníkom pozemkov pod stavbou
v katastrálnych územiach Karlova Ves a Dúbrovka, ktorých pobyt na poslednej známej adrese je
neznámy a neznámym dedičom po zomrelej účastníčke konania:
7. Zrnová Jana, posledné známe adresy pobytu: Jána Raka ].8, 84]. 06 Bratĺslava 48 a Bratislava -

Záhorská Bystrica, Bratislava lV
2. Barut Miroslav, poslednáznáma adresa pobytu:Segnerova 4,841' 0]. Bratislava 42
3. Ceranková Emília, posledná známa adresa pobytu: Legionárska 3, 83]" 04 Bratislava 42
4' Koleničová lveta, posledná známa adresa pobytu: Hollého 295/!7,81108 Bratislava 1
5. Piecková Pavlína, posledná známa adresa pobytu: Na vŕšku L,8L104 Bratĺslava
6' Darovec Róbert, posledné známe adresy pobytu: osuského 30,85].03 Bratislava 5; Bebravská 32,

821,07 Bratislava 214
7. Darovec Martin, posledná známa adresa pobytu: Krásnohorská7,851'07 Bratislava 5
8' Hochschorner Krištof, posledná známa adresa pobytu: Krajná 20,9z'J' 04 Bratislava 2
9. Hochschornerová Katarína, poslednáznáma adresa pobytu: Krajná 20,82t04 Bratislava 2
].0. Veselá lrena, posledná známa adresa pobytu:Jilemnického L4, ,900 31Stupava
II. Zajíček Mĺloš jozef, posledné známe adresy pobytu: Tilgnerova 22, 84L 05 Bratĺslava 4; Pri kríži

LL7 6 / 18, 841, 02 Bratislava 42
12. MajerJán, poslednéznáme adresy pobytu:Sputnĺková 39,82'J'O2 Bratĺslava 2 a Sputniková 4, 82102

Bratislava 2

13' Majerová Emília, posledné známe adresy pobytu: Sputniková 39,82'J' 02 Bratĺslava 2 a Sputnĺková 4,
82L02 Bratislava 2

t4. účastníkom konania _ neznámym dedičom po zomrelej pani Margite Kovačičovej, naposledy bytom
Čsl' tankistov 85, 84]. 01 Bratislava 42, vlastníčke parcely registra ,,E" evĺdovanej na mape určeného
operátu, parcelné číslo 32t0/1' v kat. území Dúbravka v spoluvlastníckom podiele 1/5 podľa Lv 2419

Správnemu orgánu na zverejnenie nd úradnej tabuli:
15' BSK, Sabinovská 16, P.o.BoX 106,8z0 05 Bratislava 25
obci, v mieste ktorej sa stavba nachádza, na zverejnenie:
1'6. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestĺe sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, lČo: 00603520

so žiadosťou o zverejnenie tejto písomnosti aj s prílohou na úradnej tabuli obce
17. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2,844 02 Bratislava, lČo: 00603406 so žiadosťou

o zverejnenie tejto písomnostiaj s prílohou na úradnej tabuli obce

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Tento dokument spolu s rozhodnutím č.09830/2020/CDD-24;4049L/202} zo dňa 28'I2'2o2o sa doručuje
verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu - Bratislavského
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava' Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia
písomnosti. Súčasne sa zverejní na webovom sídle správneho orgánu, internetovej stránke
www. bratislavskvkrai.sk .

Dátum vyvesenia: $0' il' a20
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Dátum doručenia:

odtlačok pečiatky, podpis

Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:
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Bľatiľlawlý

Č. s' : 09830/ 2o2o / cDD -24; 4049 L / 2O2O Bratislava 28.1.2.2020

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 5 ].05 ods. L písm. c) zákona č.513/2oo9
Z' z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o dráhach") v znení neskorších
predpisov a $ 120 zákona č.50/I976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku (d'alej len,,stavebný
zákon"| v znení neskorších predpisov, zastúpený Útvarom rĺaditel'a Úradu Bratislavského samosprávneho
kraja, príslušným podľa Čl. x ĺodu 9. písm. a) a bodu 10. písm. a) organizačného poriadku Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 31.03.20].7 v znení jeho Dodatku č.1' zo dňa 20.09.2017
a Dodatku č.2 zo dňa 28'02.2018, Dodatku č. 3 zo dňa 25.0L'20].9, Dodatku č. 4 zo dňa 23'7o.2o1g
a Dodatku č. 5 zo dňa 03.08.2 020, v spojení s $ L6 ods. 3 zákona č. 3o2l2oo1' Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (d'alej len ,,zákon o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpisov, podľa 5 83
stavebného zákona v súlade s s 46 zákona č. 7I/7967 Zb. o správnom konaní (d'alej len ,,správny
poriadok'') v znení neskorších predpisov, na základe žiadostĺ stavebníka Hlavného mesta SR Bratislavy a po
vykonanom kona ní pred lžuje

časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie

v rozsahu prevádzkových súborov
Ps 109 lnformačný systém MHD (v km 4,953 _ 6,768)
a stavebných objektov
so 20L Modernizácia električkovej trate - kol'ajový zvršok (v km 4,953 _ 6,768)

Kol'aj ako spätný vodič (v km 4,953 _ 6,768)
Modernizácia elektrĺčkovej trate - koľajový spodok a odvodnenie (v km 4,953 - 6,768)
Priecestia cez električkovú trať (v km 4,953 - 6,768)
Dočasné objekty kol'ajového zvršku
Električková zastávka Dolné Krčace
Električková zastávka Horné Krčace
Električková zastávka Damborského, nový názov Záluhy
Káblová chráničková trasa pre napájacie vedenia (v km 4,953 _ 6,768)
Káblovod pre CDS, dial'kové riadenie a informačný systém (v km 4,953 _ 6,768|
Úprava trolejového vedenĺa, úsek obratisko Karlova Ves - Hanulova (v km 4,953 _ 6,768)
ochranné opatrenia v zóne TV (v km 4,953 _ 6,768)
Prípojky nn vedenia (v km 4,953 - 6,768)
Elektroinštalácia na zastáVkach (v km 4,953 _6,768)
Napájacie vedenie meniarne Dolné Krčace (časť za obratiskom)

ktoré sú súčasťou stavby ,,Električková trať Dúbravsko _ Karlovesk á radiála" , v úseku km 4,953 _ 6,768
(d'alej len,,stavba") na dobu do 13.06.2021

Sabinovská č. l6, P.o.Box l06, 820 05 Bratislava 25
www.bratislavskykraj'sk, IČo 36063606
Telefón 02/482641 1 1
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so 20L-1
so 202
so 203
so 204
so 311
so 312
so 313
so 331
so 332
so 503
so 505
so 5L4
so 5L5
so 522



časovo obmedzené predčasné užívanie bolo povolené rozhodnutím špeciálneho stavebného úradu č.
025Io/202o/cDD-57 zo dňa 21''02.2020, právoplatným 23.O7 '2O2o, na dobu do 31''L2.zo2o stavebníkovi,
ktorým je Hlavné mesto SIovenskej repubIiky Bratislava, lčo: oo 603 48t, Primaciálne námestie t,8L4
99 Bratislava, zastúpené primátorom (d'alej len ,,stavebník").

Miesto stavby: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves a Bratislava - Dúbravka, úsek stavby od km 4,953
- km 6,768.
Stavba bola zrealizovaná na pozemkoch v katastrálnom území Karlova Ves:
parcelv registra ,.C" evidované na katastrá!nei mape, parc. číslo: 2366/5,2366/7,236618,2366/9,
2367 / 3, 357 4 I 2, 3585 / 2, 3586 I zOL, 357 I / 2, 357 5 / 2, 357 r / 2,
parcelv registra ,.E" evidované na mape určeného operátu. parc. čísIo: 3450, 3453, 3460,3469,3472,
3475,3482,3483,3487 ,3543, 3551, 3556, 3559, 3446/2O2,3447 /101,,3447 /rO2,3451./1.,3451/2,3452/1.,
3452/2, 3463/2, 3466/2, 3479/2, 348812, 3491./2, 3497/2, 3500/2, 3505/2, 3508/2, 3515/2, 351812,
3525/2,3528/2,3534/2,3535/207,3535/202,3538/201,35381202,353911,353912,35671204, 357L/2,
357 4/2, 357512, 3578/2,3579/2, 358512, 3586/2OL, 3583/2
a na pozemkoch v katastrálnom území Dúbravka:
parcelv C-KN číslo: 2372/3, 2375/1', 24Ll/58, 241I/59, 24L2/24, 24l3l7o, 24!3/12, 24L3l2O, 241'3/21',
2413/22,24!3125,24L3/8,2812/20,28r5h0,281516,28t6/L,28t7 /2,2822/L6,2822/77,2822/r8,
parceIv E-KN číslo: 2873,2874,2875,2876,288L,2882,2885, 2886, 2889,2890,2893,2894,2895,2896,
2899,2900,290L,2906,2907,29L2,3024,3027,3029,3031",3032,3036,3040,3O4L,3043,3057,3069,
3O7L,3086,3089, 3094, 3100, 31_L6, 3121.,3193,3202,321,6,3222,3223,3229,3229,3259,3279,3390,
3381,3386,,3387,3399,3399,3393,3394,3399,34L',J,,3426,3433,3434,2977/rOO,2g7g/r00,2979/L00,
288O/r0O, 2883/rOO, 2884/tOO, 2887/100, 2888/r0O, 2954h00, 2954/200, 2956/100, 29571400,
3O35/2OO, 304714OO, 3050/200, 30541200, 3O58/2OO, 306L/3, 3O6t/4, 3061./5, 30621200, 306517,
3O74/2O0,3077 /1,,3O78/2OO,3O8L/2O0,3082/200,3085/200,3097/3O0,3704/300,3rO7 /300,3108/300,
3t1,L/L 31,191300, 3198/L, 3r99/4O0, 32031300, 3206/300, 3207/20O, 32rO11,, 3217/L, 3234/2Ot,
3234/4O2,3236/200,324L/2Or,3241./202,3242/1.,3246/20O,3247 /2OO,325O/2OO,325L/2O0,32541200,
3255/L, 32621200, 32631L, 3266/7, 3267 /L, 3270/7, 327L/L, 3274/200, 3275/200, 3278/L, 3282/1,,
3283/1,, 3286/202, 3287/2OO, 3Z9O/1, 3291/L0O, 32911400, 3294/L, 3298/1., 3299/200, 33O3|2OO,
33O5/2O0, 33081L, 33LL/2OO, 33L4h, 332O/r, 332311, 3328/200, 3331,/2OO, 33341300, 33371200,
334O/2O0, 3369/300, 3373/103, 3373/203, 3378/L, 33921200, 3395/2, 3398/200, 340L11,, 34O5/2O0,
3408/200, 34r4/20O, 3417/2O3, 342L/200, 3429/r, 3432/200, 3435/1., 3438/2, 3441,/200, 3447/r,
3582/2.

Účel stavby: prevádzkovanie električkovej dráhy.

Druh stavby: inžinierska stavba, električková dráha, línlová stavba.

Všetky podmienky ktoré sú uvedené v rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby č. 0251012020ĺcDD-57
zo dňa 2L.o2.202o, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2020, ostávajú v pIatnosti aj pre
predíženie predčasného užívania stavby povolené týmto rozhodnutím.

Na základe žiadosti stavebníka špeciálny stavebný úrad pod|'a ustanovenia 9 55 ods. 2
správneho poriadku vylučuje v naliehavom všeobecnom záujme odkladný účinok proti prípadnému
odvolaniu proti tomuto rozhodnutiu.

