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Úrad Bratislavského samosprávneho kraj
Odbor dopravy
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Váš list číslo/zo dňa
MAG36!9/2O2t
zo dňa Ll.0t.202L

Naše číslo
o3s36/202L/CDD/02882

Vybavuje/linka
lng. Malinová /kl.247

Bratĺslava
27.01..202t

Vec: ,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála" - žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
oznámenĺe o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie
pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke
dráhyalebodopravenanej,podl'a $105ods.Lpísm.c) zákonač.513/2009Z'z.odráhachao zmene
a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o dráhach") v spojení
s 5 L20 zákona č.50h976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,stavebný zákon"), v zastúpení riaditelbm odboru dopravy Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja, podľa čl. X bodov 7. a 8' organizačného poriadku Úradu Bratislavského
sa mosprávneho kraja v znení jeho dodatkov v spojení s $ 16 ods. 3 zákona č' 302/20ot Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (dalej len ,,zákon o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpisov,

oznamuje

v súlade s ustanovením $ 68 stavebného zákona v nadväznosti na s L8 ods. 3 zákona č.7Ll1967 zb.
o správnom konaní (d'alej len ,,správny poriadok") v znení neskorších predpisov začatie konania o zmene
stavby pred jej dokončením spočívajúcej v zmene ukončenia termínu výstavby.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratĺslava, so sídlom Primaciálne námestie 7, 814 99
Bratislava, lčo: 00603481-, podalo listom č. MAG 36I9/2o2L zo dňa tl'o1'2o27 doručeným dňa
1'8'01'.2o2L (d'alej len ,,stavebník") Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu: ,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiá!a" (d'alej len ,,stavba"),

na ktorú špeciálny stavebný úrad vydal stavebné povolenie pod č. o6268/2016/cDD-30 zo dňa 29'12.20L6,
ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.

I5o49/2oI7/SŽDD/2945L zo dňa I3.o4.2oI7, obe nadobudli právoplatnosť dňa 26'05'2017.
Platnosť stavebného povolenia bola predĹžená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja
č'o4747/2019/cDD-7 zo dňa 17.o4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosťdňa 20.05.20].9. Zmena stavby
pred jej dokončením spočíva V zmene termínu ukončenia výstavby do 30'06.2026. Stavebník odôvodňuje
svoju žiadosť nasledovne: predĺženie termínu výstavby vyplynulo z potreby majetkovo - právneho
vysporiadanĺa najmä v podobe zriadbvania vecných bremien a dôsledného plnenia podmienok uloŽených
v stavebnom povolení.
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okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zisťovacom konaní
rozhodnutĺe č':oU-BA-osZP3-2oI5/o37478-r/LAz/l-El^zo dňa 1'4.07.2075, právoplatné dňa 2]..08.2015,
sprístupnené na internetovej stránke htto://enviro rta l.sk/sk/eia/.

Stavba bola umiestnená rozhodnutím Mestskej časti Bratislava Karlova Ves č.

Kv/sU/3427/20L5/I864D/KJ zo dňa 1'I.12'2015, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím okresného úradu
Bratislava, odborom výstavby a bytovej polĺtiky, oddelením štátnej stavebnej správy č' oU_BA-OVBP2-
2oL6/4I569-KAZzo dňa 24.05.2016, obe nadobudli právoplatnosť dňa 1'4'06'2076.

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo konanie začaté. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému
úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej zmeny stavby pred jej dokončením, špecĺálny stavebný úrad podl'a s 61 ods. 2 stavebného
zákona nenariad'uje ústne pojednávanie ani miestne zisťovanie.

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle 5 61 ods. 3 stavebného
zákona svoje námĺetky, pripomĺenky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr v lehote do 7
(slovom sedem) pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Stavebný úrad nebude prihliadať
na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomĺenky účastníkov konania
a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní
územnoplánovacej dokumentácĺe, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.

Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje
vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa zato,že so stavbou z hl'adĺska ním sledovaných
záujmov súhlasí. Ak dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhšíčas, stavebný úrad
na jeho žiadosťurčenú lehotu pred jej uplynutím primerane predlží.

Účastníci konania majú podl'a 5 33 ods. 2 zákona č.7L/1967 Zb' o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpĺsov možnosť vyjadrĺť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská ].6,
prízemie - č. dv. 022 počas stránkových hodín alebo na základe telefonického dohovoru na č.

02/48264247. Do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť na špeciálnom stavebnom úrade.
Ak sa niektoný z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť

písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja, Úradu Bratistavského
samosprávneho kraja, so sídlom Sabinovská L6, P. o. Box 106, 820 05 Bratislava a zároveň bude
zverejnené na webovom sídle BratisIavského samosprávneho kraja: www.bratislavskvkrai.sk v časti
,,otvorená župa _ Úradná tabu!ä".

