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Bratislava
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Vec: Upovedomen!e účastníkov konania o podaní odvolania a podaní dop!nenia odvolania

Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako príslušnému dráhovému správnemu orgánu podl'a čl.
|. 5 3 písm. b) zákona č.41'6/200tZ' z. o prechode niektoných pôsobností zorgánov štátnej správy na
obceavyššieúzemnécelky,vzneníneskoršíchzmienadoplnkov a$105ods.2zákona č.573/2Oo9Z.z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon
odráhach), vzastúpení riaditelbm odboru dopravy Úradu BSK, podl'a čl. X bodov 7.a8. organizačného
poriadku Úradu BSK v znení Dodatkov č. L až č. 5, v spojení s s 16 ods. 3 zákona č. 3O2/2oO1' Z. z'
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
bolo dňa I1''IL2120 doručené odvolanie listom zo dňa o4.7L.2o2o od lng. lvana Matušíka, bytom:
Vrbovec č. 725,900 67 Láb, adresa pre doručovanie: P. o' BoX 70, 827 70 Bratislava 212 (d'alej len
,,lng. lvan Matušík") a od lng. Márie Matušíkovej, bytom Nábr. arm. gen' L. Svobodu 56, 81'1' 02
Bratĺslava spolu s predloženým udelením plnej moci pánovĺ lng. lvanovi Matušíkovi na zastupovanie pri
všetkých potrebných úkonoch a konaniach vo vzťahu k predmetnej stavbe (d'alej len ,,lng. Mária
Matušíková"); dňa 73'LL2o20 odvolanie listom zo dňa o4.Lt.2o2o od lng' lvana Matušíka a od
vlastníkov bytov na Nábr. arm. gen' L. Svobodu 58, 8]-]. 02 Bratislava spolu s predloženou petíciou
a poverením lng. ĺvana Matušíka ako kontaktnej osoby za vlastníkov bytov v rámci predmetného
konanĺa; a dňa 30.].2 .2021' od lng' lvana Matušíka a lng. Márie Matušíkovej doplnenie odvolania zo dňa
04'1'I.2020 listom zo dňa 27.I2.2o2o proti vydanému rozhodnutiu č. o8o33/2o2o/cDD-3o zo dňa
26.L0.2020, ktorým bola povolená zmena stavby pred jej dokončením v rámcĺ stavby ,,Elektrlčková trať
Dúbravsko - Karloveská radiála" v úseku km od 0,000 do 2,800 pre stavebné objekty:
so 501 Úprava trolejového vedenia, úsek tuneI _ MoIecova
so 331 KábIová chráničková trasa pre napájacie vedenia
a ktorým bolo súčasne vydané časovo obmedzené povolenĺe na predčasné užívanie stavby s termínom
do 31".03.2021 v rozsahu:
prevádzkových sú borov:
Ps 101 Cestná dopravná signalizácia (v km 0,000 - 2,8oo)
Ps 102 Elektrické ovládanie výhybiek prituneli
Ps 103 Elektrické ovládanie výhybiek do manipulačných kol,ají
Ps 105 Elektrický ohrev výhybiek pri tuneIi
Ps 106 Elektrický ohrev výhybiek do manipulačných koläjí
Ps 108 Mazanie kol'ajníc (v km 0,000 _ 2,8oo)
Ps 109 lnformačný systém MHD (v km 0,000 - 2,8oo)
a stavebných objektov:
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so 201 Modernizácia električkovej trate - kol'ajový zvršok (v km 0,059 - 2,8oo)
so 201.1 KoI'aj ako spätný vod!č (v km 0,059 - 2,8oo)
so 2o2 Modernizácia električkovej trate - koläjový spodok a odvodnenie (v km o,o59 - 2,8oo)
so 203 Priecestia cez električkovú trať (v km 0,000 - 2,8oo)
so 204 Dočasné objekty kol'ajového zvršku (v km 0,000 - 2,8oo)
so 301 Električková zastávka Park kultúry (nový názov Králbvské údolie)
so 302 Električková zastávka Lafranconi (nový názov Lafranconi)
so 303 Električková zastávka Botanická záhrada
so 303.1 Električková zastávka Botanická záhrada - úprava schodísk nadchodu
so 303.2 EIektričková zastávka Botanická záhrada - výt'ahy na nástupištia (stavebná čast)
so 304 Električková zastávka Molecova (nový názov Riviéra)
so 331 Káblová chrán!čková trasa pre napájacie vedenia (v km 0,000 - 2,8oo)
so 332 Káb|ovod pre CDS, dialkové riadenie a informačný systém (v km 0,000 - 2,8oo)
so 501 Úprava trolejového vedenia, úsek tunel - Mo|ecova
so 5o4 Úprava trolejového vedenia trolejbusov v obratisku Riviéra
so 505 ochranné opatrenia v zóne TV (v km o,o59 _ 2,8oo)
so 506 Prekážky proti dotyku na nadchodoch a nadjazdoch (v km 0,000-2,8oo)
so 514 Prípojky nn vedenia (v km 0,000 - 2,8oo)
so 515 ElektroinštaIácia na zastáVkach (v km 0,000 - 2,8oo)
so 521 Napájacie vedenie meniarne KarIova Ves
so 528 Prípojky nn vedenia k CDS (v km 0,000 - 2,8oo)
so 901 Vegetačné úpravy (v km 0,000-2,8oo).

obe odvolania spolu s doplnením sú doložené v prílohe.

Špeciálnystavebnýúrad upovedomuje podl'a$56zákona č.77/1967Zb.zb.osprávnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ostatných účastníkov konania o obsahu
podaných odvolaní a doplnenia zaslaním ich kópĺe. Zároveň vyzýva účastníkov konania, aby sa
k obsahu podaných odvolaní a doplnenia vyjadrili v termíne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto upovedomenia

S pozdravom
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Toto upovedomenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli BratisIavského samosprávneho kraja, Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja, so sídlom Sabinovská 16, P. o. Box 106, 82o 05 Bratislava a zároveň bude
zverejnené na webovom sídIe Bratislavského samosprávneho kraja: www.bratisIavskykraj.sk
v časti ,,otvorená župa - Úradná tabul'a,,.

Doručuje sa účdstníkom konania - verejnou vyhlóškou:
7. Hlavné mesto SR Bratĺslava, Primacĺálne nám' 1-, P.o.BoX Ig2,81'4 99 Bratislava 1, lčo: 00603481

(stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemkov pod stavbou v k' ú. Staré Mesto, k. ú. Karlova Ves)2. Dopravný podnik Bratĺslava, a. s., olejkárska 1, 8I4 52 Bratislava ]., lČo: 00492736 (budúci
prev ú dzkovate ľ stav by )
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Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo ĺné práva
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením
priamo dotknuté.
Zainteresovaná verejnosť podl'a ust. $ 24 - 27 zákona č.24/2006Z. z' o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle
vydaného rozhodnutia vzisťovacom konaní č. oU-BA-oszP3-2OI5/O37478-r/LAz/l-El^ zo dňa
1'4.o4.2oL5 sprístupneného na ĺnternetovej stránke http://enviroportal'sk/sk/eia/ '

účastníkom konanid - vlastníkom pozemkov pod stdvbou v katastrálnom územíStaré Mesto:
5. Univerzita Komenského V Bratislave, šafárikovo nám. 6',8I4 99 Bratislava ]., lčo:00397865
6. Židovská náboženská obec, Kozia č. L8, 8].]. 03 Bratislava, lČo: 30808154
7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 872 66 Bratislava ]., lČo:

00156621
8. WOAL s.r'o., Hodžovo námestie 2,81'I06 Bratislava 1, lČo: 359L0755
9. River Park Base, s.r.o', Dvoŕákovo nábrežie 10, 8].]. 02 Bratislava L, lčo: 3680601
10. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 5,8I2 49

Bratislava ]., lČo: oo156850
].].. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 8I7 15 Bratislava 1, lČo: 17335345

