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MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA  KARLOVA  VES 
                                      Nám. sv. Františka 8, 842 62  Bratislava 4 

 

 

č. j.: KV/SÚ/2592/2022/15420/DH                                                                                             Bratislava 5.10.2022
       

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA SPOJENÉHO SO ZMENOU STAVBY  

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA S MIESTNYM ZISŤOVANÍM 

 

Dňa 23.3.2022, s doplnením v dňoch 28.4.2022, 15.6.2022, 8.7.2022 a 21.7.2022, podal stavebník Hlavné mesto SR 

Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99  Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia vo veci povolenia užívania časti stavby s názvom: 

 

„Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“  

(ďalej len „stavba“) 

 

v rozsahu stavebných objektov: 

• SO 324 Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova 

• SO 325 Úprava oplotenia v križovatke Molecova 

• SO 511 Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel - Molecova 

• SO 512 Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves 

• SO 513 Úprava verejného osvetlenia, úsek Obratisko Karlova Ves - Hanulova 

• SO 531 Preložky NN vedenia 

• SO 532 Preložky VN vedenia 

• SO 533 Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom, 

 

miesto stavby: prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je 

situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod  

Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou, v rozsahu kolaudovaných 

stavebných objektov na pozemkoch: 

  

• SO 324 Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova - na pozemkoch registra „C“ parc.č. 1152/1 a 914/4 

(v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 4401/2) v k.ú. Karlova Ves (v zmysle geodetického zamerania Ing. Martin 

Skukalík – GEOKOD, s.r.o., z 16.10.2020) 

 

• SO 325 Úprava oplotenia v križovatke Molecova - na pozemku registra „C“ parc.č. 915/2 v k.ú. Karlova Ves (v 

zmysle geodetického zamerania Ing. Martin Skukalík – GEOKOD, s.r.o., z 23.4.2020) 

 

• SO 511 Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel - Molecova - na pozemkoch registra „C“ parc.č. 1152/1 (v 

registri „E“ evidovaný ako parc.č. 4398, 4399, 4401/1, 4401/2 a 4397/3), parc.č. 914/4 (v registri „E“ evidovaný 

ako parc.č. 4401/2, 3250, 4399, 4397/3, 4404/1, 4405, 4406, 4407/1, 4408, 4409/1, 4410, 4411, 4412/1, 3249, 4414/2, 

3320, 3248, 3247 a 3246), parc.č. 915/2, parc.č. 913 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3250 a 3320), parc.č. 912 

(v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3250, 3319, 144/2, 3247, 3248 a 3246), parc.č. 911/3 (v registri „E“ evidovaný 

ako parc.č. 144/2), parc.č. 879/22 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 144/2, 3252/3, 143/2, 3251/17 a 3251/13), 

parc.č. 879/7, 879/14, 879/8, 879/33, 879/32, 879/1, 879/31, 879/30, 879/23, parc.č. 874/1 (v registri „E“ evidovaný 

ako parc.č. 3251/7, 3251/2, 3251/1, 3246, 3324/1, 22396 a 20512), parc.č. 911/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3246), parc.č. 874/6, 874/2, parc.č. 887/6 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 143/2), parc.č. 910/13 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 143/2, 3319, 3254/1, 3254/2 a 3254/3), parc.č. 3073/1 (v registri „E“ evidovaný ako 

parc.č. 3246, 4446, 4438, 4437/2, 4440/2, 4447/1, 4444/1, 20513/2, 20513/1, 20515/2 a 22343), parc.č. 3072/1 (v 

registri „E“ evidovaný ako parc.č. 20510/8), parc.č. 3110/10, 3110/12, 3110/11, 3110/9, 3073/7, 3051/9, 3073/3, 

3051/10, 3117/11, 3051/31, 3051/66, 3051/25, 3051/11, 3051/12, 3051/49, 3051/16 a 3054/12, parc.č. 3068/3 (v 

registri „E“ evidovaný ako parc.č. 20798, 22393/1, 20800, 22393/1, 20801 a 20798), parc.č. 3071/16 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 22393/1), parc.č. 3071/15 a 3175/12, ďalej parc.č. 3072/2 (v registri „E“ evidovaný ako 

parc.č. 22344/1 a 2039), parc.č. 3073/2 a 3174/6  (v registri „E“ evidované ako parc.č. 22344/1), parc.č. 873/2, 

parc.č. 839/3 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 20510/7 a 20510/34), parc.č. 3071/1 (v registri „E“ evidovaný 

ako parc.č. 20510/7, 20510/8, 22343, 20507/2, 20505, 20504 a 20154), parc.č. 790/1 (v registri „E“ evidovaný ako 

parc.č. 20504, 22338 a 20154), parc.č. 3051/24, 3051/8, 3051/7, 3072/3, 3051/3, 3051/5, 3055/2, 3069/11, a parc.č. 

