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Č's. : 07567/202 1 /ŠSMD/29983-6 Bratislava 13.09.2021

ROZHODNUTIE
Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný 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. 513ĺ2009 Z. z. o dráhach a o zmene a dop|není niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov a $ 120 zákona č. 50/1 976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (d'alej len ,,stavebný zákon'') v znení neskorších predpisov, zastúpený Útvarom riaditel'a
Uradu Bratislavského samosprávngho kraja' príslušným podl'a Čt. x boou 9. písm. a) a bodu 10.
písm. a) organizačného poriadku Uradu Bratislavského samosprávneho kra1azodňa31 .o3'2o17
vznení jeho Dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2017, Dodatku č'2 zo dňa28.O2'2018, Dodatku č. 3 zo
dňa 25.01 '2019, Dodatku č,' 4zo dňa 23.10.2019 a Dodatku č. 5 zo dňa 03'08'2020 v spojení s
$ 16 ods. 3 zákona č' 30212001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (d'alej len ,,zákon
o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpisov, po uskutočnenom stavebnom konaní
rozhodol takto:
vsúĺadesustanoveniami $67ods'2a$69 vspojenís $66 stavebnéhozákonaa $46a$47
zákona č;. 71ĺ1967 zb. o správnom konaní (d'alej len ,'správny poriadok") v znení neskorších
predpisov

predlžuje platnost' stavebného povolenia
č.: 6360/20í9lcDD_6 vydaného dňa 07.08.20í9

stavebníkovi: Dopravnému podnlku Bratislava, ä.S., olejkárska 1,814 52 Bratislava, lČo:
00 492 736
na stavbu:,,Trolejbusová trat' obratisko Žellova,,
členenú na stavebné obiektv:
so 60ĺ Trolejové vedenie
so 602 ovládanie výhybiek
so 603 Napájacie vedenie
so 604 ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia
so 605 Preložka verejného osvetlenia
mĺqsto stavbv: Mestská čast' Bratislava - RuŽinov, katastrálne územie Nivy na Miletĺčovej ul'
(v úseku od zastávky Saleziáni po Žellovu ul'), .na Žellovej ul. (v úseku ôo nĺiletičovej úl. po
Kupeckého ul.) , na Kupeckého ul. ( v úseku od Žellovej ul. po Jelačičovu uĺ.) na Jelačičovej ul.
(v úseku od Kupeckého ul. po úroveň domu Jelačičova 24), pozemky registra ,,c" KN parc. č.
21895127,2182111,2189512,21927 a21895149 (list vlastníctva č. 797), 10549/25 (LV č,. 4288),
10458t12 (LV 4386).

Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Bratislavským samosprávnym krajom č.
6360/2019/cDD-6 zo dňa 07 ,08.2019, právoplatné dňa 27 '08'2019'

Učelom stavby je modernizácia trolejového vedenia na Jelačióovej, Kupeckého, Žellovej
a Miĺetičovej ul. z dÔvodu zastaraného a opotrebovaného vedenia.
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Všetky podmienky stavebného povolenia č.: 6360/2019/cDD-6 zo dňa 07.08.20í9'
ostávajú nad'alej v pIatnosti nezmenené a špeciálny stavebný úrad upozorňuie stavebníka
na ich dodržiavanie.

Zároveň je stavebník povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanoviska spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s., zn.: 1475lBal202112120-2zo dňa 13.08.2021:
. na horúcovode v jeho ochrannom pásme a v pásme bezprostredne nadväzujúcom na jeho

ochranné pásmo je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo vykonávať
činnosti, ktoré by mohli ohrozit' sústavu tepelných zariadení, alebo plynulost' a bezpečnosť jej
prevádzky (ostatné podmienky sa zhodujú s podmienkami uvedenými v stanovisku zn.:
031 1 1 lBaĺ2o17 ĺ3410-2 zo dňa 04. 1 o'20217)

Podl'a $ 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺŽení jeho
platnosti je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

V stavebnom konaní o predĺŽení platnosti stavebného povolenia neboli uplatnené Žiadne
námietky účastníkov konania.

odôvodnenie

Dopravný podnik Bratislava, a's. podal dň'a 15.07 '2021 na špeciálny stavebný úrad návrh
na vydanie rozhodnutia o predĺŽení platnosti stavebného povolenia č.: 6360/2019/cDD-6 zo dňa
07.o8.201 9 na stavbu,,Trolejbusová trat' obratisko Žellova" .

Dňom podania Žiadosti bolo v zmysle $ 18 ods. 2 správneho poriadku začaté konanie vo
veci predĺŽenia platnosti citovaného stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia bola odsúhlasená v pôvodnom stavebnom konanía je súčast'ou
právoplatného stavebného povolenia.

Po preskúmaní podania špeciálny stavebný úrad listom č. 07567t2o21lŠsMD-4 zo dňa
05'08'2021 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom podl'a 61 ods. 1 stavebného
zákana začatie kclnania o predĺŽení platnosti stavebného povolenia pre uvedenú stavbu
a nakol'ko mu boli dobre známe pomery staveniska a Žiadosť poskytovala dostatočný podklad,
upustil podl'a ustanovenia $ 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
zist'ovania. Súčasne podl'a $ 61 ods. 3 stavebného zákona určil účastníkom konania lehotu 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môŽu uplatnit' svoje námietky
s upozornením, Že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V určenej lehote špeciálnemu stavebnému úradu neboli doručené Žiadne námietky
účastníkov konania. V určenej lehote neboli uplatnené Žiadne stanoviská dotknutých orgánov.
Špeciálny stavebný úrad má za to, Že s predĺŽením platnosti stavebného povolenia na stavbu
uvedenú vo výrokovej časti tohto rozhodnutia z hl'adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Špeciálny stavebný úrad V konaní vyhodnotil dôvody Žiadosti stavebníka ako
opodstatnené a v priebehu konania zistil, Že predĺŽením platnosti stavebného povolenia nebudú
ohrozené verejné záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy Účastníkov konania'