Na základe oznámenia o začatí konania bolĺ správnemu orgánu doručené v podstate identické
stanovĺská účastníkov konania - vlastníkov pozemkov pod stavbou električkovej dráhy: lng. Petra Juračiča
a pani Dany Dekanovej, bytom Strmé sady 40, Bratislava zo dňa 23.L1''2o20 a 1'.12.2020; pána Jozefa
Mareka, bytom Pod záhradami26, Bratĺslava V zastúpeníd'alších vlastníkov MUDr. Viery Malachovskej,
pani Rozálie Sedlákovej, pána Zdenka Sedláka, pána Vladimíra Sedláka, pani Magdalény Knapovej, pána

Sabinovská č' ló' P'o.Box 10ó,820 05 Bratislava25 
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Jozefa Nemčeka, pani olgy Adamcovej, pani Gabriely Vittek, pani lngrid Nemčekovej zo dňa 1''I2.2o2o;
paniJarmily Ďurčiovej, bytom Koprivnĺcká 6A, Bratislava, zo dňa 4'I2'2O2O; lng. Marty Kolomyovej, bytom
Koprivnická 6, Bratislava, zo dňa 4't2.2o2o; panĺ Martiny Jedličkovej, bytom Slatinská 34, Bratislava, zo
dňa L.I2.2o20; pána Martina Mračnu, bytom Lotyšská 24, Bratislava, zo dňa 1'.L2'2o20; pána Miloša
Granca, bytom Brĺžĺtská 39, Bratislava, zo dňa L.12.202o; pána Jozefa Vilema, bytom Repašského 3,
Bratĺslava, zo dňa I.72'2020; , pani Zuzany Pažitnej, bytom Brunovce 68, Brunovce, zo dňa LI2.2o2o;
pani Magdy Klčovej, bytom Jadranská 29, Bratislava, zo dňa t.I2.2020; pani Márie Vajgelovej, bytom
Strmé sady 26, Bratislava zo dňa 3.I2.2020; pani Veroniky Lučaničovej, bytom Jadranská 65, Bratislava, zo
dňa 1.I2.2020; pani Eleny Lichtmanovej, bytom Dubová 9, Hamuliakovo, zo dňa 3'12.2020, v ktorých
podmieňujú vydanie tohto rozhodnutia majetkovoprávnym vysporiadaním ich nehnutel'ností. Týmto
podmienkam správny orgán nevyhovel z dôvodov uvedených v časti odôvodnenie tohto rozhodnutia.

Na základe oznámenia o začatíkonania boli správnemu orgánu dňa7.12'2020 doručené námietky
lng. Vladimíra Dullu, dotknutej verejnosti podl'a zákona o posudzovanívplyvov na životné prostredie, voči
vydaniu povolenia na predíženie predčasného užívania stavby, ktorým správny orgán nevyhovuje
z dôvodov uvedených v časti odôvodnenie tohto rozhodnutia.

Stavebník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je na základe ustanovenia s 4 ods. L písm.
a) zákona NR sR č.1'45/L995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od
zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia.

odôvodnenie

Stavebník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (d'alej len ,,stavebník"), lČo: oo 603 48L,
so sídlom Primaciálne námestie I,8I4 99 Bratislava, podal dňa 28.10.2020 lĺstom č. MAG 457399/2020
zo dňa 28.Io.2o2o žiadosť o predÍženĺe lehoty predčasného užívania stavby,,Električková trať Dúbravsko

- Karloveská radiála" (d'alej len ,,stavba") v úseku km 4,953 - 6,768 stavby, v lehote do L3.06.202]., ktorú
dňa 20't1'.2020 doplnil listom č. MAG 472555/2020 zo dňa 79.77.2020. Táto časť stavby sa nachádza
v Mestských častiach Bratislava - Karlova Ves a Bratislava - Dúbravka. Svoju žiadosť odôvodnil
tým, že ku dňu jej podania nie sú všetky objekty predmetnej etapy úplne dokončené, v okolí stavby
prebiehajú práce na obnove krytu pril'ahlej vozovky čo znemožňuje vykonať hygienické merania v súlade
s požiadavkou uvedenou v stavebnom povolení č. s. 06268/2o1'6/cDD-30 zo dňa 29.1'2'20L6
a v neposlednom rade pandémia covlD-].9' Súčasne požiadal 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'

okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zisťovacom konaní
rozhodnutie č': oU-BA-oszP3-2oL5/o37478-rlLAz/l-El^ zo dňa t4.o7.2015, právoplatné dňa 21.08.2015,
ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť ,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála" sa nebude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Dokument je prístupný na internetovej stránke
http ://e nvi ropo rta l.sk/sk/ eia / .

Stavba bola povolená do predčasného užívania rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja
č. s.: 02510/2o2o/cDD-57 zo dňa 2L'02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.o7.2O2O'

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania o predĺžení predčasného užívania stavby listom
č. 09830/2020/cDD-3 zo dňa 23.L1.2o20 (d'alej len,,konanie") účastníkom konania a dotknutým orgánom
a stanovil termín, do ktorého si môžu účastnícĺ konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby uplatniť
námietky a stanoviská. Účastníkom konania s pobytom na poslednej známej adrese neznámym doručoval
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oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou. Predmetné oznámenie špeciálny stavebný úrad doposlal
z dôvodu dedičského konania po nebohej Margite Kovačičovej pridelenej notárke Notárskeho úradu
v Bratislave listom č.09830/2020cDD-2L zo dňa Io.I2.2020.

špeciálny stavebný úrad usúdil, že v tomto konaní nie je nevyhnutné vykonať ústne pojednávanie
a miestne zĺsťovanie, čo umožňuje zákon č. 9o/2o2o Z. z., ktorým sa dopíňajú niektoré zákony
v pôsobnostĺ Mĺnisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením covlD-L9,
účinný od 25.04.2020, ktorý v článku l. upravil stavebný zákon tak, že za 5 L42gbol vložený 5 142h, ktorý
vrátane nadpĺsu znĺe: ,,Prechodné ustanovenie súvĺsĺace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením
covlD-].9' Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením covlD-19 stavebný úrad podl'a ods. a) 5 142 h vykonáva ústne pojednávanie
a miestnu obhliadku len v nevyhnutnom prípade."

Správnemu orgánu bol na základe oznámenia o začatí konania doručený list pani Bronislavy
Diehelovej, bytom Segnerova 3,841" 04 Bratĺslava, v ktorom žiada o vyradenie z rozdeľovníka účastníkov
konania vo veci Električková trať Dúbravsko - Karloveská radĺála, t.j. vzdáva sa postavenia dotknutej osoby
(podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), ktorý vzal na vedomie s tým, že pani
Dĺehelovej už nebude doručovať žiadne písomnosti ohl'adne stavby ,,Električková trať Dúbravsko -
Karloveská radiála".

V rámci predmetného konania boli bolo špeciálnemu stavebnému úradu na základe oznámenĺa
doručené nasledovné vyjadrenia od účastníkov tohto konania:
* lng. Petra Juračiča a pani Dany Dekanovej, bytom Strmé sady 40, 84101 Bratislava identické vyjadrenia

zo dňa 23'tl.zo2o doručené 3'I2.2o2o a zo dňa 1'.1z'2o20 doručené dňa 02'L2.2020 v nasledovnom
znení:

,,Ako vlastníci pozemku v k' ú' Dúbravka evidencia E, parcelné číslo 3282/1' uvedení v rozdelbvníku
pozvánky ako účastníci č.741' aI42, obaja sme vlastníkmi uvedeného pozemku v jednej polovici, sa
odvolávame na naše stanovisko zo 1'6'12'20L9 a predkladáme Vám nasledovné pripomienky:
].. Berĺeme na vedomie, že v zmysle zákona č. 5I3/2o09 Z' z. v platnom znení, sme, ako vlastníci

nehnuteľnosti pod električkovou dráhou povinní strpieť jej umiestnenie na našom pozemku.
7ároveň však upozorňujeme že prevádzkovateľ dráhy zaÍažil našu nehnutel'nosť v katastri
nehnutel'ností vecným bremenom v zmysle uvedeného zákona. Upozorňujeme, že za doterajšie
užívanie tejto nehnuteľnosti, bez právneho titulu na strane prevádzkovatel'a dráhy, od
nadobudnutia účĺnnosti zákona č' 5L3/2o09 Z. z. sa prevádzkovatel's nami nijako nevysporiadal.

2. V nadväznosti na bod 1' žiadame, aby podmĺenkou vydania rozhodnutia o predížení
lehoty predčasného užívania stavby bola náprava neprávneho stavu popísaného v bode ].. a
žiadame, aby prevádzkovateľprĺstúpĺl k majetkoprávnemu usporiadaniu našej nehnuteľnosti.''

* Pána Jozefa Mareka, bytom Pod záhradami 2440/26, 84t 01Bratislava, MUDr' Viery Malachovskej,
bytom 062oI Tatranská Polianka č. L, panĺ Rozálie Sedlákovej bytom Plachého 15,84'J' 02 Bratislava,
pána Zdenka Sedláka, bytom Farského 16, 85].0]. Bratĺslava, pána Vladimíra Sedláka, bytom Plachého
15,841' 02 Bratislava, paniMagdalény Knapovej, bytom Ul' Sv. Jakuba 3396/5,085 01 Bardejov, pána
Jozefa Nemčeka, bytom Pod Zečákom 48,84L 03 Bratislava, pani oľgy Adamcovej, bytom Farského 16,
851 01 Bratislava, pani Gabriely Vittek, bytom Louise Schroeder Weg 3, Karlsruhe, 762 27 Nemecko
a pani lng. lngrid Nemčekovej, bytom Na križovatkách 37E,82L 04 Bratislava, spoločné vyjadrenie zo
dňa 0L.I2.2020 doručene dňa 02.t2.2o2o v nasledovnom znení:
,,Ako vlastníci pozemku v k. ú. Karlova Ves, evidencia E, parcelné číslo 357t/2, na liste vlastníctva č'
4581, uvedení v rozdeľovníku pozvánky ako účastnícĺ č. 39, 40, 41',42,43,44,45,46,47, 48, Všetci sme
spoluvlastníci uvedeného pozemku, sa odvolávame na naše stanovisko zo 17.I2.2oL9 a predkladáme
Vám nasledovné pripomienky:
].' Berieme na vedomie, že v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. v platnom znení, sme, ako vlastníci

nehnutel'nosti pod električkovou dráhou povinní strpieť jej umiestnenie na našom pozemku.
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Zároveň však upozorňujeme že prevádzkovateľ dráhy, za'ť'ažil našu nehnuteľnosť v katastri
nehnutel'ností vecným bremenom v zmysle uvedeného zákona. Upozorňujeme, že za doterajšie
užívanie tejto nehnuteľnostĺ, bez právneho titulu na strane prevádzkovateľa dráhy, od
nadobudnutia účinnostizákona č.5L3l2oo9Z.z.sa prevádzkovatel's naminijako nevysporiadal.

2. V nadväznosti na bod ].. žiadame, aby podmĺenkou vydania rozhodnutia o predížení lehoty
predčasného uŽívanĺa stavby bola náprava neprávneho stavu popísaného v bode L. a žiadame, aby
prevádzkovatel'pristúpil k majetkovoprávnemu vysporiadaniu našich nehnuteľností."