3071/2 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 20794/2 a 21513),  všetky v k.ú. Karlova Ves; ďalej na pozemkoch 
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registra „C“ parc.č. 2036/2 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 22344/3), parc.č. 2036/8, 2036/15, 2044/14, 

21513/11, 22344/8, 22344/9, 22344/6, 22344/7, 22344/2, 20826/2 a 22372/35, parc.č. 2001/1 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 2033), parc.č. 1996/3, parc.č. 22344/64 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 1975/16), 

parc.č. 21462/4 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 22344/2), parc.č. 1707/4, parc.č. 1705/7 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 1705/100), parc.č. 22344/33, 22344/38 a parc.č. 22344/3 (v registri „E“ evidovaný ako 

parc.č. 22344/2), všetky v k.ú. Staré Mesto (v zmysle geodetického zamerania Ing. Boris Chvostek – GeoWGS,s.r.o., 

z 12.10.2020); 

 

• SO 512 Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova – obratisko Karlova Ves – na pozemkoch registra 

„C“ parc.č. 914/4 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č.  4399 a 4397/3), parc.č. 1152/1 (v registri „E“ evidovaný 

ako parc.č. 4397/3 a 4426), parc.č. 910/13 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3254/2, 3254/3, 164, 3268, 3271, 

3273, 3274, 3277, 3279, 3285 a 3283), parc.č. 910/9, parc.č. 1160/8, parc.č. 913 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3271), parc.č. 912 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3271 a 3270/1), parc.č. 1370/1 (v registri „E“ evidovaný 

ako parc.č. 3289, 3319, 4378, 4377, 3298/13, 3298/5, 3321 a 4366/1), parc.č. 671 (v registri „E“ evidovaný ako 

parc.č. 3289, 3288 a 3287), parc.č. 668/46 a 668/29, parc.č. 1364/4 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 4377, 

4366/1 a 4368/4), parc.č. 1370/2, parc.č. 1372 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 4368/4, 4366/4, 3321, 3298/19, 

3307/3, 3307/2, 3313, 3315 a 3314), parc.č. 668/26 a 668/31, parc.č. 668/32 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3298/11 a 3300), parc.č. 390 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3300), parc.č. 362/3 (v registri „E“ evidovaný 

ako parc.č. 3300), parc.č. 362/1, parc.č. 332/5 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3341/2, 381, 3345/1, 3348/2, 

3349, 3325/1, 3329/3, 3329/4, 3334 a 3427/1), parc.č. 1376/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3550), parc.č. 

1826/9 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3592 a 3593/1), parc.č. 2029/2 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3332/1, 3593/1, 3520 a 3332/2), parc.č. 2030 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3332/2), parc.č. 2057 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3332/2), parc.č. 2058/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3332/2, 3519, 3333, 3504/2 

a 3505), parc.č. 287/6 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3460), parc.č. 2069 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3761/2 a 3762/1), parc.č. 2012/1, parc.č. 2056 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3771/2), parc.č. 287/1 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3496/2, 3501, 3504/2 a 3504/1), parc.č. 2060/3 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3504/2, 3505, 3716, 3714/1, 3711, 3708/2, 3707/1, 3706, 3705, 3704, 3703 a 3701/2), parc.č. 2057 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3504/2 a 3505), parc.č. 2097/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3716, 3715, 3712, 

3714/1, 3711, 3710 a 3709), parc.č. 11/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3684/2), parc.č. 10/2, parc.č. 10/1 (v 

registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3684/1), 3/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3684/1), parc.č. 3/11, parc.č. 5 

(v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3684/1 a 3726/1), parc.č. 2098 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3724/3 a 

3725), parc.č. 2172 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3725), parc.č. 2209 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3725, 3726/2, 3726/3 a 3727/1), parc.č. 176/14 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3731, 3654, 3591, 3592, 3593, 

3594, 3595, 3587/1, 3589/1, 3586/102 a 3586/101), parc.č. 2367/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3591 a 

3592), parc.č. 2213 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3651/4, 3651/5, 3652 a 3620), parc.č. 2214 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3620 a 3653), parc.č. 2340/7 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3620, 3653, 3590, 

3619/1, 3594, 3595 a 3589/1), parc.č. 2340/15, parc.č. 2341/1, parc.č. 2341/3 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3618/2), parc.č. 2342, parc.č. 2344 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3589/1, 3586/102 a 3586/101), parc.č. 

2365/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3594, 3593, 3592 a 3590), parc.č. 2365/2 (v registri „E“ evidovaný ako 

parc.č. 3589/2), parc.č. 2366/2 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3589/2), a parc.č. 2367/2 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3589/2), všetky v k.ú. Karlova Ves (v zmysle geodetického zamerania Ing. Martin 

Skukalík – GEOKOD, s.r.o., z 18.9.2020); 

 

• SO 513 Úprava verejného osvetlenia, úsek Obratisko Karlova Ves – Hanulova - na pozemkoch registra 

„C“ parc.č. 2344 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3586/101 a 3585/1), parc.č. 2353/9 (v registri „E“ evidovaný 

ako parc.č. 3585/1 a 3579/1), parc.č. 2365/2 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3579/2, 3578/2 a 3575/2), parc.č. 

