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Vec
,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála" - žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
- ZVEREJNENlE tNFoRMÁclE

Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabĺnovská L6,82o 05 Bratislava, 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 dráhy alebo doprave na nej podl'a $ L05 ods. 1 písm. c)
zákona č.513/2009Z. z' o dráhach a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o dráhach") a s 12o zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpĺsov (d'alej len ,,stavebný zákon") V zastúpení riaditeľom odboru dopravy Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja, podľa čl. X bodov 7. a }'organizačného porĺadku Úradu BSKv znení
Dodatkovč.Lažč.5vspojenís5rsods.3zákonač.3O2/2oOtZ'z.osamosprávevyššíchúzemnýchcelkov
(d'alej len ,,zákon o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpisov, týmto podl'a $ 3 ods. 6 zákona
č'71'/L976 Zb. o správnom konanívzneníneskorších predpisov (d'alej len,,správny porĺadok,,) vsúlade
s $ 38 ods.2 zákonač.24/2006Z.z.o posudzovanívplyvov na životné prostredie a-ozmene a doplnení
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon ElA,,)

zverejňuje

kópĺu žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením (bez príloh) na stavbu
,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála,,.

okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o žĺVotné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, po ukončenízisťovacieho konania vydal rozhodnutie č.: oU-BA-
osZP3-2015/B7a78-r/L^z/l-El^ zo dňa I4'o7.2oL5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2015,
ktoným rozhodol, že navrhovaná činnosť ,,Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála,, sa nebude
posudzovať podl'a zákona o posudzovaní.

Žiadosť podal stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, lČo: oo 603 481, so sídlom
Prĺmacĺálne námestie č. L,8L4 99 Bratislava, lČo: 00603481.

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím o umĺestnení líniovej stavby (električkovej dráhy)
č. Kv/sU/3427/20I5/I8641/KJ zo dňa 1't.I2.2oL5, vydaným Mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves,
ktoré bolo potvrdené rozhodnutím okresného úradu Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky,
oddelením štátnej stavebnej správy č. oU-BA-ovBP2-2o1'6/4156g-KAzzo dňa 24.o5.201'6,obe nadobudlĺ
právoplatnosť d ňa 1'4'06.2ot6.
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Dňom podania žiadosti bolo v zmysle 5 18 ods. 2 správneho porĺadku začaté stavebné konanie

n

správneho poriadku a 5 58a ods.3 stavebného zákona.
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Táto rmacra re reinená na nei tabuli B slavského osprávneho a ana

trvania konania až do ĺeho právoplatného ukončenia.
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Prílohy: kópĺa žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podanej dň.'ľ8ľď:9$';
Doručí sa so žiadosťou o zverejnenie:
BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratĺslava počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia:- na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja- na webovom sídle (na internetovej stránke) Bratislavského samosprávneho kraja

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia

Dátum vwesenia: 
fuĺ, 04.fu{,/

Pečlatka, podpis:
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Dátum zvesenia:

Pečiatka, podpis:
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Vec: Elektľičková tľať Dúbľavsko - Kaľloveská ľadiála
- Ziaďosť o zÍnenu stavby pred dokončením

V súlade $68 ods. I zákona 5011976 Zb. a v zmysle $ 11 vyhlášky MŽP SR č. 453I2OOO Z.z.,
ktoľou sa r,ykonávaj ú niektoré ustanoveni a zákona č.5OlI97 6 Zb . o uzemnom plánovaní a stavebnom
poľiadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám tymto predkladáme Žiadosť o Zĺnenu
stavby pľed jej dokončením.

I. Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bľatislava

il. Označenie a miesto stavby: Elektľičkovátrď Dibravsko-Karloveská radiála

ilI. opis zmien a ich poľovnanie so stavebným povolením na stavbu Električkov á trať

Dúbravsko - Kaĺloveskáradlála spočívajúcu v Zmene termínu výstavby:

zpôvodného termínu 24 mesiacov (13'06.202I), uvedeného vpodmienke č. 6
rozhodnutia (stavebného povolenia) č. 06268l20I6lCDD-30, vydané ďťra29.12.2016
Bratislavským samosprávnym kľajom, ktoľé nadobudlo právoplatnost' 26.05.2017'
Dňa 18.04.2019 bolo r,ydané ľozhodnutie o pľedĺžení platnosti pod č.
0 47 47 l20I9 l CDD -7, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa 3 I.05 .2OI9,
na nový teľmín 30.06.2026

Odôvodnenie:
Predĺženie termínu výstavby zpôvodného teľmínu 13.06.202I na nový termín 30.6.2026

vyplynul zpotreby majetkoprávneho vysporiadania najmä v podobe zriaďovanía vecných bremien
a dôsledného splnenia podmienok uložených v stavebnom povolení.