* PaniJarmily Ďurčiovej, bytom Koprivnická 3656/6A,841 0L Bratĺslava a pani lng. Marty Kolomyovej,
bytom Koprivnická 6,84L 0]. Bratislava, obe vyjadrenia zo dňa 23'IL.202o doručené dňao4.12.2O2O
v nasledovnom znení:

,,Ako spoluvlastník pozemku v k. ú. Dúbravka evidencia E, parcelné číslo 3283/1, LV 23o8, uvedení
v rozdelbvníku pozvánky ako účastníkč. t44 a č' 155, ako vlastník uvedeného pozemku v jednej šestine
(L/6) , sa odvolávame na naše stanovisko zo 1'6.L2.2oI9 a predkladáme Vám nasledovné pripomienky:
].. Berieme na vedomie, že v zmysle zákona č. 573/2009 Z. z. v platnom znení, sme, ako vlastníci

nehnutelhosti pod električkovou dráhou povinní strpieť jej umiestnenie na našom pozemku.
Zároveň však upozorňujeme že prevádzkovateľ dráhy, za'ťažil našu nehnuteľnosť v katastri
nehnutel'ností vecným bremenom v zmysle uvedeného zákona' Upozorňujeme, že za doterajšie
užívanie tejto nehnuteľnosti, bez právneho titulu na strane prevádzkovatel'a dráhy, od
nadobudnutia účinnosti zákona č.5l3/2oo9 Z' z. sa prevádzkovateľ s nami nijako nevysporiadal.

2. V nadväznosti na bod ].. žiadame, aby podmienkou vydanĺa rozhodnutia o predížení lehoty
predčasného užívania stavby bola náprava neprávneho stavu popísaného v bode L. a žiadame, aby
prevádzkovatel'pristúpil k majetkovo právnemu usporiadaniu našich nehnutel'ností."

* Pani MartinyJedličkovej, bytom Slatinská 5025/34,821'07 Bratislava a pána Martina Mračnu, bytom
Lotyšská 518L/24,821 06 Bratislava, obe vyjadrenia zo dňa oI.12.2020 doručené dňa 04.Lz.zozo
v nasledovnom znení:

,,Ako podielová spoluvlastníčka/spoluvlastník v podiele % pozemku registra C KN s parcelným číslom
2875lto, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere I2Lm2 a pril'ahlých pozemkov registra
C KN s parcelným číslom 2432/5I,2814/8,281'6/9 a2817lL3 zapísaných na lĺste vlastníctva č. 3433,
okres Bratislava lV, obec: BA _ m. č. Dúbravka, katastrálne územie Dúbravka, predkladám Vám
nasled ujúce pripom ienky:

1. Beriem na vedomie, že v zmysle zákona č' 5l3l2oo9 Z. z. V platnom znení, som ako
vlastníčka/vlastník nehnuteľnosti pod električkovou dráhou povinná/povinný strpieť jej
umiestnenie na mojom pozemku. Zároveň však upozorňujem, že prevádzkovateľdráhy zaťažil môj
pozemok v katastrĺ nehnutel'ností vecným bremenom v zmysle uvedeného zákona' Upozorňujem,
že za doterajšie užívanie tohto pozemku, bez právneho titulu na strane prevádzkovatel'a dráhy, od
nadobudnutia účinnosti zákona č.513/2oo9 Z. z. sa prevádzkovatel'so mnou nijako nevysporiadal'

2' V nadväznosti na bod 1-' žiadam, aby podmienkou vydania rozhodnutia o predížení lehoty
predčasného užívania stavby bola náprava neprávneho stavu popísaného v bode L. a žiadam, aby
prevádzkovateľ pristúpil k majetkoprávnem u usporiadanĺu môjho pozem ku'"

* Pána Mi|oša Granca, bytom Brižitská č' 39, 84L 01 Bratislava, pána Jozefa Vilema, bytom Repašského
č.3,84102 Bratĺslava, pani Zuzany Pažitnej, bytom 6L9 25 Brunovce č' 68 a pani Magdy Klčovej, bytom
Jadranská 29, 841' 01 Bratislava, všetky vyjadrenia o1'.I2.2o2o doručené dňa o4.12.2o2o
v nasledovnom znení:

,,Ako vlastník/vlastníci pozemku v k. ú' Dúbravka evidencia E, parcelné číslo 3298/1 uvedení
v rozdeľovníku pozvánky ako účastník č. 152/1'53/I54/L55, som vlastníkom uvedeného pozemku
v jednej tretine (p. Vĺlem a p' Klčová), vjednej šestĺne (p. Granec p. Pažitná) sa odvolávam na naše
stanovĺsko zo 16.L2.2oL9 a predkladám Vám nasledovné pripomienky :
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1. Beriem na vedomie, že v zmysle zákona č' 513/2009 Z. z. v platnom znení, sme ako vlastníci
nehnuteľnostĺ pod električkovou dráhou povinní strpieť jej umiestnenĺe na našom pozemku.
Zároveň však upozorňujeme, že prevádzkovatel' dráhy, zaÍažil našu nehnuteľnosť v katastri
nehnuteľností vecným bremenom v zmysle uvedeného zákona' Upozorňujeme, že za doterajšie
užívanie tejto nehnutel'nosti, bez právneho titulu na strane prevádzkovateľa dráhy, od
nadobudnutia účĺnnosti zákona č.573/2009 Z. z. sa prevádzkovatel's nami nijako nevysporiadal'

2. V nadväznosti na bod 1. žĺadame, aby podmienkou vydania rozhodnutia o predlŽení lehoty
predčasného užívania stavby bola náprava neprávneho stavu popísaného v bode L. a žiadame, aby
prevádzkovateľ prĺstúpil k majetkoprávnemu usporĺadanĺu našich nehnutel'ností."

{. Pani Márie Vajgelovej, bytom Strmé sady č.26,84L 0]. Bratislava 42vyjadrenie zo dňa03.I2.2O2O
doručené dňa 07.72.2020 v nasledovnom znení:

,,Ako vlastníčka pozemku v k. ú. Dúbravka číslo 2aBl25 o výmere 64m2 (uvedená v rozdeľovníku ako
účastníčka č' 56)trvám na mojom stanovisku zo dňa 17'L2.20].9 (d'alej len stanovisko)a predkladám
nasledovné pripomienky:
].. Beriem na vedomie, že v zmysle zákona č. 573/2009 Z. z. v platnom mení, som ako vlastníčka

nehnutel'nostipod elektrĺčkovou dráhou povinná strpieť jej umĺestnenie na svojom pozemku, ktorý
prevádzkovatel' dráhy zaÍažil v katastri nehnutel'ností vecným bremenom v zmysle uvedeného
zákona. K tomuto zápisu, napriek mÔjmu stanovisku, došlo bez toho, aby ktokoľvek so mnou ako
vlastníčkou tejto nehnutel'nosti rokoval'

2. Upozorňujem, že za doterajšie užívanie tejto nehnuteľnosti, bez právneho titulu na strane
prevádzkovateľa dráhy, od nadobudnutia účinnosti zákona č.5L3/2oo9 Z. z. sa prevádzkovateľ so
m nou nijako nevysporiadal.

3. Vyššĺe uvedený pozemok je súčasťou d'alších pozemkov v mojom vlastníctve, na ktorých je
postavená komunikácia a jej súčastĺ a slúži na môj úkor, ako jeho vlastníčky už po dlhé roky
verejnosti ako električková trať a cestná komunikácia bez toho, aby sa vlastník alebo správca
električkovej trate a cestnej komunikácie so mnou, ako vlastníčkou pozemku, dohodol na
poskytnutí primeranej náhrady za jeho užívanie a zato, že nemôŽem tento pozemok užívať sama.

4. V nadväznosti na uvedené žĺadam, aby podmienkou vydania rozhodnutia o predlžení lehoty
predčasného užívania stavby bola náprava tohto neprávneho stavu a žiadam, aby prevádzkovatel'
pristúpil k majetkovoprávnemu usporiadaniu mojich nehnutel'ností."

* Pani Veroniky Lučaničovej, bytom Jadranská 65, 84'J' 0]. Bratislava vyjadrenie zo dňa o1'1.2'2o2o
doručené dňa 07.72.2020 v nasledovnom znení:

,,Ako vlastník pozemku v k. ú. Dúbravka evidencia E, parcelné čislo 3373/Io3 a 3373/203 uvedená
v rozdelbvníku pozvánky ako účastník č. L84, som vlastníkom uvedeného pozemku v jednej polovici,
sa odvolávam na naše stanovisko zo 76'L2'2o19 a predkladám Vám nasledovné pripomienky:
].. Beriem na vedomie, že v zmysle zákona č. 5L3/2oo9 Z. z. v platnom znení som, ako vlastník

nehnuteľnosti pod elektrĺčkovou dráhou, povinná strpieť jej umiestnenie na mojom pozemku.
Zároveň však upozorňujem, že prevádzkovateľ dráhy zatažil moju nehnuteľnosť v katastri
nehnuteľností vecným bremenom v zmysle uvedeného zákona. Upozorňujem, že za doterajšie
užívanie tejto nehnuteľnosti, bez právneho titulu na strane prevádzkovatel'a dráhy, od
nadobudnutia účinnosti zákona č. 513/2009 Z. z. sa prevádzkovatel'so mnou nijako nevysporĺadal.

2. V nadväznosti na bod 1. žiadam, aby podmienkou vydania rozhodnutĺa o predĺžení lehoty
predčasného užívania stavby bola náprava neprávneho stavu popísaného v bode 1. a žiadam, aby
prevádzkovateľ pristúpil k majetkoprávnemu usporiadanĺu mojej nehnutel'nosti."

* Pani Eleny Lichtmanovej, bytom Dubová 475/9,900 43 Hamuliakovo vyjadrenie zo dňa 03.12.2o2o
doručené dňa07.12.2020 v nasledovnom znení:
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,,Ako vlastník pozemku v k. ú' Dúbravka evidencia E, parcelné číslo 338]., uvedená v rozdelbvníku
pozvánky ako účastník číslo ].0]., som vlastník uvedeného pozemku v L/Io, sa odvolávam na stanovisko
zo dňa 76.t2'20L9 a predkladám Vám nasledovné pripomienky:
].. Berieme na vedomie, že v zmysle zákona č. 5L3/2009 Z' z' v platnom znení, sme, ako vlastníci

nehnuteľnosti pod električkovou dráhou povinní strpieť jej umiestnenĺe na našom pozemku.
Zároveň však upozorňujeme že prevádzkovateľ dráhy, zať.ažil našu nehnutel'nosť V katastri
nehnuteľností vecným bremenom v zmysle uvedeného zákona. Upozorňujeme, že za doterajšie
užívanie tejto nehnuteľnosti, bez právneho titulu na strane prevádzkovatel'a dráhy, od
nadobudnutia účinnosti zákona č' 513/2009 Z. z. sa prevádzkovateľ s nami nijako nevysporiadal.

2' V nadväznosti na bod 1. žiadame, aby podmienkou vydania rozhodnutia o predĺžení lehoty
predčasného užívania stavby bola náprava neprávneho stavu popísaného v bode l. a žiadame, aby
prevádzkovatel'pristúpil k na majetkovoprávnemu usporiadaniu našich nehnutel'ností."

K uvedeným stanoviskám špeciálny stavebný úrad poznamenáva, že predmetom kolaudačného
konania nie je skúmanie vlastníckych vzťahov, vlastnícke a iné práva skúma v stavebnom konaní.
Doriešenie majetkovoprávnych vzťahov je v kompetencii zmluvných strán a nĺe v kompetencii špeciálneho
stavebného úradu.

Napriek vyššie uvedenému špeciálny stavebný úrad si vyžiadal od stavebníka stanovisko k
predmetným stanoviskám vlastníkov pozemkov, ktoré bolo správnemu orgánu doručené dňa 21''12.2020
v nasledovnom znení:

Bratislovský samospróvny kraj ako špeciólny stavebný úrad na konanie pre stovby električkových
a trolejbusových dróh a pre stovby v ich ochrannom pásme listom zn. 09830/2020/CDD-22 zo dňa
L5.72.2020 vyzval hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu (d'olej len,,hlavné mesto") ako stavebnĺko
stavby ,,Električkovó troť Dúbravsko-Korloveskó radiólo", aby sa v lehote nojneskôr do 27'12.2020 vyjadril
k priloženým nómietkam účastnĺkov konania - vlastnĺkov pozemkov pod stavbou a nómietke lng'
Vladimíra Dullu, dotknutejverejnosti podľa zókona ElA.
Na výzvu špeciólneho stavebného úradu zasiela hlavné mesto nasledovné stonovisko:
t.