176/14 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3586/101, 3585/1, 3579/1 a 3578/1), všetky v k.ú. Karlova Ves; ďalej 

na pozemkoch registra „C“ parc.č. 2414/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3439, 3582, 3434 a 3433), parc.č. 

2413/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3438/2, 3435/1, 3582/2 a 3432/200), parc.č. 2415/32 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3434 a 3433), parc.č. 2411/129 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3432/200), parc.č. 

2412/23 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3432/200), parc.č. 2415/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3271/1, 

3270/1 a 3274/200), parc.č. 2414/10 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3271/1), parc.č. 2413/11 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3271/1), parc.č. 2411/58, parc.č. 2411/57, parc.č. 2432/51, parc.č. 2432/40 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3111/1, 3108/300, 3107/300 a 3104/300), parc.č. 2433/160, parc.č. 2726/91 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 3104/300), parc.č. 2726/90, parc.č. 2726/13 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3100 a 

3097/300), parc.č. 2817/10, parc.č. 2375/23, parc.č. 2375/1, parc.č. 2822/16, parc.č. 2818/1, parc.č. 2881 (v registri 

„E“ evidovaný ako parc.č. 2889), parc.č. 2818/2, parc.č. 2815/1 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 2902), všetky 

v k.ú. Dúbravka (v zmysle geodetického zamerania Ing. Martin Skukalík – GEOKOD, s.r.o., z 21.9.2020); 
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• SO 531 Preložky NN vedenia - na pozemkoch registra „C“ parc.č. 914/4 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

4401/2, 4404/1, 4405, 4406, 4407/1, 4408, 4409/1, 4410 a 4411), parc.č. 2340/7 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3653 a 3590), parc.č. 2341/1, 2342, a parc.č. 2340/15, všetky v k.ú. Karlova Ves (v zmysle geodetického zamerania 

Ing. Martin Skukalík – GEOKOD, s.r.o., z 12.10.2020) 

 

• SO 532 Preložky VN vedenia - na pozemkoch registra „C“ parc.č. 879/7, 887/6 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

143/2), 910/13 a 911/3 (v registri „E“ evidované ako parc.č. 3319), parc.č. 912 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 

3319 a 3250), parc.č. 913 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3250), parc.č. 914/4 (v registri „E“ evidovaný ako 

parc.č. 4401/2, 4404/1, 4405, 4406, 4407/1, 4408, 4409/1, 4410, 4411 a 4412/1) v k.ú. Karlova Ves (v zmysle 

geodetického zamerania Ing. Martin Skukalík – GEOKOD, s.r.o., z 22.9.2020) 

 

• SO 533 Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom – na pozemkoch registra „C“ parc.č. 22372/98, 22372/12, 

22344/48, 22344/51, 22344/2, 22344/3 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 22344/2), parc.č. 22344/34 a 21462/4 

(v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 22344/2 a 22344/1) v k.ú. Staré mesto; ďalej na pozemkoch parc.č. 914/4 (v 

registri „E“ evidovaný ako parc.č. 4401/2), parc.č. 1372 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3321), parc.č. 1826/9 

a 1373 (v registri „E“ evidované ako parc.č. 3554/2), parc.č. 1374 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3554/2, 

3558/2 a 3328/7), parc.č. 1375 (v registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3328/7, 3519 a 3329/6), a parc.č. 332/5 (v 

registri „E“ evidovaný ako parc.č. 3329/6), všetky v k.ú. Karlova Ves. 

 

Účel stavby: Cieľom  stavby je zmodernizovať električkovú radiálu  pri  zabezpečení  preferencie električkových 

vozidiel a dosiahnutí čo najvyššej prevádzkovej rýchlosti, pri súčasnom znížení hlučnosti trate a vznikajúcich vibrácii 

z prevádzky. Súčasťou stavby je aj úprava priľahlých cestných komunikácii a zástaviek. Vyššie spomenuté stavebné 

úpravy si vyžiadajú aj zrealizovanie preložiek niektorých inžinierskych sieti, ich úpravu pre zabezpečenie súladu s 

príslušnými normami, prípadne zvýšenie ich ochrany počas realizácie stavby, ďalej zrealizovanie úprav na verejnom 

osvetlení, ako aj stavebné úpravy jestvujúceho kolektora a oplotenia na križovatke ulíc Molecova – Karloveská, 

 

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie vo veci povolenia užívania časti stavby.  

 

Na predmetnú stavbu ako celok bolo vydané Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves územné rozhodnutie 

o umiestnení líniovej stavby (električkovej dráhy) pod č. KV/SU/3427/2015/18640/KJ zo dňa 11.12.2015, ktoré bolo 

v odvolacom konaní potvrdené rozhodnutím Okresného úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, 

oddelením štátnej stavebnej správy, č. OU-BA-OVBP2-2016/41569-KAZ zo dňa 24.05.2016, a ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 14.06.2016.  

