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Čís lo záznamu: KV/SU/996/2018111110/JP v Bratislave, 15.10.2018 

ROZHODNUTIE O STAVEBNEJ UZÁVERE 

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 písm. i) zákona č.377/1 990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 
štatútu hlavného mesta Bratis lavy, v nadväznosti na § l 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, podľa 39d stavebného zákona, v nadväznosti na§ 46 zákona č. 7111967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), týmto 
rozhodnutím 

vymedzuje územie v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v území zóny Líščie údolie, v ktorom sa 
dočasne zakazuje a obmedzuje stavebná činnosť 
(podľa § 39d ods.l stavebného zákona), 

a určuje čas stavebnej uzávery 
(podľa§ 39d ods.2 a 4 stavebného zákona). 

Územie so zákazom alebo obmedzením stavebnej činnosti sa vymedzuje hranicami: 
- zo severnej strany lesným masívom Sitina a jestvujúcou zástavbou rodinných domov, 
- z východnej strany ulicou Staré grunty, 
- zo západnej strany ulicou Líščie údolie, 
- z južnej strany Svrčou ulicou. 

Presné vymedzenie územia je vyznačené vo výkrese situácie, vypracovanom Ing. arch. Evou Balašovou, 
nov. 201 5, Zóna Líščie údolie, M 1: 1 O OOO a M 1 :2000, ktoré sú nedeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. 

Rozsah zákazu a obmedzenia stavebnej činnosti: 
Vo vymedzenom území sa dočasne zakazuje stavebná činnosť - uskutočňovanie nových stavieb 

a zmien dokončených stavieb, na ktoré je potrebné: 

- územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a stavebného zákona, 
- rozhodnutie o využívaní územia podľa§ 39b stavebného zákona, 
- stavebné povolenie podľa § 55 ods. l stavebného zákona, 
- ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 písm. a), b) e) f) ah) stavebného zákona 
- ohlásenie stavebnému úradu podľa§ 55 ods. 2 písm. c), d) a g) stavebného zákona, ak stavebný úrad podľa§ 

57 ods. l stavebného zákona určil, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno 
uskutočniť len na základe stavebného povolenia, 

- zmenu v užívaní stavby podľa § 85 ods. 2 stavebného zákona. 

Toto rozhodnutie o zákaze a obmedzení stavebnej činnosti sa nevzťahuje na: 
- vykonávanie udržiavacích prác podľa § 55 ods. 2 písm. c) d) g) stavebného zákona, okrem prípadov, ak 

stavebný úrad podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona neurči l , že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo 
udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, 

- vykonávanie udržiavacích prác podľa§ 139b ods. 15 stavebného zákona, 
- uskutočňovanie tých stavieb, pre ktoré boli stavebným úradom/špeciálnym stavebným úradom ku dňu 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vydané právoplatné územné rozhodnutie, alebo stavebné 
povolenie, alebo pre ktoré stavebný úrad/špeciálny stavebný úrad oznámi l, že proti ich uskutočňovaniu nemá 
námietky, 



uskutočňovanie zmien stavieb (zmena rozostavanej stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného 
zákona, alebo zmena dokončenej stavby podľa§ 139b ods.5 stavebného zákona), ak je rozsah zmeny stavby v 
súlade s územným rozhodnutím, alebo so stavebným povolením v spojenom územnom a stavebnom konaním, 
ktoré nadobudli právoplatnosť pred nadobudnutím právoplatnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere, 
alebo ak zmena stavby nevyžaduje územné rozhodnutie, 

- podzemné inž inierske stavby, ak sú potrebné pre existujúcu zástavbu. 

Čas platnosti stavebnej uzávery sa určuje do nadobud nutia účinnosti všeobecne záväzného 
nariadenia tunajšej mestskej časti, ktorým budú vyhlásené záväzné časti územného plánu zóny - Líščie 

údolie, najdlhšie na dobu 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

O prípadných výnimkách zo stavebnej uzáve1y, podľa § 41 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad 
rozhodne v samostatnom správnom konaní, začatom na návrh účastníka konania alebo z podnetu stavebného 
úradu (ex officio ). 

Podmienky pre vyhlásenie uzávery vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava záväzným stanoviskom č. KPUBA-
2016/8155-2/20178/JUR, DIM zo dňa 21.3.2016 doručeným do podateľne miestneho úradu dňa 

29.3.2016 súhlasí s vyhlásením stavebnej uzávery a konštatuje že: 
1. Riešená lokalita nie je súčasťou pamiatkového územia a nenachádzajú sa v nej kultúrne pamiatky 

zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. 
2. V riešenom území sa nachádza kultúrna pamiatka evidovaná v zozname pamätihodností mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves pod označením Vínna pivnica. Pamätihodnosti, ktorých zoznamy 
vedú jednotlivé obce podliehajú ochrane na základe VZN BSK č . 1120 13 zo dňa 20.9.20 13 

3. K žiadosti o podklady k riešeniu územného plánu zóny Líščie údolie vydal KPÚ BA záväzné 
stanovisko KPUBA-2015/8043-2/1 8952/JUR,DIM zo dňa 8.4.20 15. 

2. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratis lava, vyjadrením č. SW-23 10/2016 zo dňa 8.3.2016 doručeným do 
podateľne Miestneho úradu dňa 14.3.2016 s vydaním rozhodnutia o stavebnej uzáver súhlasí za 
nasledovných podmienok: 

V rámci opatrení na funkčné a priestorové usporiadanie územia žiadame vyňať zo stavebnej 
uzávery, resp. povoliť výnimku - vykonávanie udržiavacích prác v súvislosti s potrebou 
prevádzky a údržby existujúcich našich podzemných vedení vo vyššie spomínaných uliciach 
dotknutej záujmovej zóny. 

3. Bratislavská teplárenská, a.s. listom č . 00690/Ba/2016/34 10-2 z 11.3.2016, doručeným do podateľne 
tunajšieho úradu dňa 17.3 .2016 listom č. 1779/Ba/2018/3410-3 z 1.8. 2018, doručeným do podateľne 
tunajšieho úradu dňa 7.8.2018 vyjadrila súhlas bez výhrad. 

Ďalš ie dotknuté orgány, vyrozumené o začatí územného konania, neoznámili v určenej alebo predÍženej lehote 
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, a v súlade s ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou 
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

Námietky účastníkov konania: 

Námietky v lehote určenej oznámením o začatí konania č.: KV/SU/1002/2016/4406/TP zo dňa 26.2.20 16 
uplatnili písomne fyzické osoby a právnické osoby: 

l. Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 83103 Bratislava, listom zo dňa 02.03.2016, prijatým tunajším 
úradom dňa 09.03.2016 a listom zo dňa 21.03.20 16, prijatým tunaj ším úradom dňa 22.03.2016. 

2. Spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s., Drieňová 14, 82 1 01 Bratislava, ktorú v konaní na základe 
poverenia zastupujú: Ing. Branislav Goga, konateľ spo l. B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 82 1 06 
Bratislava a JUDr. Milan Cíbik, Advokátska kancelária, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava, listom zo dňa 
18.03.2016,prijatým do podateľne miestneho úradu dňa 18.03 .2016. 

3. Jozef Laštík, A lej a Slobody 1890, 026 01 Dolný Kubín, listom zo dňa 18.03.20 16, prijatým tunajším 
úradom dňa 18.03.2016. 

4 . Ing. Milan Žofaj, Na Grunte 16, 83 1 52 Bratislava, listom zo dňa 18.03.2016, prijatým tunaj ším úradom 
dňa 18.03.201 6. 
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5. Bc. Milan Kotvas, Líščie údolie 92, 841 04 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším 
úradom dňa 18.03.2016. 

6. fng. Rastislav Paulíny, Jána Stanislava 18, 841 05 Bratislava, dvoma listami zo dňa 17.03.2016, prijatým 
tunaj ším úradom dňa 18.03 .20 L 6. 

7. Jozef Hamer a Klaudia Hamerová, Pod Rovnicami l O, 84 l 04 Bratislava, listom zo dňa 2 L.03.20 16, 
prijatým tunajším úradom dňa 2 1.03.2016. 

8. Viktor Smutný, Ľudovíta Fullu 8, 841 05 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším úradom 
dňa 21.03.20 16. 

9. Vladimír Smutný, Belasa 891, 900 41 Rovinka, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším úradom dňa 
2 L.03.2016. 

10. Ing. Karo l Gali, Radlinského 39, 811 07 Bratislava, listom zo dňa 22.03.2016, prij atým tunajším úradom 
dňa 22.03.2016. 

l l. Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 O 1 Bratislava, listom zo dňa 21.03.2016, prijatým tunajš ím úradom 
dňa 22.03.2016. 

12. Spoločnosť AKER, s.r.o„ Rusovská cesta 42, 851 01 Bratislava, listom zo dňa 21.03.2016, prij atým 
tunajším úradom dňa 22.03.2016. 

13. Ing. Zuzana Konečná, Hlboká cesta 3, 811 04 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajš im 
úradom dňa 22.03.2016. 

14. Ing. Peter Konečný, Ľudovíta Fullu 32, 841 05 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším 
úradom dňa 22.03.2016. 

15. Ing. Marianna Konečná, Nám. Hraničiarov 18, 851 03 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým 
tunajším úradom dňa 22.03.2016. 

16. Katarína Bruteničová, Ševčenkova 25, 851 O 1 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším 
úradom dňa 22.03.2016. 

17. Milan Minarič, Rontgenová 1 O, 851 O l Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším úradom 
dňa 22.03.2016. 

18. Spoločnosť OFZ, a.s„ 027 53 Istebné, poštová adresa 027 41 Oravský podzámok 381 (Š iroká 381), listom 
zo dňa 17.03.2016, prijatým tunaj ším úradom dňa 23.03.2016. 

19. Ing. Vladimír Klocok, Vyšnokubínska 222/127, 026 01 Vyšný Kubín, listom zo dňa 21.03.2016, prijatým 
tunajším úradom dňa 23.03.2016. 

20. listom zo dňa 15.04.2016, prijatým tunajším úradom dňa 18.04.20 16, požiadala ako vlastník susediaceho 
pozemku o účasť v konaniach týkajúcich sa pozemkov za zástavbou na ul. Staré grunty 212 a 242, JUDr. 
Monika Španitzová. Staré grunty 212, 841 04 Bratislava. 

Námietky v lehote určenej oznámením č .: KV/SU/996/2018/ 12383/JP zo dňa 18.7.2018 uplatnili písomne 
fyzické osoby a právnické osoby: 

2 1. Ing. Martin Berta, CSc„ Adámiho 20, 841 05 Bratislava, listom zo dňa 14.8.2018, prijatým tunajším 
úradom do podateľne dňa 14.8.2018. 

22. MUDr. Viera Vavrová a Peter Vavro, obaja bytom Malá 13, 811 02 Bratislava, listom zo dňa 14.8.2018, 
prijatým tunajším úradom do podateľne dňa 14.08.2018 a ďalším listom prijatým tunajším do podateľne 
dňa 21.8.2018. 

23. Viktor Smutný, Ľ.Fullu č. 8, 841 05 Bratis lava, listom zo 17.8.2018, prijatým do podateľne Miestneho 
úradu dňa 30.8.2018. 

24. AQUA THERM INVEST, a.s„ Drieňová 14, 821 01 Bratislava v zastúpení advokátskou kanceláriou 
JUDr. Milan Cíbik, Tomášikova 4, 82 L 30 Bratislava, listom zo dňa 3.9.2018, prijatým do podateľne 
Miestneho úradu dňa 6.9.2018. 

25. Spoločnosť AKER, s.r.o„ Dubnická 6, 851 O l Bratis lava listom zo dňa 31.8.2018 prijatým do podateľne 
Miestneho úradu dňa 3 .9.2018. 

26. Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 O L Bratis lava 5, listom zo dňa 31.8.2018 prijatým do podateľne 
Miestneho úradu dňa 3.9.2018. 

27. Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava zo dňa 30.8.2018 prijatým do podateľne 
Miestneho úradu dňa 4.9 .2018. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov podľa § 39 ods. 1 stavebného zákona: 
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Námietkam účastníkov konania uvedených v bodoch l. až 21. a v bodoch 23. až 26. a čiastočne aj v bode 
27. tohto rozhodnutia, ktoré sú podrobne uvedené v dôvodovej časti tohto rozhodnutia stavebný úrad nevyhovuje, 
s bližším odôvodnením v dôvodovej časti tohto rozhodnutia - Odôvodnenie. 

Námietkam účastníkov konania uvedených v bode 22. a čiastočne aj v bode 27. (ktoré sa týkajú platného 
územného rozhodnutia Č.j.: KV/SU/3 1/2018/95/ZK zo dňa 25 .l.20 l8 ktorým sa umiestnila stavba s názvom 
„Viladom Staré grunty") stavebný úrad vyhovuje, s bližším odôvodnením v dôvodovej časti tohto rozhodnutia -
Odôvodnenie. 

ODÔVODNENIE 

Stavebný úrad sa v tomto územnom konaní riadil a postupoval v súlade s ďalej uvedenými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi ustanoveniami stavebného zákona a správneho poriadku: 
stavebný zákon 
§1 
(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, 
určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, 
ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi 
trvalo udržateľného rozvoja. 
(2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na 
starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, 
na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. 

§2 
(1) Územné plánovanie zahŕňa tieto úlohy a činnosti: 

a) určuje regulatívy priestorového usporiadania a tunkčného využívania územia. 
b) určuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a určuje spôsob jeho 

ďalšieho využívania, 
c) vymedzuje chránené územia, chránené objekty, oblasti pokoja a ochranné pásma (ďalej len „ chránené časti 

krajiny"), ak nevznikajú podľa osobitných predpisov inak, a zabezpečiu·e ochranu všetkých chránených 
častí krajiny, 

d) určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredenej výstavby jedného stavebníka 
alebo viacerých stavebníkov, 

e) posudzilje a hodnotí územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a 
navrhi!f e ich rozsah, ktorý podmieňilje ich environmentálne vhodné a bezpečné využívanie, 

j) rieši umiestňovanie stavieb a určuje územno-technické, urbanistické, architektonické a environmentálne 
požiadavky na ich projektovanie a uskutočňovanie. 

g určuje zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa 
činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala ekologická 
stabilita krajiny, 

h) vytvára podklady pre tvorbu koncepcií výstavby a technického vybavenia územia, 
i) navrhi!f e poradie výstavby a využívania územia, 
j) navrhuje územno-technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na zlepšenie životného prostredia, 

dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. 
(2) Úlohy územného plánovania sa zabezpečujú 

ej územnoplánovacou činnosťou, 
d) rozhodovaním v územnom konaní 

§8 
(1) Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné vyuzivanie územia, 
zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňi!fúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovi!fe 
regulatívy priestorového usporiadania a jimkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia sa 
spracúva pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce. 
(2) Územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria: a) Koncepcia územného rozvoja Slovenska, b) územný plán regiónu, 

c) územný plán obce, d) územný plán zóny. 
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§16 
(1) Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania. 
(2) Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady. 

§ 17 
(1) Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami 
územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. Územné plány obci 
a územné plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obci, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a 
na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obci alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné 
prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj. 

§32 
Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území 
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území 
možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je 

a) rozhodnutie o umiestnení stavby, 
b) rozhodnutie o využití územia, 
c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, 
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere. 

§ 34 Účastníci územného konania 
(1) Účastníkom územného konania je navrhovatet; obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné 
konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. 
(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú 
účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 
(3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov. 

§35 
(1) Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu 
štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu 
spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa 
uvedie zoznam právnických osôb a .fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú 
navrhovateľovi známi. 

§36 
(1) Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a 
nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje 
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 
Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keďje žiadosť o územné rozhodnutie úplná. 
(2) Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná 
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný 
úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že 
sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dni. 
(3) Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a 
námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 
návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predÍži. Ak dotknutý 
orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predÍženej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
(4) Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej 
stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej 
uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného 
konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, 
že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

§39d 
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Rozhodnutie o stavebnej uzávere 
(1) Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vvmedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje 
stavebná činnosť, najmä ak bv mohla sťažiť alebo znemožniť budúce vvužívanie územia alebo jeho 
organizáciu podľa pripravovaného územného plánu. 
(2) Stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na päť rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere. 
(3) Rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác. 
(4) Ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere, alebo to isté územie ries1 
schválený územný plán zóny, stavebný úrad zruší rozhodnutie aj bez návrhu. Ak bolo rozhodnutím zriadené vecné 
bremeno zapísané v katastri nehnuteľností po zrušení rozhodnutia alebo po uplynutí času, na ktorý bola 
obmedzená jeho platnost'. stavebný úrad podá návrh na jeho výmaz. 

§40 
(2) Čas platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny, ako aj rozhodnutia o stavebnej uzávere určí stavebný 
úrad. Ak sa platnosť rozhodnutia nemôže vopred časove obmedzil'. rozhodne stavebný úrad o skončení jeho 
platnosti, ak zanikne účel, na ktorý bolo rozhodnutie vydané. 

§41 
(2) Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere v 
odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi povoliť výnimku zo stavebného zákazu alebo ~ 
obmedzenia niektorých činností v území. 

§ 55 
(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy 
neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas 
trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných 
úpravách. 
(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí 
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, 
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť 
životné prostredie; 
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií 
stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záiljmy spoločnosti; 
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad 
alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, 
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na 
existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, 

j) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a 
výška 4,5 m, 
g) pri výmene alebo dopÍňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických 
komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby, 

h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon 
neustanovuje inak. 

§ 139b 
(15) Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä 
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov 
a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, 
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, 
podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, 
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho 
súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na 
okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies 
a vnútorných rozvodov, 
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, 
e) maliarske a natieračské práce. 
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správny poriadok 
§ 18 Začatie konania 
(1) Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu. 
(2) Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci 
rozhodnút'. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán 
urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. 
(3) O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania 
alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. upovedomí ich o začatí konania 
verejnou vyhláškou. 

§ 26 Doručenie verejnou vyhláškou 
(1) Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú 
mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. 
(2) Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dn í 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. 

§46 
Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, 
musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Priebeh územného konania: 
Stavebný úrad oznámil začatie konania o stavebnej uzávere listom č. KV/SU/1002/2016/4406/TP, zo dňa 

26.2.2016, doručovaným dotknutým orgánom doporučene, účastníkom konania bolo oznámenie doručované 
verejnou vyhláškou podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona. 

Stavebný úrad za podnet na začatie územného konania o stavebnej uzávere prijal tú skutočnosť, že 
tunajšia mestská časť (obec), ako orgán územného plánovania (podľa § 16 ods.2 stavebného zákona) v súčasnosti 
obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu - územný plán zóny (podľa § 8 ods.2 písm. d) stavebného zákona). 
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny Bratislava, Karlova Ves - Líščie údolie vykonal orgán 
územného plánovania verejnou vyhláškou č. KV/UPI/177/2015/3695/DK zo dňa 4.3.2015, vyvesenou 12.3.2015 
a zvesenou 14.4.2015 a dotknutým orgánom a organizáciám listom č. KV/UPI/177/2015/3690/DK zo dňa 
4.3.2015. 
Týmto oznámením má stavebný úrad za preukázané, že obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v súlade 
s ust. § 19a a 19b ods. 1 písm. a) stavebného zákona začalo prvým úkonom - zverejnením oznámenia o začatí 
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie spôsobom v mieste obvyklým, verejnou vyhláškou. Z verejnej 
vyhlášky vyplýva, že začalo obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Bratislava, 
Karlova Ves - Líščie údolie, ktoré je v čase oznámenia vo fáze prípravných prác v zmysle stavebného zákona. 
Prílohou verejnej vyhlášky bola aj grafická príloha v M 1: l O OOO, ktorou orgán územného plánovania definoval 
hranice riešeného územia obstarávaného územného plánu zóny. V predmetnom vymedzenom území s rozlohou 
cca 39 ha sa nachádza viac ako 500 pozemkov (podrobný zoznam pozemkov v riešenom území je uvedený 
v materiáli „Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská časť Bratis lava-Karlova Ves, Prieskumy 
a rozbory", ktorých spracovateľom je AŽ PROJEKT s.r.o., termín spracovania december 20 17, str. 13, ktorý je 
jedným z podkladov tohto rozhodnutia). Obmedzeniami v stavebnej uzávere môžu byť dotknutí nielen vlastníci 
pozemkov vo vymedzenom území, ale aj vlastníci ďalších pozemkov a stavieb, celkom sa jedná o veľký počet 
účastníkov konania, okrem toho stavebný úrad vyhodnotil územie vymedzené na stavebnú uzáveru ako rozsiahle 
územie a preto písomnosti doručoval účastníkom konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad doložil k začatiu 
konania dokumentáciu pre územné konanie, označenú ako "NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA 
O STAVEBNEJ UZÁVERE ZÓNA LÍŠČIE ÚDOLIE Mestská časť Bratislava-Karlova Ves", vypracovanú 
v novembri 2015 oprávnenou osobou, autorizovanou architektkou Ing. arch. Evou Balašovou, č. autorizačného 
osvedčenia *0434 AA * (ďalej aj „dokumentácia pre územné rozhodnutie" alebo „DÚR"), ktorá je podkladom 
tohto rozhodnutia. V textovej aj grafickej časti DÚR sú zadefinované hranice vymedzeného územia 
navrhovaného na vyhlásenie uzávery aj dôvody navrhovaných opatrení a opatrenia samotné, ktoré boli prevzaté 
do výrokovej časti tohto rozhodnutia aj do j eho grafických príloh. 

DÚR navrhuje nasledovný rozsah zákazu a obmedzenia stavebnej činnosti : 
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l) Vo vymedzenom území sa dočasne zakazuje: 
a) stavebná činnosť, ktorá by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho orga-

nizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny, 
b) nová výstavba stavebných objektov, 
c) nadstavby, dostavby a prístavby existujúcich stavebných objektov, 
d) rekonštrukcie existujúcich objektov, ktoré by viedli ku zväčšeniu stavebného objemu a tým ku zvýše

niu alebo zmene nárokov na statickú dopravu a technickú infraštruktúru, 
e) také stavebné činnosti, ktoré by priniesli zvýšenie alebo zmenu nárokov na technickú a/alebo doprav

nú vybavenosť územia. 
2) Vo vymedzenom území sa nezakazuje: 

a) vykonávanie udržiavacích prác, 
b) zmeny dokončených stavieb podľa § 139b ods. 5 písm. c stavebného zákona, ktoré si nevyžadujú 

umiestnenie, 
c) podzemné inžinierske stavby, ak sú potrebné pre existujúcu zástavbu. 

3) Stavebná uzávera sa nevzťahuje na stavby, pre ktoré je vydané právoplatné úzerrmé rozhodnutie ale
bo stavebné povolenie, 

4) Stavebný úrad môže z rozhodnutia o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po dohode 
s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a dotknutými orgánmi povoliť výnimku zo stavebného zákazu 
alebo z obmedzenia niektorých činností v území. 