(spróvca pozemkov o vlastnĺkov s adresou neznómou)
účostníkom konania - vlastníkom pozemkov pod stavbou v katastrálnom území Karlova Ves:
12. Vašica Ľubomír, Karloveská L/c,84t 04 Bratislava 4
L3. Melicher Milan, Pod Záhradami3201'/64A,841' 0]. Bratislava 42
14' Schill Ladislav, Astrová L6,8210]. Bratislava 2
75. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6.,81'499 Bratislava ]., lČo: 00397865
16. SLoVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo L,824 ].2 Bratislava 23, lčo: 3L322832
]-7. sHELL Slovakĺa, s.r.o., Einsteinova 23, 85L 01 Bratislava 5, lČo: 31361081
L8. Trajter Blahomír, Haydnova 74,8L1' 02 Bratislava 1

]"9. Janíková Eva, lng., Planckova 1, 85]. 0]. Bratislava 5
20. Lidl Slovenská republika, V .o. s., Ružinovská LE,82t 02 Bratislava 2,lČo:35793783
z1'' Dragašič Mĺchael, Cesta mládeže 2828/6A,831 01 Bratislava 37
22' Achille k. s., Mliekárenská Io,824 92 Bratislava 26,lČo: 52024334
23. Fronc Andrej lng', DruidskáL265/5,85L L0 Bratislava 59
24. Fronc Filip, Líščie údolie 1'70/77 , 84L 04 Bratislava 4
25. VoDoHosPoDÁRsKA VÝSTAVBA, ŠtÁtruY PoDNlK, P'o.BoX 45, Karloveská 2,842 04 Bratislava 4,

lČo:oo156752
26. Buchvaldová Soňa MUDr., Na Brezinách 8, 8L]. 05 Bratislava ].

27 ' róth Peter, Furdekova 4, 851 03 Bratislava 5
28. Tóth Karol, Hlaváčikova 4I, 841' 04 Bratislava 4, zastúpený opatrovníkom Petrom Tóthom,

Furdekova 4,85103 Bratislava 5
29. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a,827 ].5 Bratislava 2!2,lČo: ooogossz
30' Rímskokatolícka cirkev (Bratislavská arcidiecéza), Špitálska 7,8L1' 08 Bratislava 1, lČo: 42L3t685
31. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 8t7 15 Bratislava 1, lČo: 17335345

(spróvca pozemkov a vlastníkov s adresou neznómou)
32. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6.,81-4 99 Bratislava ]., lČo:00397865
33. Dubek Pavol, Karloveská 404/I,841'04 Bratĺslava 4
34. Dohnalová Mária, Kuklovská 527/24,84I04 Bratĺslava 4
35. Dohnal lvan, lng., Kuklovská 527/24,84I04 Bratislava 4
36' Bobríková Daniela, Silvánska 4,84I 04 Bratislava 4
37. Sigmundová lvica PharmDr., Grôsslingova 2529 l2O,811 09 Bratislava ].
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38' Píška Roman, Wolkrova L126/41,85]- 01 Bratislava 5
Doručuje so dotknutej verejnosti (ustonovenie 9 24 zókona č. 24/2006 Z. z. o posudzovanĺ vplyvov no
životné prostredie a o zmene s doplnení niektorých zókonov v znení neskorších predpisov) :

občianske združenie Cyklokoalícia, Partizánska2,8'J"J' 03 Bratĺslava ]., lČo: 3L800394
občianska iniciatíva Lepšia doprava, zast. Mgr. Martinom Fundárekom, školská 26, 9oo 84 Báhoň
Alžbeta Páleníčková, Segnerova 3,84104 Bratislava 4
Anna Pauliaková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava 4
lng. Vladimír Dulla, Majerníkova 50, 84105 Bratĺslava 4
lng. Juraj Kmeťko, Majerníkova 54,841'05 Bratislava 4
Milan Čupka, Segnerova 3,841' 04 Bratislava 4
Roman Mĺhálĺk, Hodálova 12, 841' 04 Bratislava splnomocnený za RNDr. Ludovíta Neischla,
Segnerova č. 4,841' 04 Bratislava 4
Lucia Blažejová, Pod Rovnicami 27, 84L04 Bratislava 4
František Kušnír, Vrbánska 4, 841' 04 Bratĺs|ava 4 (prechodný pobyt Voderady 3og,g:rg 42
Voderady pri Trnave)

Lukáš Borčin, Jamnického 12,84t 05 Bratĺslava 4
Združenie domových samospráv zast. predsedom Marcelom Slávikom, P.o.BoX 218, 85o oo
Bratislava, lČo : 31'82oI7 4

Doručuje sa prihláseným účastníkom:
5L. lng. lvan Matušík, Láb Vrbovec 125, P.o'Box7o,827 70 Bratislava 212
52. Advokátska kancelária JUDr. Ján Kováčik, PhD., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32,8Lt02 Bratislava ].
53. JUDr. Ján Kováčik, PhD', Nábr. arm. gen. L' Svobodu 32,81'L02 Bratislava 1
54. JUDr. Hana Kováčiková, PhD., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32,811'02 Bratislava 1

Na vedomie:
55. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Frantĺška 8, 842 62 Bratislava 4, lčo:

00603520 - so žiadostbu o zverejnenie tohto upovedomenia vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti, ak ho má zriadené

56. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratĺslava 35, lČo:
00 603 L47, so žiadosťou o zverejnenie tohto upovedomenia vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mestskej časti a na webovom síd|e mestskej časti, ak ho má zriadené

Co: spis č.: 08033/2020/cDD po prečíslovaní spis č': O2I53/2O21'/cDD

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
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Dátum vyvesenia: .{i.'.9.1.'.ľ.*'{

Dátum zvesenia: ...
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Ľv. č. záznaľlu 3
Titl.
Bľati slavský sanlospľĺivny l<ľaj

Sabinovsl<á l6
P.O.Box 106
820 05 Bľatislava 25

Pľílohy V''ila il;iĺi

V Bratislave clňa 4.Il.202lJ
Vcc 08033/2020/CDD-30

l)úbľrrvsI<o - karlor'eská ľaĺliala
Odvolnnic

Dňa26.10.2020 vyclal Bľatislavsl<ý sanlosprávny kraj Rozhoclnutie s oztračetrím:
llozhoĺlnutie
1.1. o povolení Znlcny stavby :Blclĺtričl<ová trat'I)ŕrbľavskĺl- Kaľlovcslĺá ľaĺliala v tisclĺu knt
0'000_ 2,800 pľcĺl iej dĺlkončcním. (stľ. 1)
1.2' Casor'o obĺnctlzcnó ;rovolenie na pľeĺlčasllé užĺvanie stavby (sĺľ. 2)
l.3. Vylúčenie v nalichavonr všcobecnonl záujme ocllĺlaĺInéhĺ,,ičinku pľoti pľĺpaĺlnómu
oĺlvĺllaniĺl pľoti tĺlmutĺl ľĺlzhĺlĺlnutiu (stľ. 6)

[(ozhoclrlLrtie bolo cloľLlčené clňa 21.1O.2020' odvolacia lehota 15 dníLlplynie clňa l1 '11.2.020.
Vzhl'aclom |< portlšeniu zákona je nutrlé poclať oclvoIanie.

2.
LJčel stavby je na strane 3 cleflllovarlý v ocisektr 4 okľeltl irlého cit: ÍIlcn,lt)illt účel'ĺ'ltlt.111ly[1l jc

nocĺcľltizĺll'clt'ĺechnickĺi ilý'aštnlktúľrĺ ĺľclĺ.e pľe dosiĺlhnttlie ltasl.edovných k"iftíiĺ; Zl,ýŠenie ĺľat:ĺlvef
ry)ĺ:hĺosĺi, zYišenie prie,slol'oll pľiechodnosti. (llajmči:, obľcltisktt), z1lýšenie únosnosti kol|ajol,ého
spoĺlku, zl')išellie bezpečnĺl.sĺi pľevódzĺry, zvýšenie bezpečnosti ce,sttljťtcich, zl,ýšertie ta,ĺttit'y, ktln ľttl
a plynulo'sti ccsÍollania, znížellie negatĺvnych ĺlopacĺol, kol'ajovej prel,dcĺzĺĺy na ob'yvateľstvo, zlepšcĺlie
a skl,al.iĺnenie živomého prostľedicĺ * l:ľeváĺlzkol,anie elektiičkive.j ĺľate.