Preukázanie pľáv stavebníka k pozemkom:
Navľhovanázmenateľmínu ukončenia stavby nevyŽaduje noý zŕher pozemkov nad rámec DSP
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odňatie pol'nohospodáľskej pôdy pľe účely ýstavby:
Navrhovanázmenateľmínu ukončenia stavby nevyŽaduje nový odňatie poľnohospodarskej pôdy

pľe účely výstavby.

Vyňatie lesných pozemkov z funkcie lesa:
Navľhovaná zmena termínu ukončenia stavby nevyŽaduje nový vyňatie lesných pozemkov

z funkcie lesa.

Posudzovanie vplyvov na životné pľostredie:
Navľhovanázmenatermínu ukončenia stavby nemení podmienky uložené v Rozhodnutí oU BA

a následných vy'jadľeniach, vydaných v procese EIA.

Pľojektant:
Navrhovanázmenateľmínu ukončenia stavby nie je viazanána dokumentáciu zmeny stavby

Zhotovitel':
Združenie dodávateľov,,DK Radiála" zložená z čl enov :

TSS GRADE, a. s., Dunajská 48, 811 08 BratislaYa- vedúci člen skupiny
Metrostav a. s., KoŽeluŽská 245014, Libeň, 180 00 Praha, Česká republika opľávnená
podnikať na izemí SR pľostredníctvom Metrostav a.s. - oľganizačná zložka Bratislava,
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Swietelsky - Slovakia, spol. s r.o', Molľáň záhon 4,82I 04 Bratislava
ELZA - Elektĺomontažny závod Bratislava a. s', Račianska162,831 54 Bratislava

Proj ektová dokumen táciaz
Navrhovanázmenateľmínu ukončenia stavby nie je víazanána dokumentáciu zmeny stavby

Spľávne poplatky:
Stavebník Hl. mesto SR Bľatislava je podľa $4 ods. 1, písmeno a) zŕkona č. I45lI990 Zb.

o spľávnych poplatkoch, oslobodené od platenia správnych poplatkov.

Ing' Tatiana Kĺatochvílová
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Zoznam príloh:
_ Rozhodnutie oU BA k EIA č. oU-BA-oszP3-20l5l0374'78-rlLAZ/I-EIA
- Územnérozhodnutie č. KV/SU/34 27 /20l5/l8640/KJ- Stavebnépovolenie č.06268/20l6lCDD_30
- PredíŽenie platnosti sP č.04747l2OlglCDD-7
- Stavebné povolenie vĺČ rv č. KV/SU/200212016121867lKJ
- Prediženie platnosti SP MČ KV č. KV/SU l165ĺ20lg/l259/DH- Stavebné povolenie HMBA č. MAGS SsU 3l 10212017-69498- Stavebné povolenie OU-BA č. oU-BA-osZP3-20l6/77336lJAJ/Iv-5530
- Rozhodnutie o predčasnom uŽívaní č.08697l20l9/CDD_38- Roáodnutie o predčasnom užívaní č.025I0/2020ICDD-57- Rozhodnutie o predčasnom užĺvaní č. O5635l2O20lCDD-l6- Rozhodnutie o pľedčasnom užívaní č. O8033/2020/CDD_30
- Pľedlženie platnosti predčasného uživania č.0985L/2O20/CDD-1;4028012020- PredlŽenie platnosti predčasného užívmia č. 0983112020/CDD-9;405 6l/2020- Predlženie platnosti pľedčasného užívaniač' o9$a/2O2OlCDD-24;4O49Il202O- Celková situácia stavby

Primaciáĺny paIác, III. poschodie
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