K nómietkom vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov:
a) Mórie Vajgelovej, Strmé sady 26, Brotislava zo 7.72'2020,
b)Veroniky Lučaničovej, Jodranskó 65, Bratislavo zo dňo 7.12.2020,
c) Jormily Ďurčiovej, Koprivnickó 6A, Bratislavo, zo dňa 4'72.2020,
d) Mortiny Jedličkovej, Slatinskó 34, Bratislava,
e) Milošo Graneca, Brižickó 39, Brotislava,

f) Zuzany Pažitnej, Brunovce 68,
g)Jozefa Moreka o spol. Pod zóhrodami26, Bratislava,
h) Eleny Lichtmanovej, Dubovó 9, Hamuliokovo,
i) lng. Marty Kolomyovej, Koprivnickó 6, Bratislovo,
j) Martina Mročnu, Lotyšskó 24, Bratislava,
k)Jozefa Vilema, Repošského 3, Bratislova,
l) Mogdy Klčovej, Jadranskó 29, Bratislava.

Podľo 5 78 ods. L zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plónovaní o stavebnom poriodku (stavebný zókon)
v znenĺ neskorších predpisov, účostníkmi kolaudačného konanio sú stavebník, vlastník stavby, ok nie je
stavebníkom a vlastník pozemku, no ktorom je stavba umiestnenó.
Podľa zókona č. 513/2009 Z. z. o dróhach v znení neskorších predpisov, dróhami sú koľajové dróhy,
trolejbusové dróhy o lanové dróhy, električkové dróhy sú koľajovými dróhami. obvod dróhy tvoria pozemky
určené no umiestnenie dróhy a jej súčostí, ktoré sú potrebné na prevódzku dróhy a na dopravu na nej'
obvod dróhy zriad'uje špeciólny stavebný úrad v stavebnom povolení a vznikó dňom próvoplatnosti
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stavebného povolenio. Vlostník alebo užívateľ nehnuteľnosti v obvode dróhy je povinný strpieť
u miestňova nie súčostĺ dró hy.

Zókon č. 66/2009 Z. z., upravuje usporiodanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbomi vo
vlostníctve obce olebo vyššieho územného celku, ktoré prešli do vlastníctva obce olebo vyššieho územného
celku podľa osobitných predpisov, vrótane priľahlej plochy, ktoró svojĺm umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stovbou (dblej len "pozemok pod stavbou"). Ak nemó vlastník
stovby ku dňu účinnosti tohto zókona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné próvo, vznikó vo
verejnom zóujme k pozemku pod stavbou užívonému vlastnĺkom stavby dňom účinnosti tohto zókona
v prospech vlastníko stavby próvo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsohom je držba
a užívanie pozemku pod stavbou, vrátone práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu
povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešld z vlastníctva štótu na obec alebo vyšší
územný celok.
Z citovaných próvnych predpisov vyplýva, že predmetom stavby ,, Električkovó trať Dúbrovsko-Kartoveskó
radióla" nebola výstavbo novej električkovejtrate, ale modernizácia existujúcej električkovej trate, ktorú
hlovné mesto nadobudlo do vlastníctve prevodom z majetku štótu podľo zókono č. 138/L991Zb. o majektu
obcí v znení neskorších predpisov, bez pozemkov' Zókonom č' 66/2009 Z. z' zriadil štót zókonné vecné
bremeno k pozemkom, ktoré opróvňuje vlostníko stovby vykonóvať vlastnícke próva k tejto stovbe,
vrótane próva uskutočniť na pozemku aj no priľahlom pozemku stavbu olebo jej zmenu. Vlastnĺk pozemku
pod stavbou je povinný strpieť výkon próva zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonanio
pozemkových úprav v prĺslušnom katastrólnom územĺ' Aj podľa zókona o dróhoch je vlastník pozemku
nachódzajúceho sa v obvode dróhy povinný strpieť umiestňovanie súčastí dróhy'
Hlovné mesto ako stavebník modernizócie električkovej trate mol zókonne próvo uskutočniť túto stovbu
riadne povolenú špeciólnym stavebným úradom, ktorý umožnilvlastnĺkom dotknutých pozemkov uplatniť
svoje vlastnĺcke próvo v stavebnom konanĺ.
Podľa ust. 5 78 ods. L stavebného zókono, vlastníci pozemkov pod stovbou, ktoré sú zaťažené vecným
bremenom, sú účastníkom kolaudačného konania. Stavebný zókon expressis verbis neuprovuje, že
vlastníci pozemkov sú účastníkmi konania o povolenĺčasovo obmedzeného predčasneho užívania stavby
pred odovzdanĺm a prevzatím všetkých dodúvok, ktoró budú po odovzdanĺ celej stavby predmetom
riadnej kolaudócie'
Pri vydóvanĺ časovo obmedzeného povolenio predčasného užívania stavby, ani pri nóslednej koloudócii
stavby stavebný úrod neskúma vlastnícke vzťahy k pozemkom, ktoré boli podľa 9 58 stavebného zdkona
predmetom jeho prieskumu pri vydóvanĺ stovebneho povolenia.
Aj v prĺpade, že by v priebehu realizócie stavby došlo k zóniku opróvnenia uskutočniť stavbu no cudzom
pozemku, táto skutočnosť by nebola dôvodom nevydať povolenie na predčasné užívanie stavby, ani na
jej kolaudóciu. Pri povoľovanĺ predčasného užívania stovby stavebný úrad skúma len splnenie podmienok
týkajúcich sa užívateľnosti a bezpečnosti stavby. Kolaudačné rozhodnutie stavebný úrad nevydó len
v prípade, ak nie je zoistenó bezpečnosť a ochrona zdrovia ľudí a životného prostredio, ako aj riadne
užívanie stavby na určený účel.
Nómietky uvedených účastníkov konania sú v podstate totožné' Ako vlastnĺci pozemkov pod stavbou,
ktoré sú zaťažené zókonným vecným bremenom, próvom hlovného mesta ako stavebníka uskutočniť
modernizóciu električkovej trate na týchto pozemkoch, žiadojú, oby špeciólny stavebný úrad povolit
predĺženie predčosného užívania stavby až potom, ako prevódzkovateľ pristúpi k majetkovopróvnemu
vysporiadaniu ich nehnuteľností'
Hlavné mesto uvódzo, že riešenie majetkovopróvnych otózok nepotrĺ do oblosti spróvneho próva,
občianskopróvne nómietky patrio do kompetencie súdov a nie do kompetencie spróvnych orgónov.
V súlade s citovaným zókonom č. 66/2009 Z. z. riešenie majetkovo próvnych vzťahov k pozemkom sa rieši
v rómci projektu pozemkových úprav pridelením nóhradného pozemku v primeranej výmere, bonite
a rovnakého druhu ako bol pôvodný pozemok pred zastavaním, olebo poskytnutím finančnej nóhrady.
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Z vyššie uvedených dôvodov sú nómietky účastníkov konania nedôvodné, preto stavebník navrhuje, oby
ich špeciólny stavebný úrad zamietol.

Správny orgán vyhodnotil požiadavky účastníkov konania - vlastníkov pozemkov pod stavbou
električkovej dráhy ako aj stanovisko stavebníka zo dňa 21'.L2'2o20. Správny orgán dospel k názoru, že
požiadavky vlastníkov pozemkov pod stavbou električkovej dráhy sú opodstatnené, nie sú však
námietkami voči vydaniu tohto rozhodnutia. Podmieňujú však jeho vydanie majetkovo právnym
vysporiadaním pozemkov pod stavbou dráhy' Vecné bremeno, ktorým bolĺ zaťažené ĺch pozemky bolo
zapísanépodľa$4ods.4zákonač.513/2009Z'z.odráhachaozmeneadoplneníniektorýchzákonov,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o dráhach") v prospech oprávneného: Dopravný podnik
Bratislava, akciová spoločnosť (lČo: oo 492736)' Správny orgán dáva do pozornostĺvlastníkom pozemkov
úplné znenie 5 4ods. 4 zákonao dráhach:

,,Vlastník alebo užívatel' nehnuteľnosti v obvode dráhy je povinný strpieť umiestňovanĺe súčastí dráhy
a vykonanie činnostípodl'a ods. 2 a 3. oprávnenia prevádzkovate|'a dráhy podľa odsekov 2 a 3 sú vecnými
bremenami viaznucimi na nehnuteľnostiach v obvode dráhy a na prístupových komunikáciách k obvode
dráhy. Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnutel'ností podá prevádzkovatel'dráhy. Ak je vlastník
alebo užívatel' nehnutelhosti obmedzený v dôsledku umiestnenia súčastí dráhy v obvyklom užívaní
nehnutel'nosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti; toto právo zanĺká, ak sa neuplatnilo u prevádzkovateľa dráhv do iedného roka odo dňa
zapísania vecného bremena do katastra nehnuteľností."

Nakoľko požiadavky horeuvedených vlastníkov nehnuteľností - pozemkov pod stavbou
električkovej dráhy boli účastníkmĺ konania adresované aj Dopravnému podniku Bratislava, akciová
spoločnosť, so sídlom olejkárska L, 8I4 52 Bratislava, správny orgán má za to, že si týmto
u prevádzkovatel'a električkovej dráhy uplatnili svoje právo podľa s 4 ods. 4 zákona o dráhach
a prevádzkovatel'dráhy je povinný vo veci predmetných žĺadostí vlastníkov pozemkov konať.
Nakoľko majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou električkovej dráhy nie je v kompetenciĺ
tunajšĺeho správneho orgánu, nĺe je možné vyhovĺeť podmienkam vlastníkov vydať toto rozhodnutĺe až
po majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností zaťažených vecným bremenom, nakolko ide o zdĺhavý
proces a nie je možné aby verejnoprospešná stavba a prevádzka na nej bola zastavená do ukončenia
majetkovo právneho vyspo riada n ia neh n utel'ností.