Vľánlci konania'boli BSI(postupllecloľučerréstanoviskáIng. IvanaMatušíl<a zo1]'l0., l9.l0
a20.10.2a20. l<toľý uvádzal v.v-radenie antivibračnej ľĺ:hože I(ľaibuľg PLlľaSys z čitllio-qtijeclrla!ĺ
z ciôvocltl nevhodných technických vlastIlosti prihľúbke 20 nrnr a jeJna z clôvoclu vyľaclenĺa z čilllltlsti
aj takejto závaclove"j ľohože týrrl,že pevná.iaz'cln1r tjľáha bola liatyrn betónonr spo;c,iá sa oltolitýrll
teľénotn ( cestotr). ĺtlg. Ivarr fulatLršíl< vyšpecifilĺoval aj pľesne niieste lla tľati l<cle lnal vcclotnclst,
(r týchto tlel<vaIifll<orzaltÝch posĹllpoch a kĺle pľeclloŽil ľelevantné clôlĺazy počas stavby. l.Jyec1ene.je
zaohytcné lla stralle 6 a 7 llamietanóho Rozhodlliltia

ltlg. lvatl Matuší|ĺ sa neztičĺtstllil Ustneho pojeĺjnáivania, ktoľé bolo z'ľcalizovalló cĺila
22'10.2020 vzhl'aclonr Iĺ ÍirI<ttr, Že o ňonl nebol inĺbl'lilovariý. }.lánietky r,šal< zaslalclo lĺotlania včas
a tieto boli l<ona.júcenlu orgánu cioľtlčené cĺcl ľealizĺrcie ústrieho pojeĺlrúvania.: pľičoĺn tento Í.al<t.itl
zachyterlý nĺi str. 1l a |2l{ozhodlltĺtia

Konajťrcioľgárl na stľalrc l3. Llvieclo!. Že llámietkanr Ing. IvanaMatušíka nevvhovel Ilakol,ko
cii: ,,.'' T'ejto ndlni'eĺke spľci:,ll1l oľgĺÍn n'ev1lfug1lg] z cló'l,ocĺrĺ, že sa-zclkJacĺd na neoverenlich
pľedpokladoch, Či btĺcĺe ĺľctĺ' llykĺizol,clt'l,ihľtĺčné zcÍyacb, ulabc; nie.je ,,rrĺrlĺ ,i,i,ti' ,ii' p,'i111
pľevddzlrol'aní, kÍoľé sa ešĺe ľlezcĺčctlo. K priĺoženej etlliĺlilol,e.i kontmikácii (1lozndnlia - ,s invesĺoľtlnt)
s cl ĺlĺn tý,š í spr á v ny oľ 7ci l7 11 gv,yj a dľzlj e'..,,

Na stľ' 20 llozhodnLltia správny oľgán ttr,áclz-a:

C. spisu



Spľĺil'lry orgán v ĺĺskuÍočnenonl kolauclačnonl konaľtí, kĺoľé poclt'a ý 7B, ocls' 2 Stallebľtého
zdkoncĺ zĺúčil s konaním o Zmene 3711y$1l pľecĺ jej ĺLokončením, pľesktin)cil pre"ĺiloženú žicĺclost'o yydanie
povolenia na pľedčasné užíl'an'ie stullby pľecl jej c\okončenĺn,'pľeľokĺlvnĺjr, , t?častníknli lroncĺlticĺ
cĺ dotlmubinti oľgónrui a oľganizciciarui, V koĺaucĺačnoru konaií o povoleií pľedčasného užívallia
sÍcn'by, zlúčenom s kona-níln o zn'lene stavby pľed jej dokončenínl ipľdwy oľgán zistil, že sh.tĺočné
l'eclĺizovanie stavby alebo jej užívallie nebtltĺe ohiozovať veľejný záuiení, na|lnti z hľadiska ochľany
žil'oĺa a zcĺľal,ia osôb, žilloĺllého prostľedia, bezpečnosti pľdóe-a technicĺgigfu zaľiadení..., nie sú
ohľozené zdujny spoločnosÍi alti nie st? nepľinleľane obliecĺzené či ohroiené pľál,a cl právollt
c llľťln c n é ztitj nty úča,ĺ ĺn í kov kon clnia...

Stavebník poŽiadal o oclňatie odkladného ĹrčinkLr pľoti pľípaclllénru oclvolaniu vočitolrluto
ľozhodnutitl, ktoľé oclôvodnil naslecĺovne: ,,...obnol,enie pľel,á:dziq, elekĺľičkol,ej dopľclvy llcĺ
lltodenlizovclnej ĺľaĺi u čo najskoľšoru čase pľecĺsĺcllnie i ncttĺehal)ý ))eľejI1y ,č,r,ienr.' Výtikott etekĺľičtE
n-a nóbľežíje doĺknuĺých pľiamo pľibližne (l0'000 obyl,cltel'ov mesĺskej iaiti rrí"ĺryo.r,u,r, Dúbľctvkcĺ,
Sĺclľé ntesĺĺl. V pľí1loĺIe oĺIkIoĺIu výkonu uĺrpĺ stuvebník nenahrĺtĺIitit'nti ltjnttt v poĺIobe zvýšenýclt
n ĺi k I u ĺĺ ov n n zu b ez.p a če n i e l t ĺt h r n d l t ej a uÍ oL u so v ej ĺI op rĺtl,4l..,.,,

I( zclôvodneniu odnrietIrLltia nánrietl<y tng.1uo,''u Mattlšíka vyššie je nutné poul<á zat, naviaceré
Í-al<ty:

3'1' Pľvým faktom je, vyľacĺenie Antivibľačnej vľstvy Pevnej jazdrlej dráľry zčinnosti tým, na vľchtt
trate a vozovky je spojitá Vľstva betónu. Spojenie pevrlej jaidnej dľály beiónovol; zálievkou
s okolitými l<ornunil<áciami je poľušenínr podrnienok násaclenia antivlbračrlej ľohože ako jLl definrrje
sanlotný yýľobca ľohoŽe spoločrrosť I(ľaiburg / Nenrecko - eľgo Sa nejedná ďziu,l.n ,,lleoveľeIlýpľedpoklacl" ako uvádza BSI(, ale zjavrle poľušenie ako podnlienok rräsadenia (pozri íechnická
dol<unlentácia l(ľaibuľg) talĺ aj pľojel<tu DKR (Pozľi pľojekt ReInirlg consult) u'šp".iutny stavebný
úľad bol povinný Sa Vecotl zaoberat' ex oficio * bez oi l'adu na legitĹmáciu Ing. Ivana MatLršíka, pľičolrr
bol povinný vznesenej nánlietl<e vyhovieť'

3'2' Dľtlhýni faktonr sú existujúce nreratria pľeLlkazujĹlce pľekročenie noľnrových hodnôt zvLlku
a vibľáciípľi pouŽitej 20 mlľl Antivibľačnej ľohoŽi. Ťecnriicte posuclky spo|oÉnosti l(lLlb ZPS vo
vibľoalrustiI<e,Žilir'az kollca ľol<a 2019 a žačiatku ľol<a2020,potvrclzLljĹr prekľočenie povolených
hoclnôt hlrrku a vibľácií na úselĺu tľate DI(R ocl JLlľigovho nálllestia po óbľatisko. Dôvocl pľel<ľočenia
zákonolnstanovetlýchhodnôtnebol do začiatl<uroia2O20ažpocleiipoclaniatohtooclvolania
IllvestoľoIrl pľezelrtovalrý' Výsledky zatajoval a dokonca nu'uáiI právnLl l<anceláriLr tay|oľ tteSSill,
Bľatislava s cieI'oľl-l eIiniirlácie dôsleclkov týchto posucll<ov. Na základe týchto postldláv a inteľvencie
IIlg' lvarr MatušíI<a a Ing. Miloša Belacliča znrenii projektant od 2.6.2020 pľo;elt a trať Tunel -Juľigovon náln. sa ľealizovala irlýln spôsobom akov 8astiJuľigovo nám. - otľatisko (pozľi stľ2, ocls.l) 'Ie nutné poclotlĺllút'' že s tou istou závaclovotl ľohoŽou necloštatočnej hrúbl<y pričoIn nebol
pľedloŽený Žiaden výpočet' ktorý by veľifikoval nasadetlie rohoŽe zaií'lýchteillllických poclnlieIlol<.
Stavebný Ĺlľad bol povinný sa touto Zmenotl pľojelĺtu zaobeľat'čo však nevykonal.