Na základe všetkých vyššie uvedených dÔvodov špeciálny stavebný úrad konštatuje, Že
boli splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za Žiadost' o predĺŽenie platnosti stavebného povolenia uhradil stavebník správny
poplatok podl'a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
poloŽky 60a) písm. a) bod 1. sadzobníka správnych poplatkov vo výške 100,00 Eur na účet
Uradu Bratislavského samosprávneho kraja.
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Poučenie

Podl'a $ 53 správneho poriadku zákona č,. 7111967 zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo
podat' odvolanie.

Podl'a $ 54 správneho poriadku odvolanie je potrebné podat' v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia. odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktoý toto rozhodnutie vydal -
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. odvolacím orgánom je
Ministerstvo dopravy a uýstavby Slovenskej republiky, Námestĺe slobody 6, 81o 05 Bratislava.

Po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskÚmatel'né príslušným
súdom.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude vyvesená
v súlade s ustanovením $ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na Úradnej tabuli
Bratislavského samosprávneho kraja a zverejnená na webovom sídle Bratislavského
samosprávneho kra1a: www.bratislavskykraj.sk v časti ,,otvorená župa - Uradná tabul'a"
a zverejnená mestskou čast'ou Bratislava-RuŽinov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

lng. Patrícia Mešt'an, MA, v.r.
riaditel'ka

Uradu Bratislavského samosprávneho kraja

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysIe $ 61 ods. 4 stavebného
zákona z dôvodu líniovej stavby:
1 Dopravný podnik Bratislava, a.s., olejkárska 1 , 814 52 Bratislava (stavebník)
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava 1 (vlastník stavby a

pozemkov pod stavbou LV 797, LV 4288),
3. Sokol na Slovensku, Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 (LV 4386)
4. PRODEX, s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5 - generálny projektant
5. lng' Pavol Beňo, AlŽbetin dvor 616, 900 42 Miloslavov, projektant
6. lng. Mgr. Peter Kolada, Palisády 17,811 03 Bratislava 1, projektant
7' lng. Marĺan Rybár, Budatínska 47,85103 Bratislava 5, projektant
8. vlastnjkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb

pozdlž líniovej stavby po oboch stranách v úseku Miletičova 10-36, Miletičova 3-9, Žellova
2-4, Kupeckého 8 a 13, Jelačičova 14-26, Dohnányho 24 a garáŽí na Kupeckého a Žellovej
ul.

na vedomie dotknutým oľgánom elektronicky:
1. Mestská čast' Bratislava - RuŽinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 352' Hlavné mesto SR Bratislava, oD, osK, oNM, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava3. HaZU hlavného mesta SR Bratisĺavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava4. KR PZ v Bratislave, KDl, Špitálska 14,812 28 Bratislava5. okresný Úrad BA, oKR, ooP, ooH, oSŽP_ElA, Tomášikova 46,832 05 Bratislava6. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava7. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1,842 50 Bratislava8. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava9. Dopravný Úrad, Divízia DDD, Letisko ľrĺ.R' Štefánĺka' , 823 05 Bratislava
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10. AVDOP s.r.o., Milana Marečka 5,84108 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
'ĺ2. SPP-distribÚcia, a.s', Mlynské Nivy 44ĺb,82511 Bratislava
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
14. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 821 08 Bratislava
16. UPc BROADBAND sLoVAKlA, s.r.o', Sevčenkova 36, 851 01 Bratislava
17. oTNs, a's., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
18' Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava 25
19' DlGl SLOVAK|A, s.r.o., Rôntgenova 26, 851 01 Bratislava
20. SITEL, s.r.o', Kopčianska 20ĺc,85101 Bratislava
21' TÚrk telekom lnternational SK, s'r'o., Y Záhradách 8/A, 811 02 Bratislava
22. VNET a.s., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
23. Slovanet, a's., ZáhradnÍcka 151,821 09 Bratislava
24. Energotel, a.s., Miletičova 7,82108 Bratĺslava
25. RAINSIDE, s.r.o., Teslova 43,821 02 Bratislava
26. Veolia Energia Slov-ensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
27' SUPTel, s.r.-o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
28. MlcHLoVsKY, spol. s r'o., Letná 79619,921 01 Piešťany
29. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
30. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101 Bratislava
31. Min. obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
32. Ministerstvo vnútra sR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor

telekom un ikáci í, Pribi n ova 2, 81 2 7 2 Bratislava
33. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
34. SATRO' s.r.o., Hodonínska 25,84103 Bratislava

Na vedomie stavebnĺkovi (nemá účinok doručenia):
35. Dopravný podnik Bratislava, a.s., olejkárska 1 ,81452 Bratislava

36. Co: ŠSu / spis

Doručuie sa so Žiadost'ou o zvereinenĺe a vwesenie whláškv na úradnei tabuli správneho
orqánu:
37' BSK, Sabinovská 'ĺ6, 820 05 Bratislava 2

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenla:

odtlačok pečiatky, podpis:

Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis

Doručuie sa so Žiadost'ou o zvereinenie na úradnei tabuli obce
38. Mestská časť Bratislava - RuŽinov, Mierová 21,827 05 Bratislava 212

Dátum zverejnenia:

odtlačok pečiatky, podpis:
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