V konaníboli uplatnené námietky lng' Vladimíra Dullu, bytom Majerníkova 50,84].05 Bratislava

- ako dotknutej verejnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredĺe, v nasledovnom
znení:
Na zóklade oznómenia č. 09830/2020/cDD-3 zo dňa 23.11.2020 o zočatí konania v hore uvedenej veci
k novrhovanému predĺženiu podóvam nómietky.
V zmysle 5 720 ods' 7 stavebného zókono, pôsobnosť špeciólneho stovebného úradu je výkonom štótnej
spróvy. špeciólne stavebné úrady majú postavenie štótnych orgónov. V zmysle odseku 2, špeciólne
stovebné úrady postupujú podľa stovebného zókona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1

neustanovujú inak' Predčasné užĺvanie stavby upravuje výlučne stavebný zókon v 5 83, podľa ktorého
stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie no predčasné užívanie
stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodóvok, pokioľ to nemó podstatný vplyv na užĺvateľnosť
stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť o zdravie osôb. Do 75 dní po odovzdoní a prevzatí tokej
stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu nóvrh na kolauddciu stovby.
Znenie 5 83 neustanovuje predlžovonie čosovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby. Jeho
možnosť, rozsah anijeho spôsob.
Podľa čl' 2 ods. 2 Ustavy Slovenskej republiky, štótne orgóny môžu konať iba na zóklade ústavy, v jej
medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zókon.
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Zo znenia 9 83 možno odvodiť, že nezakazuje podať podnet na predĺženie próvoplotneho povolenia na
predčasné užívanie (časti) stovby o že explicitne nedóva opróvnenie (špecióInemu) stavebnému úrodu na
taký akt. Zóroveň, že také povolenie je natoľko spoločensky význomné, že s ohľadom no verejné zóujmy,
ktoré so ním majú chróniť a zabezpečovať, vyžadujú čosové obmedzenie a predčasné užívania (časti)
stavby nemožno povoliť bez časového obmedzenia.
Hocizókon nelimituje časové obmedzenie predčasného užívania (časti) stavby, z účelu osobitného inštitútu
možno odvodiť, že jeho využitie treba dobre zvóžiť, keďže mó byt' využitý v prípadoch, keď so ešte
nepodarilo odovzdať a prevziať všetky dodóvky, ale stavba je už v stave, ktorý umožňuje jej užívanie, teda
rozsah ešte nevykononých próc nie je veľký a je dôvodný predpoklad na dokončenie stovby v lehote, ktorú
stovebník novrhol ako lehotu na predčasné užívanie (časti) stavby' Tomu nasvedčuje úprava
o povinnosti podoť nóvrh na kolaudóciu (časti) stavby najneskôr do 75 dní od jej odovzdania a prevzotia'
Ak nemožno predčasné povolenie na užívanie stavby vydať bez časového obmedzenia, dó so súdiť, že
preaĺžiť povolenie by boto pochybné, tebo ak by to boto možné, potom aj mnohonósobne, čím by sa dal
obchódzať až eliminoval účel inštitútu _ dovoliť predčasné užívanie (časti) stovby s časovým obmedzením'
Aj 5 sE sleduje cieľ, aby stavebník a zhotoviteľ zabezpečili ukončenie (časti) stavby čo nojskôr. V prĺpade
predčasného užívania do jeho lehoty, lebo predpokladá, že sa k nemu odhodlojú po zrelej úvahe.
Predčasné užívanie v úseku km 4,953 _ 6,768 stovby špeciólny stavebný úrad povolil rozhodnutím č'
02510/2020/cDD-57 zo dňo 27'02'2020 no zóklade žiadosti zo dňa 28'10.2079 doplňovanej v dňoch
37.L0., 04.77. a 07.71.2079. Z toho možno odvodiť, že stavebnĺk a zhotoviteľ už pred vyše rokom vedeli, že
budú v režime predčosného užívania dokončovať daný úsek. Stanoviskom zo dňa 19.02.2020
odsúhlaseným zóstupcom stavebníka zhotoviteľ potvrdil možnosť priebežne realizovoť nedokončené
stavebné objekty'
Podnet na predĺženie je v celom rozsahu povolenia no predbežné užĺvanie' To by znamenalo, že zhotoviteľ
nedokózal dokončiť oni jeden stavebný objekt, a to za vioc ako rok, odkedy so dozvedel o aktivite
stavebníka smerujúcej k predčosnému užívaniu o vyše 9 mesiacov od svojho stanoviska na účely
predčasného užívania. To vyvolóva pochybnosti o predpoklade, že určite do 13'06'2021 dokončí
d stovebnĺk prevezme všetky stavebné objekty.
osobitnú pozornosť vyvolóva podnet na predĺženie predčasného užívanio Ps 10g lnformačný systém, ktorý
bolv prevódzke ajv čase výluky (mój _ október 2020)a ktorý nejavĺznómky nedokončenia'
Stovebník argumentuje zvýšenými nókladmi no zabezpečovanie nóhrodnej autobusovej dopravy v prípade
výluky električkovej dopravy a znĺžením možnosti šírenio corona vírusu pri preprave cestujúcich
električkami, ktoré majú samostatnú dróhu. No toto všetko mali myslieť stavebník a zhotoviteľ, lebo cca
mesiac po povolení predčosného užívonia vládo vyhlósila prvý raz núdzový stav. Počas neho bol výrozne
utlmený pohyb cestujúcich a od mdja nastala úplnó výluko električkovej doprovy, lebo zhotoviteľ na
zóklode dohody so stavebníkom začal stavebnú činnosť v úseku km 0,059 - 2,800.
Namiesto prednostného dokončovanio prevódzkových súborov a stavebných objektov v úsekoch km 4,953
_ 6,768 a km 2,800 _ 4,953, stavebník a zhotoviteľ sústredili svoju pozornosť na úsek km 0,59 _ 2,800.
Zlou organizóciou výstavby v čase i v priestore predlžovali a predlžujú nevyhnutnú dobu výstavby týchto
úsekov. Zonedbali povinnosť zabezpečiť dokončenie časti stavby v úsekoch, ktoré špeciólny stavebný úrad
povolil predčasne užívať, najneskôr do konco jeho lehoty, ako vyplývo z 9 83 o súvisiacich ustanovení
stavebného zókona v spojenĺ so všeobecným naliehavým záujmom, o ktorom mó stavebník vedomosť.
Verejný zóujem alebo všeobecný zóujem vyjodrený napr. aj ako próvo na kvalitu životo, priaznivé životné
prostredie vyžaduje, aby stavebnd činnosť prebiehala čo najefektívnejšie, len v nevyhnutnom rozsohu
a v nevyhnutnom čase' Predlžovanie výstovby zo subjektĺvnych dôvodov nezakladó dôvod na
zohľadňovanie ekonomických dôsledkov, ani pri stavbe, ktorou sa zabezpečuje verejnó doprova.
Predmetom predĺženia povolenia na predčasné užívanie by mali byť mnohé stavebné objekty' S ohľadom
na ich funkciu a polohu je dôvodnó pochybnosť o neukončení pri So 207-7, so 202, so 203, so 311-, so
372, SO 337, SO 332, SO 503, SO 574, SO 575 a SO 522.

Sabinovská č. 16, P.o.Box 106, 82o 05 Bratislava 25 
l 0

www'bratislavskykraj'sk, IČo 36063606
Telefón 02l48264llI



osobitnú pochybnosť o potrebe predlžiť povolenie no predčasné užívanie vyvolóva So 204 Dočasné objekty
koľajového zvršku'
Ak stavba v úseku km 4,953 _ 6,768 spĺňala podmienky pre predčasné užĺvonie v zmysle 5 83 stavebného
zókona, po cca 70 mesiacoch priebežného dokončovonia by nemala existovať prekóžka pre kolaudóciu
s podmienkou odstróniť drobne nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a ktoré vo svojom
úhrne nebrónia riodnemu a nerušenému užĺvaniu stavby na určený účel.
Ak aktuólna situócia na stavbe v úseku km 4,953 _ 6,768 bróni kolaudócii s možnosťou odstróniť
nedostotky, lebo ohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a ktoré brónia riadnemu a nerušenému užívaniu
stavby alebo stavebné objekty sú naďalej nedokončené, potom nie je prípustné ani pokračovanie
predčosného užívania stavby v danom úseku.
Stavebník v žiadosti zo dňa 28.10'2020 konštatuje nedokončenosť všetkých objektov. Neuvódza dôvody,
ktoré spôsobili súčasný stav. Uvódza, že v okolí stavby prebiehajú próce na obnove krytu priľahlej vozovky,
čo mó znemožňovať vykonanie hygienického merania. Uvedené platilo v čase podania žiadosti. opísané
próce skončili pred vioc ako dvomi týždňami. Ak by stavebník venoval náležitú pozornosť svojim
povinnostiam, za ten čas mohol dať vykonať hygienické merania aj dva rozy. Stavebník aj dol vykonať
meranie. Výsledky tojí.
V doplnenízo dňa 79.17.2020 stavebník v súvislosti s nóhradnou autobusovou dopravou pri argumentócii
súčosným núdzovým stavom ako významným obmedzením či dokonco hrozbou pre verejnosť neberie ohľad
na skutočnosť, že núdzový stav vyhlásený no 90 dní od 1'10.2020 skončí skôr oko uplynie lehoto
povoleného predčasného užívania (časti) stavby.
Ak bolo možné povoliť predčasné užívanie somostatne pre jednotlivé úseky, tak niet pochýb, že funkčnosť
stovebných objektov nie je závisló od komplexného ukončenia všetkých objektov a etóp stavby. Rovnako,
technické odovzdonie nevyžaduje komplexné ukončenia všetkých objektov. V praxi sa dlhodobo uplatňuje
postupné odovzdóvanie a preberanie objektov o súborov, zvlóšť pri stavbóch delených no etopy'
Stavebník v žiadosti uvódza: ,,Prevódzko električkovej dopravy no modernizovanej trati v čo možno
najkratšom čase predstavuje naliehavý všeobecný záujem.". Pre navrhnutý termín 73.06.2027 niet
v žiadosti a jej doplnení ničím podporené či dokonca preukózané, že je to ,,najkratší čas", v ktorom možno
dosiahnuť naplnenie naliehavého všeobecného zóujmu' Niet pochýb, že stavebnĺk maltento poznatok po
celý čas' Sú dôvodné pochybnosti či sa tým riadil počas povoleného predčasného užívania.
Ak by sa vyhovelo žiadosti, tak je dôvodnó obova, že naplnenie všeobecne noliehavého zóujmu nenastane
v najkratšom možno čase. Naopak, nevyhovenie a tlak ekonomických dôsledkov by nútil stavebníka
i zhotoviteľa, aby stavbu ukončiličo najskôr.
Zformólno-próvneho hľadiska možno uvažovať nad opakovaným povolením predčosného užĺvania stavby,
na princípe analógie s možnosťou opakovone povoliť tú istú stavbu potom, čo stavebné povolenie strotí
próvoplatnosť. Analógia s povoľovaním predĺženia lehoty ukončenio stavby nie je no mieste, lebo stavebný
zókon v 5 739b ods. 4 upravuje zmeny stavieb pred dokončením oko zmeny vo vzťahu k stavebnému
povoleniu čo predstavuje zmenu každého dôležitého údoja, určite toho, ktorý je súčasťou výroku'
No zóklade uvedeného je dôvodné namietať, že žiodosť neobsahuje všetky dôležité údoje, aby sa dalo
rozhodnúť o povolenĺ na predčasné užívanie prevódzkových súborov a stavebných objektov stavby
Električkovó trať Dúbravsko-Karloveskó rodidla v úseku km 4,953 _ 6,768' Preto navrhujem, oby
stavebník preukózal čo všetko nie je v súčasnosti dokončené a že verejný zóujem, resp. naliehavý všeobecný
zóujem ako ho prezentuje stavebník, nemožno zabezpečiť v kratšej lehote, ktoró zohľadnĺ aktuólny stav
dokončenosti úseku. Po doplnení dať možnosť účastníkom konania a dotknutej verejnosti opiitovne
vyjodriť sa k podkladu pre rozhodnutie.