3'-]' ]_ľetínl falĺtonl je slĺutočnost', že počas obclobia ocĺ začiatktl ľol<a 2020 aŽ po cleň poclania tohtĺ;
odvolania Investor viac rá.z odmietol Ing. Ivanovi Matr-ršíkovi sprístupniť výpočet nľĺiulĺy a vlastllosti
Antivibľačnej ľohoŽe KľaibLrľg PuraSys 2020 - pľičonr v časti Jirľigovo nánrestie _ obľatisl<o
pľojel<tant navľhol hľúbl<u 25 ntnr (bez pľeclloženia výpočttt vhodnosti pľe dané podloŽie) ľollož a pľe
aktLrálne povol'ovanĹl stavbu zĺlížill'lrúbku na 20 nlnl-(tak isto bez pľedioženia výpočtu) - pľičonl
ľohož (bez relcvantného.zdôvoclnenia ) pľemiestrlil v úsel<u kln 0,000 - 2,800 .1l'inená výšlĺoveho
hoľizontLl Pevnej jazdrlej dľáhy. Stavebný úracl bol poviIlný sa torrto ZlTlellotl projel<tLlzaobeľat,čo všal<nsvykonal.

4.
Účastník konania konštatuje, Že Špecialny stavebný ťlľad tecla zjavne nevykorlal

zodpovedajťrce pľeverenie splnenia ako technických tar aj projektovýcli poclmielňk ľiešenia stavby
a či nlateľialy, l<toľé nlu boli zo stľany Investoľa pľedloŽená nä s"hvíl",lie zoclpovedajú ľeálnenlLl stavltnĺl stavbe a vyclal nezál<otlIlé rozhodnutie.



Učastník lĺonĺrIlia tvrc1í, že boIa porrŽitá zjavne závac1ová Al<tivibľačrl á rol-loŽ I(ľaibtlľg PLrľaSys
hľúbl<y 20 nllll a lrtltne ltelnohli byt'closiahnLlté cieIe sponrenuté vyššie: ,, ciele z hl'adi'skcĺ očhrr,ry 

'
živoĺa ĺl zdľayia o,sôb, životlléllo pľosĺľedia, bezpečnosti' pľáce cĺ ĺechnick1ich zcĺľictcleni..,, nie sú
olľozclté ztirtjnty spoločno'ĺti ani nie sú ľtepľinlerane obneĺlzelté či ohľoielté pľčĺl,a a pľĺillotll
c hľdn en é zátlj nty lič as tn í kov kon an ia... "

Eletľičlĺová tľat' pľi pľevádzl<e výraz'te,,dul1í" (genertlje zvukové a vibľačrlé ucĺaIosti) na
clalloIrr ťrsel<Ll tak isto ako je to v pľípade tľate v l(aľlovej vsi po obľatisko pľičoln pevná jazcĺná clľáha
svojoLl l<onštľLlkcioLl funguje al<o ľeprodtll<toľ kunrttltljĹrci zvuĹové Lldalosti.

Z vyššieuveĺlených ĺlôvodov síl výľoky Ad 1.1 a l,2 nezákonnó a je nutné voči nim poĺlat'
z ĺlôvodov Ad 3.1, 3.2,3.3 oclvolanie a navľhnút' ich zľušenie. Bľatislavsĺĺý samospľávny kiaj pľi
lryĺlaní namictaného Rĺlzhoĺlnutia poľušil teda svoje zákonnó povinnosti.

5.
Vo veci bodLr l '3 (pozľi vyššie) nanrietaného Rozhodrlutia Učastník koIlarlia cittlje

z odôr,odneIlia na stľane 21 :

,,'..Slal'ebllíkov zciujen ncl spusĺení pľel,ťldzlcy,je daný aj alcÍtĺťilne zvýšenými nčĺklacĺnti ncl náhľachtú
ctuĺobu,sovú dopľavu o tk]ľžbu c'Iotknuĺýgh nl.ies'trylch kolltttnikčĺc:iĺ . Podaní ocll,olaltitl hocikĺoľúnl
z tičcl'stníkĺ-ll' lrollallia b.y cĺošĺo k pľedĺžollĺlllitl clkttlólneh() Slctl)L! cl týn aj k vzlliktt. llenahľcĺcliĺeihej
,škody na ,sĺľanĺ: Stal'ebnĺku. Rol,nako ,si dovoliĺjetlle pottkázat' aj na sktlĺclčnosĺ', že lla ukĺlnčenie
ľealizúcie pľedmeĺnej ,Sĺal)by sú naviazané aj tt'alšie etctpy ľealĺzácie nlocleľllizácie Dúbľcll,sko
Kaľ ĺ oves kej ľacĺ i aly... "

s| 55 Spľál,neho poľiadku znie
('l) Pokiul' osobiĺný zťĺkon neuslcmovuje inak, včcls podané ochtolctnie mťt octktodný ĺičinok.
(2) Ak Íĺl v1li111[1ýg nnliehnvý všeobecný zĺítýem atebo ak je nebezpečenstvo, že órlklrrĺo, výkonlt
l'ĺlz'ltodlĺttÍiĺt utrpí tičasÍlúk kononia alebo niekto iný neinhruĺIiĺiI'nli l.|mrt, môže spľĺivny oľgĺin
ĺlďklndn.1i účinok vylĺÍčit'; ltuliehwost' trebg ľinĺlne oĺIôvoĺlltit'. oĺĺkloĺhlý ťtčinok ,L4ožio ,yIričit,,
nk tú tlJ^tilnovuje osobitný zĺÍkon.
(3) Pľoĺi ľozhoclntĺÍitl o v),lúčenĺ oĺJklcĺdného ťĺčinlctt sa nemožno odl,olat,.

Účastnílĺ konania l<onštatuje, že výľolĺ ,,VyIučttje v ltnlieltĺtvottt všeĺlbecnolll x,ĺir$ltrc
odkInĺlný účinok proĺi pľĺ1lnĺtnéntu oĺIvolaniu proti tolttltÍo rozhoĺInutitt,, (pozri str. 6) jé
tlezľttzttIrrite lhý a teda nevyl<onatelhý.

Oĺllĺladný účinolĺ platnosti a vykonatel'nosti Rozhĺldnutia poĺll'a S1rľár,neho poľi:rĺllĺu sa
uplatňuje v pľípaĺIe ,,poĺlĺtltého oĺIvoluniu voči rozhoĺIltuÍitt,, a nie ,,pľoti (1li.ĺpaĺĺnémQ
oĺlvoIultilt", Pl'ávo ŕlčastllíl<a konania podať ocĺvolanie nie je nrožné n'1ut.yn-,'ipósobonl obrneclzit,.

Spľávlly poľiadolĺ Lrmožňuje odklad vykollatelhost']{ozhocJnLltia, ale nie ocll<laclllý účinok
pľoti odvolanitr

' Tal< isto rlie je v boĺle 1.3' pokial'by sa jednalo o čiastkové ľozhoclnutie, ui,ecJeIlé l<u ktoľóĺlLi
ocivolanitl sa odkIad vykollatelhosti viaže - tecla nie je vecne aĺebo menovite uveĺlené' l<toľého
odvolania by sa mal ocllĺlacl vykoIlatel'nosti týkat'.

ol<ľem toho tjčastllík lĺollania l,lvad,za,že Rozhoclnutie je v časti ,,vylúčenia ocĺkĺcĺchého
tičiltktĺ" ak by'toto bolo vykonatelhé je zjavrte nedostatočne a ňajnrä nepľavdivo odôvodnené (pozri
stľ. 20. 2l) hoc záI<oIl jeclnoztračIre uvádza: ,,'..ltuliehovosť tľebi riulne oĺĺôvodltit, ...,,.

