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Vec: Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania

Na Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný Úrad pre stavby mestských
električkových dráh 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 s 105 ods' 1

písm. c) zákona č' 513l2oo9 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov (dälej len ,,zákon odráhach") a S 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v súčinnosti s $ 46 zákona č. 7111967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov bolo dňa 08.04.2021 doručené odvolanie listom zo dňa 05.04'2021 od
lng. lvana Matušíka, bytom: Vrbovec č. 125,900 67 Láb, adresa pre doručovanie: P. o. BoX
70,827 70 Bratislava212 a od lng. Márie Matušíkovej, bytom Nábr. arm. gen. L' Svobodu 56,
811 02 Bratislava spolu s predloŽeným udelením plnej mocĺ pánovi lng. lvanovi Matušíkovi na
zastupovanie pri všetkých potrebných úkonoch a konaniach vo vzt'ahu k predmetnej stavbe
proti vydanému rozhodnutiu č. 08o33ĺ2021/cDD/08876 zo dňa 29.03.2021, ktoým
povolil časovo obmedzené povolenie na predčasné uŽívanie stavby ,,Električková trat'
Dúbravsko - Karloveská radiála" V km 0'000 - 2'800 s termínom do 13'06.2021 v rozsahu:

prevádzkových súborov:
PS 101 Cestná dopravná signalizácia (v km 0,000 - 2,800)
Ps 102 Elektrické ovládanie výhybiek pri tuneli
Ps 103 Elektrické ovládanie uýhybiek do manipulačných kol'ají
Ps 105 Elektrický ohrev výhybiek pri tuneli
Ps 106 Elektrický ohrev výhybiek do manipulačných kol'ajĺ
Ps 108 Mazanie kol'ajníc (v km 0,000 _ 2,800)
PS 109 lnformačný systém MHD (v km 0,000 - 2,800)
a stavebných objektov:
So 201 Modernizácia električkovej trate _ kol'ajový zvršok (v km 0,059 - 2,800)
so 201.1 Kol'aj ako spätný vodič (v km 0,059 - 2,800)
So 202 Modernizácia električkovej trate - kol'ajouý spodok a odvodnenie (v km 0,059 - 2,800)
so 203 Priecestia cez električkovú trat'(v km 0,000 - 2,800)
so 204 Dočasné objekty kol'ajového zvršku (v km 0,000 - 2,800)
so 301 Električková zastávka Park kultúry (nový názov Král'ovské údolie)
so 302 Električková zastávka Lafranconi (nový názov Lafranconi)
So 303 Električková zastávka Botanická záhrada
so 303.1 Električková zastávka Botanickázáhrada - úprava schodísk nadchodu
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so 303.2
so 304
so 331
so 332

Električková zastávka Botanická záhrada - výt'ahy na nástupištia (stavebná čast')
Električková zastávka Molecova (novy názov Riviéra)
Káblová chráničková trasa pre napájacie vedenia (v km 0,00o - 2,800)
Káblovod pre CDS, dial'kové riadenie a informačný systém
(v km 0,000 - 2,800)

lPrava trolejového vedenia, úsek tunel - Molecova
Uprava trolejového vedenĺa trolejbusov v obratisku Riviéra
ochranné opatrenia v zóne TV (v km 0,059 - 2,800)
Prekážky proti dotyku na nadchodoch a nadjazdoch (v km 0,000 - 2,800)
Prípojky NN vedenia (v km 0,000 - 2,800)
Elektroinštalácia na zastávkach (v km 0,000 _ 2,800)
Napájacie vedenie meniarne Karlova Ves
Prípojky NN vedenia k cDS (v km 0,000 _ 2,800)
Vegetačné úpravy (v km 0,000 - 2,800).

