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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 dráhy alebo 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
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákonj), zastúpený
Utvarom riaditel'a Uradu Bratislavského samosprávneho kraja, príslušným podl'a Čt. x oodu g.

písm. a) a bodu 1O. písm. a) organizačného poriadku Uradu Bratislavského samosprávneho
kraja zo dňa 3'| .o3.2o17 v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2017, Dodatku č' 2 zo dťla
28'02'2018, Dodatku č.3 zo dňa 25'01 '2019, Dodatku č. 4 zo 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,
podl'a $ 83 stavebného zákona v súlade s $ 46 zákona č. 7111967 zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") vydáva
rozhodnutie, ktoým vydáva

časovo obmedzené povoIenie na predčasné užívanie na dobu do 01 .02.2023

stavbv:,,T ro lej busová trat' ob ratis ko Žellov a"
so 60í Trolejové vedenie
so 602 ovládanie výhybiek
so 603 Napájacle vedenie
so 604 ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia
so 605 Preložka verejného osvetIenia
(d'alej len,,stavba)
stavebníkovi: HIavnému mestu Slovenskej repubIiky Bratislava, so sídlom Primaciálne
námestie č. 1, 814 99 Bratislava, lČo: 00603481 (d'alej len ,'stavebník").
miesto stavbv: Mestská časť Bratislava _ RuŽinov, katastrálne územie Nivy na Miletičovej ul
(v úseku od zastávky Saleziáni po Žellovu ul.), na Žellovej ul. (v úseku od Miletičovej ul. po
Kupeckého ul.) , na Kupeckého ul. ( v úseku od Žellovej ul. po Jelačičovu ul.) na Jelačičovej ul.
(v úseku od Kupeckého ul. po úroveň domu Jelačičova 24), pozemky registra ,,c' KN parc. č.
21895127, 21821ĺ1, 2189512,21927 a 21895149 (list vlastníctva č. 797), 10549/25 (LV č. 4288),
10458112 (LV 4386).
druh stavbv: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra _ trvalá lÍniová stavba
účel stavbv: rekonštrukcia trolejového vedenia - modernizácia MHD na báze ekologickej
elektrickej trakcie.

Stavba bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.
6360/2019/cDD-6 zo dňa 07 '08'2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 27 '08'2019 a platnost'
stavebného povolenia bola predíŽená rozhodnutím č.07567t2o21lŠsMD-6 zo dňa 13'09.2021,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 19.10.2021.

Sabiĺlor skii i'' l (l. P'().B()X l 0ĺl' i'j]0 ()5 l]latislat a ]5
rr rr n 'bľlttislirl skl'kľaj.sk. lC() ]606j60ó
l c]cÍiin ()]/_lS]{l_1 l l l



Pre predčasné uŽívanie stavby BratisIavský samospľávny kraj stanovuje podľa
ustanovenia $ 83 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

1' Stavbu moŽno uŽívat'len na účel povolený týmto rozhodnutím.
2' K Žiadosti o vydanie povolenia na trvalé uŽívanie stavby stavebník predloŽí záväzné

stanovisko okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostľedie
- orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve k spôsobu nakladania s odpadmi zo
stavby.

3. Stavebník podá návrh na kolaudáciu na predmetnú stavbu povolenú do predčasného
užívania v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím časového obmedzenia
v zmysle $ 79 stavebného zákona.

4' Stavebník je povinný udžiavat' stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nedochádzalo
k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac preoíŽila 
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uŽívatel'nost'.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov kolaudačného konania:
V priebehu kolaudačného konania neboli vznesené Žiadne námietky Účastníkov konania

Stavebník je na základe ustanovenia $ 4 ods. 1 písm' a) zákona NR SR č'14511995 Z' z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od zaplatenia správneho
poplatku za vydanie tohto rozhodnutia.

odôvodnenie

Stavebník podal dňa23.06.2022 listom č. MAGS MAG 393421ĺ2022 zo dňa 20'06'2022
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu ,,Trolejbusová trat' obratisko Žellova"
v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov uvedených vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Stavba bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.
6360/2019/cDD-6 zo dňa 07.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 27 '08.2019 a platnost'
stavebného povolenia bola predĺŽená rozhodnutím č. 07567t2o21|ŠSMD-6 zo dňa 13'09.2021,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10'2021'

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
Špeciál ny stavebný úrad oznám il l istom č. 08 1 93ĺ 2o22t šsMD ĺ 2347 5-2 zo dňa 28'06'2022

Účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a návrh na kolaudáciu
stavby preskÚmal pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zĺst'ovaním, ktoré sa konalo dňa
03.08.2022. V oznámení o začatí konania špeciálny stavebný Úrad upozornil účastníkov konania
a dotknuté orgány, Že námietky a stanoviská si mÔŽu uplatniť 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:

o Hasičský azáchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č' HZUBA3-
2022ĺ001451-002 zo dňa 03.08.2022

. Regl-onálny Úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko
č' HzPĺ1110712022 zo dňa 03.08.2022

. lnšpektorát práce Bratislava, záväzné stanovisko č. lBA-57-1 2-2'2lzs-C22,23-22 zo dňa
03.08.2022.

Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloŽil tieto doklady:
. projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (stavebnú a geodetickÚ čast')
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. potvrdenie č,.20220468 o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby do digitálnejtechnickej mapy mesta Bratislavy;

. dokumentáciu kvality stavby - protokoly laboratórnych skÚšok, preukázané skÚšky,
certifikáty, prehlásenia o zhode a atesty materiálov a zabudovaných výrobkov, revízne správy,
záznamy zo zvárania kol'ajníc a protokoly z kontroly zvarov a meracie protokoly;

. protokoly o vytýčenĺ priestorovej polohy stavebných objektov;

. protokol o vykonanítechnickej prehliadky, pantografovej skúšky a skúšky zjazdnosti zo
dňa 10.07.2022;

. zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 14.07.2022;

. protokoly z úradnej skúšky určených technických zariadení č. 26.1l2o22lAVDoP-
ZolEĺUS, 26.2l2022lAvDoP-ZolE/US, 26.3l2022lAVDOP-ZoIE/US a 26.4l2022lAVDOP-
ZolElUS Vypracovaný poverenou právnickou osobou AVDOP, s.r.o. - spôsobilost'na prevádzku
schválená dňom 21'07.2022;

. 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. okresný úrad Bratislava, odbor starostIivosti o životné prostredle - orgán
štátnej správy v odpadovom hospodárstve k spôsobu nakladania s odpadmi zo stavby v svojom
stanovisku k vydaniu stavebného povolenia dal podmienku, ktorou podmienil vydanie povolenia
na trvalé uŽívanie stavby, a to doloŽením záväzného stanoviska. Stavba bola zrealizovaná podl'a
odsúhlasenej projektovej dokumentácie. V kolaudačnom konaní správny orgán zistil, Že skutočné
realizovanie stavby alebo jej uŽívanie nebude ohrozovat' verejný záujem, najmä z hl'adiska
ochrany Života azdravia osôb, Životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zarĺadení
(určených technických zariadení elektrických)' Na zaklade uvedených skutočností a vzhl'adom
k tomu, Že podmienka okresného úradu Bratislava nebola splnená, správny orgán dospel
kzáveru, Že stavba môŽe byť daná do predčasného uŽívania a rozhodol tak, ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podl'a $ 53 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo

podať 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 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. 2 zákona č,' 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 časťôu
Bratislava-RuŽinov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

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

Uradu Bratĺslavského samosprávneho kraja
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Doručuje sa účastnĺkom konania verejnou vyhIáškou v zmysle $ 80 ods. í stavebného
zákona z dôvodu líniovej stavby:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám' 1, P.o.Box 192,814 99 Bratislava (vlastník

stavby, vlastník pozemkov pod stavbou, LV 5567)
2. Sokol na Slovensku, Junácka 6, 832 80 Bratislava 3 (v/astník pozemku pod existujúcim

stožiarom, LV 4386)
Doručuje sa obcia dotknutým orgánom
3' Mestská čast' Bratĺslava - RuŽinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 35
4' Magistrát hl. m. SR Bratislava, oSK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnost', olejkárska 1, 814 52 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m' SR Bratislavy, Radlinského 6, 81 107 Bratislava 'l

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

8. okresný úrad Bratislava, oSŽP-ooH, Tomášikova 46,832 05 Bratislava
9. RUVZ Bratislava, hlavné mesto, RuŽinovská 8, P.o.Box26,820 09 Bratislava 29
10. lnšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
Prizvaní:
11. PRODEX, s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratĺslava 5 - generálny pro.;ektant
12' ELZA_ ElektromontáŽny závod Bratislava, a's., Račianska 1 62,831 54 Bratislava
Na vedomie stavebníkovi (nemá účlnok doručenia):
13. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.o.Box192,814 99 Bratislava

co: ŠSU/spis

Doručuie sa so Žiadostbu o zvereinenie a vvvesenie vereinei vvhláškv na úradnei tabuli
správneho orqánu:

. BSK, Sabinovská 16,820 05 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

Doručuie sa so Žiadosťou o zveľelnenie na úradnei tabuli obce
o Mestská čast' Bratislava - RuŽinov, Mierová 21, 827 05 Bratĺslava 212

Dátum zverejnenia:

odtlačok pečiatky, podpis:
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