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ROZHODNUTIE

Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby
mestských električkoqých dráh a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré
slúŽia prevádzke dráhyalebo doprave na nej (d'alej len,,špeciálny stavebný Úrad") podl'a s 105
ods. 1 písm. c) zákona č. 51312009 Z' z. o dráhach a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov a $ 120 zákona č. 50/1 976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom
porĺadku (stavebný.zákon) v znení neskorších predpisov (dälej len ,,stavebný zákon''), zastúpený
Utvarom riaditel'a Uradu Bratislavského samosprávneho kraja, príslušným podl'a Čl. x bodu 9.
písm. a) a bodu 10' písm. a) organizačného poriadku Uradu Bratislavského samosprávneho
krď1azo dňa31.03.2017 vzneníjehoDodatkuč' 1zodňa20'09.2017,Dodatku č.2 zo dňa
28.02'2018, Dodatku č.3zo dňa 25'01 .2019, Dodatku č.4zodňa23'10.2019 a Dodatku č.5 zo
dňa 03.08'2020 vspojení s s 16 ods. 3 zákona é' 302l2oo1 Z. z. osamospráve vyšších
územných celkov (d'alej len ,,zákon o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpisov,
podl'a$82stavebnéhozákonavsúlades$46a$47zákonač'7111967Zb.osprávnomkonaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") vydáva
rozhodnutie, ktoým

povoľuje uživanie
stavby,,E|ektričková trat' Americké námestie''
stavebné objekty:
So 101 Električková trat'
so 101.1 Kol'aj ako spätný vodič
so 102 Zastávka Americké námestie
so 601 Trolejové vedenie
so 602 Napájacie vedenie
So 603 ochranné pásma v zóne trolejového vedenia
so 604 Prípojka NN pre vybavenie zastávok MHD
so 605 Prípojka NN pre osvetlenie zastávkových prístreŠkov
so 606 Štvorcestný multikanál a rozvody optiŔy
prevádzkové súbory:
Ps 01 Elektrické ovládanie výhybiek
PS 02 Elektrický ohrev výhybiek
Ps 03 Mazanie kol'ajníc
(d'alej len,,stavba")
stavebníkovi: Dopravnému podniku Bratlslava, ä.S., so sídlom olejkárska 1, 814 52
Bratislava, lČo: oo 491736 (d'alej len ,,stavebník")'
Vlastník stavby: Hlavné mesto SR Bratislava' so sídlom Primaciálne námestie č.1,814 99
Bratislava, ICO: 00 603 48't

Miesto stavby: Mestská čast'Bratislava - Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto,
na pozemkoch registra ,,G" KN parc. č.2190111;2190311;21903ĺ2;2174411;2190411
Druh stavby: zmena dokončenej stavby _ dopravná infraštruktÚra _ líniová stavba
Účel stavby: mestská dráha, jej oprava, modernizácia MHD
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Učel užĺvania stavby: prevádzkovanie električkovej dráhy.
Stavba bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kra.la č'

07555l2o19/cDD-15 dňa 14.1o'2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 19'11'2019' Na stavbu
bolo Bratislavským samosprávnym krajom dalej vydané rozhodnutie č. 08638l2o20lcDD-7 zo
dňa 09.1 1.2020 právoplatné 27.11.2020, ktoým povolil časovo obmedzené predčasné uŽívanie
1' etapy stavby a rozhodnutĺe č. 09025l2020lcDDl38625 zo dňa 10.12'2020 právoplatné dňa
28'12.2o2o, ktoým povolil časovo obmedzené predčasné uŽívanie 2. etapy stavby.

Pľe užívanie stavby špeciálny stavebný úrad podľa $ 82 ods. 2 stavebného zákona uľčuje
tieto podmienky:
1. Stavba sa povol'uje ako trvalá'
2. Stavbu moŽno uŽívat'len na účel povolený týmto rozhodnutím.
3. Stavba sa bude užívať vsÚlade sustanoveniami zákona č. 51312009 Z' z' odráhach

a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č'
35112010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh.

4. Neoddelitel'nou sÚčast'ou tohto rozhodnutia je pro1ekt skutočného vyhotovenia stavby
overený špeciálnym stavebným Úradom v kolaudačnom konaní.

