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Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa 
14-a/9432/2018 / 13.03.2018 

Naše číslo 
04830/2018/CDD-5 

Vybavuje/linka Bratislava 
Ing. Jaroslava Hapčová 19. 03. 2018 
02/48264703 

Vec 
Oznámenie o začatí konania podľa § 61 ods. 1, 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) verejnou vyhláškou 
na líniovú stavbu „Trolejbusová trať Cintorínska - Dunajská" a o upustení od ústneho pojednávania 

Dňa 31.01.2018 podal stavebník Dopravný podnik Bratislava, a.s., so sídlom Olejkárska 1, 814 
52 Bratislava, IČO : 00 492 736, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Trolejbusová trať Cintorínska - Dunajská. 

Miesto stavby: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto 
na Dunajskej ulici v úseku od križovatky s ul. 29. augusta po trakčný stožiar č. 151/74 -
pozemok reg. „C" pare. č. 21759/7 nezaložený LV (pozemky reg. „E" pare. č. 21759, 
8796/2, 8792, 8791, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV č. 8925), 
na ul. Mlynské nivy v úseku od Karadžičovej ul. po križovatku s ul. 29. augusta -
pozemok reg. „C" pare. č. 21845 vlastník Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV č. 1656, 
na ul. 29. augusta v úseku od križovatky s Dunajskou ul. vrátane celej križovatky po 
trakčný stožiar č. 152/35 - pozemok reg. „C" pare. č. 21762/1, vlastník Hlavné mesto SR 
Bratislava podľa LV č.8925, 
na Cintorínskej ul. v úseku od ul. 29. augusta po trakčný stožiar č. UD151/152 -
pozemok reg. „C" pare. č. 21765, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava podľa LV č. 1656. 

Stavebník: Dopravný podnik Bratislava, a.s., IČO: 00 492 736, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 
Bratislava. 