Špeciálnystavebný úrad up ove d om uj e podl'a $ 56 zákona č.71ĺ1967 zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ostatných účastníkov
konania o obsahu podaného odvolania zaslaním ich kopie' Zároveň vyzýva účastníkov konania,
aby sa k obsahu podaného odvolania vyjadrili v termíne do 7 dní odo dňa doručenia tohto
upovedomenia.

odvolanie je doloŽené v prílohe

S pozdravom

Mgr. Mi

..) ",n-

Toto upovedomenie sa doručuje dotknutej verejnosti formou verejnej vyhIášky
vyvesenĺm po dobu í5 dní na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja,
Uradu Bratislavského samosprávneho kľaja, so sídlom Sabinovská í6, P. o. Box í06,
82o 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Bratislavského
samosprávneho kraja: www.bratisIavskykraj.sk v časti ,,otvorená Župa - Úradná
tabuľa" a zverejnená mestskými častami Bratlslava-Staré Mesto, Bratislava-Karlova
Ves.

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P'o.Box192,8í4 99 Bratislava 1

2' Dopravný podnik Bratislava, a. s., olejkárska 1,814 52 Bratislava 1

3. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6',814 99 Bratislava 1

4. Židovská náboŽenská obec, Kozia č' 18, 8í 1 03 Bratislava
5. Mĺnisterstvo pÔdohospodárstva arozvoja vidieka, Dobrovičova 12,812 66 Bratislava 1

6. WOAL s' r. o., HodŽovo námestie 2,81106 Bratislava 1

so 501
so 504
so 505
so 506
so 514
so 515
so 521
so 528
so 901
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7' RiverParkBase, s. r. o., Dvoŕákovo nábreŽĺe 10,811 02 Bratislava 1

8. Výskumný ústav vodného hospodárstva, NábreŽie armádneho generála Ludvíka Svobodu
5,812 49 Bratislava 1

9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 1

(správca pozemkov a vlastníkov s adresou neznámou)
10. Vašica Ľubomír, Karloveská 1lc, 841 04 Bratislava 4
1 1. Melicher Milan, Pod Záhradami 3201ĺ64A, 841 01 Bratislava 42
12. Schill Ladislav, Astrová 16,82101 Bratislava 2
13. SLOVNAFT, a's., Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava 23
14. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23,85101 Bratislava 5
15. TrajterBlahomír, Haydnova 14,811 02 Bratislava 1

16. Janíková Eva, lng., Planckova 1,851 01 Bratislava 5
17. Lidl Slovenská republika, V.o's.' RuŽinovská 1E, 821 02 Bratislava 2
18' Dragašič Mĺchael, Cesta mládeŽe 282816A,831 01 Bratislava 37
19. Achille k. s', Mliekárenská 10,824 92 Bratislava26
20' Fronc Andrej lng., Druidská 126515,851 10 Bratislava 59
21. Fronc Filip, Líščie údolie 110177,841 04 Bratislava 4
22. voDoHosPoDARsKA yýsrRvan, ŠTRTNY PoDNlK' P.o.BoX 45, Karloveská 2, 842

04 Bratislava 4
23. Buchvaldová Soňa MUDr', Na Brezinách 8' 811 05 Bratislava 1

24. TÓth Peter, Furdekova 4,851 03 Bratislava 5
25. Tóth Karol, Hlaváčikova 41, 841 04 Bratislava 4, zastÚpený opatrovnĺkom Petrom TÓthom,

Furdekova 4, 851 03 Bratislava 5
26' Mĺnisterstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44la, 827 15 Bratislava 212
27. Rímskokatolícka cirkev (Bratislavská arcidiecéza), Špitálska7,811 08 Bratislava'ĺ
28. Dubek Pavol, Karloveská 4o4l1, 841 04 Bratislava 4
29. Dohnalová Mária, Kuklovská 527124,841 04 Bratislava 4
30. Dohnal lvan, lng., Kuklovská 527ĺ24,841 04 Bratislava 4
31. Bobríková Daniela, Silvánska 4,84104 Bratislava 4
32. Sigmundová lvica PharmDr., Grosslingova 2529120,81 1 09 Bratislava 1

33. Píška Roman, Wolkrova 1126ĺ41,851 01 Bratislava 5

Doručuje sa dotknutej verejnosti (ustanovenie $ 24 zákona č. 2412006 Z' z'
o posudzovanĺvplyvov na Životné prostredĺe a o zmene s doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov) verejnou vyhláškou:
34' občianske zdruŽenie Cyklokoalícia, Parlizánska 2, 811 03 Bratislava 1

35. občianska iniciatíva Lepšia doprava, zast. Mgr. Martinom Fundárekom, Školská 26, 9oo
84 Báhoň