Priemetom týchto zákazov a obmedzení uvedených v DÚR do činností, povoľovaných podľa stavebného zákona 
je dočasný zákaz stavebných činností - uskutočňovania stavieb a ich zmien, na ktoré je potrebné: 
- územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a stavebného zákona, 
- rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b stavebného zákona, 
- stavebné povolenie podľa§ 55 ods.! stavebného zákona, 
- ohlásenie stavebnému úradu podľa§ 55 ods.2 písm. a) b) f) ah) stavebného zákona (okrem prípadov, kedy 

stavebný úrad neurčil, že sa vyžaduje stavebné povolenie) 
- zmenu v užívaní podľa§ 85. 

V oznámení o začatí konania č. KV/SU/1002/20 16/4406/TP, zo dňa 26.2.2016 stavebný úrad o.i. 
vymedzil hranice územia, dal účastníkom konania možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a vyjadriť sa 
k podkladom najneskôr na ústnom pojednávaní, ktoré bolo nariadené na deň 22.3.2016 o 9:00 hod„ Z ústneho 
pojednávania bola spísaná zápisnica. Prítomní účastníci konania jednomyseľne vyjadrili nesúhlas so zriadením 
stavebnej uzávery v predmetnom území. Zároveň požadovali, aby stabilizované územia boli zo stavebnej uzávery 
vyňaté. Pripomienky a námietky písomnou formou podalo 20 účastníkov konania. Z dotknutých orgánov sa 
kladne vyjadrili : Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava záväzným stanoviskom č. 
KPUBA-2016/8155-2/20178/JUR, DIM zo dňa 21.3.2016 doručeným do podateľne Miestneho úradu dňa 
29.3.2016, ďalej spoločnosť SWAN, a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava, vyjadrením č. SW-2310/2016 zo dňa 
8.3.2016 doručeným do podateľne Miestneho úradu dňa 14.3.2016 a ďalej spoločnosť Bratislavská teplárenská, 
a.s. listom č. 00690/Ba/2016/341 0-2 z 11.3.2016, doručeným do podateľne M iestneho úradu dňa 17 .3.2016. 

Súbežne s konaním o stavebnej uzávere v Líščom údolí prebiehali dve ďalšie skutočnosti, významné pre 
vyhlásenie tejto uzávery. 

Prvou skutočnosťou bolo konanie o stavebnej uzávere v lokalite Karloveskej zátoky. V tomto konaní bolo 
prvostupňové rozhodnutie stavebného úradu mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
č. KV/SU/3516/2015/19408/TP zo dňa 16.12.2015 opakovane zrušené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava 
č. OU-BA-OVBP2-2016/41554/KVJ zo dňa 18.05.20 16, pričom o druhostupňovom rozhodnutí, ktoré bolo 
napadnuté protestom Krajskej prokurátorky, rozhodlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len 
„ministerstvo") rozhodnutím č. 17137/20 l 7/SV/36843 zo dňa 30.05.2017 a následne v rozkladovom konaní až 
Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister") rozhodnutím č. 79/2017 zo dňa 
24.11.2017. Konania vo veci uzávery v Karloveskej zátoke boli významné pre konanie o uzávere v Líščom údolí 
aj z toho dôvodu, že Okresný úrad Bratislava v zrušujúcom rozhodnutí vyžadoval od prvostupňového stavebného 
úradu v rozhodnutí o stavebnej uzávere v Karloveskej zátoke viaceré procesné aj vecné požiadavky, ktoré sa 
týkali najmä doručovania verejnou vyhláškou, záväzných stanovísk dotknutých orgánov a požiadaviek a 
vlastností podkladov rozhodnutia, napríklad požiadavka na zabezpečenie dokumentácie pre ÚR ajej vlastnosti. 
Stavebný úrad vydáva toto rozhodnutie o stavebnej uzávere až po tom, ako sa v konaní o stavebnej uzávere 
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o Karloveskej zátoke rozhodnutiami ministerstva a ministra preukázalo, že požiadavky Okresného úradu 
Bratislava boli neopodstatnené. 

Ministerstvo rozhodnutím č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30.05.2017 a taktiež aj minister rozhodnutím 
č. 79/2017 zo dňa 24.11.2017 však nevyhoveli protestu prokurátora z iného dôvodu. V rozhodnutiach vyjadrili 
názor, že v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia o uzávere v Karloveskej zátoke nie sú uvedené žiadne 
konkrétne stavebné činnosti, ktoré by mohli reálne sťažiť alebo znemožniť budúce yyužívanie územia alebo jeho 
organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny do takej miery, že by bolo nutné kvôli nim vyhlásiť 
stavebnú uzáveru a znemožniť tým nakladanie s vlastným majetkom hromadne všetkým vlastníkom 
nehnuteľností v riešenom území. Ministerstvo a minister majú za to, že prípadný investičný zámer - podaný 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby spolu s predpísanými náležitosťami, ktorý je 
zároveň v súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, nepredstavuje stavebnú činnosť, ktorá by mohla 
sťažiť alebo znemožniť využívanie územia. Spôsob od prvostupňového stavebného úradu vyžadovanej 
konkretizácie však uvedené orgány štátnej správy jednoznačne neuviedli. Ďalej vyjadrili názor, že ak by sa 
neuviedli konkrétne činnosti, existencia druhej časti vety podľa § 39d ods. l stavebného zákona by nemala 
zmysel. 

Podľa názoru stavebného úradu sú rozhodnutia nadriadených správnych orgánov týkajúce sa vyhlásenia 
stavebnej uzávery v Karloveskej zátoke systémového aj metodického charakteru a významne sa týkajú vo 
všeobecnosti podmienok a požiadaviek na vyhlasovanie stavebných uzáver z dôvodu obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie. Preto ich stavebný úrad zahrnul do podkladov územného rozhodnutia 
o stavebnej uzávere v Líščom území v súlade s ust. § 32 ods. 2 správneho poriadku ako skutočnosti známe 
správnemu orgánu z jeho činnosti. 

Tunajší stavebný úrad je toho názoru, že ministerstvo, resp. minister iba nedopatrením v rozhodnutí 
o proteste prokurátora konštatujú, že uzáverou sa vo vymedzenom území znemožňuje hromadne všetkým 
vlastníkom nehnuteľností nakladanie s vlastným majetkom. Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere je zákonný 
nástroj regulácie územia, ktorá je nielen žiaduca ale aj nevyhnutná a ktorej požiadavka je vyjadrená vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch, v Ústave SR, stavebnom zákone, j eho vykonávacích predpisoch a množstve 
ďalších súvisiacich predpisov. Interpretácia uzávery ako zákazu nakladania s majetkom by bola absolútnou 
negáciou jej podstaty, ako nástroja na zabezpečenie regulácie územia na úroveň pozemkov a stavieb, ktorá 
z predpisov jednoznačne vyplýva. 

Aj keď sa rozhodnutie o stavebnej uzávere účastníkom konania, ktorí vzniesli námietky a pripomienky 
javí ako nezákonný zásah do vlastníckeho práva, je potrebné pripomenúť, že ide o zásah zákonom prípustný, 
v nevyhnutnej miere a s časovým obmedzením za účelom ochrany verejného záujmu, ktorým právo orgánu 
územného plánovania regulovať rozvoj územia v súlade so záujmami chránenými osobitnými predpismi aj 
súkromnoprávnymi záujmami, nepochybne je. V konečnom dôsledku tieto obmedzenia chránia záujmy všetkých 
vlastníkov pozemkov vo vymedzenom území, nielen vlastníkov, ktorí vzniesli námietky a pripomienky, ale aj 
vlastníkov stavieb a pozemkov, ktorí námietky a pripomienky nevznies li. Určením pravidiel - limitov 
a regulatívov v územnom pláne zóny sa sleduje okrem iného aj rovnomerný a harmonický rozvoj územia. 
Územnoplánovacia dokumentácia je nástroj, ktorý svojim otvoreným procesom prerokovania garantuj e 
komplexné posúdenie navrhovaných opatrení všetkými účastníkmi výstavby (konzumentmi životného prostredia), 
tak, aby niektoré skupiny zúčastnených osôb neboli neprimerane znevýhodnené na úkor iných, za komplexného 
posúdenia všetkých významných spoločenských záujmov. 

Stavebný zákon v § 41 ods. 2 pripúšťa výnimku zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia niektorých 
činností v území. Hoci zákon bližšie nedefinuje pojem „stavebný zákaz", podľa jazykového výkladu a 
systematického začlenenia tohto ustanovenia v stavebnom zákone má stavebný úrad za to, že stavebný zákaz je 
synonymom k pojmu zákaz stavebnej činnosti (stavebná uzávera), použitom v § 39d stavebného zákona. 
Podrobnejšie pravidlá pri udeľovaní výnimky zo stavebnej uzávery stavebný zákon neurčuje, z toho dôvodu 
stavebný úrad výrokom tohto rozhodnutia spresnil, že o prípadnej výnimke sa rozhodne v samostatnom správnom 
konaní začatom na podnet alebo ex officio, aby boli dodržané princípy a pravidlá pri rozhodovaní o právach, 
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických alebo právnických osôb. 

Druhou významnou skutočnosťou bolo samotné obstarávanie územného plánu zóny Líščie údolie, ktoré 
pokračovalo po prípravných prácach zabezpečením prieskumov a rozborov. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
zabezpečila materiál s názvom: „Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská časť Bratislava
Karlova Ves, Prieskumy a rozbory", ktorých spracovateľom je spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o„ termín 
spracovania december 2017 (ďalej aj „Prieskumy a rozbory" alebo „PaR"). Zo zhodnotenia prieskumov 
a rozborov súčasne vyplynula identifikácia problémov a požiadaviek na riešenie ÚPD zóny, ktoré významne 
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odôvodňujú aj potrebu vyhlásenia stavebnej uzávery a stavebný úrad ich považuje okrem všeobecných dôvodov, 
vyplývaj úcich z odlišnosti a špecifík úloh územného plánovania na úrovni územného plánu obce a územného 
plánu zóny za ďalšie spodrobnen ie odôvodnenia (za konkretizáciu dôvodov) vyhlásenia stavebnej uzávery 
v Líščom údolí. 

Na základe uvedených dvoch významných skutočností zahrnul stavebný úrad do rozhodovania 
o stavebnej uzávere o Líščom údolí aj ďalš ie podklady pre rozhodnutie všeobecne známe a známe stavebnému 
úradu z jeho činnosti v súlade s ust. § 32 a § 34 zákona o správnom konaní. Konkrétne do podkladov boli 
zahrnuté Prieskumy a rozbory (PaR), v ktorých sú podrobne konkretizované dôvody pre vyhlásen ie stavebnej 
uzávery v celom území. 

Konkretizáciu stavebných činnosti, ktoré by mohli reálne sťažiť alebo znemožniť budúce vyuz1vanie 
územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny do takej miery, že je nutné 
kvôli nim vyhlásiť stavebnú uzáveru v riešenom území (a podľa názoru ministerstva tým znemožniť 

nakladanie s vlastným majetkom hromadne všetkým vlastníkom nehnuteľností v riešenom území) je možné 
jednoznačne odvodiť z troch podkladov: 

zo všeobecne záväzných predpisov, 
z dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), 
z prieskumov a rozborov (PaR). 

• Konkretizácia stavebných činností, ktoré by mohli reálne sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie 
územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny vyplývajúca zo 
všeobecne záväzných predpisov (stavebný zákona, vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
zmien a doplnkov-VZN o záväzných častiach). 

Územnoplánovacia dokumentácia (konkrétne územný plán zóny podľa § 8 ods.3 stavebného zákona) je 
základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o ž ivotné prostredie mestskej časti. Predmetom a účelom 

územnoplánovacej dokumentácie je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia, zosúladenie záujmov a činností ovplyvňujúcich územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabi litu 
Územnoplánovacia dokumentácia ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia (podľa§ 8 ods.l stavebného zákona). 