Následne bolo vydané Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves stavebné povolenie č. 

KV/SU/2002/2016/21867/KJ zo dňa 30.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.1.2017, v rozsahu stavebných 

objektov:   

• SO 324 Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova 

• SO 325 Úprava oplotenia v križovatke Molecova 

• SO 511 Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel - Molecova 

• SO 512 Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova – obratisko Karlova Ves 

• SO 513 Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karlova Ves – Hanulova 

• SO 531 Preložky NN vedenia 

• SO 532 Preložky VN vedenia 

• SO 533 Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom 

• SO 534 Preložka oznamovacích vedení UPC 

• SO 535 Preložka oznamovacích vedení ZSE  

• SO 536 Preložka oznamovacích vedení HDPE Slovanet 

• SO 537 Preložka oznamovacích vedení SWAN 

• SO 703 Úpravy plynovodov,  

 

a rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia pod č. KV/SU/165/2019/1259/DH zo dňa 17.1.2019, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 19.2.2019.   

 

Pre povolenie užívania stavebného objektu SO 703 Úpravy plynovodov, bolo Mestskou časťou Bratislava – Karlova 

Ves, vydané kolaudačné rozhodnutie pod č. KV/SÚ/1032/2021/11427/DH zo dňa 8.9.2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 21.10.2021.    
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Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, 

v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, a súčasne určený stavebný 

úrad podľa § 119 ods.1 stavebného zákona v zmysle listu Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej 

politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy, č. OU-BA-OVBP2-2016/51583-FIC zo dňa 6.5.2016, v súlade 

s ustanovením § 80 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznamuje začatie kolaudačného 

konania, ktoré stavebný úrad spojil v zmysle § 81 ods. 4 stavebného zákona so zmenou stavby (§68), vzhľadom 

na nepodstatné zmeny skutočného realizovania stavby oproti overenej dokumentácii v stavebnom konaní.  

 

Za účelom preverenia skutočného stavu veci stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň  

4.11.2022 (piatok) o 9,00 hod., 

 

so stretnutím pozvaných v parku na križovatke ulíc Karloveská a Molecova ulica pri čerpacej stanici Shell.   

  

 

Vzhľadom na to, že k navrhovanej činnosti Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“), vydal rozhodnutie pod 

č. OÚ-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA zo dňa 14.7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.8.2015, stavebný úrad 

podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona o EIA listom č. KV/SÚ/2592/2022/11089/DH zo dňa 19.5.2022 zverejnil na 

úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves kópiu návrhu na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia predmetného stavebného objektu s oznámením o začatí správneho konania. 

Súčasne stavebný úrad v zmysle §38 zákona o EIA v spojení s § 140c ods. 2 stavebného zákona listom č. 

KV/SÚ/2592/2022/11093/DH zo dňa 19.5.2022 zaslal Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušnému orgánu, podklady pre 

vydanie záväzného stanoviska dotknutého orgánu ku kolaudačnému konaniu predmetnej časti stavby zmysle § 38 ods. 

4 písm. d) zákona o EIA. 

 Okresný úrad Bratislava vydal k predmetnej stavbe záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2022/114427-003 

zo dňa 20.7.2022, ktorým potvrdilo že predmetný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia je v súlade so zákonom 

o EIA, a s vydaným rozhodnutím č. OÚ-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA zo dňa 14.7.2015 a jeho podmienkami.  

 

Predmet kolaudačného konania:  

 

• SO 324 Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecova – účelom stavebného objektu bola stavebná úprava 

kolektora Molecova na úseku rekonštruovanej trate Dúbravsko – Karloveskej radiály. Po požadovanej úprave 

komunikácie v križovatke Molecova – Karloveská bol jestvujúci únikový výlez z kolektora s poklopom 

premiestnený cca o 6,5 m smerom na pôvodnú zastávku MHD do výklenku E1, tak, aby vyhovoval zaťaženiu od 

dopravy, ktorým pred úpravou odbočnej vetvy na Molecovu ul. nebol kolektor zaťažený.  Celá konštrukcia stropnej 

dosky kolektora bola opatrená hydroizoláciou, nový poklop bol realizovaný tak, aby bránil vnikaniu dažďovej vody, 

výlez bol opatrený rebríkom, a v rámci úpravy elektroinštalácie bolo premiestnené ovládanie osvetlenia a čidlo 

otvárania poklopu.  