36. AlŽbeta Páleníčková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava 4
37. Anna Pauliaková, Segnerova 3,841 04 Bratislava 4
38' lng. Vladimír Dulla, Majerníkova 50,841 05 Bratislava 4
39. lng' Juraj Kmet'ko, Majerníkova54,84105 Bratislava 4
40' Milan Čupka, Segnerova 3, 841 04 Bratislava 4
41. Roman Mihálik, Hodálova 12, 841 04 Bratislava splnomocnený za RNDr. Ludovíta

Neischla, Segnerova č. 4,84104 Bratislava 4
42' Lucia BlaŽejová, Pod Rovnicami 27, 84104 Bratislava 4
43. František Kušnír, Vrbánska 4, 84104 Bratislava 4 (prechodný pobyt Voderady 309,919

42 Voderady pri Trnave)
44. Lukáš Borčin, Jamnického 12,841 05 Bratislava 4

J



Doručuje sa prihláseným účastníkom:
45. Združenie domorlých samospráv zast. riaditel'kou Laurou Jurkovičovou, P.o.Box 218,

851 02 Bratislava
46. Advokátska kancelária JUDr. Ján Kováčik, PhD. , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32,811 02

Bratislava 1

47 ' JUDr. Ján Kováčik, PhD. , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32,811 02 Bratislava 1

48. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. , Nábr. arm' gen. L. Svobodu 32,811 02 Bratĺslava 1

Doručuje sa so žiadostbu o zverejnenie verejnej vyhlášky:
49. Mestská čast' Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábreŽie 3,814 21 Bratislava
50. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8,84262 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia verejnej vyhlášky:

Dátum zverejnenia
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Doľučuje sa so Žiadost'ou o vyvesenie a zvereinenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli:
51. Bratislavského samosprávneho kraja, Úradu Bratislavskéhô šamosprávneho krä;a, so

sídlom Sabĺnovská 16, P' o. Box 106, 82o 05 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenla verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenĺa
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia
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Podpis a odtlačok Úradnej pečiatky
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V Lábu dňa 05.04.202I
Vec Konanie/ rozhodnutie BSK: 0507 8ĺ202IlcDD/08876

Odvolanie

L
Navrhovatel' je osobou dotknutou ľozhodnutím špecialneho stavebného úradu- BSK,

Sabinovská 16254116,820 05 Bratislava č.j.: 05078/2o2llCDDl08876 zo dňa 29.3.2021 - pozri
príloha.

Navľhovatel' bol oboznámený listom zo dňa 3.3.2022L č.j.: 05078/202llCDD106635 s
faktom, že bolo zahájené konanie o povolenie časovo pľedčasného užívania stavby Dúbľavsko
Karloveskje radialy v Bľatislave : kde Špecialny stave6ný úrad uviedol' že
- miestne zisťovaniel ohliadka nie je potrebné - lebo sa vraj uskutočnilo (v nedefinovanej ) minulosti
- pomery na stavbe sú mu vraj známe
- skľátil lehotu na podanie námietok na 5 dní od doručenia oznamu.

2.
Navľhovatel' uplatnil v BSK danej lehote námietky a tieto následne doplnil podaniami z

12.3.202Í a 77 .3.202I, pričom konštatoval' že :
_ električková trať sa v horizont J&ľ rozpadétva
- antivibračn á rohož je na stavbe minimálne na horizonte FTVŠ r,yblokovaná a nefunkčn á - v ropzore
s projektom
- Použitá technológia je taká istá ako závadova, ktorá bola použitá v Karlovej vsi na úseku Juľigovo
nám- obratisko - čo bolo Investoľom V marci 2020 u Zhotoviteľa reklamované '
a d'alšie
K podaniu na BSK doložil Navrhovatel' fotografické dôkazy a hmotné dôkazy - vypadnutý kus betónu
ztrate.

Špecialny stavebný úrad sa vraj obrďil aĺjio.o: z02I (utorok) listom na Stavebníka
s požiadavkou na stanovisko. Toto stanovisko Stavebníka vraj zo dňa 18.3.202l (štvrtok) mu vraj bolo
doručene dťla 19'3'202 l (piatok).