K tolntl Učastníl< l<onania tlvádza:
5' l' Náklacly na atltobusovú a električkovťl dopľavtl sĹt zrovIratelhé a naviac v rozhoclnutí neexistLrje
Žiaderl pľezetrtovatrý dôl<az že by náhľadoLl autobusovou clopľavou nliesto elel<tľičkovej c1opľavy Llĺľpel
Stavebník ,,nenahľaclitelhú ujlnu". Táto nenahľaditelhá Lrjnla Ilie je špecifikovallá - pľesnejšie
poveclané neexistLtje. Tvľderlie Rozhodnutí je nepravdiv é

5'2'Zápchy v autobtlsovej dopľave nasadenej v Kaľlovej vsi boligenerované v dôslecllĺu stavby Dl(R(uzavľetínl.ieclnéIlo jazdného pľLlhLl) a po ukončeníStav;bných pľäc sú k clispozícii oba jazclllé pľLrlry
a teda sa nenrôžtI ani tvorit' zápchy. Tvľclenie v ľozhoclnutí je iepravdivé.



5.3' Je bez pľávrlej relevancie či al<tuálna stavba rraväzuje na ,,.''cJ'alšie etapy ľecllizťlcie Dt|ĺbľal,sko
Kcu'loveskej radialy... " alebo nie - pľičonr všal< tie,,d'alšie etapy" Ilie sú v Rozhoclnutí nijal<o
špec i fi lĺovallé' TvľcĺeIl ie v ľozhod n utí j e rlepľavcl ivé.

Účastnílĺ konania l<onštatuje, že ocllĺlaclný účinolĺ vykonatcl'nosti Rozhodllutia ne bol
zálĺonným spôsobom vylŕlčcný, pľičom Rozhoĺlnuĺie je zmätočné a nevylĺonatcl'nó a olĺľem {ĺlho
na oclôvodncnie,jeho ;roužitia boli použité ncpľavĺlivó (eľgo nezákonné) ĺlôvody a tcĺla v ľánlci
l{ozhoĺlnutia BSK č.j.: 08033/202alCDD-30 nebola ĺle juľe oĺlložená vylĺonatcl'nost'

Účastník konania pľeto žiada, aby ĺlňom doľučenia tohto oclvolania Spľávnemu orgánu
bola zastavená pľevádzka (DI(R) umožnená výrokom v boĺle 1.2.

6.
Na zálrlaĺle vyššie uveĺIcnýclr ĺaktov je nutné obľátit'sa na oclvolací orgán a požiaclat' ho,

aby namietané zmätočnó ľcsp. pľotipľávne Rozhodnutie BSK č.j.: 08033/2020/CDD_30 zo ĺllia
26.la.2020 vcelosti zrušil a vec vľátil na nové lĺonanie a ľozhoĺlnutie.

1.
Na zál<Iade vyŠšiuvederlých faktov navľhuje Navrhovatel'I]ratislavskénru strnlos1lrávlrelrrLt

l<ľajLl zľtlšit'ľozhodnutie BSK čj.: 0803312020/CDD- 30 zo clria 26.1O.2020 v autoľellleclúľe vcelosti
zľtl š i t'

Ing a, y.2.

In
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V [Jľatislavc ciňa 4.1i.2020
\/eĺ;: 0s033i2020/CDD-30

T)úlrravsl<o - l<aľloveslĺá ľaďiala
0dvolanie

t.
Dŕĺa26.l0.2020 vyclal Bratislavský sanlospľávny kraj Rozhoclnutie s označetlínt:

I{ozlroĺlnutie
1.l. o povolení zmeny stavby :Elcktľičlĺĺlvá tľĺlt'Dúbľavslĺo- I(aľloveská ľaĺliala v úselĺu km
0'000- 2,800 pľed jej doliončenínr. (stľ. 1)
l.2. Casovo obmeĺlzcltó povolcnie na preĺlčĺrsné užívanie stavby (stľ.2)
1.3. Vylúčclrie v nalielravom všeobecnoľl záujĺne ĺldklaĺlnóho účinku pľoti pľípaĺlnómu
otlr,ĺllalriu pľoti tomutĺl ľĺlzlrodnuĺiu (stľ. 6)

P.ozlroclnutie bolo ĺJoručené clňa 27.I0.2020.odvolacia lehoťa l5 dní Lrplynie ĺĺria 1i .11.2a2a
Vzhl'adonl lĺ. poľušeniu zál<ona je nutné poclat'oĺlvolanie.

2.

_ Učcl stavb-v.ie lra stľane 3 clefinovaný v ocĺsel<u 4 ol<retn iného cit: ÍIlĺlvltýnl účclolll,s,tavb,; jĺ:
modenlizol'aĺ'ĺe.clntickĺi iltli^aštnĺlĺtliľtl tl'ĺtĺe pľe closiahn'uĺie nclsĺ'eciol,ných kľiftíiĺ; 7'výšenie trat:ova1
r.'i'chlosti, zl'.\išeltie pľiestoľov pľiechodnosti (nĺ'ljtllcil, obľatisĺu), nlýšt:ľiie úľt.osnosti káľaiol,ého
spoĺlhĺ, 21'ýšenie bezpečnosti prevódzky, zvýšenie bez1lečnosĺi ce,stĺljticich, mýšenie kuĺníľy, konlfoľtu
a plylltlĺosĺi ĺ:e'sÍovcĺnia, znížen'ie ľlegath,nych c'lo|ladov koľajovej pievdcĺzĺql ia obyl,ateľstvo, zlql,šeľlie
a s x-\ cl I i ĺ nen i e ž iv o ĺll é h o pľ o s ĺľ e cĺi a - pľ e l, d cĺ zkoll o'n i e e l e kÍľ i čkoiej ĺ r a ĺ e.

V ľánici konania boli BSI( postuplre cloľučené stanoviská Ing. Ivana Matušĺka zo 1] .10., l9. l0
a20'10.2020, ktoľý trvádzal vyľadenie antivibľačľrej ľohoŽe i(ľaibrrľg PuľaSvs z čiIlnoĺ;tijeclnal<
z dôr'odu nevlrodľrých technických vlastnosti pľi hľúbl<e 20 mlľl a jedna z dôr,ocltl vyľacĺenia z činnosti
a.i ĺakejto závadovej ľohoŽe týn,Že pevná jazĺlná clráha bĺlla liatyňl betónom spo.;e,iá sa ol<oIitým
teľénom ( cestclLr)' Ing. Ivan Matušík vyšpecifikoval aj pľesné miesta na trati l<de nlal veĺlomost'
o týchto nel<r'alifjkovarrých postupoclr a kile preclložil ľelevantnó clôkazy počas stai,by. tJyeclené je
zachyterlé lrit stratle 6 a 7 tlanrietanóho Rozhodnutia

Ing. Ivarl Matušíl< sa nezĹlčastniĺ Ústneho pojeclnávarlia, I<toľé bolo z-realiz-ovallé clňa
22.10.2020 vzlrl'aclonr k falĺttt, Že o ňolll nebol inl'orlnovatlý. NánLieĹky všalĺ, zaslaIclo lionaniavčas
atieto boli konajĹrcenru orgátlu cloľučellé clo ľealizácie Ĺrstneho pojedľiávania.-.pľičoln teritĺ; lirl<tje
z,achyterlý l'Ia Stľ. 11 a 12 RclzhocJnlttia

