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Vec 

Oznámenie v zmysle§ 127a) stavebného zákona - určenie ďalšieho postupu 

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), prijal dňa 08.09.2017 ohlásenie podľa§ 127a) stavebného zákona 

o začatí zabezpečovacích prác 

na stavbe 

miesto stavby 

stavebníka 

: „Oprava električkovej trate na Špitálskej ul." 

: na pozemkoch reg. „ C" parc.č. 21756/1-Špitálska ul. (reg. „ E" parc.č. 21756 vlastník 

Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV č.8925, parc.č . 8681 vlastník Hlavné mesto SR 

Bratislava podľa LV č. 9386), reg. „ C" 8680/13 vlastník Hlavné mesto SR Bratislava 

podľa LV č. 10, reg. „ C" parc.č. 9797/3 vlastník Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV č. 

1656, reg. „ C" parc.č. 21762/1 (reg. „E" parc.č. 21762 vlastník Hlavné mesto SR 

Bratislava podľa LV č. 8925 ), reg. „ C" parc.č. 21901/1 a 21903/1-Americké námestie, 

vlastník Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV 1656 v katastrálnom území Staré 

Mesto. 

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

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č.: 03739/2017/CDD-11 zo dňa 05.05.2017, 

právoplatné dňa 23.06.2017, ktoré bolo zrušené rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky č.: 24391/2017 /SŽDD/61095 zo dňa 25.08.2017, právoplatné dňa 14.09.2017. 

Špeciálnemu stavebnému úradu bolo predložené oznámenie začatia za bezpečovacích prác 

s uvedením dôvodu podľa § 127a) stavebného zákona, t.j . hroziaci havarijný stav, ktorý môže nastať vo 

zvýšenom energetickom zaťažení električkového úseku od triangla Vazovova po triangel Námestie SNP 

v dôsledku zhustenia premávky električiek na Obchodnej ulici, na ktorú je odklonená električková 

doprava zo Špitálskej ulice. Havarijný stav môže nastať, ak sa predÍži lehota výstavby „ Opravy 

električkovej trate na Špitálskej ulici" na základe rozhodnutia MDV SR a s tým súvisiacou zmenou 

prevádzkovej teploty prostredia (zimné obdobie ), na ktorú oprava električkovej trate plánovaná nebola. 
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Zvýšené energetické zaťaženie v zimných mesiacoch môže vyvolať výpadky napájania v danom úseku, 

v dôsledku čoho dôjde k prerušeniu premávky električkovej trakcie v hlavnom meste. Oznámenie 

stavebníka bolo doplnené: 

- listom č. 291/9424/2017 zo dňa 29.09.2017 - technické údaje a tabuľka odhadov preťaženia 

električkových úsekov 1303 a 1302 v prípade predÍženia realizácie stavby do zimného obdobia; 

- listom č . 114/9490/2017 zo dňa 16.10.2017 s doplnením objektov, rozpracovanosťou stavby ku dňu 

10.09.2017, kedy boli prerušené stavebné práce a stanoviskom autorského dozoru (projektanta) 

k zastaveniu prác na oprave električkovej trate zo dňa 09.10.2017, v ktorom uvádza, že prerušením 

prác v jesenných resp. zimných mesiacoch je reá lne predpokladať nasledovné problémy spôsobené 

prerušením výstavby, a to: 

- pri dlhšie trvajúcich dažďoch a následných mrazoch príde k postupnému znehodnoteniu 

podkladových vrstiev a pokračovanie výstavby bude vyžadovať vybudovanie nového koľajového 

spodku a zvršku s dopadom na podstatné zvýšenie investičných nákladov, 

- jestvujúca zemná pláň je v strechovitom sklone od stredu električkovej trate k chodníkom. 