Druh stavby: líniová stavba 
Účel stavby: mestská dráha - jej oprava 
Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 601 Trolejové vedenie 
SO 602 Ovládanie výhybiek 
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SO 603 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia 
SO 604 Úprava CSS v križovatke Dunajská - ul. 29. augusta 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: DELTES s.r.o., so sídlom Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava -
kolektív odborne spôsobilých elektrotechnikov špecialistov na projektovanie a konštruovanie 
elektrických zariadení na električkových a trolejbusových dráhach v novembri 2016. 
Opis stavby: 
SO 601 Trolejové vedenie rieši trolejové veden ie trolejbusov na ul. Dunajská, Mlynské nivy, ul. 29. 
augusta a Cintorínska z dôvodu zastaraného a opotrebovaného existujúceho trolejového vedenia. 
Rozsah trolejového vedenia je vymedzený na Dunajskej ulici od trakčného stožiara č. 151/74 po 
križovatku s ul. 29. augusta, na ul. Mlynské nivy v úseku od Karadžičovej ul. stožiarov č. 153/06 a 153/05 
po križovatku s ul. 29. augusta, na ul. 29. augusta v úseku od križovatky s Dunajskou ul. vrátane celej 
križovatky po trakčný stožiar č. 152/35 a na Cintorínskej ul. v úseku od križovatky s ul. 29. augusta po 
trakčný stožiar č. UD 151/152. V uvedenom rozsahu bude vymenené existujúce trolejové vedenie, 
úsekové izolátory vrátane kompletnej výzbroje, elektrické výhybky, zjazdné výhybky a kríženia 
trolejového vedenia. Samotné trakčné stožiare, ktoré majú aj funkciu stožiarov verejného osvetlenia 
zostávajú. V rámci montáže budú na verejnom priestranstve osadené 4 ks nových oceľových trubkových 
trakčných stožiarov (ďalej len TS), nadzemnej výšky 8,5 m - stožiar č.1 na Dunajskej ulici medzi TS č. 
151/74 a 151/76, stožiar č.4 na rohu ulíc Cintorínska a ul. 29. augusta, stožiare č. 2 a 3 na Cintorínskej 
ulici na oboch stranách ulice oproti sebe medzi TS č. 152/46 a 152/42. 
Umiestnenie zastávok MHD a ich vybavenie zostáva v jestvujúcom stave. 
SO 602 Ovládanie výhybiek - projektované 4 výhybky sú elektrické ťahové symetrické motorčekové 
s elektricky ovládaným krížom trolejového vedenia trolejbusov. Ovládané budú prostredníctvom 
rozvádzačov ovládania výhybiek. Rozvádzače ovládania je možné ovládať dia ľkovým štvorkanálovým 
vysielačom vodičom z trolejbusu. 
SO 603 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia - rieši vybudovanie ochranných opatrení 
v zmysle platných predpisov pre zariadenia, ktoré sa nachádzajú v zóne trolejového vedenia a zberača 
prúdu trolejbusovej trate v riešených úsekoch. 
SO 604 Úprava CSS v križovatke Dunajská - ul. 29. augusta - rieši ochranné opatrenia elektrických 
obvodov za riadení existujúcej cestnej dopravnej signalizácie proti spätným trakčným prúdom, ktoré 
budú vykonané podľa STN EN 50122-1 čl. čl. 6.2.4.3.2.2 oddeľovacím transformátorom, umiestneným 
pred hlavným ističom radiča cestnej dopravnej signalizácie. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Na základe výzvy správneho orgánu 
stavebník svoju žiadosť doplnil dňa 14.03.2018. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia vydal stanovisko č.: OÚ-BA-OSZP3/2017 /063372/MAA/l-EIA
o.p. zo dňa 26.06.2017, v ktorom konštatuje, že predmetná 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 záväzné stanovisko zn.: 5946/11380/2018/STA/Kno 
zo dňa 08.03.2018, v ktorom konštatuje, že predmetné územie je regulované územným plánom zóny 
Dunajská a územným plánom hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov a na základe posúdenia 
predloženého návrhu podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona a súčasne podľa § 140b stavebného zákona 
súhlasila s vydaním stavebného povolenia pre špeciálny stavebný úrad, ktorý je príslušný na stavebné 
konanie 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 špeciálr:iy stavebný úrad na 
konanie pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe podľa § 105 ods. 1 písm. c) 
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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 a Dodatku č. 2 v spojení s§ 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. 
o samospráve vyšších územných ce lkov (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 poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie 
stavebného konania všetkým účastníkom konania a to verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby ako 
aj veľkého počtu účastníkov konania . 

Nakoľko sú špeciá lnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Špeciálny stavebný úrad podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom konania 
lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tejto verejnej vyhlášky, v ktorej môžu uplatniť svoje 
námietky a upozorňuje účastníkov konania, že sa na neskoršie podané námietky 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). 

Špeciálny stavebný úrad upovedomuje dotknuté orgány o začatí konania jednotlivo. 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 hľadiska 
ním sledovaných záujmov súh lasí(§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 
Upozornenie: 

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom 
alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická 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 znalcom 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 urče nej 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 nahliadnuť do podkladov pre vydanie rozhodnutia v budove Úradu BSK 
- odbor dopravy, úradné dni: pondelok 9,00-11,30 a 12,30-15,30; streda 8,00-11,30 a 12,30-15,30; 
piatok 8,00-11,30 hod.), prípadne po dohode na tel. č. 02/48264703. 

Príloha: ce lková situácia stavby 
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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 veľkým 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 mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný 
zákon ( v tomto prípade stavebný 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. 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie dňa 
doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie stanovenej 
lehoty zverejnenia. 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu 
líniovej stavby: 
- Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 ako vlastník pozemkov pod 

stavbou v katastrálnom území Staré Mesto reg. „C" KN pare. č. 21845 (ul. Mlynské nivy), reg. „C" KN 

pare. č. 21759/7 - zodpovedajúce pozemky reg. „E" KN pare. č . 21759, 8796/2, 8792, 8791 (Dunajská 

ul.), reg. „C" KN pare. č. 21762/1 (ul. 29. augusta) a reg. „C" KN pare. č. 21765 (Cintorínska ul.) 