I(oltajťrci orgán tla Stralre !3. Llvieeiol, že tlálrlietl<am lng, Ivana Matušíka ltevy|rot,el rlakol'lĺo
cit: ,,'..'I'ejto númi'etke ,spľĺÍvny oľ'gcfu nevvhovel z tlôl,clcltt' že sct ztúĺacJa ľla lteoveľeľlÍ,ch
preĺipĺlklacĺtlch. Či bzrcĺe ĺľclt'l:ykizovclt'l,ibrtčne zĺ.ivaĺJy aĺebo nic je n'tožľté zi,stit'až plľi jcj
prevťĺdzkol'tuú, lctoľ'j scl ešte nezačalo. K pľiloženej elniailol,ej konitmikťlcii (poznánict -- ,s iĺlveslĺlľĺllľl)
s u t u n cĺj š í sp ľ ĺivľt1, g y gi,, n eryi acll. uj e...,'

Na stľ. 20 [tozhoclnutia spľávrry oľgárl uvádza:



,, Spľávny oľgán v uskuĺ.očnenom kolaudačnom konaní, ktoľe poĺlľa ! 7B, octs' 2 Sĺal,ebľlého
zťĺkoncl zlúčil s konaníllt o znlene Stavby prcd jej dokončeníln, preskúmal predloženú žicldost' o vydanie
ptlvolenicl na pľedčaslté ttžívanie sĺal,by pľecĺ jói cĺokončením,^pľeľokovai i, , účasĺníknti koncuiict
a cĺotknuÍýnti oľgdnrui a organizácianli' V kolaudačnom konaní o povolenĺ preĺlčasllého túívanicl
,sĺavby, zlričenollt s konaním o zil1ene stavby pľecl jej dokončenínl ipľávny oľgán zistil, že sh.ttočné
realizovallie Stcvby alebo jej užívanie nebude ohľozovať verejný záujem, najnlci z hľac]iska ochrany
života a zdľavia osôb, životlléĺlo pľostredia, bezpečnosĺi práce a techniclých zaľiadení..., nie sú
ohrozené záujnly spoločnosĺi ani nie sú neprimeľane obmedzené či ohľozené prála a pľávonl
chľáll en é zĺiuj nry ličas tníkov konania...

Stavebník požiadal o odňatie odkladného účinku pľoti pľípadnému odvolarliu voči tomuto
ľozhoĺlnutitl, ktoľé odôvodnil nasledovne: ,'..'obnovenie pľevadzlĺy elektľičk:ovej dopľcľv1, na
ntodeľnizovanei h'clti v čo najskoľšonl. čase pľecĺstalluje a naliehavý veľejný zóttjem._ V)ilukotl etekĺľičtql
na nábreží je doĺknutých prianlo pľibližne 60.000 obyvateľov m'esÍskej časti Kaľlol,ct ves, Dúbľavka,
Staré mesĺo' V prĺpude oĺlkladu výkonu utľpĺ stnvebník nenahľĺtttiteI'nú týmu v poclobe zvýšených
n ĺÍ k l ulĺl v n a z.ĺ l b e zp e č e n i e n d h ľ o ĺl n ej ĺl ut o b us o v ej ĺI o p ľ nvy...,,,

3.
I( zdôvodneniLl odmietnutia námietky Ing. Ivana Matušíka vyššie je nutné poukázať na viaceré

Íakty:
3. 1 . Pľvýnr faktonr je, vyľadenie Arltivibľačnej vrstvy Pevnej jazdrlej drálty z činnosti tým, na vľchtt
tľate a vozovky je spojitá vrstva betónu. Spojenie pevnej jazdnej dráhy betónovou zálievl<ou
s okolitými l<omurlikácianri je porušenínr podnrienok nasadenia antivibračnej rohože ako ju ĺ1efinuje
sanrĺltný výrobca ľolrože spoločnost'Iftaibuľg / Nemecko - eľgo Sa nejedná o žiaden ,,neoverený
pľedpoklad" al<o uvácĺza RSl(, ale zjavne poľušenie ako poclnriellok näsadenia (pozľi technická
dolĺumentácia Kraibuľg) tak aj projektu DKR (Pozľi pľojekt Rerning consrrlt) a Špecialny stavebný
ťlľad bol povillný sa vecoll zaoberať ex oficio - bez ohl'aclu na legitimáciu Ing. Ivana Maiušíka' pľičom
bol povinný Vzllesel]ej nárnictkc vyhoviet''

3.2' Dľuhýln ľaktom sú existtljúce lrreralria pľetlkazujĹlce prekľočenie norlnových hoclnôt zvuku
a vibľácii pľi poLlžitej 20 nrnr Antivibračnej rohoži. Technické posudl<y spolo8nostiKlLlb ZPS vo
vibľĺlal<Llstike,Žilina z konca roka 20l9 aiačiatkĺĺ roka2020,potvľcll.rrjťi prekľočenie povolených
hodnôt hlLrku a vibráoií na úsel<u trate DKR od Jurigovho námestia po obľátisko. Dôvocl pľekľóčenia
zákonom stanovených lrodnôt nebol do začiatku rok a202O až po cleň podania tohto odvolania
Investoľoln prezentovaný. Výsledky zatajoval a dokonca nasactil pľávnu l<anceláriu tayloľ wessiIr,
Bľatislava s ciel'otrr eIiminácie dôsledkov týchto posudkov. Na základe ýchto posudl<ov a itlteľvellcie
Ing' Ivan MatLršíka a Ing. Miloša Beladiča zmenil pľojektant od2.6.2020 pľoje-kt a tľat'Tunel-
Juľigovon nánr, sa ľealizovala inýrn spôsobom ako v časti Juľigovo náln. - o-bratisko (pozri stľ 2, ods.
l) Je nutné podotknĹrť, že s totl istou závadovou ľohožott nedostatočnej hrĹlbky pľičonr nebol
predložeĺrý žiarien ýpočet' ktolý by veriílkovai nasacienic roirože za ilrýoh teóirnickýci.l podnrierrok.
Stavebný ŕlľad bol povirrný sa touto ZlTlelloll pľojektLr zaoberat' čo však nevykorlal.

3.3. Tľetínr fälĺtonr je skrrtočnost', že počas obclobia od začiatkrr roka 2020 až po deň podaIliatohto
oclvolania Investoľ viac ráz odmietol Ing' Ivanovi Matušíkovi spľístupniť výpočet llľĺibty a vlastnosti
Antivibračnej rohože Kraiburg PLlraSys 2020 - pľičom v časti Jurigovo námóstie - obratisko
pľojektant navľlrol hrĹlbku 25 mnr (bez predloženia výpočtu vhodrrosti pre dané poclložie) ro1lož a pľe
aktuálne povol'ovanú stavbu znížil hľĹrbku na 20 mm (tak isto bez predioženia výpočtu) - pľičonr
ľohož (bez ľelevantnélro zdôvodrienia ) prenliestrlil v ťtseku km 0,000 - 2,B00 cl_o'inolló výšl<ového
hoľizontu Pevrlej jazdnej dráhy. Stavebný úľacĺ bol povinný sa touto Zmel1ou pľojektu ,zaoberat' čo však
11ev5rfu6116l.

4.
ťJčastĺtík konaIlia lĺonštatuje, že Špeoialny stavebný úľad tecla zjavne nevykonaI

zodpovecĺajúce pľeveľenie splnenia ako technických tak aj pľojektovýcll poclnliertok ľiešenia stavby
a či nlateľialy, ktoľé mu boli Zo Strany Investoľa pľectložerré ná schr,álenie zoclpovedajŕt reálnemu stavu
na stavbe a vyclal nezákonné ľozlrodnutie.

I



Učastrrík konania tvrdí, že bola pouŽitá zjavne závadová Al<tir'ibľačná ľohož l(raibLlľg PLlraSys
hľúbky20mnrallutnenenrohli byt'dosiahnutéciele sponrenutévyššie: ,,ciel.e zhl'actiskaochľan1,
žil,oĺcl a zch'avict osôb, životného 1ll"ostredia, bezpečllosti práce a technických zcĺľiadení..., nie sú
ohľozt:ité zĺiĺýnry spoĺočnosĺi ani nie ,sú neprimeľctne obmedzené či ohľozelté pľĺh,ct a pľdl,olll
c hrťĺ n en é zĺÍ uj my účas ĺn íkov koru a nia... "

Eletričková trať pľipreváclzke výrazne..dultí" (generuje zvul<ové a vibľačné uclalosti) na
daIrolrr ťlseku tal< isto ako je to v pľípacle trate v Kaľlovej vsi po obľatisko pľičorn pevná jazdná dľáha
svojorr konštľtrkciou filnguje ako repľoduktor kurnulujĹlci zvukové udalosti.