Kumuláciou dažďovej vody v otvorenom výkope, tvoriacom 11 koryto" hfbky 45 cm, bude dažďová 
voda postupne stekať k okraju vozovky a následne k podzemnej časti budov, kde sa dá, vzhľadom 

k ich veku, očakávať ich v/hnutie a postupná degradácia, 

- prípojky inžinierskych sietí, najmä vodovodu a plynovodu sú vedené v priestore medzi 

kanalizačným zberačom a električkovou traťou. Znížením ich krytia o 45 cm, spôsobeným 

odstránením jestvujúcej električkovej trate, sa dá v zimných mesiacoch očakávať ich zamrznutie. 

- listom č. 114/9490/2017 zo dňa 25.10.2017, ktorým bol doplnený Zna lecký posudok 129/2017 vo veci 

posúdenia možného preťažen i a úsekov ET v zimnom období v úsekoch 1302, 1303, 701 a 210, 

vypracovaný dňa 24.10.2017 znalcom Ing. Jozef Holjenčík, PhD. - znalec ev.č. 911131, ÚEOS -

Komercia, a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava a ktorý potvrdil s pravdepodobnosťou blízkou 

istote, že nastane stav úplného kolapsu napájacieho systému elekt ričkovej dráhy a následkom toho 

dôjde k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v hodnotených úsekoch. 

Podľa ustanovenia§ 127a) - 11 Úľavy pri živelných pohromách a pri haváriách" stavebného zákona: 

Ods. (1) : Ak v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo ich 
bezprostrednej hrozby je nevyhnuté uskutočniť stavbu, odstrániť stavbu, vykonať stavebné úpravy alebo 

zabezpečovacie práce na stavbách a uskutočniť terénne úpravy na pozemkoch, možno ich začať bez 

predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia. Ten, kto ich uskutočňuje, je povinný ich uskutočnenie 

bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu, ktorý určí ďalší postup. 

Ods. (3) : Ak je na zmiernenie následkov alebo odvrátenie hrozby živelnej pohromy, havárie alebo inej 
mimoriadnej udalosti nevyhnutné uskutočniť stavbu, stavebné úpravy alebo terénne úpravy, stavebný 

úrad môže 

a) obmedziť rozsah žiadosti o stavebné povolenie alebo návrhu na povolenie terénnych úprav a ich 
príloh na nevyhnutný rozsah potrebný na posúdenie a rozhodnutie, 

b) upustiť od územného konania alebo spojiť územné konanie so stavebným konaním alebo s inými 
konaniami, 

c) umožniť predloženie dokladov až dodatočne, 

d) vydať predbežné povolenie, v ktorom sa určí lehota na dodatočné predloženie dokladov; po ich 
predložení vykoná konanie a vydá rozhodnutie. 

Na základe oznámenia stavebníka Dopravného podniku Bratislava a.s. tunajší špeciálny stavebný 

úrad konštatuje, že si splni l povinnosť podľa citovaného ustanovenia§ 127a ods. (1) stavebného zákona. 

Špeciálny stavebný úrad na základe vyššie uvedených skutočností 
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oznámenie o začatí stavebných úprav a zabezpečovacích prác na rozostavanej stavbe „Oprava 

električkovej trate na Špitálskej ul." a podľa §127a ods. (3) písm. d) zákona 

predbežne povoľuje 

stavebné úpravy a zabezpečovacie práce v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie tak, aby mohla 

byť električková trať uvedená do prevádzky schopného stavu. Špeciálny stavebný úrad vo verejnom 

záujme predbežne povoľuje práce na „Oprave električkovej trate na Špitálskej ulici" aj z toho dôvodu, že 

samotné odvolania voči právoplatnému stavebnému povoleniu a ako aj rozhodnutie MOV SR nebolo 

smerované proti samotnej oprave električkovej trate, ale proti realizácii novej zastávky električiek na 

Špitálskej ulici smer centrum pred domami č. 29 - 35. 

Nepovoľuje sa realizácia prípojky NN pre vystrojenie pôvodne plánovaného nástupišťa, 

zastávkový označník, koncový majáčik a elektronická informačná tabuľa na Špitálskej pred domami č. 29 

- 35, nakoľko nová zastávka MHD Mariánska smer centrum sa na tomto mieste realizovať nebude. 