Špecialny stavebný úrad k námietkam Navľhovatel'a uviedol, že
Fotografické a hmotné dôkazy nie sú pravdivé nakoľko cit'. ,,... sa zakladajú len na pľavdepodobných
predpokladoch realizácie stavebných postupovvnútri stavebných objektov, ktore boli pred
definitívnym zakrytím odsúhĺasené stavebným dozorom stavby..." (pozri str. 7 )

Specialny stavebný irad,,.''k namietkam neprihliadne lebo (vraj) boli podané po uľčenej
lehote...".

Špecialny stavebný úľad teda povolil pľedčasné užívanie pľevádzkových objektov ako sú
uvedené v ľozhodnutí 05078/2021ICDD/08876 ato do 13.6.2o2l.

Špecialny stavebný úľad súčasne vylúčil odkladný účinok; pričom uviedol, že
naliehavý všeobecný záujemje daný faktom,ževyradením elektľičkovej dopravy na danom úseku
Tunel - Jurigovo námestie apoužitim náhĺadnej autobusovej doprar,y vzniknú vraj Stavebníkovi
naviac náklady vo výške 3 '863,- EUR za deň a teda cit: ,,...uživaním stavby budú menšie negaĺívne
dopady pľevádrlE " (pozri str. 12)



4.

Navľhovatel'je toho názoru,že Špecialny stavebný úľad konal nezákonne a účelovo
s ciel'om zabezpečiť čo najmenšie námietky zo strany Učastníkov konania a to bezdôvodným
skrátením lehoty na vznesenie námietok na 5 dní miesto obligatórných 15 dní a súčasne nevzatim
doplnenia námietok zo strany navrhovatel'a resp. finálne konštatovanim, že cit k namietkam
neprihliadne lebo boli podane po určenej lehote...".

Navľhovatel'tak isto konštatuje, že tvľdenia Špecialneho stavebného úľadu týkajúce sa
oboznámenia a vyjadľenia Stavebníka k námietkam sa v daných časových hoľizontoch nemôžu
zak|adať na pravde. V daných termínoch L6.03 .20zI - 19.3.202I nemohla korešpondencia
prebehnúť.

Navľhovatel'tak isto konštatuje, že Specialny stavebný úrad nemôže mat' k dispozícii
akékol'vek schválenie ním ľeklamovaných defektov trate (rozpadixajúca sa časť trate ,trať
spracovaná Y rozpore s pľojektom) zo strany Stavebného dozoru nakol'ko by sajednalo zo strany
stavebného dozoru o podvod podl'a $ 221 Trestneho zäkona. Celkový náklad na stavbu DKRje ca 62
milionov EUR teda na daný úsek Tunel - Jurigovo nám. môžu byt'náklady ca tretinové _ teda škoda
spôsobená podvodom zo strany Stavebného dozoru by obnášala maximálne 20 milionov EUR'

Navrhovatel'je toho názoru, žetoto by si žiaden stavebný dozor nedovolil, pričomje nutné
poukÍuať na zvýšenie trestnej sadzby v čase Mimoriadneho stavu vyhláseného vládou SR'

Navrhovatel'tak isto konštatuje, že predložll Špecialnemu stavebnému úľadu dôkazy o tom, že
Stavebníkom uvádzane stľaty prevádzkovaním náhradnej autobusovej dopľaly sú fiktívne nakol'ko
náklady v takej istej výške ušetrí náklady vyradením električkovej dopravy a teda odňatie odkladného
účinku rozhodnutia bezdôvodné.

Navrhovatel' dokumentoval fotogľaÍiami z trĺte, že táto sa láme v časti, ktoľá je
viditel'ná a to ca 3 mesiace po spustení do pľevádzky. Väčšina tľate je však zakľytá zeminou _

ta|<že rozsah devastácie nieje vidiet''
Navľhovatel' tak isto poukazuje na fakt, že kvalita trate v Kaľlovej vsi bola listom

magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy č.j.: MAG 103344ĺ2020 dňa 19.3.2020 ľeklamovaná
a zá,ľada bola označená za systémovú (pozľi pľíloha - List - oznámenie vady). Na úseku Tunel -
Juľigovo námestie bola použitátáistázáryadová technológia ako na úseku DKR Juľigovo nám.
obľatisko. 7,áryada nie je dodnes identifiIĺovaná a opľavená - ergo závadné sú aj novopostavené
časti DKR - Tunel Juľigovo nám.

