
Váš list číslo/zo dňa
120.12.2021

Naše číslo
0351 5 l2022/Šs M D/04358-2

Bľatislavský
samosprávny
kraj

Úrad Bratistavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

podl'a rozdel'ovníka

Vybavuje/linka
lng. Hučková
o2148264533

Vec
,,so í3 Úprava krlŽovatky Račianska _ SkaIická"
- oznámenie o zaó,atí kolaudačného konania a nariadenie ústneho ooiednávania

Stavebník GUTHAUS s'r.o. Mýtna 48, 811 07 Bratislava, lČo: 50 286 480 zastúpený
spoločnost'ou ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23,811 05 Bratislava, lČo: 35 842 628 (d'alej leň
,,stavebník"), podal listom dťla 20.12.2021 Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre

stavebný objekt: so í3 Úprava kľižovatky Račianska _ Skalická
podobjekt: so í3.A.2 Stavebné úpravy v križovatke - električkové priecestie
tvoriaci súčast' stavby:,,Polyfunkčný bytový dom Račianska"
(d'alej len,,stavba")
Miesto stavby: Mestská čast' Bratislava - Nové Mesto, kriŽovatka Račianska - Janoškova,
katastrálne územie Nové Mesto, na pozemku registra,,c'KN parc. č. 220o1l1
Druh stavby: zmena dokončenej líniovej stavby električkovej dráhy
Učel stavby: zrušenie priecestia cez električkovú trat'v kriŽovatke'

Stavba bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kra1a č.
03214|2020ĺCDD-12 dňa 14'04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 27.05.2020'

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby

električkových 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' 513/2009 Z. z' o dráhach a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov a $ 120 zákona č. 50/1976zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej len
,,stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podl'a ustanovenia $ 80 ods. 1 stavebného
zákona

o z n am u j e verejnou vyhláškou
začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariad'uje
Ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním

na deň í6. marca 2020 (streda) o í0:00 hod.
so stretnutím na mieste stavby (kriŽovatka Račianska - Janoškova).

Učastníci konania a dotknuté orgány sa zároveň upozorňujú, Že námietky a stanoviská
môŽu uplatnit'najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na neprihliadne.

K Ústnemu konaniu, spojenému s miestnym zisťovaním je stavebník povinný predloŽit'
doklady podl'a $ 17 a $ 18 vyhlášky č,' 45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto oznámenie bude vyvesená v súlade
s ustanovením $ 26 ods. 2 zákona č.71l1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
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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 častbu Bratislava-Nové 

-Mešto.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia'
Ak sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovat', predloŽíjeho zástupca plnÚ moc.

Mgr. Michal Halabica, v.r
riaditel' odboru dopravy

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhIáškou v zmysle $ 80 ods. í stavebného zákona
z dôvodu Iíniovej stavby:
1. GUTHAUS s.r.o., Mýtna 48, 8í 1 07 Bratislava (stavebník)
2. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnost', olejkárska 1,814 52 Bratislava (prevádzkovateľ

stavby)
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.o.BoX 192, 814 99 Bratislava (vlastnĺk stavby,

vlastnĺk pozemkov pod stavbou' LV 5567)

Doručuje sa obci a dotknutým orgánom
4. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
5. Hlavné mesto SR Bratislava, ŠsÚ, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Magistrát hl. m. SR Bratisĺava, oD, osK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
7 . Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnost', olejkárska 1, 814 52 Bratislava
8. Hasičský azáchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1

9. KR PZ v BA' KDl odbor dopravného inŽinierstva, Špitálska 14,812 28 Bratislava í
'lo. oÚ Bratislava, osŽP-ooH, Tomášikova 46,832 05 Bratislava
Prizvaní:
11. PRoKos' s.r.o', Druidská 5A, 851 10 Bratislava (spracovateľdokumentácie)
Na vedomie stavebníkovi (nemá účinok doručenia):
12. ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava
13. GUTHAUS s'r'o.' Mýtna 48' 81'í 07 Bratislava
co: ŠSÚ/spis

Doručuie sa so Žiadosťou o zvereinenie a wvesenie vereinei whIáškv na úradnei tabuli správneho
orqánu:

1. BSK' Sabinovská 16,820 05 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnejvyhláŠky

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpisodtlačok pečiatky, podpis

Doručuie sa so Žiadost'ou o zvereinenie na úradneitabu!i obce
2. MC Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,814 21 Bratislava

Dátum zverejnenia:

odtlačok pečiatky, podpis
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