Špeciálny stavebný úrad určuje ďalší postup: 

V súčasnosti prebieha konanie o dodatočnom povolení už zrealizovaných prác s návrhom na dokončenie 

rozostavanej stavby podľa upravenej projektovej dokumentácie (bez zastávky Mariánska smer centrum 

pred domami Špitálska 29 - 35). Stavebné konanie bolo oznámené listom č. 07381/2017 /CDD-28 zo dňa 
06.10.2017 a účastníkom konania doručované verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli 

BSK a na elektronickej úradnej tabuli dňa 06.10.2017. 

Doručuje sa verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní: 
- Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

- PROKOS, s.r.o„ Ing. Vladimír Májek, Druidská 5/ A, 85110 Bratislava, projektant 

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

- Ing. Gabriela Kotúčová, Osiková 2, Žilina, projektant špecialista 

- Ing. Mgr. Peter Kolada, Palisády 17, Bratislava, projektant špecia lista 
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- Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - vlastník pozemkov reg. „C" 

parc.č. 21756/1 - Špitálska ul. (reg. „E" pare. č. 21756 vlastník Hlavné mesto SR Bratislava so sídlom 

Primaciá lne námestie 1 v Bratis lave - podľa LV č.8925, reg. „ E" pare. č. 8681 vlastník Hlavné mesto SR 

Bratislava podľa LV č. 9386), reg. „ C" 8680/13 vlastn ík Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV č.10, reg. 

„ C" parc.č. 9797/3 vlastník Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV č. 1656, reg. „C" parc.č. 21762/1 (reg. 

„E" parc.č. 21762 vlastník Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV č . 8925), reg. „ C" parc.č. 21901/1 

a 21903/1 - Americké námestie, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV 1656 v katastrálnom 

území Staré Mesto 

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

vyššie uvedených parciel v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na ulici Špitálska, v križovatke 

Špitálska - Hollého - Rajská, v križovatke Špitálska - Mariánska, v križovatke Špitálska - Lazaretská -

Dobrovského, v križovatke Špitálska - ul. 29. augusta, v križovatke Špitálska - Mickiewiczova -

Americké námestie 

- vlastníkom a spoluvlastníkom pozemkov a stavieb, ktoré sa nachádzajú vo vnútroblokoch a ktorí majú 

umožnený prístup k svojim nehnuteľnostiam cez nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú pozdÍž Špitálskej 

ulice na hranici s parcelou registra „ C" KN č. 21756/1 k.ú. Staré Mesto 

- Jana Chalániová, Špitálska 33, 811 08 Bratislava 

Alžbeta Majerčíková, Špitálska 33, 811 08 Bratislava 

- Adriana Zapletalová, Špitálska 33, 811 08 Bratislava 

- Ing. Linda Majerčíková, Špitálska 33, 811 08 Bratislava 

- Ing. Dušan Kmetóni, Špitálska 33, 811 08 Bratislava 

- Ing. Marian Škovranko, Špitálska 33, 811 08 Bratislava 

- Ján Hromada, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany 

- JUDr. Vladimír Kán, Fraňa Kráľa S, 81105 Bratislava 

- Martina Kánová, Fraňa Kráľa S, 811 OS Bratislava 

- RealitK, s. r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava 

- Ing. Eva Peciarová, ul. 29. augusta SA, 811 07 Bratislava 

- Mgr. Milan Kováč, Kubrická 90/120, 911 01 Trenčín 

- Ing. Jozef Kováč, Beňadická 2, 8Sl 06 Bratislava 

- Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava 

- Rehoľa sv. Al žbety, Špitálska 21, 821 32 Bratislava 

Na zverejnenie: 

l. BSK, Sabinovská 16, 820 OS Bratislava 2S - na zverejnenie na úradnej tabuli 

ť3J MČ Bratislava -Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21Bratislava1 so žiadosťou o zverejnenie verejnej 
vyhlášky na úradnej tabuli. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame o zaslanie verejnej vyhlášky 
späť na BSK. 

Dátum vyvesenia: 

Odtlačok pečiatky, podpis: 
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4 