Z vyššieuveĺlených clôvodov sú výroky Ad 1.1 a 1,2 nezilkonné a je nutné voči nim poĺlat'
z ĺ!ôvoĺlov Ad 3.1,3.2,3.3 odvolanie a navľhnút'iclr zt'ušenic. Bľatislavský sanrospľávny kľaj pľi
vyĺlanĺ namietaného Rozhodnutia ;loľušil tecla svoje zítkonné povinnosti.

5.
Vo veci boclrr l .3 (pozri vyššie) namietanélro I{ozhoclnutia Účastník konania citr-lje

z odôvodnelria na stratte 2l:
,, ''.Sĺaye bníkov zčtt jem na spusÍení prevádzky je daný aj qkĺuáĺ'ne z1lýšenýnli ndklac]mi nct náhľaclnĺ?
auĺobt'ĺsovú dopľal,tl a ticĺľžbu dothlĺĺtýc:h ruiesÍnych konnĺnikácií . Podanĺ odl,olanicĺ hocilĺtorýn't
z ĺ!Častnĺkotl koĺicllli'ĺl by doŠĺo kpľedlžol,altiu ukĺtlólnehc; stavtt a ýru aj kvzniku nenclhľcĺdiĺehle1
škody na Sĺ'ľQI1z Stavebníka. Rovlako si dovoľujente potlká.zat' cĺj na skĺttočllost', že ncl tĺkončenii
ľealizclcie pľednletnej sĺavby sri nal,iazclllé aj d'alšie etaptl ľecllizťĺcie lnocĺeľnizťlcie Dtibľavsko
Kaľ l ove s kej ľadi al1l'.. "

f 55 'Spľówteho poricĺclku''znie
(1) Pokial' osobitľt1i zdkon, neu,sĺanovrje inak, včas podcmé ocĺ.vol.anie mťt odklachlý tičinok'
(2) Ak ĺo vyžaduje nnlielmvý všeobecný zĺil\jent atebo uk je nebez1lečenstvo, že oĺĺkluĺIollt výkonu
ľĺlzltodttutiu utrpĺ účasĺltík konanic alebo niekĺo iný nenuhrĺtditeI'nú ujmu, môže sprĺivny oľgĺin
oclkIaĺln11 účinok vylličit';.tto!ichnvost' ĺrebo riaclne oclôl,oĺInit'. oĺtkIaĺĺný účinok nlmožno ryl\čiť,
nk Íuk usĺutlol'uje osobiĺný zĺÍkon.
(3) Í'roĺi ľozhodn'uĺitt o vylličenĺ odkladného účinku scĺ nenložno odvolcĺt'.

Účastník lĺonania konštatuje, že výrok ,,VyIučttje v lt'aliehuvont všeobecnom zĺ'tttjnrc
odkIldttý účinok proti prípodnénĺu oĺIvollniu pľoti tomuto rozhoĺInuĺit't" (pozri str. 6) je
nezľttzttln itelhý a teda rlevykonatel1iý.

odlĺladný účinok platnosti a vylĺĺlnatel'nosti llozhoĺlnutia podl'a Spľávneho poľiacllĺu sa
uplatňuje v pľípade ,,poĺlaného oĺĺl,oluriu voči rozhoĺIltutitt" 

^ 
nie ,,proti (prĺpaĺInémi)

oclvĺlIĺlltiu". Právo Ĺtčastllíka konania podať odvolarlie rlie je niožné nijakýnl spôsobom obIneclzit'.
Správny poľiadol< unloŽňLtje odklad vykonatelhost'l{ozhodrltltia, ale nie ocll<laclný účinok

pľoti odvolallitl
Tal<istonie .ievbode l.3,pol<ial'bysajednaloočiastkovérozhoclnutie,uveclenélĺuktoľómu

Cdvoianiii sa oĺiklaĺ'i vyĺĺouatel'nc'sti 'u'iažĺ, - tecia nie je yecile alebo lTtÉi.loVitť uve.cleľrĺi. iĺĺcľéiro
Odvolania by sa rnal Oclklad vykonatel'nostitykat'.

okrerrt toho Účastníl< konania uvádza,že Rozhodnutie je v časÍi ,,vylúčenia oclklacĺnéĺlo
tičinku " al< by toto bolo vykonatel'né je zjavne nedostatočne a rrajnrä nepravdivo odôvoclnené (pozľi
str. 20, 2l) hoc zákon jednoznačne uvádza: ,,'..ltuliehavost' treba riaĺlne oĺlôvĺsĺlnit, ...,,.

I( tonlu Účastník konania uvádza:
5'l. Náklady na autobtlsovĹl a elel<tľičl<ovĹr clopravu sťt zľovtlatelhé a naviac v ľoz1lodntltíneexistLlje
žiaden pľezentclvalrý clôl<az že by náhľacJou atltobtlsovou clopľavou miesto elel<tľičkovej clopravy utľpel
Stavebníl< ,,neIlahľaditel'nĹt ujlnlt". T'áto nenahr'aditelhá ujnla rlie je špeciĺŤl<ovallá *.pľósnejšie 

-

pclveclatlé rreexistuje.'['vľclenie Rozhodntltí je rrepľavdivé

5.2'Zápchy v autobusovej dopľave ľrasadenej v Kaľlovej vsiboligenerované v dôslecll<u siayby Di(R
(tlzavľetínr jedného jazdného pľuhu) a po ttkončenístavebných prác sú k dispozícii oba jazclrlé pľrrhy
a tecla sa nenrôžtl ani tvorit' zápchy. Tvľdenie v ľozhoĺlnutí je nepľavclivé'



5'3. Je bez pľávnej ľelevancie či aktuálna stavba naväztlje na,,...d'cllšie etap1l realizácie Dúbľavsko
Kaľlol,eskej ľadialy''. " alebo rlie - pľičorn však tie ,,d'aIšie etapy" llie sťl v Rozhoclrlutí nijako
špec i ĺi l<ovallé. -['vľden 

ie v ľozllocl ntltí j e rrepľavd ivé.

Účastník lĺonania l<onštatuje, že oĺll<laclný ĺlčinolĺ vylĺĺlnatcl'nĺlsti Rozlroĺlnutia nebol
zákonným spôsobom vylílčcný, pľičonl Rozhoclnutie je zmiĺtĺlčné a nevylĺĺlnatel'lré a olĺľcln tolro
nĺr oĺlôvoĺlnenie jelro použitia boli použité ncpravĺlivé (eľgo nezĺĺlĺonnó) ĺlôvoĺly a teĺla r' ránrci
l{ozhoĺlnutia BSI( č.j.: 08033/2020lCDD-30 ncbola ĺIe jure oĺlložená vykonatcl'nost'

Účastnílĺ lĺonania pľeto žiaĺla, aby tlňĺlm cloručcnia tohto Oclvolania Správllcmtl oľgiinu
bĺlla zĺrsĺar'ená pľeváĺlzl<a (DI(R) ulnožncná výľol<om v boclc 1.2.

6.

Na základc vyššie tlvcdcnýcll ĺaktov jc nutné obľíttit'sa na ĺlclvolací oľgán a požiaclat' lro,
rrby namicĹanó zmätočnó ľcsp. pľotipľávne f{'ozlroĺlnutie BSK č.i.: 08033/2020/CDD-30 zo cllĺa
26.10.2020 vcelosti zľušil a vec vľ:ĺtil na nové lĺonanie a rozhĺlĺlnutic.

1.
Na zirl<lade rryššitrvedených fal<tov rlavľhuje Navrlrovatel'Bľatislavskélrrtl sĺtnlospľávt]eIlrLt

l<ľaju zrrršit'ľozllodnLttie BSI( čj.: 08033|2020/CDD- 30 zo dňa 26.\0.2020 v atltoľel-lredúľe vcelosti
zľLlš it'.