- bez zmeny oproti overenej dokumentácii 

 

• SO 325 Úprava oplotenia v križovatke Molecova – predmetom riešenia objektu je úprava oplotenia na križovatke 

ulíc Molecova a Karloveská, ktorá vyplynula z nutnosti rozšírenia cestnej komunikácie a z úpravy chodníka v tomto 

mieste. Bola realizovaná nová konštrukcia oplotenia zo zváraných oceľových profilov, na betónovom sokli, celkovej 

dĺžky 12,5 m, napojená na existujúcu konštrukciu oplotenia. Oceľová časť oplotenia zo zváraných profilov je v dĺžke 

17,3 m. 

- bez zmeny oproti overenej dokumentácii 
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• SO 511 Preložka verejného osvetlenia, úsek tunel Molecova – v rámci stavby došlo v predmetnom úseku ku 

kompletnej rekonštrukcii objektu trolejového vedenia (SO 501), ktorá obsahovala aj demontáž pôvodných trakčných 

stožiarov, ktoré zároveň plnili funkciu osvetľovacích staožiarov. Celkom bolo v rámci objektu SO 501 

zdemontovaných 224 svietidiel, 174 jednoramenných výložníkov a 8 dvojramenných výložníkov a 2 trojramenné 

výložníky. V rámci tohoto objektu boli zdemontované 2ks osvetľovacích stožiarov pri moste Lafranconi, 1ks 

osvetľovací stožiar príjazdnej vetvy z Devínskej cesty v križovatke Riviéra a 2ks osvetľovacích stožiarov na 

Karloveskej ulici. Následne sa v celom úseku na ulici Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, (od tunela), Botanickej ulice, 

a v časti Karloveskej ulice, po križovatku s Molecovou ulicou, vybudovalo nové verejné osvetlenie. Pozostáva 

z nových LED svietidiel, umiestnených vo výške 10 m nad niveletou komunikácií na nových trakčných stožiaroch 

výšky 8,5 m, ďalej 10 ks nových osvetľovacích stožiarov verejného osvetlenia (typu OSUD 10), 5 ks osvetľovacích 

prírubových staožiarov (typu St 150/76P), a 12 ks samostatných stožiarov pre osvetlenie priechodov pre chodcov  

typu OSUD-OP-06 P výšky 6 m, zo 6 ks nových rozvádzačov verejného osvetlenia RVO 239, RVO 238, RVO 220, 

RVO 1, RVO 2 a RVO 845, a 1ks RIS, ktoré sa umiestnili v miestach pôvodných rozvádzačov, a z nového káblového 

rozvodu vedením CYKY 4x16 mm2 v celkovej dĺžke 7 738 m, ktorý je umietsnený v korugovaných chráničkách. 

Pripojenie nových rozvádzačov RVO na rozvodnú sieť ZSD, a.s. zostalo pôvodné.  

- zmena oproti overenej dokumentácii pozostáva zo skutočnosi, že niektoré trakčné stožiare (v počte 4 ks), úseku 

pred tunelom a River parkom, a tiež z časti v križovatke Riviéra a v súkromnej záhrade na pozemku parc.č. 

873/5 v k.ú. Karlova Ves,  neboli demontované a zostali zachované došlo len k výmene výbojkových svietidiel 

za svietidlá LED a boli iba povrchovo upravené. Pôvodný káblový rozvod v týchto úsekoch ostal zachovaný.  

 

• SO 512 Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova – obratisko Karlova Ves – v predmetnom úseku bolo 

demontovaných 18 kombinovaných stožiarov VO, 185 svietidiel, 40 jednoramenných výložníkov, 2 dvojramenné 

výložníky a 2 trojramenné výložníky. V predmetnom úseku sa následne v rámci stavby verejné osvetlenie 

zmodernizovalo novými svietidlami s LED technológiou typ SITECO Streetlight 11 midi LED, ktoré nahradili 

pôvodné výbojkové svietidlá typu SR 100. Sú umiestnené na jestvujúcich výložníkoch osvetľovacích stožiarov, 

ktoré ostali na na nových výložníkoch nových osvetľovacích stožiarov. V úsekoch, kde došlo k rozšíreniu 

komunikácií, a v úseku pred obratiskom a v samotnom novom obratisku, došlo k demontáži jestvujúcich 

osvetľovacícjh a trakčných stožiarov, ktoré slúžili aj jako osvetľovacie , a vybudovalo sa nové verejné osvetlenie na 

nových výložníkoch, votknutých do nových trakčných stožiarov, ktoré sú súčasťou stavebného objektu SO 502. 

priechody pre chodcov sú osvetlené svietidlami osadenými na samostane stožiare typu OSUD-OP-06 P výšky 6m. 

Na všetkých pôvodných stožiaroch a pôvodných výložníkoch sa vykonala nová povrchová úprava. Napájanie a 

ovládanie veřejného osvetlenia je z jestvujúcich rozvádzačov veřejného osvetlenia RVO 854, RVO 853, RVO 856, 

RVO 858, RVO 852, RVO 867, RVO 860, RVO 860, RVO 849 a RVO 848. Trasy nových káblových rozvodov 

verejného osvetlenia sú realizované káblami CYKY 4x16 mm2, vo výkopoch v korucgovaných chráničkách 

FXKVR 63. Při križoavní komunikácií a tělesa električkovej trate, sú káblové vedenia uložené do chráničiek 

FXKVR 110. Pôvodné rozvádzače RVO boli očistené od grafitov a natreté trvácnym náterovým systémom PCS – 

Antigraffity.  