Špeciálny stavebný úrad si vyŽiadal od stavebníka stanovisko k námietkam lng. Vladimíra Dullu,
ktoré bolo správnemu orgánu doručené dňa 21-'t2.2020 v nasledovnom znení:
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Brotislavský somospróvny kraj ako špeciólny stdvebný úrad na konanie pre stavby električkových
a trolejbusových dróh a pre stavby v ich ochrannom pósme listom zn. 09830/2020/cDD-22 zo dňa
15.L2'2020 vyzval hlavné mesto Slovenskej republiky Brotislovu (d'olej Ien ,,hlovné mesto") ako stavebníka
stavby ,,Električkovó troť Dúbrovsko-Karloveskó radiúla", oby sa v lehote nojneskôr do 27.72.2020 vyjadril
k priloženým nómietkom účastníkov konania - vlastnĺkov pozemkov pod stavbou a nómietke tng.
Vladimíra Dullu, dotknutejverejnosti podľo zókono ElA.
Na výzvu špeciálneho stavebného úradu zasielo hlovné mesto nosledovné stanovisko:
il.
lng. Vladimír Dulla, Majerníkovo 50, Bratislava, ktorému špeciólny stavebný úrod doručil oznámenie
o začatí konania o predĺžení doby dočasného užívania stavby, ako dotknutej verejnosti podľa zókona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vo svojich nómietkach zo dňa 3.12'2020
nepoukazuje na nesúlad predĺženia predčasného užívonia stavby s obsahom rozhodnutia o posudzovaní
vplyvov no životné prostredie' Jeho nómietky sú nómietkami procesného charokteru, v ktorých
spochybňuje možnosť predĺženio lehoty predčasného užĺvonia stavby.
Hlavné mesto k otózke próvneho postovenia lng. Vladimĺra Dullu poukazuje na to, že pokiaľ stavebný
zókon vustanovení 5 34 ods' 7 av 5 59 ods. 7 písm. c) priznóva postavenie účastníka územného
a stavebného konania aj dotknutej verejnosti, v kolaudačnom konaní, oni v konanĺ o povolení
predčasného užĺvania stavby postavenie účastníko konania týmto osobóm nepriznóva.
Podľa zásod spróvneho konania, ok spróvny orgón zistĺ v priebehu konania, že účastnĺkovi kononio
neprislúcha postavenie účastníko konanio, rozhodne o vylúčení takéhoto účastníka konania
z prebiehajúceho konania.
Napriek tomu, že nómietky lng. Vladimíra Dullu povožuje stovebník v tomto konaní za neprĺpustné
z dôvodu nedostatku próvneho postavenio účastnĺka konania, považuje za potrebné zaujať k ním
stonovisko.

5 83 stavebného zókona
Stavebný úrad môže no žiodosť stovebnĺka vydať časove obmedzené povolenie na predčosné užívanie
stavby aj pred odovzdaním o prevzotím všetkých dodóvok, pokioľto nemó podstatný vplyv no užívateľnosť
stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb' Do 75 dní po odovzdaní a prevzatí takej
stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu nóvrh na kolaudóciu stavby.
Predčosné užívanie stavby upravené len v jednom ustanovení 5 83 stovebného zókona je osobitný inštitút,
ktorým stavebný úrad na zóklade žiadosti stavebníka môže povoliť predčosné užívonie stavby v prípade,
ked'predčasné užívanie nebude ohrozovať zdravie a bezpečnosť osôb, pôjde o takú časť stavby, ktoró je
spôsobiló na samostatné užívanie a predčasné užívanie nebude mať vplyv no užívoteľnosť stavby (napr'
nezhoršia sa podmienky na riadne dokončenie stavby a nebude to mať vplyv na termín dokončenia stavby).
Stavebný úrad môže povoliť časovo obmedzené užívanie stavby za predpokladu, že stovebník požiada o
riadnu kolaudóciu stavby do L5 dnĺ odo dňa, kedy zhotoviteľ splnil svoju povinnosť ( 5 555 obchodného
zókonníka), t'j' keď stovebníkovi umožní naklodať s riadne uskutočnenou stavbou. Stavebný úrad pri
predčasnom užívanĺ stavby skúma len splnenie predpokladov týkajúcich sa užívateľnosti o bezpečnosti
stavby.
Ztohto ustonovenia vyplýva jeho časovó obmedzenosť, ktoró je ohraničená udalosťou, t.j. odovzdaním
a prevzatím všetkých dodóvok od zhotoviteľa stovby. Ak špeciólny stavebný úrad obmedzil časovú
platnosť povolenia predčasného užívania určenĺm dótumu, ktorý uplynul pred odovzdaním a prevzatím
všetkých dodóvok, môže jeho platnosť predĺžiť' V sútade s ustanovením 9 8j stavebného zókona stovebnĺk
preukózol, že povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdanĺm a prevzatĺm všetkých dodóvok,
nemó podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a užívoteľnosť neohrozuje bezpečnosť ani zdravie ľudí, čo
potvrdili dotknuté orgóny vo svojich stanoviskóch' V súlade s podmienkomi Zmluvy o dielo, zhotoviteľ
umožnil odovzdanie čostí dokončeného diela do predčosného užívanio' Po odovzdaní a prevzatí všetkých
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dodóvok v súlode so zmluvou o dielo uzavretou medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Združením
dodávoteľov ,,DK RADtÁLA", požiada stqvebnĺk o kolaudóciu celejstavby'
Formólno-próvny nózor lng. Dullu uvedený v zóvere jeho nómietok, v ktorom predĺženie povolenia
predčasného užívania stavby do doby odovzdonio a prevzatia všetkých dodóvok od zhotoviteľa, prirovnóvo
,,k opakovanému povoleniu tej istej stovby potom, čo stavebné povolenie stratĺ platnosť", považuje
stavebnĺk zo vyfobulovaný, nemojúci oporu v skutkových zóklodoch týchto dvoch rozdielne prdvne
upravených konaniach'
No zóklade uvedených skutočností považuje stavebník oj tieto nómietky za nedôvodné.

Správny orgán vyhodnotil námietky lng. Vladimíra Dullu ako aj stanovisko stavebníka zo dňa
21'.12.2020 k týmto námietkam. So stanovĺskom stavebníka sa v plnej miere stotožnil, pričom dospel
k záveru, že nemá zákonný dôvod na nevydanĺe tohto rozhodnutia, a preto rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník svoju žiadosť o odňatie odkladného účinku odvolania proti tomuto rozhodnutiu
odôvodnil nasledovne: Existujúci núdzový stav z dôvodu pandémie Corono vírusu (Covid 79), kedy je nutné
oby sa ľudia združovaliv čo najmenších skupinóch, necestovoIi preplnenými nóhrodnými autobusmi, ktoré
stoja v dopravných zópchach, ole sa presunuli do prostriedkov mestskej hromodnej dopravy s viičšou
kapacitou _ električiek, ktoré nie sú odkózoné na pohyb po preplnených komunikdcióch, ole mojú svoju
samostatnú dróhu. V nóhradnej autobusovej doprave ktoró mó na rozdiel od električkovej dopravy menšiu
kopacitu je šírenie Corona vĺrusu oveľa vioc provdepodobnejšie, preto znĺženie možnosti šírenia
predmetného vĺrusu medzi cestujúcimi no minimólnu úroveň je taktiež naliehový všeobecný zóujem.

V prípade, že nebude zobezpečenó doprova električkomi s vyššou kapacitou môže z dôvodu
prevódzky menej kopacitných prostriedkov _ autobusov dôjsť ku nakazeniu sa cestujúcich vírusom covtD
- 19 čím im bude spôsobenó nenahraditeľnó ujma no zdroví.

V prípade odklodu výkonu rozhodnutia utrpĺ Stovebník nenahraditeľnú ujmu v podobe zvýšených
nókladov na zobezpečovanie nóhradnej autobusovej dopravy, ktorú je potrebné zabezpečovať počas
vý l u ky e l e ktri čkovej dopravy.

Zvýšené nóklady so prejavujú v podobe:
- nórast nókladov o 3863 €/ 1 pracovný deň (nóklady no pohonné ldtky a vodičov)
- nórast potreby vodičov autobusovej dopravy o 46 vodičov
- nórast potreby autobusov o 20 kĺbových vozidiel

V prípade účelovo alebo zjavne neodôvodnených podoní by nóklady na pohonné lótky a vodičov za
trimesiace mohlidosiahnuť 347 670 EUR.

Spustenie prevódzky električkovej trote predstavuje zósodnú zmenu pre organizóciu verejnej
dopravy v predmetnej oblasti' Električkovó doprava predstovuje jeden z najvýhodnejšĺch
o najekologickejších spôsobov verejnej dopravy, na ktorej je v najvtičšej miere vylúčenó nehodovosť
a s tým spojené meškanie verejnej doprovy' Spustenie električkovej trate bude moť pozitĺvny vplyv tak na
obyvateľov dotknutých mestských čostí, ako aj na ostotných cestujúcich, ktorí momentólne využĺvajú
individuólnu doprovu, olebo autobusovú doprovu, ktoré nie sú tok efektívne o spoľohlivé ako električkovó
doprava. Rovnako vplyv električkovej dopravy na životné prostredie je podstatne menší ako autobusovej
resp. individuólnej dopravy vzhľadom no hlučnosť, prašnosť o emisie. Stavebníkov zóujem na spustení
prevódzky je daný aj aktuólne zvýšenými nókladmi na náhradnú autobusovú dopravu a údržbu dotknutých
miestnych komunikócií. Podanĺm odvolanio hociktorým z účastníkov konaniq by došlo k predlžovaniu
aktuólneho stavu a tým aj k vzniku nenahraditeľnej škody na strane stavebníko.

Rovnako si dovoľujeme poukózať aj na skutočnosť, že no ukončenie realizócie predmetnej stavby
sú naviazané aj d'alšie etopy realizócie modernizócie Dúbrovsko-Karloveskejradiály.
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V neposlednom rade si dovoľujeme poukózať na praktickú strónku veci, kedy pri množstve
účastnĺkov konania v počte 782 ako aj dotknutej verejnosti v počte 76 je vysokó pravdepodobnosť účelovo
alebo zjavne neodôvodnených podanĺ, ktorými sa špeciólny stavebný úrad bude musieť zaoberoť a čo
v konečnom dôsledku výrazne oddiali užívanie stavby.

Na zóver uvódzome, že vylúčenie odkladného účinku odvolania žiadnym spôsobom nezosahuje do
subjektívnych próv účostnĺkov stavebného kononia, ktorí môžu naďalej podoť odvolanie, o ktorom bude
stavebným úradom riodne rozhodnuté. Vylúčenie odklodného účinku somo o sebe neprejudikuje prípadné
rozhodnutie o podanom odvolaní.

Špeciálny stavebný úrad zdôvodnenie stavebníka v rámci podanej žiadosti o odňatie odkladného
účinku preskúmal a vyhodnotil nasledovne: Pôvodné rozhodnutĺe Bratislavského samosprávneho kraja
č. s.: 02510/2020/cDD-57 zo dňa 21'.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2o2o, je platné
do 3L.t2.2020,t.j. električková doprava po tomto termíne by mala byť zastavená a obnovená by mala byť
náhradná autobusová doprava. Správny orgán považuje za naliehavý všeobecný záujem zachovanie
prevádzky električkovej dopravy na zrekonštruovanom úseku v km 4,953 _ 6,768 stavby s cieľom
kvalitného dopravného spojenia Mestskej časti Karlova Ves, Dúbravka a Staré Mesto a najmä z dôvodu
existujúceho núdzového stavu z dôvodu pandémĺe Corona vírusu (covlD - 19), kedy je nutné aby sa ľudia
združovali v čo najmenších skupinách, necestovalĺ preplnenýmĺ náhradnými autobusmi, ktoré stoja
v dopravných zápchach, ale sa presunuli do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy s väčšou kapacitou
- električiek, ktoré nie sú odkázané na pohyb po preplnených komunikáciách, ale majú svoju samostatnú
dráhu. V náhradnej autobusovej doprave ktorá má na rozdiel od električkovej dopravy menšiu kapacitu je
šírenie Corona vírusu oveľa viac pravdepodobnejšie, preto zníženie možnosti šírenia predmetného vírusu
medzi cestujúcimi na minimálnu úroveň považuje za naliehavý všeobecný záujem. V prípade, že nebude
zabezpečená doprava električkami svyššou kapacitou, môžezdôvodu prevádzky menej kapacitných
prostriedkov - autobusov dôjsť ku nakazeniu sa cestujúcich vírusom covlD - 19, čím im bude spôsobená
nenahraditeľná uima na zdraví, a preto žiadosti stavebníka o odňatĺe odkladného účinku odvolania proti
tom uto rozhodnutiu vyhovel.