Navrhovatel'tak isto dokumentoval vyblokovanie antivibračnej vrstvy betónovou zálievkou
o ktorej tvrdí Špecialny stavebný irad, že fotografiel dôkazy Navrhovatel'a sú sfalšované.

Navrhovatel'dokumentoval Špecialnemu stavebnému úľadu vylomený betónový blok
z rozpadávajúcej sa trate pri J&T, ktory BSK nespomenulo, že mu bol doručený.

Navľhovatel' konštatuj e tiež, že námietky podal včas a Konajúci oľgán bol povinný sa
nimi vyspoľiadať - a naľiadit' miestne zisťovanie a znalecké dokazovanie. Tvľdenie, že včas
uplatnené námietky nie je možné neskôľ precizovať nemá opoľu v zákone č.7Iĺ61 Zb.

Navrhovatel' je toho nízoru, že Špecialny stavebný úľad - Bľatislavský samospľávny
kľaj konal účelovo s ciel'om nezákonne zabezpečiť pľemávku električiek na závadnej tľati
elektľičiek v úseku Tunel - Juľigovo nám. v Bľatislave a s ciel'om nezákonne vyľadiť odkladný
účinok odvolania voči ľozhodnutiu. Skľátil bezdôvodne lehotu na podávanie námietok,
nevykonal miestne zisťovanie, použil kIamlivé aľgumenty a nepľeveril tvľdenia Stavebníka -
Magistľát hlavného mesta SR Bľatislavy.

Prevádzkou elektľičiek na ľozpadávajúcej sa tľati môže podl'a nánoru Navľhovatel'a
dôjst' k deštrukcii tľate a vykol'ajeniu vozidiel za súčasných škôd na životoch. Tak isto
pľevádzkou tľate pľi vyľadenej antivibračnej ľohoži betónovou zálievkou dochádza
pľavdepodobne k poškodzovaniu zdľavia vlastníkov bytov v okolí trate.

Pokial'je závadová trať v stavebnom denníku označená ako bezvadná došlo bezpochyby
k falšovaniu stavebného denníka zo stľany Stavebného dozoru.

5.

Navrhovatel'korrštatuJe,žeTrať vykazuje množstvo závad neumožňujúcich ju používať
prevádzkovať.