- bez zmeny oproti overenej dokumentácii 

 

• SO 513 Úprava verejného osvetlenia, úsek obratisko Karlova Ves – Hanulova – v predmetnom úseku bolo 

zdemontovaných 140 svietidiel a 4 jednoramenné výložníky. V celo úseku bolo následne verejné osvetlenie 

zmodernizované novými svietidlami s LED technológiou typ SITECO Streetlight 11 midi LED, ktoré nahradili 

pôvodné výbojkové svietidlá typu SR 100. Pred križovatkou s Harmincovou ulicou, kde došlo k rozšíreniu 

komunikácie M. Sch. Trnavského, boli demontované jestvujúce osvetľovacie stožiare a bolo vybudované nové 

verejné osvetlenie, vrátane nových osvetľovacích stožiarov a káblového rozvodu. Svietidlá sú umiestnené na 

jestvujúcich pôvodných výložníkoch kombinovaných stožiarov, ktoré zostávali a na nových výložníkoch nových 

osvetľovacích stožiarov, ktoré sú súčasťou SO 503. Osvetlenie priechodov pre chodcov je zrealizované novými 

svietidlami s pravostrannou, alebo ľavostrannou optikou, typu P alebo L: Streetlight 11 midi LED, osadenými na 

samostatných stožiaroch pre osvetlenie priechodov pre chodcov typi OSUD-OP-06 P, výšky 6 m. Na všetkých 

jestvujúcich stožiaroch sa sa vykonanla povrchová úprava očistením od koróziea starého náteru na boli natreté 

základným, medzivrstvovým a povrchovým náterom RAL 7035. Napájanie a ovládanie verejnéh osvetlenia je 

realizované z jestvujúcich rozvádzačov veřejného osvetlenia RVO 848, RVO 847, RVO 818, RVO 819, a RVO 801,  

káblami CYKY 4x16 mm2, v miestach kde je navrhované verejné osvetlenie na nových osvetľovacích stožiarocha 

prepojilio sa s elektrovýzbrojou jestvujúcich osvetľovacích stožiarov. Káblové vedenia sú v chodníkoch a pri 

križovaní komunikácií a telesa električkovej trate uložené vo výkopoch v korugovaných chráničkách FXKVR 63.   

- bez zmeny oproti overenej dokumentácii 
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• SO 531 Preložky NN vedenia – stavebný objekt riešil preložky existujúcich NN vedení, ktoré svojou polohou 

zasahovali do modernizácie električkovej trate. Úpravy sa týkali kábla ZSD, a.s. AYKY-J 3x185+95mm2 na 

zastávke Molecova, pričom časť kábla sa nahradila novým, uloženým v chráničke, a napojila do jestvujúcej 

prípojkovej skrine PRIS. Ďalej bola realizovaná predkládka prípojkovej skrine PRIS2 (ZSD - č. 0483-058) a 

elektromerového rozvádzača RE (JCDecaux Slovakia s.r.o. – č. 03-RE-63PRI) v priestore električkového obratiska,  

a nového káblového napojenia budovy obratiska a rozvádzača pre napojenie billboardu v priestore obratiska. 

- bez zmeny oproti overenej dokumentácii 

  

• SO 532 Preložky VN vedenia – pri rozširovaní cestnej komunikácie pri rekonštrukcii električkovej trate v priestore 

zastávky Molecova došlo ku kolízii s existujúcim káblovým VN vedením č. 486 (22-ANKTOYPV 3x240), č. 483 

(22-3xAXEKCEY 1x240), č. 2006 a č. 2007 (3xAXENCY 1x240) ZSD, a.s., ktoré sa preložilo do novej trasy. 

Preložky sa vyhotovili novými káblami typu 22-NA2XS2Y 3x1x240 mm2 v trase pod cestou do oceľových 

chráničiek DN200 a mimo cesty do plastových chráničik DN160. Káble sa spojili s existujúcim vedením pomocou 

VN spojok.  

- zmeny oproti overenej dokumentácii pozostávajú v úprave trasy VN preložiek z dôvodu hustej siete jestvujúcich 

podzemných inžinierskych sietí v predmetnej lokalite. Zmeny treasy boli odsúhlasené správcom káblových 

vedení VN.  

 

• SO 533 Preložka oznamovacích vedení Slovak Telekom – na miestach, kde boli jestvujúce vedenia v kolízii so 

stavebnými úpravami nástupísk, komunikácií, podchodov apod., sa ochránili tietokáble a položením betónových 

dosiek nad vedenia. V ostatních miestach križovania s električkovou traťou, sa tieto vedenia preložili novou dĺžkou, 

do hĺbky minimálne 40 cm pod dnom trativodu. Súčasne bolo zrealizované ochránenie vedenia v predpísaných 

dĺžkach na oboch koncoch vedenia.   