Územné plánovanie, prostredníctvom obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, je legitímnym a 
najvýznamnejším nástrojom samosprávnej jednotky (obce, mesta, alebo mestskej časti), ktorým môže komplexne 
riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie svojho územia, určovať zásady tohto usporiadania a 
využívania, alebo koordinovať činnosti ovplyvňujúce životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické 
hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny, v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, 
vyplývajúcimi z právnych noriem chrániacich životné prostredie. 

Územné plánovanie, okrem iných činností (podľa § 2 ods. l stavebného zákona), zahŕňa aj určovanie 
regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, posudzuje a hodnotí územno-technické 
dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhuje ich rozsah, ktorý podmieňuje ich 
environmentálne vhodné a bezpečné užívanie, rieši umiestňovanie stavieb a určuje územno-technické, 
urbanistické, architektonické a environmentálne požiadavky na ich projektovanie a uskutočňovanie. 

Je dôležité podotknúť, že uvedené ciele a úlohy územného plánovania, premietnuté do úzernnoplánovacej 
dokumentácie, bez ktorej by sa mohol rozvoj obcí a miest uberať neriadene až chaoticky, sa zabezpečujú, okrem 
iného, aj rozhodovaním v územnom konaní (podľa § 2 ods.2 písm. d) stavebného zákona), pričom jedným z 
druhov územných konaní j e aj konanie o stavebnej uzávere. 

Zmyslom a účelom stavebnej uzávery je rozhodnutím správneho orgánu na určitý čas obmedziť 
takú stavebnú činnosť, ktorá by čo i len vytvárala eventualitu znemožnenia budúceho využívania územia 
alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny. Územný plán zóny je jedným z druhov 
územnoplánovacej dokumentácie (podľa § 8 ods.2 písm. d) stavebného zákona), ustanovujú sa ním najmä zásady 
a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a 
verejného dopravného a technického vybavenia územia, tiež regulatívy umiestnenia stavieb na jednotliyých 
pozemkoch, a lebo podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia, alebo tiež umiestnenie zelene, 
významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného systému ekologickej stability na jednotlivých 
pozemkoch (podľa § 12 ods.2 stavebného zákona). Tiež je dôležité podotknúť, že mesto Bratislava má územný 
plán mesta Bratislavy, spracovaný ako územný plán obce (mesta) podľa § 11 stavebného zákona, schválený 
všeobecne záväzným nariadením VZN č . 4/2007 (ďalej len „ÚPN Bratislavy"). Tento ÚPN Bratislavy, ako 
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územnoplánovacia dokumentácia obce (mesta) s menšou podrobnosťou ako územnoplánovacia dokumentácia 
zóny, neustanovuj e zásady a regulatívy podrobnejš ieho priestorového usporiadania pozemkov, alebo zásady a 
regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch. Stavebný zákon umožňuj e určovať regulatívy na 
jednotlivé pozemky práve územnými plánmi zón (podľa § 12 ods.2 písm. a) a b) stavebného zákona). Územný 
plán obce (mesta), podľa § 11 ods.S písm. a) stavebného zákona, regu luje priestorové usporiadanie a funkčné 
využívanie „iba" územia a nie pozemkov, ako v prípade územného plánu zóny. Možno preto konštatovať, že 
kým územný plán obce (mesta) reguluje územie s podrobnosťou „iba" na „plochy", „časti krajiny" alebo „časti 
obce", územný plán zóny reguluje územie s podrobnosťou na „pozemky" a „stavby" . 

Zdanlivo komplikovaný úče l územného plánovania a odlišnosť medzi územným plánom obce (mesta) a 
územným plánom zóny, možno za úče lom tohto odôvodnenia ozrejmiť na príklade ÚPN Bratis lavy. V tomto 
ÚPN je pre jednu z funkčných plôch situovanú v záujmovom území navrhovanej stavebnej uzávery stanovený 
regulatív „Index zastavaných plôch IZP ", udávajúci pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenej časti funkčnej 
plochy, k celkovej výmere vymedzenej časti funkčnej plochy, v hodnote 0,30. Čiže podľa ÚPN Bratislavy je túto 
časť územia Líšč ie údolie prípustné zastavať stavbami s plochu v rozsahu 30% z celkovej plochy tej to 
vymedzenej časti územia. Regulácia ÚPN Bratislavy (ako územný plán obce (mesta) podľa § 11 stavebného 
zákona) neurčuje teda mieru zastavania s podrobnosťou pre jednotlivé pozemky, ale s podrobnost'ou na 
funkčné plochy. Je v právomoci mestskej časti (obce) reguláciu územia spodrobniť, konkrétne územným plánom 
zóny, a to najmä vo vzťahu k jednotlivým pozemkom. Územný plán zóny môže regulatívom Indexu zastavanej 
plochy vymedziť pomer medzi celkovou plochou a zastavanou na jednotlivých pozemkoch. Ďalším príkladom 
môže byt' určovanie stavebných č iar, určujúcich jednotné línie priečelí stavieb v uliciach, alebo rôzne iné 
urbanistické a architektonické požiadavky, ohraničuj úce zastavateľné a nezastavateľné časti konkrétnych 
pozemkov. Keďže ÚPN Bratislavy nie je spracúvaný v takej podrobnosti, aby umožňoval definovanie stavebných 
čiar, alebo iných podrobných architektonických a urbanistických požiadaviek, na reguláciu výstavby týmito 
nástrojmi vo vzťahu k jednotlivým pozemkom slúži územnoplánovacia dokumentácia zóny. 

Obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie - územného plánu zóny, je 
územnoplánovacia činnosť trvajúca istý potrebný čas procesne bez ustanovenia zákonnej lehoty na ukončenie. 
Právomoc a legitímny zámer mestskej časti regulovať výstavbu na svojom území by sa stal takmer nemožným, ak 
by sa počas procesu obstarávania a spracovávania územnoplánovacej dokumentácie v území neustále 
umiestňovali a povoľovali nové stavby, ktoré by mohli narúšať, alebo mariť územnoplánovacie zámery sledované 
obstarávaním územného plánu zóny mestskou časťou, ako orgánom územného plánovania, resp. aj zámery 
jednotlivých vlastníkov pozemkov v území, ktoré si môžu uplatňovať rovnocenne v procese obstarávania 
územného plánu zóny, v ktorom ich možno koordinovať. Napríklad vypracovaný a prerokovaný návrh územného 
plánu zóny by sa stal nepoužiteľný v ďalšom procese jeho schvaľovania vždy vtedy, ak by stavebný úrad v 
predmetnom území neustále umiestňoval a povoľoval ďalš ie a ďalšie stavby. Tie by síce mohli byť umiestnené v 
sú lade s ÚPN Bratislavy, ale spôsobom, ktorý by znemožnil mestskej časti využiť kompetenciu regu lovať územie 
a v územnom pláne zóny a uplatniť napríklad tvorbu urbanistickej kompozície, stanoviť požiadavky na obnovu, 
prestavbu či asanácie, alebo určiť regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a miery využívania 
pozemkov, či zadefinovať ďalšie požiadavky. Regulovať tieto prvky j e kompetentný príslušný orgán územného 
plánovania, v tomto prípade mestská časť Bratislava-Karlova Ves a tieto zadefinovať alebo stanov iť č i určiť 

v súlade s ust. § 8 ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č . 55/2001 Z.z„ dokonca ešte len v štádiu 
pred prípravou, resp. pred schválením zadania. Práve územné rozhodnutie o stavebnej uzávere je tým nástrojom 
územného plánovania, ktorý má vytvoriť akoby dočasný časový priestor, počas ktorého umiestňovanie a 
povoľovanie stavieb nebude sťažovať alebo znemožňovať budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu 
podľa pripravovaného územného plánu. Pod organizáciou územia je potrebné rozumieť práve právomoc 
samosprávy regulovať budúci rozvoj svojho územia. Z § 39d stavebného zákona, ktorý definuje podmienky pre 
yyhlásenie stavebnej uzávery, možno vyvodiť záver, že ak orgán územného plánovania začne s obstarávaním 
územného plánu, je možné yyhlásiť stavebnú uzáveru vždy, pretože zákon umožňuj e stavebnú uzáveru vyhlásiť 

už v situácii, kedy by stavebná činnosť organizáciu územia podľa pripravovaného územného plánu mohla sťažiť 
alebo znemožniť. Nemusí ísť teda o s ituáciu, v ktorej je sťaženie alebo znemožnenie budúcej organizácie isté a 
nesporné, ale postačuje, ak prichádza do úvahy čo i len možnosť znemožnenia alebo sťaženia budúceho 
yyužívania alebo organizácie územia. V teoretickej rovine úvahy len ťažko možno vytvoriť situáciu, kedy by 
pripravovanie územného plánu zóny, s podrobnosťou na jednotlivé pozemky a stavby, nevytváralo opodstatnenie 
pre vyhlásenie stavebnej uzávery, pretože čo i len možnosť sťaženia alebo znemožnenia budúceho využívania 
územia alebo organizácie územia, ako predpokladá§ 39d stavebného zákona, nastáva počas prípravy územného 
plánu umiestňovaním a povoľovaním stavieb takmer s istotou vždy s každým návrhom na umiestnenie stavby, 
alebo žiadosťou o vydanie stavebného povolenia. 
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Obstarávanie a spracovanie územného plánu zóny má zákonom predpísaný postup, ktorý začína už 
Prípravnými prácami, pokračuje Prieskumami a rozbormi, Zadaním, a prípadne Konceptom (ak sa v zmysle 
Zadania vypracúva) a Návrhom riešenia. Zároveň sú v jednotlivých určených etapách povinné verejné 
prerokovania. V prípade, že sa v ktoromkoľvek okamihu, resp. ktorejkoľvek etape v priebehu tohto procesu 
zmení stav územia, napríklad umiestnením novej stavby, hoci v súlade s ÚPN Bratislavy, zrnenia sa pre 
spracovateľa podmienky, a musí sa v procese vrátiť späť k mapovaniu súčasného stavu územia. Obstarávateľ by 
navyše musel upravenú dokumentáciu opätovne prerokúvať, čím by sa celý proces neúmerne predÍž il, alebo by sa 
stal zmätočným, prípadne by proces obstarávania nikdy neskončil pre neustále sa meniace východiská v územ í. 

V súvislosti s rozsahom územia so zákazom alebo obmedzením stavebnej činnosti (stavebnou uzáverou) 
má stavebný úrad za to, že navrhovaná hranica územia pre vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere musí 
vychádzať z hranice riešeného územia obstarávaného Územného plánu zóny Karlova Ves - Líščie údo lie 
v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorá bola stanovená a zverejnená v Prípravných prácach 
pre vypracovanie územného plánu zóny. Navrhovaná hranica územia pre vyhlásenie stavebnej uzávery 
neprekračuje hranice riešeného územia územného plánu zóny. Z riešeného územia územného plánu zóny sa 
pre stavebnú uzáveru nenavrhujú pozemky pod dopravnými komunikáciami zo západnej, južnej a východnej 
strany územia vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o existujúce komunikácie, ktorých poloha a trasovanie sa 
v územnom pláne nebude meniť. Z riešeného územia územného plánu zóny sa pre stavebnú uzáveru nenavrhujú 
pozemky v území s existujúcou ucelenou zástavbou rodinných domov, so stabilizovanou dopravou a technickou 
vybavenosťou, na severovýchodnom okraji riešeného územia. Jedná sa o územie, v ktorom sa nepredpokladajú 
zásadné a výrazné intervencie do existujúcej funkčno - prevádzkovej a hmotovo priestorovej štruktúry. Je možné 
skonštatovať, že jedine v týchto častiach územia z celého územia vymedzeného pre zónu sú jednoznačne 
stabilizované pomery zastavaním stavbami, technickým vybavením územia, spôsobom, akým je zorganizované 
a funkčne určené aj na budúce možné využitie tak, že sa ďalšou stavebnou činnosťou nemôže zas iahnuť do 
ďalších zámerov regulácie územia na úrovni pozemkov a stavieb. Ani novými stavbami nemožno bez porušenia 
územného plánu ovplyvniť urbanistickú kompozíciu, dopravné vzťahy, ani technické vybavenie územia. Jedine 
táto časť územia nemôže zasiahnuť do prvkov územného systému ekologickej stability v rámci celého územia 
vymedzeného pre zónu Líščie údolie. Keby však stavebný úrad vo vymedzenom území uzáveru nevyhlásil, 
dochádzalo by k ad hoc umiestňovaniu stavieb bez podrobnejšej regulácie celého vymedzeného územia a tým by 
sa nenaplnila povinnosť vyplývajúca z územného plánu hlavného mesta - obstarať územný plán zóny. Preto 
stavebný úrad vo výrokovej časti tohto územného rozhodnutia zakázal a obmedzil konkrétne stavebné činnosti . 