Vylúčenie odkladného účinku odvolania žiadnym spôsobom nezasahuje do subjektívnych práv
účastníkov kolaudačného konania, ktorí môžu nad'alej podať odvolanie ani dotknutej verejnosti. Vylúčenie
odkladného účinku samo o sebe neprejudikuje prípadné rozhodnutie o podanom odvolaní.

Správny orgán v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť pričom zistil, že jej d'alšie
predčasné užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osÔb,
životného prostredĺa, bezpečnosti práce a technických zariadení (určených technických zariadení
elektrických), nie sú ohrozené záujmy spoločnosti anĺ neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavebník splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia,
špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predĺženia termínu
predčasného užívania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa s 53 správneho porĺadku zákona č. 71'/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie.

Podl'a $ 54 správneho poriadku odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenĺa. odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal - Bratislavský
samosprávny kraj, Sabinovská L6, 82o 05 Bratislava. odvolacím orgánom je Minĺsterstvo dopravy
a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 81-0 05 Bratislava'
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Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmať súdom.

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

lng. FatríciíÚleštän, MA
riaditeľka

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.o.BoX 792,874 99 Bratislava 1, lČo: 00603481

(stavebník, vlostník stavby, vlostník pozemkov pod stavbou v kat. úz' Karlova Ves o kat. úz. Dúbravka)
2. Dopravný podnik Bratislava, a.s., olejkárska 1, 8I4 52 Bratislava 1, lčo: 00492736 (budúci

p revó dzkov ate ľ stov by )
Doručuje sa účastníkom konania - vlastníkom pozemkov pod stavbou v katastrálnom území Karlova
Ves:
3. Bezchlebová Miroslava, lng. , Dvoŕákova 2t6L/3o, 35o 02 Cheb, Ča @i pozemkov v k.ú. Dúbravka)
4. Vilém Vladimír, Radarová 8,82L 02 Bratĺslava 2, SR (oj pozemkovv k.ú. Dúbravka)
5. Mojžišová Marianna, Rovniankova24, 851' 02 Bratislava 5, SR (aj pozemkov v k.ú. Dúbravka)
6. 7rnová Jana, trvalý pobyt hlásený na Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava lV, Miestny úrad

Bratislava - Záhorská Bystrica. Námestie Rodiny t,843 57 Bratislava 48 (oj pozemkov v k.ú'
Dúbravka)

7. Mojžišová Lucia, Púpavová 69I/29, 84L 04 Bratislava 4, SR (aj pozemkov v k.ú' Dúbravka)
8. Jánošík Martin, Kríková 8696/6, Bratislava zL4, 82L07, sR
9. Mc Brĺde Jánošíková Nad'a, Kazanská L266Ž/LB, 827 06 Bratislava 214, SR
].0. Jánošík Fedor, Ku kyselke 562/20 A, 911 06 Trenčín, SR

11. Tomášiková Lucia, Vyšná Slaná 138, Rejdová, 049 26, sR
12. lK invest, s.r'o., Lazovská 53, Banská Bystrica, SR, lčo: 45641099
13. Egidi Dušan, Súmračná 32, 827 02 Bratislava 2, SR
t4. Egĺdyová Mária rod. Dolinová, neznáma adresa, správca SPF
15. Strapec Milan, lng.arch'CSc., Tvarožkova 15, 81103 Bratislava 1, SR

16. Strapec Ján, lng', Bjornsonova 15, 8].]. 05 Bratislava 1, SR

17' Lichvárová Pavlína, Na kopci 44to/22, 8t702 Bratislava 1, SR

18. Kučerová Dagmar, MUDr., Na kopcĺ 44tol2l, 8LL02 Bratĺslava 1, SR

19. LichvárJuraj, Na kopci4410/21-, 8LL 02 Bratislava 1, SR

20' Haring Jaroslav, Liptovský Trnovec č.I77, 032 22,sR
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2I' Urbaničová Marta, Tešedíkova 6, 84t 06 Bratĺslava 48, SR

22' Pĺczeková Magdaléna, Líščie údolie 322o/2oo, 841'04 Bratĺslava 4, SR
23' Kopecká Anna, PhDr., Karloveská 4I5/4I, 84L04 Bratislava 4, SR

24. Stromková oľga, lng', Furdekova7857/4, 85103 Bratislava 5, SR

25. Pavlásek František, rod. Pavlásek, neznáma adresa, správca sPF, LV 3855
26. PavlásekJán rod. Pavlásek, neznáma adresa, správca sPF, LV 3855
27 ' Petruška Jozef rod. Petruška, neznáma adresa, správca sPF, LV 3855
28. Petrušková Mária rod. Petrušková, neznáma adresa, správca sPF, LV 3855
29. Zajíček Augustín rod' Zajíček, neznáma adresa, správca sPF, LV 5052
30' Zajíčeková Hermína rod. Služaničová , neznáma adresa, správca sPF, LV 5052
31-. Magyer Frank Anthony, 78 Longview Drive Emerson, NeW Jersey, USA, správca SPF, LV 3221
32. Barut Milan, Hrobákova 1'639/15, 85102 Bratislava 5, SR

33. Barut Miroslav, Segnerova 4, 84I04 Bratislava 4, SR

34. Hajdániová Alžbeta, Trebišovská 2, 82'J' 02 Bratĺslava 2, SR

35. Golkovská Anna, Budatínska 3055/47, 85t 06 Bratislava 5, sR
36. Ceranková Emília, Legionárska 3, 83104 Bratislava 3, SR

37. Ceranková Eva rod. Ceranková, neznáma adresa, správca sPF, LV 4670
38. Ceranko Milan rod. Ceranko , neznáma adresa, správca sPF, LV 4670
39. MarekJozeĹ Pod záhradami 2440/26,84101 Bratislava 42

40. MUDr. Malachovská Viera, Tatranská Polianka 1',062 0]. Tatranská Polianka, SR

41. Sedláková Rozália, Plachého 15,84L 02 Bratislava 42, SR

42. Sedlák Zdenko, Farského ].6, 85]. 0]. Bratislava 5, SR

43. Sedlák Vladimír, Plachého ].5, 84]. 02 Bratislava 42, SR

44. Knapová Magdaléna, Ul. Sv. Jakuba 3396/5,085 0L Bardejov, SR

45. Nemček JozeĹ Pod Zečákom 48,84'J' 03 Bratislava 47, SR

46. Adamcová oľga, Rácova 1527l17 ,841 03 Bratislava 47, sR
47. Vittek Gabriela, Louise Schroeder Weg 3, 762 27 Karlsruhe, Nemecko
48. lng. Nemčeková lngrid, Na križovatkách 37E,827 04 Bratislava 2, SR

49' Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81-7 ]-5 Bratislava 1]., lČo: 17335345
(spróvca pozemkov vlastnĺkov s adresou neznámou v kat. územĺ Karlova Ves o Dúbravko)

Doručuje sa účastníkom kononia - vlastníkom pozemkov pod stavbou v katastrólnom území Dúbrdvkd:
50. sR, správca Centrum účelových zarĺadení, Rekreačná L3, Piešťany, 92t 0]., sR
51' Bory Business Park, s.r.o., Einsteinova/Digital Park ll 25, 851 01, sR, lČo: +agegazz
52. Heimlich Miloslav, ondavská 2,82L 08 Bratislava 2, SR

53. M.J.A. PLUS s.r.o., Silvánska 29,841' 04 Bratislava 4, SR, lčo: 48340383
54. Božek Rastislav, Adámiho 24, 84'J' 05 Bratislava 4, SR

55. Kanovská Halamová Júlia, Mg PhD., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava 2, SR

56. Vajgelová Mária, Strmé Sady 26, 84t01Bratislava 42, sR
57. Jedlĺčková Martina, Slatinská 5025/34, 821-07 Bratislava 214, sR
58. Mračna Martin, Lotyšská 51'8Il24,82106 Bratislava 2].4, sR
59. Droba Lukáš, Košúty 343,925 08 Košúty, sR
60. Koleničová lveta, Hollého295/17,81108 Bratislava ]., SR

61'. Droba Vladĺmír, Lipského 4,84101Bratislava 42, SR

62. Droba Matúš, Košúty 343, Košúty, 0360]., sR
63. Katsionis Katarína, Hauptstrasse L47,223]- Strasshof an der Nordbahn, Rakúsko
64. Miklovičová Jana, RNDr., Rozvodná 3, 83103 Bratislava 3, SR

65. lng. Adam Pardel, Panónska cesta 381-3/4, 85104 Bratislava 5, SR
66. Tikl Marian, lng', Štepná Lg,84701 Bratislava 42, SR
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67. TĺklVladimír, lng., Švabinského 2,85L0]. Bratislava 5, SR
68. Polák Marian (duplicitný vlastník), Hohlweg 3I,2272 Ringelsdorf - Niederabsdorf, Rakúsko
69. Darovec Milan, lng' (duplicitný vlastník ), Strmý vŕšok 8193/I93,84L 06 Bratislava 48, SR
70. Piecková Pavlína (duplicitný vlastník), Na vŕšku I,8L1' 0]. Bratislava 1, SR
7L. KovalovskýJozef, JUDr., Líščie nivy 8, 82108 Bratislava 2, SR
72' Castiglione Božena, MUDr., Špieszova 3328/L,841' 04 Bratislava 4, SR
73. Polášková Jana, lng., Fándlyho 7926/L5,811 03 Bratislava 1, SR
7 4' Beleš Anton, osvaldova 2, neúplná - neznáma adresa, správca sPF, LV 5824
75' Hromkovičová Štefánia, ovručská 9, 831 02 Bratislava 3, SR
76. Koleňáková Mária, Tulipánová L8,84L 0L Bratislava 42, SR
77' Marečková Elena, Kpt. Rašu 1'879/35,84101 Bratĺslava 42, sR
78. Zajíčková Vlasta, Pod záhradami8, 8410]. Bratislava 42, SR
79. DAL|YA s.r.o., Zámocká 30, 81101 Bratislava L, SR, lČo: 4529634I
80. Darovec Miloš, Na križovatkách35/C, 82L04 Bratislava 2, SR
81. Darovcová Eva, Na križovatkách 35/c, 82104 Bratislava 2, SR
82. Machová Dana, Hraničná 336/3,82105 Bratislava 2, sR
83. Darovec Miloš, lng., Nad Dunajom 768/2,84L04 Bratislava 4, SR
84. Rusková Jana, Novoveská 5375/26,84t 07 Bratislava 2].4, SR
85. Darovec Peter, Tulipánová L4,84'J' 01 Bratislava 42, SR
86' Darovec Dušan, Jadranská 4,84I01 Bratislava 42, SR
87. Kovačičová Anna, Húščavova 3,8410]. Bratislava 42, SR
88. Darovec Ľubomír, lng., Haburská84/9,82L01' Bratĺslava 2, SR
89. Piecka JozeĹ Landauova 6,84L 0]. Bratislava 42, SR