- Na trati bola použitá závadová technológia Antivibračnej rohože kľaiburg Purasys 2020 o hrubke 20
mm anezĺámych vlastností identifikovaná a reklamovaná Stavebníkom v marci 2020 - pričom
doposial'nebol pľedložený výpočet hrubky a vlastností rohože Kľaibuľg Purasys 2020 v štatnom
jazyku
- Trať Tunel - Jurigovo nám' a rozpadiwa po troch mesiacoch prevádzky - na viditeľnej časti trate pred
T&T
- Pred transforamčnou stanicou pri PKo nie je spľavený technologický výjazd z cesty na chodník
- Chodník priŽižkovej ulici má bezdôvodne vel'ký priečny sklon
- Pred FTVS je okrem závadnej konštrukcie trats a vyblokovaná Antivibračnärohož betónovou
zálievkou
- Zastávky električiek PKo, NAGLS majú informačné tabule umiestnene tak, že na ne nie je vidno od
vstupu do zastávky
- Zastávky autobusov NGLS / FTVŠ majú vozovku v nesprávnej výške aprinŕ$azde aýjazde zo
zastávok je skok-
- ZastÍpka FTVS do Mlynskej doliny majú zvislé prvky (predaj lístkov, elektľonická informačná
tabula postavené do cesty chodcom
- Pred bytoqým domom NAGLS 56 je obrubník o 5 cm vyššie a tvorí skokový výjazd na chodník
- Na konci zastävky FTVS smer do Mlynskej doliny nebol odstranený betónoqý základ pôvodnej
ľozvodnej skľine, ktoý sa nachädza na súkromnom pozemku
- Zäbradlie na nadchode nad traťou Botanická záhradaje skoľodovane a rozpadäva sa
- Medzi zasťávkou Molecova a predchodom pľe chodcov Smerom k Rrviere nie je spravený chodník
- Knžova&ď zastávkaMolecova Smerom do mesta je zävadne riešená nakol'ko autobusy kľižujú pri
výjazde zo zastävky dva pruhy cestu smeľom k Tatra banke a dochädza ku kolíznym situáciam.
- Električkové kol'ajnice nie sú po celej dĺžke zvärané, obsahujú diskontinuity, ktoré produkujú najmä
pri vozidlách T29 a T30 zwkové udalosti značnej intenzity.
- Vysadená zeleň na električkovom telese na mnohých miestach už zmizla - vyschla napríklad pri
zastávke FTVS smer do mesta'
- na celéj stavbe od PKo ďalej do Karlovej vsi neboli doplnené zeminou odbagrované časti terénu pri
chodníku a neboli dosadene bagrovaĺrím znilčene kríky a tľáva.
- Nawhovatel'tvrdí, že v rámcitvrdenia Špecialneho stavebné útadu z rozhodnutia o tom, že Stavebný
denník nezachytáva vyššieuvedene závady muselo dôjsť k falšovaniu Stavebného denníka
a odsúhlaseniu stavieb/ čiastkových stavieb, ktoých stav nie je v súlade s projektom a normami.
Pokial'by bolo tvľdenie Specialneho stavebného úľadu - Bľatislavského samospľávneho kľaja
pľavdivé - teda, že v Stavebnom denníku stavby DKR sú vadné časti diela označené zabezvadné
- potom by sa jednalo o podvod vykonaný na finančných pľostriedkoch EU, z ktorých je stavba
ľealizovaná. Jednalo by sa o Tľestný čin Poškodzovania finančných záujmov EU a konajúci
oľgán je za týchto okolností povinný ex officio vec oznámit' OCTK.

Navrhovatel'konštatuje aj bezdôvodné odňatie odkladného účinku odvolania' nakol'ko
naklady na náhradnú dopravu sú Stavebníkom vyčíslené podvodne - električková premávkaje drahšia
ako autobusováateda Stavebnik neutrpí žiadnu ujmu tým, že bude prevádzkovať na danej tľati
autobusovú dopľavu a nie elektľičkovu - až do opravy závadných častí tľate.

Tvrdenia ohl'adne vyššej možnosti näkazy v autobusoch ako v elektľičkách sú tak isto
klamstvom. Dopľavný podnik Bratislava ani Urady verejného zdravotnictva nič také doposial'
nesignalizovali a oba t1py dopravy sa v rámci SR pľevádzkujú neobmedzene.

Konajúci orgétn žiadnym spôsobom neverifikoval tvrdenia stavebníka a napriek tomu rozhodol
o odňatí odkladného účinku'

Na základe uvedeného podáva Navľhovatel'odvolanie voči namietanému ľozhodnutiu
BSK: 05078l202lĺCDDl08876 a navľhuje jeho zrušenie.

Navrhovatel' navrhuje vec ľiešiť v ľámci autoremedúľy a zľušiť priumáľne odňatie
odkladného odvolania.
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. linka 4: 9407 €

. linka 9: 7313 €

* uvedené sú psobné náklady + náklady na'energiu

S úctou'

@ýrylrit*ĺt@

|UDr. Zuzana Kra jčovičová
odboľ pľár,lrych služieb a veľejnéhcl
olrsia ľíva nia
T'el.: +421 (0)2 5950 1595
li-mail:

Dopravný podnik Bratislava,

akciová spoločnoŠť
olejkáľska 1, 814 52 Bratislava
Tel.: +421 2 5950 ll11
Web: wwwdpb.sk

i/'

Fĺom: lvan Matusik <ivan.matusik@emgil81'com> on Behalf of lVan Matusik
Sent: Frĺday, Febľuary 5, 2o?1 1:13PM
To: infocentrum <info@dpb,sk>
Subject: Ziadost o informacie

krajcovicova,zuzana@dpb. sk

opravnéna,osoba

lng. lvan Matusik

l-ab vrbovec 125

P.O.Box 70

827 V0 Bratislava 212

Povinna osoba

Dopravny podnik Bratislava

olejkárska ulĺca č. 1,
814 52 Bratislava I

Vec: Ziadost o Informacie

2 2,3
1s.2.2021 l0

;lii.
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'\*li '.i..'Jl l' i{.ĺ1ĺt lvan Matusik <ivan.matusik@gmail.com>