Vo fáze prípravných prác, pred spracovaním zadania, boli hranice územia zóny prevzaté zo záväznej časti 
ÚPN hlavného mesta „C", strana 35. 

Grafické vymedzenie hraníc zón regu lačným výkresom bolo zmenami a doplnkami 02 zrušené, ostalo 
vymedzenie textovej časti s tým, že konkrétne vymedzenie hraníc môže byť upravené v rámci procesu 
obstarávania územného plánu zóny. 

Základné vymedzenie hraníc určila mestská časť ako orgán územného plánovania obstarávajúci územný 
plán zóny Líščie údolie v jeho prílohe zverejnenej verejnou vyhláškou. 

Územie navrhované pre vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere sa nachádza na území mesta Bratislava, okres 
Bratislava IV, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, aje vymedzené v grafickej Prílohe č. 2 .. Podľa vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z. § 3 ods. 2 sa údaje podľa§ 3 ods. 1 písm. c) a d) neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich 
hraníc územia. 

Celková výmera územia pre vyhlásenie stavebnej uzávery je cca 39 ha. 

Vymedzenie územia je znázornené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorá je podkladom pre vydanie 
tohto územného rozhodnutia v situačnom výkrese súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy 
v mierke 1 :2 OOO - Príloha č. 2 a v mierke 1: 1 O OOO - Príloha č. 3. 

Povinnosť obstarať územný plán zóny pre predmetné územie Líščie údolie vyplýva z§ 12 ods. 1 stavebného 
zákona, ktorý hovorí: 
„ Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak schválený územný plán obce ustanovuje 
a) obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce, 
b) vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely". 
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Územným plánom obce je: Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení ZaD 01, 02, 03 , 05 . 
Tento vo svojej záväznej časti - v Textovej časti , v časti C., v kapitole 2.2. 5. Určenie častí územia, pre ktoré j e 
potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z, ustanovuje: 
„ Pre sp odrobnenie regulatívov stanovených na úrovni ÚP D obce, pre potreby územnoplánovacej praxe, 
usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej investičnej činnosti na území Bratislavy a jej mestských 
častí j e potrebné zabezpečiťprehÍbenie územného plánu mesta spracovaním zonálnej dokumentácie pre územia: 
8. MČ Karlova Ves 
Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z: o. i. 
· Lľščie údolie. " 
Tým sa napÍňa požiadavka stavebného zákona obsiahnutá v § 12 ods. 1 písm. a). 

Stručne možno skonštatovať, že celý proces územného plánovania, j eho zmysel a účel, je úspešne 
zavŕšený a naplnený až schválením územného plánu zóny, ak územný plán obce (mesta) pre konkrétne územia 
určuj e, že územný plán zóny je obstarať potrebné. Toto konkrétne územie zóny Líščie údolie je podľa územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy natoľko významné, že je potrebné zabezpečiť jeho prehÍbenie spracovaním 
územného plánu zóny. Z takto zadefinovanej podstaty územného plánu zóny jednoznačne vyplýva, že ad hoc 
umiestňovanie a povoľovanie stavieb vo vymedzenom území len na základe územného plánu hlavného mesta bez 
predchádzaj úceho spracovania územného plánu zóny Líšč ie údo lie, nenapÍňa záväznú časť územného plánu 
mesta, lebo bez podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie by sa mohli ohroziť viaceré zámery a záujmy 
orgánu územného plánovania, napríklad aj tým, že stavby by síce mohli byť umiestnené podľa územného plánu, 
a le súčasne by mohli byť v rozpore s viacerými významnými požiadavkami, ktoré boli pri schvaľovaní územného 
plánu, resp. jeho zmien a doplnkov, týkajúcich sa predmetného územia Líščieho údolia vyj adrené len 
v nezáväzných podkladoch a v mierke podrobnosti územného plánu na úroveň zóny ich nebolo možné premietnuť 
do veľkého územného plánu (podkladmi boli napríklad Urbanistická štúdia zóny Bratislava Karlova Ves Staré 
Grunty - Líšč ie údolie, júl 2004, autori: Ing. arch. Dinaj , Ing. arch. Duška). Preto sa vyžaduje spracovanie 
územného plánu zóny s mierkou na úrovni stavebného pozemku až stavby. Ohrozené záujmy a ciele územného 
plánovania v tomto prípade by sa mohli týkať napríklad urbanistickej kompozície, podrobného funkčno
prevádzkového využívania jednotlivých pozemkov v území, podrobného hmotovo-priestorového usporiadania 
zástavby na jednotlivých pozemkoch, dopravných vzťahov, technického vybavenia alebo neprimeraných zásahov 
do územného systému ekologickej stability. 

Podľa názoru stavebného úradu, z dôvodov uvedených vyššie jednoznačne vyplýva, že dôvody vyhlásenia 
stavebnej uzávery sú dostatočne konkretizované už na základe skutočností vyplývaj úcich zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Napriek tomu dopÍňa konkretizáciu aj skutočnosťami, zistenými a preukázanými 
v predmetnom území v procese zabezpečovania prípravných prác, dokumentáciou pre územné rozhodnutie a 
prieskumami a rozbormi v rámci obstarávania územného plánu zóny, ktoré boli vyhodnotené v súčinnosti 

s orgánom územného plánovania tunaj šej mestskej časti vo väzbe na povinnosť riešiť dané územie územným 
plánom zóny, jeho organizáciu spodrobnením regulatívov, čo je možné zabezpeč iť len komplex.ne, bez sporadicky 
riešených vstupov stavebných zámerov do územia na podklade územných rozhodnutí. Stanovením povinnosti 
obstarať územný plán zóny pre dané územie je vyjadrené v plnej miere, že územné rozhodnutie ako individuálny 
právny akt vydaný stavebným úradom v správnom konaní v danom území nie je dostatočným nástrojom 
územného plánovania s ledujúceho umiestnenie stavby v území v súlade územným plánom hl. mesta SR 
Bratislavy. 

• Konkretizácia stavebných činnosti, ktoré by mohli reálne sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie 
územia alebo j eho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny podl'a dokumentácie pre 
územné rozhodnutie (DÚR). 

Dôvody navrhovaných opatrení v DÚR pre celé vymedzené územie sú najmä tieto: Územný plán 
zóny na rozdiel od územného plánu obce zabezpečuje v zmysle platného stavebného zákona podrobnejšiu 
reguláciu. Územný plán obce reguluj e územie obce v zmysle § 11, ods. 5 a 6 stavebného zákona s podrobnosťou 
na „plochy", „časti krajiny" alebo „časti obce", na rozdiel od územného plánu zóny, ktorý reguluje v zmysle§ 12 
ods. 2 stavebného zákona územie s podrobnosťou na „pozemky" a „stavby", územný plán zóny zároveň reguluje 
aj vecnú a časovú koordinác iu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb a určuje pozemky 
pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie. To znamená, že v územiach, kde 
územný plán obce požaduje spracovanie územného plánu zóny (viď aj kapitolu 2.), je potrebné umiestňovať 
stavby na základe územného plánu zóny pokiaľ sa tento už začal obstarávať (pre tento účel práve ustanovenie 
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§ 39d ods. l stavebného zákona umožňuje vydať rozhodnutie o stavebnej uzávere). Umiestňovanie stavieb na 
pozemkoch pred schválením územného plánu zóny by mohlo narušiť pripravovanú koncepciu rozvoja podľa 
územného plánu zóny, ktorý je priamo záväznou časťou územného plánu obce v predmetnom území požadovaný. 
Dôvodom obstarania ÚPN Z je zabezpečiť pre riešené územie spodrobnenie riešenia platného ÚPN BA 
a zabezpečiť dostatočne j ednoznačnú reguláciu možného rozvoja územia. Takúto reguláciu je možné zabezpečiť 
len územným plánom zóny. 

Potreba vyhlásenia stavebnej uzávery vo vymedzenom území vyplýva najmä z toho, že ide aj o územia rozvojové 
v zmysle územného plánu obce a preto je predpoklad navrhovania novej zástavby a novej organizácie územia. 
Problémy môžu nastať vo dvoch rovinách- vecnej a procedurálnej. 
Vecná rovina: Územný plán zóny bude navrhovať napr. systém dopravnej obsluhy, na ktorý budú naviazané 
záväzné stavebné a uličné čiary. Ak by boli v priebehu spracovania územného plánu zóny v riešenom území 
umiestňované stavby, mohli by obmedziť alebo úplne znemožniť uplatnenie novej koncepcie územia, ktorú bude 
riešiť územný plán zóny. Stavebný úrad pred schválením územného plánu zóny nevie budúce záväzné regulačné 
prvky (stavebné čiary, uličné čiary, podlažnosť a pod.) predvídať a uplatňovať. Ďalším problémom môže byt', že 
stavba umiestnená pred schválením územného plánu zóny nebude v súlade s navrhnutým budúcim spôsobom 
dopravnej obsluhy, nebude rešpektovať body napojenia, spôsob prevádzky územia z hľadiska dopravných 
a peších tokov, spôsob riešenia statickej dopravy a podobne. 
Procedurálna rovina: Obstarávanie a spracovanie územného plánu zóny má zákonom predpísaný postup, ktorý 
začína Prípravnými prácami, Prieskumami a rozbormi, Zadaním a pokračuje Konceptom (ak sa v zmysle Zadania 
vypracúva) a Návrhom riešenia. Zároveň sú v jednotlivých určených etapách povinné verejné prerokovania. 
V prípade, že sa v priebehu tohto procesu zmení aktuálny stav územia, napríklad umiestnením novej stavby, 
zmenia sa pre spracovateľa podmienky a musí sa v procese vracať späť k mapovaniu súčasného stavu územia 
a potenciálne aj k návrhu novej koncepcie zástavby. Obstarávateľ by musel upravenú dokumentáciu opätovne 
prerokúvať, čím by sa celý proces neúmerne predÍžil alebo by sa stal zmätočným. 

Na základe uvedených dôvodov DÚR navrhuje konkrétne opatrenia s presným vecným a územným 
vymedzením navrhovaných zákazov alebo obmedzení nasledovne: 

5) Vo vymedzenom území sa dočasne zakazuje: 
a) stavebná činnosť, ktorá by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho orga-

nizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny, 
b) nová výstavba stavebných objektov, 
c) nadstavby, dostavby a prístavby existujúcich stavebných objektov, 
d) rekonštrukcie existujúcich objektov, ktoré by viedli ku zväčšeniu stavebného objemu alebo k zväčše

niu objemu súčasného funkčného využitia a tým ku zvýšeniu alebo zmene nárokov na statickú dopra
vu a technickú infraštruktúru, 

e) také stavebné činnosti, ktoré by priniesli zvýšenie a lebo zmenu nárokov na technickú a/alebo doprav
nú vybavenosť územia. 

