
Bratlslavskj 
samosprávny 
kraj 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 

Odbor dopravy 

MIESTNY ÚRAD 
MESTSKEJ ČASTI 

BRATJSLAVA - STARÉ MESTO 

DOŠLO 2 3 
DNA: -03- 2017 

Váš list čís lo/zo dňa 

11 /9490/2017 / 14.03.201 7 

Vec: 

Naše číslo 

03739/201 7/CDD-5 

Podľa rozdel'ovníka 

Vybavuje/linka 

Ing . Jaroslava Hapčová 
02/48264 703 

Bratislava 

20.03 . 201 7 

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu „Oprava električkovej trate Špitálska ul." 

Dňa 27.02.2017 podal stavebník Dopravný podnik Bratislava, a.s., IČO : 00 492 736, so síd lom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, doplnenú 15.03.2017, na líniovú 

stavbu: 

„Oprava električkovej trate Špitálska ul." 

( ďalej len „stavba") 

na pozemkoch reg. „C" parc.č. 21756/1 - Špitálska ul. (reg. „E" parc.č. 21756 vlastník podľa LV č.8925, 
parc.č. 8680/1 vlastník podľa LV č. 9385, parc. č. 8681 vlastn ík podľa LV č. 9386), reg. „C" 8680/13 vlastník 

podľa LV č.10, reg. „C" parc.č. 9797 /3 vlastník podľa LV č. 1656, reg. „C" parc.č. 21762/4 vlastník podľa LV 

č. 3405, reg. „C" parc.č. 21762/1 (reg. „E" parc.č. 21762 vlastník podľa LV č. 8925), reg. „C" parc.č. 21901/1 

a 21903/1-Americké námestie, vlastník podľa LV 1656 v katastrálnom území Staré Mesto. 

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

SO 101 Električková trať 

SO 101.1 Koľaj ako spätný vodič (Špitálska) 

SO 102.1 Nástupný ostrovček 

SO 103 Električková trať - odbočenie na Americké námestie 

SO 103.1 Koľaj ako spätný vodič (Americké námestie) 

SO 601 Úprava trolejového vedenia 

SO 602 Úprava napájacích vedení 

SO 603 Ochranné opatrenia v zóne TV 
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SO 604 Napojenie automatov cestovných lfstkov a informačných tabúľ 

SO 605 Osvetlenie zastávkových prístreškov 

SO 606 Prípojka NN pre vystrojenie nástupíšť 

PS 01 Elektrické ovládanie výhybiek 

PS 02 Elektrický ohrev výhybiek 

Projektovú dokumentáciu vypracoval PROKOS s.r.o„ Ing. Vladimír Májek, Druidská SA, 851 10 

Bratislava v októbri 2016. 

Projekt rieši opravu existujúcej dvojkoľajnej električkovej trate na Špitálskej ulici v úseku od 

zastávky na Kamennom námestí po odbočen ie za križovatku M ickiewiczova - Americké námestie -

Špitálska bez zmeny smerového a výškového vedenia. Zvršok e lektričkovej trate budú tvoriť žliabkové 

koľajnice na pevnej jazdnej dráhe z monolitického betónu. Zostane zachovaná povrchová úprava 

e lektričkovej trate z asfaltového betónu okrem križovatky Špitálska ul. - 29. augusta, kde bude povrch 

z cementového betónu. 

Zmena je navrhnutá v riešení e lektri čkovej zastávky Mariánska s jedným nástupiskom v každom 

smere. Existujúce nástupisko medzi Rajskou ul. a Mariánskou ul. zostane v zásadne pôvodnej polohe. 

Jeho parametre sa upravia podľa požiadaviek STN, t.j . predÍži sa na 65,0 m a rozšíri na 2,45 m. Na oboch 

koncoch nástupišťa sa vybudujú bezbariérové priechody, vybaví sa prístreškom, informačnou 

elekt ronickou tabuľo u a výdajným automatom ma cestovné lístky. 

Nástupisko jestvujúcej zastávky M ariánska (pri Lazaretskej ul.) v smere na Kamenné námestie sa 

zruší, nakoľko z priestorových podmienok nie je možná jeho úprava do parametrov zastávky Mariánska 

v opačnom smere. Navrhnuté je vybudovanie zastávky viedenského typu (výškovú úpravu komunikácie 

povoľuje špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie) v po lohe oproti nástupišťu pri Mariánskej ul. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia vydal dňa 14.12.2016 pod. č.: OU-BA-OSZP3/2016/106337 /SIA/1-

EIA-o.p. stanovisko v ktorom konštatuje, že stavba svojimi parametrami nespÍňa kritériá podľa§ 18 zákona 

č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o posudzovaní) v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania ani 

posudzovania jej vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní. 

Mestská časť Bratislava - Staré mesto vydala dňa 16.12.2016 pod č.: 11065/53989/2016/STA/Kno 

záväzné stanovisko podľa§ 140b stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre 

špeciálne stavebné úrady, ktoré sú príslušné na stavebné konania podľa zákona č. 135/1961 zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č . 513/2009 Z.z. 

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dráhach) v znení neskorších predpisov 

Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie 

pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe podľa § 105 ods. 1 písm. c) zákona č. 