š ílt a r&.i*;; 
h{=- ,kaĺs
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820 05 Bratislava 2
Co: Kĺajská prokuľatura Bratislava

k rukám: ing. Michal Halabica
Odbor Dopravy

V Lábu 27.12.2020
Vec: Rozhodnutie BSK vo veci DKR

08033120201cDD-30
Dolrlnenie Oclvolania zo 4.11.2A20

opľávnená osoba - účastník konania vzniesla námietky vo veci hoľeuvedeného Rozhodnutia
okrem iného vo veci vylúčenia odkladného účinku. Námietky boli doručené dÍla I2.LI.202O'

oprávnaná oosba prikladá podvodný list Magistrátu hlavného mesta SR Bľatislava MAG
459769/2019 zo díta3.Il.2}I9,ktory požadoval predĺženie pľedčasného užívaĺlia z titulu klamliqých
dôvodov.

oprávnená osoba odvolanie dopĺňa a konštatuje, že Magistľát hlavného mesta SR Bratislavy
nie je prevádzkovateľom žiadnej dopľavy je len vlastníkom dopravných ciest. Z tohto titulu mu
nemôžu vzniknúť ani žiadne straty - ako to bolo popísané subjektami Tatiana Kratochvíl'ová a Maľek
Jašíček v návľhu/ resp. návrhoch.

Prevádzkovatelbm dopľavy je samostatná obchodná spoločnosť Dopľavný podnik Bľatislava,
a.s., Bratislava

okrem toho oprávnená osoba s odkazom na spomenutý list Magistrátu hlawého mesta SR
Bľatislavy zo dť:a 3.ll.2020 vo veci vylúčenia odkladného účinku kde je tak isto deklarovaná
neexisfujúca ,,nenahľaditel'ná ujma" - uvädza, že Pisateľ listu ako aj signujúci subjekt vedeli v ľáľnci
PoV DK& žetrať bude v dôsledku ďalšej qýstavby v kátkej dobe odstavená a bude nasadený iný
druh dopravy. Na tuto nĺĺhľadu neboli vyčlenené v rámci rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy
žiadne dodatočné ťrnančné prostľiedky - teda nedošlo k žiadnym ,,škodám.

oprávnená osoba konštatuje, že aktivity spomenutých osôb Kratochvíľová, Jašíček je nutné
zahmÚť pod Podvodné konanie definovaná v Tresinom zákone s cieľom neoprávnene koristiť na
pľostľiedkoch Európskej únie.

oprávnená osoba žiada' aby Rozhodnutie čísla uvedeného v zéú:ťraví bolo v rámci
autoremedúry skorigované a uvedené do súladu so zákonom' Vylúčenie odkladného účinku bolo/ je
nelegálne.

S pozdravom

7,o2Ô

v.z.
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HLAYNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Pľirrraciálne lrátn. 1, P' o' Box 192, 814 99 Bratislava 1

Bľatislavslĺý samosprávny kľaj

Sabinovská l6

820 05 Bľatislava 25

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
MAG 4s9769t20r9

Vybavuje/linka
Ing. Jašíček/59356140

Bľatislava
03.11.2019

Vec: Blektričková tľat' Dúbravsko - I(aľloveslĺá ľaĺliála
- Žiaclost'o pľedíiónie pňoĺáiilaľ'o užívania - cloplnenie

V zmysle $ 17 vyhlášky MŽľ SR č. 453/2 00a Z.z.,lĺtoľou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia
zákona č'5011976 Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebý zákon) y znení
neskoľších pľedpisov, Vám ýmto pľedkladáme žiadosť o povolenie pľeĺlčasnóho užívania na dobu
2 ľolĺy podl'a $83 zákona č. 5011976 Zb' na objekty pľedmetnej stavby. obnovenie pľevád'd<y

elektl'ičlĺovej dopľavy na modeľnizovanej tľati v čo moŽno najkr'atšom čase pľedstavuje naliehavý
veľejný záujem, Výlukou eiektľičky na nábľežíje pľiamo dotknuých pľibliŽne 60.000 obyvateľov
z mestskej časti Kaľlova Ves' Dúbľavka a Staľé mesto. V pľípade odkladu výkonu rozhodnutia utrpí
Stavebnĺk nenahľaditel'nú ujmu v poclobe zvyšených náklaclov na zabezpečovanie nálľadnej
autobusovej dopľavy, ktorir je potľebné zabezpečovať počas ýluky elektľičkovej dopľavy.

Zvýšene náklady sa pľejavujú v podobe:
- náľast nákladov o 3863 €/ 1 pľacovný deň (náklady na polrorrné látky a vocličov)
- rráľast potľeby vodičov autobusovej dopľavy o 46 vodičov
- náľast potľeby autobusov o 20 klbových vozicĺiel

V pľípade účelovo alebo zjavne neodôvodnených podaní by náklacly na pohonné látky
a vodičov za tľi mesiace mohli dosiahnuť 347 670 EUR.

Spusterrie pľeváclzky električkovej tľate pľedstavuje zásadnú zmenu pľe oľganizáciu veľejnej
dopľavy v pľedmetnej oblasti. Elektľičková ĺlopľava pľedstavtrje iedelr z najvýlrodnejších
a najelĺologiclĺejších spôsobov veľejrrej dopľavy, na ktoľej je v najväčšej rnieľe vylúčená nelrodovosť
a s tým spojerré meškanie veľejrrej dopľavy' Spustenie elektľičkovej tľate bude mat'pozitívny vplyv
tak na obyvatel'ov dotlaiutých mestslĺých častí, ako aj na ostatnýclr cestujúcich, ktoľí tnomentáine
vyLržívajťr individuálnu dopľavu, alebo autobusovú dopľavu, ktoľé nie sťl tak efektívne a spoľahlivé
ako elektľičková dopľava' Rovnalĺo vplyv elelĺtľičkovej clopľavy ĺra životrré pľostľeclie je podstahre
menší ako ar'ttobttsovej ľesp. individttálnej dopľavy vzlrľadorn na hlučnost'' pľašnosť a enrisie.
Stavebnílĺov záujern na spustení pľevádzky je daný aj aktuálne zvýšerrými náklaclrrri rra nálĺ'aclnú
autobttsovú clopľavu a údľžbu dotknutých nriestnych komrurilĺácií' Poclarrím odvolania lrociktoľým z
ťrčastrríkov konania by došlo lĺ pľecĺlŽovanirr aktuáirrcho stavu a týrn aj lĺ vzniku nerrah'aditel'nej
šlĺody na stľane Stavebníka.

Pľimaciálny palĺic, IlI. posohoĺlie
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Rovnako si dovol'ujeme poukázat' aj na skutočnost'' Že na ukončenie ľealizácie pľedmetnej
stavby sú naviazané aj d'alšie etapy ľealizácie modeľnizácie Dúbľavsko-Kaľloveskej ľadiály.

V neposlednom ľacle si dovol'ujenre poui<ázať na pľaktickú stľánku veci, kedy pľi množstve
účastníkov stavebného konania v počte cca. 130 je vysoká pľavdepodobnosť účelovo alebo zjavne
neodôvodnených podaní, ktorymi sa špeciálrry stavebný úľad bude musiet' zaoberuť a čo v konečnom
dôsledku výľazne oddiali užívanie stavby'

Na záveľ uvádzame, že vylúčenie odkladného írčinku odvolania žiacĺrrym spôsobom
nezasahuje do subjektívnych pľáv účastníkov stavebného konania, ktoľí môŽu naďalej podat'
odvolanie, o kÍoľom bude stavebným úľadom ľiadne ľozhodnuté. Vylúčenie odkladnélro ťrčinku samo
o sebe nepľejudikuje pľípadné ľozhodnutie o podanom odvolaní

Pľeto Žiadarne pľíslušný spľávny oľgán o vylúčenie odkladného účinku podl'a $55 zákona
7111967 Zb. nakoľko sú k tomu splrrené všetky zákonom stanovené poŽiadavky.

Ing. Tatiana Kľatochvílová
1. námestníčka pľimátoľa