6) Vo vymedzenom území sa nezakazuje: 
a) vykonávanie udržiavacích prác, 
b) zmeny dokončených stavieb podľa § 139b ods. 5 písm. c stavebného zákona, ktoré si nevyžadujú 

umiestnenie, 
c) podzemné stavby technickej infraštruktúry, ak sú potrebné pre existujúcu zástavbu. 

7) Stavebná uzávera sa nevzťahuje na stavby, pre ktoré j e vydané právoplatné územné rozhodnutie ale
bo stavebné povolenie, 

8) Stavebný úrad môže z rozhodnutia o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po dohode 
s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a dotknutými orgánmi povoliť výnimku zo stavebného zákazu 
alebo z obmedzenia niektorých činností v území. 

Z priemetu týchto technicko - urbanistických obmedzení do identifikácie činností, povoľovaných podľa 
stavebného zákona vyplýva, že DÚR navrhuje územným rozhodnutím o stavebnej uzávere dočasne zakázať 
stavebnú činnosť - uskutočňovanie stavieb a ich zmien, na ktoré je potrebné: 
- územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a stavebného zákona, 

rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b stavebného zákona, 
- stavebné povolenie podľa§ 55 ods. l stavebného zákona, 
- ohlásenie stavebnému úradu podľa§ 55 ods.2 písm. a) b) e) f) ah) stavebného zákona 
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- ohlásenie stavebnému úradu podľa§ 55 ods.2 ak stavebný úrad podľa § 57 ods. l stavebného zákona určil, že 
ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe 
stavebného povolenia, 

- Zmenu v užívaní stavby podľa § 85 ods. 2 stavebného zákona. 

Návrh zákazu a obmedzenia stavebnej činnosti sa nevzťahuje na: 
- vykonávanie udržiavacích prác podľa § 55 ods.2 písm. c) d) g) stavebného zákona, 
- vykonávanie udržiavacích prác podľa§ 139b ods. 15 stavebného zákona, 
- uskutočňovanie tých stavieb, pre ktoré boli stavebným úradom/špeciálnym stavebným úradom ku dňu 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vydané právoplatné územné rozhodnutie, alebo stavebné 
povolenie, alebo pre ktoré stavebný úrad/špeciálny stavebný úrad oznámil, že proti ich uskutočňovaniu nemá 
námietky, 

- uskutočňovanie zmien stavieb (zmena rozostavanej stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného 
zákona, alebo zmena dokončenej stavby podľa§ 139b ods.S stavebného zákona), ak je rozsah zmeny stavby v 
súlade s územným rozhodnutím, alebo so stavebným povolením v spojenom územnom a stavebnom konaním„ 
ktoré nadobudli právoplatnosť pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zmene stavby pred 
dokončením, a lebo ak zmena stavby nevyžaduje územné rozhodnutie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

• Konkretizácia stavebných činnosti, ktoré by mohli reá lne sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie 
územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny podľa prieskumov 
a rozborov (PAR): 

Z urbanistického rozboru (PaR, kapitola 4 Prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia, najmä str. 28,30, 36 až 38 ) vyplýva, že zóna Líščie údolie je v súčasnosti vo veľkej miere 
neurbanizovaná. Väčšia časť riešeného územia pozostáva zo záhrad, viníc, lúk a porastov s prírodným 
charakterom, ktoré sú prerušené „ostrovmi" zástavby. Pre potreby urbanistického rozboru je preto riešené územie 
pracovne rozčlenené na urbanistické časti (UČ), ktoré umožňujú detailnejšie mapovanie najmä z hľadiska 
homogenity funkčného využívania a priestorového usporiadania, nasledovne UČ 1 - ulica Líščie údolie, UČ 2 -
ulica Staré grunty (Severná časť riešeného územia), UČ 3 - ulica Staré Grunty (stredná časť riešeného územia), 
UČ 4 - ulica Staré grunty (Južná časť riešeného územia), UČ 5 - neurbanizovaná časť riešeného územia. 

Urbanistická kompozícia 

Riešené územie nie je v súčasnosti charakteristické jednoznačnou urbanistickou kostrou. Väčšina určujúcich 
urbánnych kompozičných prvkov je lokalizovaná na hranici riešeného územia a lebo v rámci územia širších 
vzťahov. Vzhľadom na to, že doteraj šia urbanizácia územia prebiehala nekoordinovane (časovo aj priestorovo), 
výsledkom sú v súčasnosti založené tri nesúvislé „ostrovy" zástavby bez zjavnej priestorovej väzby a čitateľnej 
spoločnej urbanistickej koncepcie. Urbanistické časti 3. a 4. negujú krajinotvorný regulatív stanovený v územnom 
pláne mesta ÚPN BA) - rozhranie vnímania prírodného masívu - nadmeme vysokou intenzitou zástavby 
a výškou zástavby a chýbajúcimi zelenými cezúrami. Zároveň predimenzovaným počtom nadzemných podlaží 
(viacpodlažná zástavba umiestnená v najvyšších polohách svahu) narúšajú celkovú siluetu masívu. 

Priestorové a líniové bariéry 

V riešenom území predstavujú izolované, uzatvorené areály obytných súborov a súvis lá zástavba rodinných 
domov bariéry, ktoré bránia priestupnosti územia najmä pre pešiu a cyklistickú dopravu a znemožňujú tvorbu 
kvalitných, dostupných a vzájomne prepojených verejných priestorov a tým aj formovanie funkčnej urbanistickej 
štruktúry. Vytváranie uzatvorených celkov kladie výrazné prekážky mestotvornému rozvoju územia. Líniovú 
bariéru vytvára v riešenom území teplovodné potrubie (trasované nad terénom), ktoré limituje priestupnosť 

územia v horizontálnom smere. 

Kompozične problematické prvky 

Realizácia obytných štruktúr v preexponovaných výškových parametroch spôsobila výrazné narušenie siluety 
riešeného územia. Budovanie bytových domov s nadmerný m objemom vo forme monoblokov bez verejných 
priestorov bráni priestupnosti územia a tvorbe mestotvornej štruktúry. Nedodržanie v územnom pláne mesta 
stanovených intenzít využitia územia, hmotovo-priestorového usporiadania, poddimenzovanie rozsahu zelene 
poukazuj e na nevhodnú tendenciu rozvoja zóny. 
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Problematické prvky výškovej konfigurácie urbanistických čas tí 3 a 4 

Urbanistické časti 3 a 4 predstavuj ú výrazne odlišné výškové usporiadanie voč i ostatným častiam. Negatívnym 
prvkom v týchto urbanistických častiach je okrem umiestnenia viacpodlažnej zástavby (nad 4 NP) aj gradácia 
výšky stavieb s výškou terénu - najvyššie stavby sú situované v najvyšších polohách. Ide o veľmi necitlivý zásah 
do svahu masívu, ktorý narúša jeho siluetu. Situovanie viacpodlažných budov v riešenom území je zároveň 
v rozpore s platnou výškovou regulác iou územného plánu mesta. (podkladom sú údaje zo strán 36 až 41 PaR). 
Z prieskumov a rozborov vyplýva, že z aspektu urbanistickej kompozície územia zóny je pre zabezpečenie 
zámerov, cieľov a regulatívov územného plánu hlavného mesta SR Bratis lavy, pre potreby obstarania územného 
plánu zóny v Líščom údolí nevyhnutné pre podrobnejšiu reguláciu urbanistických častí 1,3,4,5 vykonať také 
opatrenia, ktorými sa zabezpečí odstránenie jestvujúcich priestorových a líniových bariér a problematických 
prvkov a nastavia sa regulačné opatrenia v podrobnosti územného plánu zóny. Pre splnenie tejto úlohy je 
nevyhnutné práve v tomto území vyhlásiť stavebnú uzáveru pre minimalizáciu už aj tak nevhodných zásahov do 
urbanistickej kompozície územia, ktoré vznikli najmä ad hoc umiestňovaním nových stavieb do územia bez 
posúdenia širších vzťahov a väzieb. 

Vyhodnotenie súčasného spôsobu funkčného využívania a priestorového usporiadania vo vzťahu k regulá
cii Územného plánu hl. m. SR Bratislava 

Na základe vyhodnotenia prieniku výkresu Priestorového usporiadania a funkčného využitia územia -
Komplexné riešenie a Regulačného výkresu Územného plánu hl. m. SR Bratislavy (ďalej aj ÚPN BA) a analýzy 
súčasného spôsobu využitia stavieb je možné konštatovať, že k nesúladu prichádza v urbanistických častiach 3 
a 4. Ide tak o nesúlad priestorového usporiadania, ako aj funkčného využívania, ktorý sa týka obytnej zástavby 
presahujúcej stanovené limity regulácie. 

Vyhodnotenie z hľadiska regulatívov funkčného využitia 

Urbanistická časť4: Bytová zástavba (BD Staré grunty, BD Panoráma a Rezidencia Villinki) pôdorysne zasahuje 
do územia záhradkárskych a chatových osád (kód urbanistickej funkcie1203), pričom nie je 
v súlade s funkčnou reguláciou, ktorá vylučuje umiestňovanie stavieb a zariadení 
nesúvisiacich s funkciou. 

Vyhodnotenie z hľadiska regulatívov priestorového usporiadania 
Urbanistická časť 3: Viacpodlažné bytové domy s výškou 5-6 NP nie sú v súlade s reguláciou, ktorá umožňuje 

len málopodlažnú bytovú zástavbu (max. do 4 NP + podkrovie a lebo ustúpené podlažie). 
Urbanistická časť 4: Viacpodlažné bytové domy s výškou 5-7 NP nie sú v súlade s reguláciou, ktorá umožňuje 

len málopodlažnú bytovú zástavbu (max. do 4 NP + podkrovie alebo ustúpené podlažie). 

Súčasná intenzita využitia územia v urbanistickej časti 4 je v rozpore s regulatívmi stanovenými 
Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy. 

Z prieskumov a rozborov vyplýva, že z aspektu intenzity využitia územia zóny je pre zabezpečenie 
zámerov, cieľov a regulatívov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, pre potreby obstarania územného 
plánu zóny v Líščom údolí nevyhnutné pre podrobnej šiu reguláciu urbanistických častí 1,3,4,5 vykonať také 
opatrenia, ktorými sa eliminuje súčasný a zabráni ďalš iemu negatívnemu vplyvu nevhodného priestorového 
usporiadania jestvujúcej zástavby v častiach 3 a 4 a v bezprostrednej väzbe na územie susediacich častí 1 a 5 
a teda potreba nastavenia regulačných opatrení v podrobnosti územného plánu zóny pre časti 1,3,4,5 . Pre splnenie 
tejto úlohy je nevyhnutné práve v tomto území vyhlásiť stavebnú uzáveru pre minimalizáciu už aj tak nevhodných 
zásahov do funkčného využitia územia, ktoré vznikli najmä ad hoc umiestňovaním nových stavieb do územia, bez 
posúdenia širších vzťahov a väzieb v podrobnostiach územného plánu zóny, ktoré presahujú všeobecnejš ie 
podrobnosti určené mierkou územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Prieskumy a rozbory dopravného vybavenia (str. 90 a 91 PaR) 
Rozanalyzovanie dopravných vzťahov v rámci rozborovej časti PaR pre zónu Líščie údolie by malo vytvoriť zá

kladné východiská pre návrh ďalšieho riešenia. Problémové javy identifikované v území sa dotýkajú: 

dopravno-technických závad líniového a bodového charakteru (šírkové usporiadanie obslužných komuni
kácii, vjazdy do územia, zastávky MHD v rámci vozovky bez nástupiskových hrán), 
dopravno-inžinierskych závad vychádzajúcich z rozporu funkčnej triedy komunikácie a normových para
metrov šírkového usporiadania, vzdia leností križovaní, parametrov smerových oblúkov, 
závad vychádzajúcich z dopravno-urbanistických kritérií hodnotiacich miestny komunikačný systém 
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z pohľadu miery segregácie motorovej a nemotorovej dopravy, 
hygienických podmienok v územiach zaťažených nadmernou hladinou hluku z prevádzky motorovej dopra
vy, 
deficitu miest statickej dopravy v intenzívne zastavanom území, kde možnosti parkovania a odstavovania 
motorových vozidiel na teréne (vozovka) na úrovňových plochách statickej dopravy sa stávajú pri narastajú
com stupni automobilizácie vyčerpané, 

deficitu dopravnej infraštruktúry upokojenej dopravy (chodníky, vedľajšie a doplnkové cyklistické trasy) 
vo vzťahu na rozloženie základných urbanistických prvkov. Charakter riešeného územia si vyžaduje osobitný 
prístup pri riešení nemotorovej dopravy ako jedného z rozhodujúcich dopravných systémov. Tu je nutné 
definovanie miery segregácie motorovej a nemotorovej dopravy (chodníky, segregované cyklistické pruhy). 
urbanistických bariér vytvorených pásovou zástavbou vytvárajúcou bariéry pre pozdÍžne zonálne prepoje
nia, vychádzajúce z koncepčných predpokladov (pozri UŠ Bratislava Karlova Ves Staré grunty- Líščie údo
lie, Ing. arch. Dinaj, Ing. arch. Duška, 07/2004). 