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle 5 51 ods. 4 stavebného zákona
z dôvodu líniovej stavby:
L' Hlavné mesto SR Bratĺslava, Primaciálne nám. L, P.o.BoX I92,8I4 99 Bratĺslava, lčo:00603481
2. REMlNG coNsuLT, a. s., Trnavská cesta 27 ,83L 04 Bratislava - projektant, lčo: 35729023
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3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením
priamo dotknuté.

4. Zainteresovaná verejnosť podľa s 24 _ 27 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle
vydaného rozhodnutia v zĺsťovacom konaní č.: oU-BA-oszP3-20I5/o37478-r/LAz/l-ElA zo dňa
1,4.07.2015.

doručuje sa dotknutým orgánom elektronicky:
1. Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,8I4 2]. Bratislava L, so žiadostbu

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho má zriadené,

2. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestĺe sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, so žiadostbu
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho má zriadené,

3. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 4, so žiadostbu o zverejnenie
tohto oznámenia vwesením po dobu 15 dní na úradnej tabuIi obce a na webovom sídle obce, ak
ho má zriadené,

4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 11
5. okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti oŽP, odd. oPaVZŽp, tomášikova 46,832 05

Bratislava 3

6. MDV sR, sekcia želez. dopravy a dráh, Námestie slobody 6, P.o'BoX 1oo, 8L0 05 Bratislava
7. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8' RÚVz Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, P.o.BoX 26,8zO09 Bratislava 29
9. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlĺnského 6, 811 07 Bratislava ]'

L0' Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova L7,8IL 04 Bratislava ].

11. KR P7v BA, KDl, odbor dopravného inžinĺerstva, Špitálska L4,8I2 28 Bratislava 1

L2. Dopravný podnĺk Bratislava, a. s., olejkárska ]., 8].4 52 Bratislava 1

].3' okresný Úrad Bratislava, odbor CD a PK, Tomášikova 46,83205 Bratislava 3

].4. okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46,832 05 Bratislava 3

15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská L,842 50 Bratislava
].6. Slovenský zväz telesne postihnutých, ševčenkova L9, 85L 01 Bratislava 5

L7' Dopravný úrad, Dĺvízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M'R. Štefánĺka,,823 05 Bratislava
18. AVDoP s.r.o., Milana Marečka 5, 84]" 08 Bratislava
L9. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, doruč. Adresa: P.o.BoX 2g2,8Io 00 Bratislava
20' SPP-distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b,8251]. Bratĺslava 26
2].. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 29
22. Bratislavská teplárenská, a. s', Bajkalská 2I/A,829 05 Bratislava
23. Magistrát hl. m. SR, odd' správy komunikácií, Primaciálne nám.1-, 81'4 99 Bratislava ].

24. slEMENS, spol. s.r.o., Lamačská cesta 3lA,84104 Bratislava 4
25. sLoVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 82L 08 Bratislava 2

26. DlGlSlovakia, s.r.o., RÓntgenova 26,85t 01 Bratĺslava 5
27. slTEL, s.r.o', Kopčianska 20/c, 85101 Bratislava ].

28. TÚrk telekom lnternationalSK, s.r.o., Haanova t2,85L04 Bratislava 5
29' VNET a. s., Nám' hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, lČo: 35845007 (správca siete oCAM s. r. o.

a Primanet, s. r. o.)

30. SWAN, a. s., Borská 6,84104 Bratislava 4
3L. Transpetrol, a' s. Bratislava, šumavská 38,82L08 Bratislava 2 

.
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32. Slovanet, a. s', Záhradnícka LsL,82t 09 Bratislava 2

33. oTNs, a. s., Vajnorská č. 137, 83L 04 Bratislava, lČo: +oggrz39 (správca siete SWAN a právny
nástupca
BENESTRA)

34. Energotel, a' s., Miletičova 7,827 08 Bratislava 2

35. RAINSIDE, s.r.o., Teslova 43,82L 02 Bratislava 2

36' UPc BROADBAND sLoVAKlA, s.r.o., Ševčenkova 36, 85L 01 Bratislava 5

37. Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25, Digital Park ll,8510L Bratislava 5

38. SUPTel, s. r. o., PriŠajbách 3, 83106 Bratislava 35
39. Michlovský, s.r. o., Letná 796/9,92toL Piešťany
40. Orange Slovensko, a, s., Metodova 8, 82108 Bratislava
4t. oz Slovakia, s.r.o., Eĺnsteinova24,85101 Bratĺslava 5
42. Ministerstvo vnútra sR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor

telekom u n ikácĺí, Pribinov a 2, 8I2 72 Bratislava ].

43. Slovenskáelektrizačnáprenosovásústava,a.s.,Mlynskénivy59l^,82484Bratislava26
44. sATRo, s.r.o., Hodonínska 25,84103 Bratislava 42

Co: spis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia: d'ľ ' 0 t fuil 
|

Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis
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