- DELTES, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava 3 

- Ing. Mgr. Peter Kolada, Palisády 17, 811 03 Bratislava 1, projektant špecialista 

- Ing. Ing. Karol Kolada, L. Dérera 4, 831 01 Bratislava 37 

- Ing. Marián Rybár, Budatínska 47, 851 03 Bratislava S 

- Peter Pavelka, Jókaiho 47, 821 06 Bratislava 214 

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 811 08 Bratislava 1 

- MAMUT spo l. s r.o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava 1 

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

vyššie uvedených parciel v Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na uliciach Mlynské nivy, Dunajská, 

ul. 29. augusta a Cintorínska, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu 

byť stavebným povolením priamo dotknuté 

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

umožnený prístup k svoj im nehnuteľnostiam cez nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú pozdÍž vyššie 

uvedených parciel v Mestskej čast i Bratislava - Staré Mesto na uliciach Mlynské nivy, Dunajská, ul. 

29. augusta a Cintorínska, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

stavebným povolením priamo dotknuté 

doručuje sa dotknutým orgánom doporučene: 
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

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

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

odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 OS Bratislava 3 

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

6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 

7. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KOi, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1 

9. Slovenský zväz telesne postihnutých, ševčenkova 19, 8S1 01 Bratislava S 

10.Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 SO Bratislava 4 

11.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 

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

13.Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
14.SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 8S1 01 Bratislava S 

1S.UPC Broadband Slovensko, s.r.o. , Ševčenkova 36, 8S1 06 Bratislava S 

16.0TNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava (správca siete SWAN, a.s.) 

17.BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 8S1 01 Bratislava S 

18.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m., Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 

19.Min. obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 
20.VNET, a.s., Námestie hraničiarov 39, 8S1 03 Bratislava (OCAM a Primanet) 

21.Michlovsky, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (prevádzkovateľTKM Orange Slovensko, a.s.) 

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

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

24.DPB, a.s., sekcia DC, odd. správy PTZ, Olejkárska 1, 814 S2 Bratislava 1 

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

26.Siemens s.r.o ., Lamačská 3/ A, 841 04 Bratislava 4 

Na vedomie 
2 7. DPB a.s., Olejkárska 1, 814 S2 Bratislava 1-nemá účinok doručenia 

Na zverejnenie: 
28.BSK, Sabinovská 16, 820 OS Bratislava 2S - na zverejnenie na úradnej tabuli 

ť]9. Miestny úrad MČ Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 so žiadosťou 
o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli 

Dátum vyvesenia: 2 3. 03. 2018 
Odtlačok pečiatky, podpis: 
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LEGENDA 

PROJ. TRASA TROLEJBUSOVEJ TRATE 

EXIST. TROLEJBUSOVÉ TRATE 

OBVOD STAVENISKA 

c 
Vypracoval:, ~ ~ v Zodp. projektant: Hl. inž. projektuh ŕv v 

1 

ING.M.BUTORO í1/, ING.M.RYBÁR ING.K.KOLAD a r:2 : .. 
1/ Okres (obvod) stavby: 

a 
Kontroloval: h ŕv Račianske mýto 1/0 
ING.K.KOLAD BRATISLAVA 1. 831 02 Bratislava 

Objednavatel: tel 02 / 4463 5331 

Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
e-mail delles@deltes sk 

Stupel'í : Form6t: 

DRS 3 X A4 

TT CINTORÍNSKA - DUNAJSKÁ 06tum: Č.zák. : 

11.2016 1622 
Mierko: Arch.č.: 

Objekt: - 1622/2016 
Príloha č . : Súprava č.: 

Celková situácia stavby c "'--"'l 
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O Pri cewa terhou seCoopers 
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