Z vykonaných prieskumov a rozborov dopravného vybavenia územia zóny Líščie údolie vyplýva nevyhnut
nosť regulácie územia v mierke územného plánu zóny a udržanie územia bez ďalších negatívnych zásahov, aby 
bolo možné navrhnúť také dopravné opatrenia pre celé územie, ktoré nie je možné riešiť pri ad hoc posudzovaní 
individuálnych zámerov v samostatných častiach územia. Dopravné opatrenia z dôvodu zložitosti pomerov je ne
vyhnutné navrhnúť systémovo, koncepčne a spo ločne, jednotné vo väzbe na urbanistické časti 1,3,4,5. 
V územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy konkretizácia dopravných opatrení absentuje. Urbanistická štú
dia, ktorá bola podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy pre toto územie nemá záväzný cha
rakter. Koncept organizácie dopravy, ktorý táto overovacia štúdia navrhla bol narušený v predchádzajúcich ad 
hoc rozhodnutiach, čo je dôkazom, že pri umiestňovaní jednotlivých samostatných zámerov v predmetnom území 
nie je možné zabezpeč iť synergiu a kontinuitu dopravného riešenia vo všetkých urbanistických častiach. Doprava 
musí byť riešená komplexne a pre tento účel je nevyhnutné do obstarania územného plánu zóny vyhlásiť stavebnú 
uzáveru v urbanistických častiach l ,3,4,5, t.j. tak, ako je definovaná vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a jeho 
prílohách, na situáciách v mierkach 1: 1 O OOO a 1 :2000. 

Prieskumy a rozbory technického vybavenia 

Zásobovanie pitnou vodou (str. 93 PaR) 

Ďalšie investičné zámery vyžaduj ú podrobné posúdenie hraníc tlakových pásiem s ohľadom na navrhovanú 
výšku zástavby. Pre potenciálnu urbanizáciu územia bude určujúci rozsah zástavby, morfológia terénu a majetko
právne vzťahy. Kapacita verejného vodovodu v území je v súčasnosti dostačujúca, spoľahlivosť dodávky vody je 
ohrozovaná len poruchami. V minulosti bolo pre túto lokalitu stanovené funkčné využitie - zeleň, preto v území 

prakticky nie sú verejné vodohospodárske zariadenia vybudované. 

Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 
Odvádzanie splaškových vôd (str. 94 až 97 PaR) 

- Riešené územie patrí do povodia zberača A VIII, kto1ý je v súčasnosti kapacitne vyťažený. Počas príva
lových zrážok dochádzalo často k zatápaniu komunikácie Líščie údolie. Uvedený nepriaznivý stav bol v 

nedávnej minulosti riešený investične náročnou stavbou preložky zberača A VIII v úseku od Botanickej 

ulice po polikliniku. Do verejnej kanalizácie je možné zaústiť len splaškové vody a vody z povrchového 
odtoku v množstve nepresahujúcom terajšie hodnoty. Konfigurácia terénu vyžaduj e osobitný prístup , 
precízne riešenie retencie a hydrogeologické posúdenie možností vsakovania. 

- V celom povodí zberača A VIII j e preto potrebné venovať pozornosť vhodným spôsobom znižovania ko
eficientu odtoku súčasných spevnených plôch. (str. 94,95 PaR) 

- Riešené územie má relatívne strmý sklon (od 11 % do 19 % ) smerom k juhozápadu, k ulici Líščie údolie, 
s celkovou plochou cca 440 tis. m2. Na väčšine riešeného územia sa v súčasnosti nachádzajú bývalé vi

nohrady a záhrady. Povrchový odtok z územiaje dnes vo veľkej miere eliminovaný intercepciou a výpa

rom - riešené územie má v existujúcom stave vyhovujúcu schopnosť retencie dažďových zrážok. Odvá
dzanie zrážkových vôd po vybudovaní spevnených plôch v riešenom území - strechy objektov, komuni

kácie, parkovacie plochy a pod. bude potrebné rieš iť aj z hľadiska stability svahu a tiež aj z pohľadu 

možného ohrozenia nižšie ležiacej zástavby (už existujúcej IBV pozdÍž ulice Líščie údolie) podzemnými, 
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resp. povrchovými vodami. Ako najprimeranejšie riešenie v tomto území sa javí návrh akumulačných ná

drží s následným využitím vody na závlahu zelene, prípadne rozšírený o doplňujúce vodozádržné opatre

nia, napríklad tzv. zelené strechy a pod. Návrh optimálneho riešenia odvádzania a retencie zrážkových 
vôd bude nutné podložiť spoľahlivým hydrogeo logickým prieskumom v celom riešenom území. 

Str.97 PaR 

Prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) (str. 127 -141 PaR) 

Prvky ÚSES boli vymedzené v dokumente Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) 

pre mesto Bratislava, spracovanom v r. 1994. Vr. 1999 bol spracovaný Územný priemet prvkov RÚSES mesta 

Bratislavy, v ktorom boli tieto prvky upresnené a bola tiež posúdená ich funkčnosť. 

Riešené územie je súčasťou: 

biocentra regionálneho významu Sitina - Starý Grunt (Králik, SAŽP,1 994) . Celé riešené územie sa 
nachádza v biocentre regionálneho významu. Jedná sa o lesné spoločenstvá s teplomilnou biotou. 
V lesnom poraste Sihote (v záujmovom území) výskyt Ruscus hypoglossum (CHA Lesné Diely), 

biokoridor regionálneho významu č . XII A Líščie údolie. 

Prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) a ich zohľadnenie v ÚPN 

Zmenou funkčného využitia z funkčného profilu plôch v riešenom území s prevládajúcou funkciou vy
hradená zeleň na „malopodlažnú zástavbu obytného územia" v Územnom pláne Hlavného mesta SR Bra

tislavy sa biocentrum regionálneho významu Sitina - Starý Grunt „zmenilo" v lokalite Staré grunty - Líš

čie údolie na juhozápadnom okraji na „trasu biokoridoru č. XII A Líščie údolie prepájajúceho biocentrá 
Sitina a Sihot"'. 

V RÚSES z ÚPN-R Bratislavského kraja (201 3, 2017), ako aj v ÚPN Hl. mesta SR Bratislava, časť 
"Ochrana prírody, tvorba krajiny a územný systém ekologickej stability" (2007) nie je dostatočne 
zohľadnený územný priemet prvkov RÚSES mesta Bratislavy (Králik, SAŽP, 1994). 
V súlade so zákonom č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kraj iny sa v § 2 uvádza, že „územný systém 
ekologickej stability" je „celopriestorová štruktúra navzájom prepoj ených ekosystémov", pričom sa v § 3 
medzi základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny, v odseku 3), 4), 5) uvádza: 
(3) Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia 

a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroz iť alebo narušiť územný sys
tém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udr
žiavaniu. 
(4) Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo 

prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smeruj úce k predchádzaniu a obmedzovaniu 
ich poškodzovania a ničenia. 

(5) Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov pro
jektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov 
Realizáciou ÚSES by sa mala odstrániť priestorová izolácia ekosystémov. Regionálny územný systém 

ekologickej stability (RÚSES), ktorý pre mesto Bratislava spracoval Králik a kol. (1 994), vyč lenil 42 bio
centier. V súčasnosti má minimálne polovica z nich značne zdecimované hranice, alebo úplne stratili svo

ju funkciu v ÚSES na úkor intenzifikácie využívania plôch, predovšetkým na výstavbu. Platí to aj 
o biocentre regionálneho významu Sitina - Starý Grunt, ktorý aj nezapracovaním do vyššie meno
vaných ÚPN stratil svoju funkciu v ÚSES, ale nie opodstatnenosť. 

Vyhodnotenie 

Na základe získaných informácií, mapovania a údaj ov spracovateľ PaR premietol v riešenom území eko
logické pozitívne javy, ako aj lokalizáciu stresových faktorov. Následne stanovil zraniteľnosť 

a ekologickú významnosť. V riešenom území sa spracovateľ PaR osob itne zameral na možné ohrozenie 
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vyplývajúce z možného funkčného využitia plôch v súlade s ÚP Hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení 

zmien a dop\nkov: 

Zraniteľnosť prírodného prostredia 

V riešenom území je identifikovaný predpoklad vzniku vodnej erózie v závislosti od sklonu svahov. 

Ekologická významnosť 

Riešené územie je ekologicky veľmi významné územie (biocentrum, genofondová lokalita). 

Limity využitia (strety záujmov) 

Výsledkom prieskumov a rozborov je identifikácia hlavných stretov záujmov v území vyjadrujúci najmä 

limity využitia územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, správnych rozhodnutí, 

z rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov, ktoré treba v území riešiť. Pozostáva z územného 

priemetu ekologicky pozitívnych prvkov a stresových faktorov. 

Územný priemet ekologicky pozitívnych prvkov 

- prvky ÚSES - biocentrum, 

- CHKO Malé Karpaty - chránené územie prírody - ochranné pásmo lesa, 

- genofondová lokalita, 
- významné stromy a zeleň. 

Územný priemet stresových faktorov 

- Stresové faktory predstavujú zaťaženie prírodnej a kultúrnej krajiny, buď primárnymi alebo se-

kundárnymi: 
- ohrozenie výskytom invazívnych rastlín, 

- ohrozenie investičnou činnosťou. 
- Pri Aktualizácii ÚPN Hl. m. SR Bratislavy, r. 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov sa vše-

obecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č.7/2005 z 24.11.2005, ktorým sa 
mení a dopÍňa VZN HMB č.2/1994, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Aktualizácie územného 
plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 1993, v znení neskorších predpisov, sa pre riešené 
územia zmenilo funkčné využitie z funkčného profilu plôch s prevládajúcou funkciou vyhradená 

ze leň na „malopodlažnú bytovú zástavbu" a v lokalite č.2 Staré Grunty - Líščie údolie na juhozá
padnom okraj i na „trasu biokoridoru prepájajúceho biocentrá Sitina a Sihot"'. 