513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 120 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len stavebný zákon) v zastúpení riaditeľom Odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, 

podľa čl. X bodov 7. a 8. Organizačného poriadku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v znení 

Dodatku č. 1 v spojení s§ 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods.1 a ods. 4 

stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
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poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, 

všetkým známym účastníkom, verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a vel'kého počtu účastníkov 

konania a nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie na deň 

24.04.2017 (pondelok) o 09,00 hod„ 

ktoré sa uskutoční v malej rokovacej miestnosti na prízemí, v budove Úradu Bratislavského 

samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. 

Špeciálny stavebný úrad zárove ň upozorňuje, že svoje námietky môžu účastníci konania uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na námietky a pripomienky, ktoré mohli 

byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada (§ 61 ods. 1 

stavebného zákona). 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 
dlhší čas, predÍži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán 
v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľad iska ním sledovaných záujmov súhlasí(§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

Upozornenie: 
Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo 

iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právn ická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice ( § 17 správneho poriadku). 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom 
a zna lcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke ( § 33 ods. 1 správneho poriadku) . 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie, v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo obhliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. 
V opačnom prípade najneskôr v lehote určenej stavebným úradom ( § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 
správneho poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe 
(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Účastníci konania môžu nah liadnuť do podkladov pre vydanie rozhodnutia (Úrad BSK, úradné dni: 
pondelok a streda, 8,00-11,30 a 12,00-15,30; piatok 8,00-11,30 hod.). 
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Doručí sa: 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona 

v nadväznosti na § 26 ods. 2 správneho poriadku. 

§ 61 ods. 4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť 

rozsiahlych stavbách, stavbách s velkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov 

o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, 

prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa 

§ 61 ods. 3 stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán 

v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mi známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný 

zákon. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje 

písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej 

úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

Miestom obvyklým je elektronická úradná tabuľa na internetovej stránke : www.region-bsk.sk, 

prípadne úradná tabuľa MČ Bratislava - Staré Mesto. 

Doručí sa: 

účastníkom konania -verejnou vyhláškou: 

- Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

- PROKOS, s.r.o .. Ing. Vlad imír Májek, Druidská S/A, 851 10 Bratislava, projektant 

- Ing. Marta Bútorová, Cígeľská 6, Bratislava, projektant špecialista 

- Ing. Gabriela Kotúčová, Osiková 2, Ži lina, projektant špecialista 

- Ing. Mgr. Peter Kolada, Palisády 17, Bratislava, projektant špecialista 

- vlastníkom pozemkov reg. „C" parc.č. 21756/1 - Špitálska ul. (reg. „E" parc.č. 21756 vlastník podľa LV 

č.8925, parc.č. 8680/1 vlastník podľa LV č. 9385, parc.č. 8681 vlastník podľa LV č. 9386), reg. „C" 8680/13 

vlastník podľa LV č.10, reg. „C" parc.č. 9797/3 vlastník podľa LV č. 1656, reg. „C" parc.č. 21762/4 vlastník 

podľa LV č. 3405, reg. „C" parc.č. 21762/1 (reg. „E" parc.č. 21762 vlastník podľa LV č. 8925), reg. „C" parc.č. 

21901/1 a 21903/1-Americké námestie, vlastník podľa LV 1656 v katastrálnom území Staré Mesto 

- vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných pozemkov pozdÍž vyššie 

uvedených parciel v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

dotknutý orgánom jednotlivo: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, zast. primátorom, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

2. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. dopravy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

3. Magistrát hl. m. SR, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

4. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

S. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, odpadové 

hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna 

vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ochrana 

prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, EIA -o.p., 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

9. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 OS Bratislava 3 

10. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 
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11. Krajské riadite ľstvo policajného zboru v Bratislave 1, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 

Bratislava 

12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava 1 

13.Sloveský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 85101 Bratislava S 

14. Ún ia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4 

lS. Dopravný úrad, Bratislava, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R.Štefánika, 823 OS BA 21 

16. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

17.Západoslovenská distribučná, a.s., Ču lenova 6, 816 47 Bratislava 1 

18.Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 

19.SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82S 19 Bratis lava 26 

20.Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1 

21.SIEMENS, spol. s r.o., Lamačská 3/A, 84104 Bratislava 4 

22. Min. obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 
23. Min. vnútra, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. , Ruž inovská 8, 820 09 Bratislava 

2S. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/ A, 829 OS Bratislava 

26.Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 

27.Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektroniky a energetiky, Kollárova 36, 917 9S Trnava 

28.Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, 

920 41 Leopoldov 

29.Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia že lezn ičných budov, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava 

30. Michlovsky, spol. s r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany (prevádzkovateťTKM Orange Slovensko, a.s.) 

31. UPC Broadband Slovensko, s. r.o., ševčenkova 36, 8Sl 06 Bratislava S 

32. EL TODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 211 

33.0CAM, s.r .o., Paulínyho 8, 81102 BA, pošt adresa: P.O.BOX 271,810 00 Bratislava 1 
34. BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 8Sl 01 Bratislava 5 

35.SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 
36.SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 8Sl 01 Bratislava 5 

37. PRIMANET, spol. s r.o., Dunajská 35, 811 08 Bratislava 1 

38.Slovanet, a.s., Záhradnícka 2S, 82108 Bratislava 2 

39. Ti.irk Telekom lnternational, Haanova 12, 851 04 Bratislava S 

40.ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2 

41. RAINSIDE, s.r.o., Teslova 43, 82102 Bratislava 2 

42.GTS Slovakia. a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava S 

43.SATRO s.r.o. ,Hodonínska 2S, 84103 Bratislava 4 

Na zverejnenie: 

~BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

~č Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

2 3. MAR. 2017 
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