5. Vlastník stavby je povinný dokumentácĺu skutočného vyhotovenia stavby uchovávat' po celý
čas jej uŽívania'

6. Vlastník stavby je povinný stavbu udžiavat'v dobrom technickom stave, aby nedochádzalo
k ohrozeniu bezpečnosti prevádzkovania dráhy'

Rozhodnutie o námietkach kolaudačného konania:

V priebehu kolaudačného konania neboli vznesené Žiadne námietky Účastníkov konania.

Stavebník uhradil správny poplatok podl'a zákona č' 14511995 Z.z' o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle poloŽky 62a) písm. g) sadzobníka správnych
poplatkov vo uýške 530 €.

odôvodnenie

Stavebník podaldňa 08.09.2021 listom Ó'75l948ol2o20 zo dňa 08.09.2021 návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia pre stavbu ,,Električková trat' Americké námestie" v rozsahu
stavebných objektov a prevádzkových sÚborov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavba bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.
07555l2o19/cDD-15 dňa 14.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 19.11.2019. Na stavbu
bolo Bratislavským samosprávnym krajom d'alej vydané rozhodnutie č. 08638l2o20lCDD-7 zo
dňa 09.1 1.2020 právoplatné 27.11.2020, ktoým povolil časovo obmedzené predčasné uŽÍvanie
1. etapy stavby a rozhodnutie č. 09025l2020ĺCDDi38625 zo dňa 10'12.2020 právoplatné dňa
28'12'2020, ktoým povolil časovo obmedzené predčasné uŽívanie 2' etapy stavby.

Vzmysle posudzovania podl'a zákona č,.2412006 Z' z' o posudzovaní vplyvov na Životné
prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o posudzovaní") okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o Životné prostredie listom
č.: U-BA-osZP3-2019l025011/SEA/I-ElA-o.p. zo dňa 01 '02.2019 uviedol, Že rozsah a charakter
navrhovanej činnost'nie je činnost'ou uvedenou V s 18, ani vprílohe č'8, nepredpokladá sa
významný nepriaznivý vplyv na Životné prostredie a preto nie je potrebné vykonať proces
zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na Životné
prostredie.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
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Špeciálny stavebný Úrad oznámil listom č. o8639/2o21lŠSMD/3o535-2 zo dňa 16'09.2021
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a návrh na kolaudáciu
stavby preskúmal pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zist'ovaním, ktoré sa konalo dňa
03'11.2021. V oznámení o zač,atí konania špeciálny stavebný úrad upozornil účastníkov konania
a dotknuté orgány, Že námietky a stanoviská si môŽu uplatnit'najneskÔr pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne podl'a $ 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne.

V rámci predmetného kolaudačného konania boli špeciálnemu stavebnému Úradu
doručené nasledovné kladné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:. Krajské riaditel'stvo policajného zboru, KDl, stanovisko č. KRPZ-BA-KD\3-3244I2O2O zo

dňa 08.12'2020 azáväzné stanovisko č. KRPZ-BA-KD13-462-001l202o-zs zo dňa
22.10.2020.

o Mestská čast'Bratislava-Staré Mesto, stanovisko č,.10704l58812ĺ202ol)oPlZub zo dňa
18.12.2020.

. Hasičský azáchranný Útvar hlavného mesta SR Bratislavy, záznam do protokolu dňa
03.11.2021.

. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko
č' HŽP t2o4o5ĺ2o2o zo dňa o9'1 O.2o21'

. okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zloŽiek Životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. oU-BA-oSzP3-2o21to35627lc1Dt1 zo dňá
21.10.2021.

. BSK ako vecne a miestne príslušný dráhový orgán, stanovisko zo dňa 23.11'2021'o Univerzitná nemocnica, oddelenie správy majetku, záznam do protokolu dňa 18'11'2020

Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloŽil tieto doklady:
. projektovú dokumentácĺu skutočného vyhotovenia stavby (stavebnÚ a geodetickÚ čast')
. geometrický plán č' G1-2045l2021 zo dňa 21.10'2021, ktoý autorizačne overil lng.