- bez zmeny oproti overenej dokumentácii 

  

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská k povoleniu užívania 

predmetnej časti stavby môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 80 ods. 2 

stavebného zákona). 

K ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zisťovaním v konaní je stavebník súčasne povinný pripraviť 

kompletné doklady podľa §§ 81 a 81b písm. e) stavebného zákona a §18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

Upozornenie: V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "správny poriadok") 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. Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy 

a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 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 ohliadke, 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 před dňom miestneho zisťovania nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove miestneho 

úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, na prízemí v kancelárii č. 161 v úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 12;  

13 - 17 hod.. 

 

Stavebný úrad v tejto súvislosti upozorňuje zástupcov dotknutých orgánov na možnosť predrokovania, resp. 

predbežnej individuálnej ohliadky stavby, ktorú si je možné dohodnúť so zástupcom stavebníka v čase pred 

vytýčeným dátumom ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.  

 

 

 

 

       Dana Čahojová 

                                                                                         starostka 
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Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ 

Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa toto oznámenie zverejňuje aj 

na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskej časti Bratislava 

– Staré mesto a Mestskej časti – Dúbravka. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku 

späť. 

 

Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, P.O.Box 192, 814 99  Bratislava 

- oddelenie mestskej mobility 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, P.O.Box 192, 814 99  Bratislava 

- oddelenie správy nehnuteľností  

3. Karol Kubovčák, Ružová dolina 623/29, 821 09 Bratislava  

4. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01  Bratislava  

5. River Park Base, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02  Bratislava 

6. Židovská náboženská obec Bratislava, Kozia 18, 811 03 Bratislava  

7. PaedDr. Martin Lipovský, Na aleji 2357/19, 900 31  Stupava  

8. Karol Fabián, Pod Rovnicami 9, 841 04  Bratislava  

9. Margita Tóthová, Krásnohorská 18, 851 07  Bratislava 

10.  Slovak Estate, s.r.o., Tallerova 4, 811 02  Bratislava  

11.  Ing. Eva Janíková, Planckova 1209/1, 851 01  Bratislava 

12.  Michael Dragašič, Timravina 3, 811 06  Bratislava   

13.  Martin Majerníček, Rovniankova 14, 851 02  Bratislava  

14.  Magdaléna Bohunská, Astronomická 11, 821 01  Bratislava   

15.  MUDr. Ján Čáp, Nové záhrady 4, 821 05  Bratislava   

16.  Margita Jablonková, Devínska cesta 38, 841 04  Bratislava  

17.  Zdenko Dubek, Karloveská 39, 841 04  Bratislava   

18.  František Dubek, Budatínska 25, 851 06  Bratislava  

19.  Ján Dubek, Osuského 30, 851 03  Bratislava  

20.  Pavol Dubek, Karloveská 1D, 841 04  Bratislava  

21.  Miroslav Dubek, Varšavská 21, 831 03  Bratislava  

22.  Karin Pavličičová, Smolenická 12, 851 05  Bratislava 

23.  Ľubomír Dubek, Tupolevova 2, 851 01  Bratislava 

24.  Eduard Baranovič, Donská 60, 841 06 Bratislava  

25.  Miloš Darovec, Drobného 16, 841 01  Bratislava  

26.  Eva Darovcová, Drobného 16, 841 01  Bratislava  

27.  Dana Machová, Hraničná 3, 821 05  Bratislava  

28.  Ing. Miloš Darovec, Nad Dunajom 2, 841 04  Bratislava   

29.  Anton Darovec, Plavecký Štvrtok 3556, 900 68  Plavecký Štvrtok 

30.  Jana Rusková, Novoveská 26, 841 07  Bratislava  

31.  Peter Darovec, Tulipánová 14, 841 01  Bratislava  

32.  Dušan Darovec, Jadranská 4, 841 01  Bratislava  

33.  Ing. Oľga Maršalková, Kpt. Jána Rašu 6, 841 01  Bratislava  

34.  Ing. Ľubomír Darovec, Budatínska 25, 851 05  Bratislava  

35.  Pavlína Piecková, Na vŕšku 1, 811 01  Bratislava 

36.  Ľudmila Gablovičová, Rajecká 30, 821 07  Bratislava 

37.  Ľudmila Darovcová, Za hradbami 33, 902 01  Pezinok  

38.  Jarmila Rumanovská, Hradná 5, 841 10 Bratislava  

39.  Róbert Darovec, Bebravská 32, 821 07  Bratislava 

40.  Martin Darovec, Krásnohorská 7, 851 07  Bratislava  

41.  Štefan Kiss, Mierová 29, 821 05  Bratislava 

42.  Jaroslav Olšovský, Hrobákova 32, 851 02  Bratislava  

43.  Gabriela Kubíková, Znievska 3, 851 06  Bratislava  

44.  Peter Kiss, Bebravská 12, 821 07  Bratislava 

45.  Lucia Nikolová, Bajzova 14, 821 08  Bratislava  

46.  Marta Grešová, Homolova 37, 841 02  Bratislava  

47.  Dominik Zajíček, Mánesovo nám. 3, 851 01  Bratislava  

48.  Miroslav Zajíček, Fedákova 30, 841 02  Bratislava  
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49.  Ing. Ružena Józsová, Vyšehradská 15, 851 05  Bratislava  