FW: Ziadost o inform acie-3l2021 Matusik oDPoVEĎ
Kľajčovičová Zuzana < Kräjcovicova, Zuza na@ dpb'sk>
Komu:''ivan. matusik@gmail' com" <ĺvan. matusik@gmail. com>

15. februára 2021, 9:39

Dobrý deň,

niŽšie uvedenou e-mailovou správou zo dňa 05.02 .2021, ev' č' 3l2o21 na e_mailovÚ adresu: inÍo@dpb.sk, bola
Dopravnému podrĺku Bratislava, akciová spoločnost' (ďalej len,,DPB") doručená žadost', ktorou ziadäte o poskytnutie
informáciĺ podl'a zákona čj. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k inÍormáciám a o zmene a doplnenĺ niektoýcňzákonov
v znení neskoršĺch predpisov (ďalej len ,'Zákon o slobodnom prĺstupe k informáciám'').

PoŽadované informácie Žiadate doručit' na e-maĺlovú adresu: ivan.matusik@email81.com

DPB ako .povinná osoba podl'a $ 3 ods. 2. Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, na základe Vašej Žiadosti, Vám
poskytuje nas|edovné informácie:

Počet vozidĺel Linka 4 2xT3l2xT6 Linka 4 29Tl307 Linka 9 2xT3/2xT6 Linka 9 29Tl30T

Pľacovný deň, školský rok 17 14 4EIJ 10

Pracovný deň, prázdniny 14 11 11 I

Vol'ný deň I o o 7

Vzhlädom na to, Že skutočnost'závisí od prevádzkovej disponibility a obmedzenĺ, ĺde o plánovanú ýpravu.

2.

odhadované denné náklady (aktuálna premávka v reŽime prázdniny) na vodičov sú nas|edujúce:

. linka 4: 5299 €

. linka 9: 4248 €
* pod mzdové nák|ady zahŕňame odhadnrĺté osobné náklady (hľubé mzdy + odvody)

J.

odhadované denné náklady (aktuálna premávka v reŽime pľázdniny) sú nasledujúce:

1

17.-\ 15.2.2021 l0:00
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F"'-FW:Ziaĺlostoinfonlncie 

3/202l-Matusik_oDPo\iEĎ lrĺtps://rnail.google'con/lrrail/u/0?ilĺ=eeĺt4l0e892&vieĺ,=pl&searclr*.'

V navaznosti na s14 a nasl. zakon c.211ĺoa ZZ' si dovoluje opravnena osoba poziadat o
nasledovne informacie tykajuce sa Dopravy na Dubravsko Karlovenskej radialy (DKR).

21 Uvedte prosim pocet vozidiel, ktore v suqasnosti obsluhuju DKR v rozsahu dopravy od Tunela
po Dubravku -teda pocet vozidiel, ktore denne prejdu danym usekom - podla typov vózidiel ( Linky
c.4 a c.9)

22 Uvedte proSim denne (eventuelne mesacne alebo rocne - ak denne nie su zname) mzdove
naklady na vodicov zodpovedajuoich ĺĺniek

Z3 Uvedte prosim denne (eventuelne mesacne alebo rocne - ak denne nie su zname) naklady na
prevadzku liniek

Vsetko bez zbytocneho omeskanĺa v jednom vyhotoveni, emaĺlom na adresu opravnenej osoby
uvedenej v zahlavi

S pozdravom

ĺvan. matusik@g mail. com

I

I

323
15.2.2021 l0:00



Nákĺady (vodič + PHL + vozidlo navyše) na .| de - DKR bez v lulg

Náklady (vodĺč + PHL + vozidlo navyše) na í pracovn)7 de - DKR v'. luka (etapa 1012019',

Rozdiel nákladov (vodič + PHL + vozidlo navyše) na 1 pracovn de - DKR v'. luka 1OI2O19)
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