Richard Škúci, autorizovaný geodet a kartograf, č. oprávnenia 668, úiadne overený okresnýň
úradom Bratislava, katastrálnym odborom pod č. G1-94ol2019 dňa 09.08.2019;

. potvrdenia č.20201006 a č.20201004 o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného
vyhotovenia stavby do digitálnej technickej mapy mesta Bratislavy;

. dokumentáciu kvality stavby - protokoly laboratórnych skúšok, preukázané skúšky,
certifikáty, prehlásenia o zhode a atesty materiáĺov a zabudovaných rnýrobkov, revízne správy,
záznamy zo zvárania koläjníc a protokoly z kontroly zvarov a meracie protokoly;

. protokol o vytýčení priestorovej polohy stavebných objektov;

. záznam z technickej obhliadky zo dňa 30.11.2020;

. protokol o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 30.11'2020;

. protokol z úradnej skúšky určených technických zariadení č.60al202olAVDoP-SeiE/US,
Vypracovaný poverenou právnickou osobou AVDOP, s.r.o. - spÔsobilost'na prevádzku schválená
dňom 03'12.2020;

. stavebné denníky;

. doklady o likvidácii odpadu.
Správny orgán v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskÚmal predloŽený návrh na

vydanie kolaudačného rozhodnutia, prerokoval ho s Účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi
a organizáciami. Stavba bola zrealizovaná podl'a odsÚhlasenej projektovej dokumentácie.
V kolaudačnom konaní správny orgán zistil, Že skutočné realizovanie stavby alebo jej uŽívanie
nebude ohrozovat' vergný záujem, najmä z hl'adiska ochrany Života a zdravia osÔb, Životného
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení (určených technických zariadení
elektrických). Na základe uvedených skutočnostĺ správny orgán dospel kzáveru, Že vydaním
kolaudačného rozhodnutia nie sÚ ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či
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ohrozené práva a práVom chránené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podl'a $ 53 správneho poriadku 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

oznámenĺa. odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktoý toto rozhodnutĺe vydal - Bratislavský
samosprávny kraj, so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. odvolacím orgánom je
Ministerstvo dopravy a uýstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych 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. 2zákonač'7111967 zb. o správnom konaní(správny poriadok)
vznení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho
kraja a zverejnená na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja:
www.bratislavskykraj.sk v časti ,,otvorená Župa - Uradná tabul'a" a zverejnená mestskou čast'ou
Bratislava-Staré Mesto. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

lng. Patríc Mešt'an, MA 
' 

v. ľ:

Uradu Bratislavského samosprávneho kraja

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle $ 80 ods. 1 stavebného
zákona z dôvodu líniovej stavby:
1' Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1

(stavebn ík, prevádzkovatel' stavby)
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 't, P'o.BoX 192,814 99 Bratislava 1

(vlastník stavby, vlastník pozemkov pod stavbou v kat' úz. Staré Mesto)
3. Univerzitná nemocnica Bratislava, PaŽítková 4,821 01 Bratislava (správca pozemku pod el'

zastávkou, vlastník SR)
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Doručuje sa obcia dotknuým orgánom :

Mestská čast' Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábreŽie 3,814 21 Bratislava 1

Hlavné mesto SR Bratislava, ŠsÚ, Primaciálne nám. 1, 8'ĺ4 99 Bratislava
Magistrát hl. m. SR Bratislava, oD, oSK, Primaciálne nám' 1, 814 99 Bratislava
RUVZ Bratislava, hlavné mesto, RuŽinovská 8, P.o.BoX26,82o 09 Bratislava29
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81 107 Bratislava 1

KR PZ v BA, KDl odbor dopravného inŽinierstva, Špitálska 14,812 28 Bratislava 1

Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1,842 50 Bratislava
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851o1 Bratislava 5
Dopravný úrad, Divízia DDD, Letisko M'R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21
lnšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1,832 64 Bratislava
oU Bratislava, oSZP-ooH, Tomášikova 46,832 05 Bratislava

4.
5.
o.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prizvaní:
15. PRoKoS, s.r.o., Druidská 5A, 851 10 Bratislava (spracovateľ dokumentácie)
16. DELTES, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava (spracovateľ dokumentácie)
17. Tss GRADE, a.s. Dunajská 48,81 1 08 Bratislava (zhotoviteľ stavby)

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

co: ŠSUispis

Doručuie sa so Žiadosťou o zverelnenie a vvvesenie vvhláškv na úradnei tabuli
správneho orqánu:
19. BsK' Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 2

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenla: Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

Doručuie sa so Žĺadost'ou o zvereinenie na úradnei tabuIi obce:
20. Mestská čast'Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábreŽie 3,814 21 Bratislava

Dátum zverejnenia:

odtlačok pečiatky, podpĺs
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