50.  MUDr. Emília Zechmeisterová, Homolova 37, 841 02  Bratislava  

51.  Ing. Peter Kučera, Podlesná 4, 841 03  Bratislava  

52.  Daniel Juračič, Tranovského 34, 841 02  Bratislava  

53.  Ľubomír Juračič, Závodská 14, 831 06  Bratislava 

54.  Drahomír Juračič, Topoľčianska 20, 851 05 Bratislava  

55.  Martina Jedličková, Slatinská 34, 821 07  Bratislava 

56.  Martin Mračna, Lotyšská 24, 821 06  Bratislava  

57.  Rozália Encingerová, Janšákova 18, 841 07 Bratislava  

58.  Peter Fratrič, Starhradská 12, 851 03  Bratislava 

59.  Lukáš Droba, Košúty 343, 036 01  Košúty 

60.  Iveta Koleničová, Hollého 17, 811 08 Bratislava  

61.  Vladimír Droba, Lipského 4, 841 01  Bratislava  

62.  Matúš Droba, Košúty 343, 036 01  Bratislava  

63.  Katarína Katsionis, Hauptstrasse 147, 2231 Strasshof an der Nordbahn, Rakúsko 

64.  MUDr. Božena Castiglione, Špieszova 1, 841 04  Bratislava 

65.  Ing. Jana Polášková, Fándlyho 15, 811 03  Bratislava  

66.  Jarmila Gajdošová, Vodná 72, 951 97 Žitavany 

67.  SR – Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01  Piešťany 

68. Dúbravka Development, s.r.o., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava  

69.  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava  

70.  Achille k.s., Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava  

71.  LA CASA, spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01  Bratislava 

72.  IM BLAU s.r.o., Ďurgalova 16, 831 01  Bratislava    

73.  Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 

74.  Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 5, 812 49  Bratislava   

75.  LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02  Bratislava  

76.  Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04  Bratislava  

77.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  

78.  Rímskokatolícka cirkev (Bratislavská arcidiecéza), Špitálska 7, 811 08  Bratislava  

79.  Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02  Bratislava   

80.  Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava  

 

Doručí sa dotknutej verejnosti (ustanovenie § 24 zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 24/2006 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie):  

81. Občianske združenie Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 

82. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, zastúpená Ing. Martinom Fundárekom, Školská 26, 900 84 Báhoň 

83. Alžbeta  Páleníčková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava 

84. Anna  Pauliaková, Segnerova 3, 841 04 Bratislava 

85. Ing. Vladimír Dulla, Majerníkova 50, 841 05 Bratislava 

86. Ing. Juraj Kmeťko, Majerníkova 54, 841 05 Bratislava 

87. Milan Čupka, Segnerova 3, 841 04 Bratislava 

88. Lucia Blažejová, Pod Rovnicami 27, 841 04 Bratislava 

89. František Kušnír, Vrbánska 4, 841 04  Bratislava (prechodný pobyt Voderady 309, 919 42, Voderady)  

90. Bronislava Diehelová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava 

91. Lukáš Borčin, Jamnického 12, 841 05 Bratislava 

92. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava 

 

Dotknutým orgánom:  

93.  Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

94.  Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava  

95.  Mestská časť Bratislava - Karlova Ves,  Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 

96.  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, P.O.Box 192, 814 99  Bratislava  

- referát cestného správneho orgánu 

97.  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04  

 Bratislava 

      -      oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH) 
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98. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04  

Bratislava 

     - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (EIA) 

99. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 

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

101. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

102. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

103. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

 
Doručí sa so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky: 
104. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 

105. Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava  

106. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava  

107. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves -TU- 

  

Na vedomie:  

108. REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava - projektant 

109. METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie 1, 811 01  Bratislava (poštová adresa: Muchovo  

       námestie 12, 852 71 Bratislava 

110. Združenie dodávateľov DK RADIÁLA, Dunajská 48, 811 08  Bratislava  

111. MČ Bratislava Karlova Ves – starostka 

112. Spis 

113. a/a 

 

 

 

Dátum vyvesenia: .............         Dátum doručenia: ................……    Dátum zvesenia: ................ 

  pečiatka a podpis:                          pečiatka a podpis:                               pečiatka a podpis: 
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