90. Gablovičová Ľudmila, Muškátová 17/A,900 28 Zálesie, SR
91. Darovec Anton, 900 68 Plavecký Štvrtok 3556, sR
92' Darovcová Ľudmĺla, Za hradbami 33, 902 0]' Pezinok, SR
93. Rumanovská Jarmila, Hradná 5,84L 10 Bratislava 46, SR
94' Darovec Róbert, osuského 30,85103 Bratĺslava 5, SR
95. Darovec Martin, Krásnohorská7,85I07 Bratĺslava 5, SR
96. Zajíček Pavel, Štepná 15, neznáma adresa, správca sPF, LV 5159 a 5824
97. Bohunická Jarmila, Vendelínska 240213,841 01 Bratislava 42, sR
98' Zajíček Jozef, Pod záhradami 3297 /I2^,841 01 Bratĺslava 42, sR
99' Šándorová Lívia, Vlčie Hrdlo 225t/4L,82I07 Bratislava 2].4, sR
L00. Sedláková Tatiana, lng., Murgašova 3190/8, 81'L 04 Bratislava ]., SR
10L. Lichtmanová Elena, Dubová 475,900 43 Hamuliakovo, SR
Ll2'Zajíček Miloš JozeĹ Tilgnerova 22,841' 05 Bratislava 4, SR
1-03. Pšenko Teofi|, Wilsonova 1, neúplná - neznáma adresa, správca sPF, LV 5L60
104' Pšenková Mária, Wilsonova 1, neúplná - neznáma adresa, správca sPF, LV 5L60
105.Jakubová Anna Filová, Znievska 22,85L 06 Bratislava 5, SR
106. Stračárová Emílĺa, neznáma adresa, správca SPF, LV 5888
107. Hochschorner KrištoĹ Krajná 20,821' 04 Bratislava 2, SR
].08. Hochschornerová Katarína, Krajná zo,82L 04 Bratislava 2, SR
L09. Brenčĺčová Darina, Koprivnická L,841- 0]. Bratislava 42, SR
110. Matrka Jaroslav, Štepná L6,84L01 Bratislava 42, SR
tLL.Elizová Agnesa, Kukoreliho 34,085 0L Bardejov, SR
112. Králiková Darina, Belĺnského 3, 85]. 0]. Bratislava 5, SR
113' Králiková Beáta, Belinského 3, 85]" 0]. Bratislava 5, SR
114. Králiková lvona, Belinského 3, 851 01 Bratislava 5, SR
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115. Hatalová Silvia, Brižitská 28, 84L 0]., Bratĺslava 42, SR
116' Matrková Marta, Pod záhradami70,841'0I Bratĺslava 42, sR
117. Matrka Ľubomír, lng., Pod záhradami 7oA,841' 01 Bratislava 42, SR
118. Matrka Vladĺmír, Pod záhradami2a58/70,84L0L Bratislava 42, sR
119. PrieloŽná Tatiana, Agátová 7 /E,841' 0]. Bratislava 42, SR
L20. Matrka Peter, Železničná 893/3,9oo 31Stupava, SR
].2L' Matrková Vlasta, Milana Marečka 6to3/3,84].08 Bratislava 49, sR
].22. Matrková Silvia, Mlynská 691-1'/34, 841- 07 Bratislava 49, sR
].23. Grancová Eva, RNDr., Ľudovíta Fullu L3, 84]- 05 Bratislava 4, SR
124. Gajdošová Jarmila, Vodná L39/7z,951'97 Žitavany, SR
L25' Encingerová Rozália, Janšákova 18, 84L 07 Bratislava 49, SR
126. Lustig Miroslav (duplicitný vlastník), Košická L2,82t 09 Bratislava 2, SR
L27. Lustigová Terezie (duplicitný vlastník ), Drobného 7897/2I,8410L Bratislava 42, sR
128. Šimonová Eva, Jadranská g,84L0]. Bratislava 42, SR
129' Notársky úrad JUDr. Mária Šimková, Breižitská 4,84IO2 Bratĺslava 42(za Kovačičová Margita)
].30. Bondorová Rozália, Rajtákova 29,84I03 Bratislava 4, SR
131.Jurigová Ľudmĺla, Bodrocká L6,82107 Bratislava 2L4, SR
132. Grossmannová Anna, Solivarská L5, 821- 03 Bratislava 2, SR
133. Královič lmrich, Eisnerova 38,84107 Bratĺslava 49, SR
134. Koštälová Emília, Hviezdoslavova 70, 903 01 Senec, SR
135' Košťál František, lng., Záleská 695/L2,900 28 lvanka pri Dunaji, SR
136. Kormanová Tatiana, Hviezdoslavova Lo28/70, 903 0]. Senec, SR
137.Juračič Daniel, Tranovského 34,84L 02 Bratislava 42, SR
138.Juračič Ľubomír, Stavbárska 5L76/34,82I07 Bratislava 2].4, sR
139'Juračič Drahomír, Topoľčianska 20,85105 Bratislava 5, SR
140' Milošovič Milan, Čsl. Ľudovej Armády 72/62,977 01' Brezno, SR
141' Juračič Peter, lng., Strmé sady 2555/40,84t 01 Bratislava 42, SR
142. Dekanová Dana, Strmé sady 2555/40,84L 01 Bratislava 42, SR
143.Stanečková Darina, MUDr., Turzovka Stred 55, o23s4Turzovka, SR
].44. Ďurčiová Jarmila, Koprivnická 6/^, 84L 0]. Bratislava 42, SR
L45. Kolomyová Marta, Znievska 3, 85106 Bratislava 5, sR
146. Frátrič lvo, Sološnická338/64,841'04 Bratislava 4, SR

L47. Svrček Radoslav, lng., Potočná t736/2,900 01 Modra, SR
148. Milošovičová Kvetoslava, Štepn á 23,841' 01 Bratislava 42, SR

].49. Brusilová Alena (duplicitný vlastník), Rezedová 6,82L 01 Bratislava 2, SR
150. Veselá lrena, Jilemnického 14, 900 3L Stupava, SR
151. Haraslínová oľga, Popovova 5,841" 01 Bratislava 42, SR
152. Granec Miloš, Brižĺtská 39,84'J' 0]. Bratislava 42, SR

153. Pažitná ZLlzana, Brunovce 68,9L6 25 Brunovce, SR
154'Vilem Jozef, Repašského 3,84L 02 Bratislava 42, SR
155. Klčová Magda, Jadranská 2334/29 84L 0L Bratislava 42, sR
].56. Gútová Jarmila, Tranovského 5,84t 02 Bratislava 42, SR
L57. Kováčĺková Eleonóra, Hany Meličkovej 299L/28,84105 Bratislava 4, SR
158. Ružovĺč Marián, lng', Cesta mládeže 2903/36,90L 01 Malacky, SR
L59' Dostálová Anna, Cabanova L3E, 84102 Bratislava 42, SR
160' Mekes Pavol, neznáma adresa, správca sPF, LV 5862
161'. Klimová Mĺlada, Račianska 131521698,83102 Bratislava 3, SR
].62. Meszárosová Jana, Fedinová'J,I34/4,851 01 Bratislava 5, SR
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163. Slašťanová Mária, Jasovská 3186/45,851 07 Bratislava 5, SR

]-64' Poláková Darina, Vrbĺna ]., 93o 08 Čĺližská Radvaň, SR

L65.Záhradníková Eva, PhDr., Hronská 5I50/I2,821'06 Bratislava 214, sR
166. Habancová Eva, lng', Drotárska cesta 7756162,8L1-02 Bratislava 1, SR
].67. Habancová Janka, PaedDr. , školská 7o1'/18,9o8 01 Kúty, SR
168. Hrnčiríková Budajová Andrea, Mgr., Farské L3L3/69,908 45 Gbely, SR
169. Habancová Martina, Kvačalova t0Lt/49,82108 Bratislava 2, SR
17O. Habancová Alexandra, Školská 7O1'h8,9o8 01 Kúty, SR
I71'.Chorvát Alojz, lng., Blumentálska ]"6,8].].07 Bratislava L, SR
I72.Majer Ján, Sputníková 39, 82t02 Bratislava 2, SR
173. Emília Majerová, Sputniková 39,82L 02 Bratislava 2, SR

174.Paulík Ladislav, neznáma adresa, správca sPF, LV 5897
].75. Juhász František, Púpavova 3,84L 04 Bratislava 4, SR
176' Frická Eva, Čsl. tankistov 71'46/54,841 06 Bratislava 48, sR
I77 ' Frický Alexander, Na Pekárkach 2299l7o,900 31 Stupava, SR
L78. Grešová Marta, Homolova 37, 84t 02 Bratislava 42, SR
779. Józsová Ružena, lng., Vyšehradská L5, 851 05 Bratislava 5, SR
].80. Zechmeĺsterová Emília, MUDr., Homolova 37,84t 02 Bratislava 42
181. Kučera Peter, lng., Podlesná 4,84t 03 Bratĺslava 47, SR

I82.Zajíček Miroslav, Fedákova 30, 84102 Bratislava 42, SR
].83. Weĺszmann Celestín, Cabanova 28,84'J' 02 Bratislava 42, SR

L84. Lučaničová Veronĺka, Jadranská 65, 841 01 Bratislava 42, SR
Doručuje sa dotknutej verejnosti (ustanovenie 9 24 zókona č. 24/2006 Z' z. o posudzovoní vplyvov no
životné prostredie o o zmene s doplnení niektorých zókonov v znení neskorších predpisov)

185. Cyklokoalícia, občianske združenie, Partizánska 2, 8].].03 Bratislava, lČo: 318oo394
186. občianska iniciatíva Lepšia doprava, zast. Mgr. Martinom Fundárekom, Školská 26,goo 84 Báhoň
187' Páleníčková Alžbeta, Segnerova 3,84L 04 Bratislava 4
L88. Pauliaková Anna, Segnerova 3,84L 04 Bratislava 4
189. lng. Dulla Vladimír, Majerníkova 50, 84105 Bratislava 4
190.lng. KmeťkoJuraj, Majerníkova 54,84105 Bratislava 4
191. Čupka Milan, Segnerova 3,84104 Bratislava 4
]-92. Roman Mihálik, Hodálova 12,84L 04 Bratislava 4 (splnomocnený za RNDr. Neischl Ľudovít)
193. Blažejová Lucia, Pod Rovnicami27,84L04 Bratislava 4
L94. Kušnír František, Vrbánska 4,84I04 Bratislava 4
L95. Borčin Lukáš, Jamnĺckého L2,847 05 Bratislava 4
196.Združenie domových samospráv, P.o.BoX 2L8, 85o 00 Bratislava, lčo: 2L82oI74

Doručuje sa dotknutým orgánom:
197. Mestská časť Bratĺslava - Karlova Ves, Námestie sV. Františka 8,842 62 Bratislava 4, lČo: 00603520
198. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,8L4 2]. Bratĺslava 1, lČo: 006031'47
199. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2,844 02 Bratislava 4, lČo: 00603406
2oo. MDVRR SR, sŽDD, Námestie slobody 6, P.o.BoX L00,81o 05 Bratislava ].5, lČo: 30416094
20L. Hlavné mesto SR Bratislava, ŠsÚ, Primaciálne nám. 1, 8L4 99 Bratislava, lČo: ooooa+gr
202. Hlavné mesto SR Bratĺslava, oD, Primaciálne nám' L, 814 99 Bratislava, lČo: 00603481
203. Hlavné mesto SR Bratĺslava, oSK, Primaciálne nám. L,814 99 Bratislava, lčo: 00603481
2o4'RUvz Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, P.o.BoX 26,82oO9 Bratislava 29,lčo:00607436
205. Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratĺslavy, Radlinského 6,8LIo7 Bratislava ]., lčo: 00151866
206. KR PZ v BA, KDl, odbor dopravného inžĺnierstva, Špitálska 1'4,8I2 28 Bratislava 1-, lČo:00151866
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2o7.|)nia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská L,842 50 Bratislava, lčo: 00683876
208' Sloven ský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 85L0L Bratislava 5, lČo: 12664979
209. Dopravný úrad, Divízia DDD, Letisko M'R. štefánika,823 05 Bratislava 27,lČo 42355826
210.lnšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou I,83z 64 Bratislava, lČo: 00166367
21'L.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81"6 47 Bratislava, lČo: 36361518
2L2.oÚ Bratislava, osŽP-ElA, Tomášikova 46,832 05 Bratislava, lčo: oo151866
2]3.oÚ Bratislava, osŽP-ooH, Tomášikova 46,83205 Bratĺslava, |Čo: oo151866

Co: špeciálny stavebný úrad/spis
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