Ekologicky významné segmenty krajiny 

- Pre riadne fungovanie ÚSES je nevyhnutné chrániť ekologicky významné segmenty krajiny. 
- V urbanizovanom území ekologicky významné segmenty krajiny sa dopÍňajú aj o ďalšie prvky využitia 

krajiny, ktoré by dopÍňali tento systém, napr. prvky nelesnej drevinovej vegetácie, trvalé trávne porasty, 
vinice, sady a záhrady, historickú krajinnú štruktúru, ale aj cintoríny a urnové háje, mestské parky a par

kové úpravy, aleje, stromoradia a pod. Týchto plôch v poslednom období najviac ubudlo. 
- Nakoľko je aj samotné navrhnuté biocentrum regionálneho významu Sitina - Starý Grunt nezapraco

vané v potrebnom rozsahu do platných ÚPN a teda nemá nielen potrebnú ochranu, ale ani „postupnú" 

prechodnú ekotónovú zónu. 

Všeobecné požiadavky a potrebné opatrenia 

Z dôvodu ochrany prírody, ako aj podmienok vyplývajúcich z ochrany druhov a území, ochrany prvkov 

ÚSES a ostatných ekologicky pozitívnych prvkov, je v riešenom území potrebné: 

vyč len iť „líniové prvky ÚSES", ktoré budú slúžiť ako refúgiá pre faunu, vhodné trasy a migračné trasy a 

prepojenia v smeroch východ - západ, ako aj v severojužnom smere, 
plne rešpektovať regionálny biokoridor č. XII A Líščie údolie, 

zabezpečiť prepojenie s regionálnym biokoridorom č . IX. Koliba - Slavín - Sitina, 
19 



rešpektovať ochranné pásmo lesa - pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku, 

vyčleniť ekotónové spoločenstvá a zabezpeč iť ich ochranu, 

zamedziť šíreniu invazívnych druhov vegetácie, 

v prípade každého investičného zámeru v tejto lokalite (v RÚSES biocentrum a genofondová lokali
ta), požadovať vypracovanie komplexného inventarizačného prieskumu zameraného na výskyt 

chránených druhov rastlín a živočíchov. V prípade potvrdenia ich výskytu postupovať v zmysle 
platnej legislatívy, ktorá druhovú ochranu rieši, 

stanoviť vhodné spodrobňujúce regulatívy a limity, aby sa zamedzili, resp. zmiernili konflikty pri 
riešení budúceho rozvoja územia a záujmov ochrany prírody v riešenom území. 

CELKOVÝ ZÁVER pre vyhlásenie stavebnej uzávery v Zóne Líščie údolie vyplývajúci z Prieskumov a 
rozborov: 

Z vybraných kapitol PaR jednoznačne vyplývajú konkrétne dôvody nevyhnutnosti vyhlásenia 
stavebnej uzávery v predmetnom území, vymedzenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Umiestňovanie, povoľovanie a uskutočňovanie stavieb (v rozsahu, v akom sú vymedzené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia) v urbanistických častiach 1,3,4,5 (územie stavebnej uzávery vymedzené vo výrokovej 
časti rozhodnutia), by mohlo zmariť opatrenia, ktoré bude potrebné určiť v územnom pláne zóny na ochranu 
a reguláciu urbanistickej kompozície, funkčného využívania a priestorového usporiadania, dopravného vybavenia, 
technického vybavenia, odvádzania odpadových vôd a územného systému ekologickej stability, ako jednoznačne 
vyplynulo z DÚR a z Prieskumov a rozborov. 

Stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní oznámil účastníkom konania verejnou 
vyhláškou a dotknutým orgánom doporučeným listom č.: KV/SU/996/2018/12383/JP zo dňa 18.7.2018 doplnenie 
podkladov, určil 14 dňovú lehotu na nahliadnutie do sp isu a na vyjadrenie k doplneným podkladom rozhodnutia 
(§ 36 ods.2 SZ v nadväznosti na § 36 ods.3 SZ) a poučil účastníkov, že na neskôr podané námietky a pripomienky 
neprihliadne, rovnako ako neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore s územným plánom (§ 37 
ods. 3 ZS) a poučil dotknuté orgány, že ak sa v stanovenej (alebo predÍženej lehote) nevyjadria, má sa za to, že 
s návrhom uzávery na základe doplnených podkladov z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia(§ 36 ods. 3 
SZ). 

V stanovenej lehote k návrhu uzávery po doplnení podkladov písomne uplatnilo pripomienky a námietky 
8 účastníkov konania. Z dotknutých orgánov sa v určenej lehote písomne kladne vyjadrila len spoločnosť 
Bratislavská teplárenská, a.s. listom č. 1779/Ba/2018/3410-3 z 1.8. 20 18, doručeným do podateľne tunajšieho 
úradu dňa 7.8.2018. 

Námietky účastníkov konania a odôvodnenie ich nevyhoveniu. 
Vzhľadom na zložitosť a veľký rozsah podkladov, najmä na požiadavku na konkretizáciu dôvodov bez 

ich bližšieho vymedzenia, ktoré v rozhodnutiach o stavebnej uzávere vyžaduj e od prvostupňového stavebného 
úradu Okresný úrad Bratislava, ministerstvo a minister, ako aj z dôvodu, že obsah viacerých námietok viacerých 
účastníkov konania j e takmer totožný, stavebný úrad sústredil odôvodnenie vyhlásenia stavebnej uzáve1y do 
ucelenej samostatnej časti rozhodnutia, v ktorej popísal priebeh konania, uviedol skutočnosti, ktoré boli 
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri 
použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a až v záverečnej časti odôvodnenia uvádza j ednotlivé 
námietky účastníkov konania. Táto samostatná časť obsahuje aj konkretizáciu dôvodov, prečo je nevyhnuté 
vyhlásiť stavebnú uzáveru v celom území, vymedzenom vo výrokovej časti rozhodnutia a teda je logickým 
odôvodnením nevyhovenia námietkam účastníkov, ktorí žiadajú svoje pozemky zo stavebnej uzávery vyňať. 

Odôvodnenie, ako sa stavebný úrad vyrovnal s námietkami a vyjadreniami účastníkov k podkladom potom 
logicky odkazuje na samostatnú časť rozhodnutia, v ktorej sú uvedené jednak konkretizácia dôvodov vyhlásenia 
uzávery vo vymedzenom území, ako aj všetky aspekty námietok účastníkov, či už smerujú k podkladom 
rozhodnutia, k priebehu územného konania o stavebnej uzávere, alebo sa napríklad týkajú zásahu do vlastníckych 
práv a pod. 

Námietky v lehote určenej oznámením o začatí konania č.: KV/SU/1 002/2016/4406/TP zo dňa 26.2 .20 16 
uplatnili písomne fyzické osoby a právnické osoby: 
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1. Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 83 103 Bratis lava, listom zo dňa 02.03 .20 L 6, prijatým tunaj ším 
úradom dňa 09.03.201 6 a listom zo dňa 21.03.20 16, prijatým tunaj ším úradom dňa 22.03.20 16 žiada 
o vyňatie územia definovaného situáciou (ktorá je prílohou k námietkam)zo spracovania Územného plánu 
zóny Líšč ie údolie . Účastník odôvodňuj e žiadosť najmä tým, že toto územie je v v územnom pláne 
Hlavného mesta definované ako Stabilizované, v ktorom sa ponecháva súčasné funkčné využitie, 
vyjadruje názor, že územie je architektonicky a urbanisticky doriešené, že jeho napojenie na j estvujúce 
inžinierske siete a komunikácie j e jednoduché a pripomína, že j eho žiadosti predchádza návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby doručený tunajš iemu stavebnému úradu dňa 20.1.20 L 6. Účastník 
konania svoje námietky dopÍňa v druhom liste zo dňa 21.3.2018, Konkretizuj e svoje názory z prvého listu 
vo vzťahu ku svojim stavebným pozemkom, ktoré sa nachádzajú v území vymedzenom týmto 
rozhodnutím na dočasné obmedzenie a zákaz činností podľa výroku tohto rozhodnutia, konkrétne sa 
jedná o pozemky v urbanistickej časti 5 (pozri str. 15 tohto rozhodnutia), vyj adruj e názor, že územie nie 
je možné inak urbanizovať, iba tak, ako to predkladá vo svojom návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Stavebný úrad v územnom konaní o stavebnej uzávere nerozhoduje o vymedzení územia pre spracovanie 
územného plánu zóny, ale vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuj e konkrétna 
stavebná činnosť na konkrétny čas. Námietka účastníka bola vyhodnotená ako návrh na vyňatie 
predmetného územia z územia, pre ktoré sa územným rozhodnutím o stavebnej uzávere vyhlasuje 
stavebná uzávera. 
Stavebný úrad konštatuj e, že územie, ktoré účastník navrhuje vyňať z územia, pre ktoré sa obstaráva 
územný plán zóny Líšč ie údolie sa nachádza v urbanistickej časti 5 a preto námietkam účastníka 
nevyhovuj e z dôvodov podrobne uvedených najmä na stranách 1 O až 20 tohto rozhodnutia, z ktorých 
jednoznačne vyplýva, že názory účastníka, že jeho pozemky je možné vyňať z územia vymedzeného 
stavebnou uzáverou sú v rozpore so skutočnosťami preukázanými v územnom konaní dokumentáciou pre 
územné rozhodnutie aj zabezpečenými prieskumami a rozbormi (podkladmi tohto rozhodnutia). Každé 
prebiehajúce návrhové konanie na umiestnenie alebo povolenie stavby v území vymedzenom na stavebnú 
uzáveru, ktoré nie je ukončené právoplatným rozhodnutím, je možné aj v priebehu konania meniť, 

návrhom disponuje navrhovateľ až do vydania rozhodnutia. Žiadne územie nie j e urbanizovateľné 
jediným spôsobom. Aj právoplatné územné rozhodnutie je možné meniť a tým je možné sústavne meniť 
východiská a zasahovať do procesu obstarávania územného plánu zóny. V prípade, že návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby, na ktoré sa odvoláva účastník konania nadobudne právoplatnosť pred 
právop latnosťou územného rozhodnutia o stavebnej uzávere Líščie údolie, uzávera sa naň vzťahovať 
nebude. 
Stavebný úrad osobitne upozorňuje aj na skutočnosť, že o prípadných výnimkách zo stavebnej uzávery 
podľa § 41 ods.2 stavebného zákona, stavebný úrad rozhodne v samostatnom správnom konaní, začatom 
na návrh účastníka konania alebo z podnetu stavebného úradu (ex officio ), ktoré môže byť začaté až po 
nado budnutí právoplatnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere .. 

2 . Spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s., Drieňová 14, 821 01 Bratislava, ktorú v konaní na základe 
poverenia zastupujú: Ing. Branis lav Goga, konateľ spol. B .IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 821 06 
Bratis lava a JUDr. Milan Cíbik, Advokátska kance lária, Tomášikova 4, 82 1 03 Bratislava, listom zo dňa 
18.03 .2016, prijatým do podateľne miestneho úradu dňa 18.03:2016, podala proti uzávere nasledovné 
námietky: 
P lánovaná stavebná uzávera sa týka aj pozemkov, pre ktoré bolo začaté na podklade návrhu na vydanie 
územného rozhodnutia obchodnej spoločnosti AQUA THERM INVEST, a .s. zo dňa 11.06.2014, územné 
konanie o umiestnení stavby pod č . : KV/SU/2474/2014/8600NK dňa 25 .06.201 4. Spoločnosť 

s odvolaním na ust. § 14 ods. 1 správneho poriadku vyjadruje názor, že je účastníkom konania 
o stavebnej uzávere. Stavebný úrad v tejto veci zastáva zhodný názor že spoločnosť AQUA THERM 
INVEST, a.s., je účastníkom konania o stavebnej uzávere. Spoločnosť ďalej uvádza, že z oznámenia 
o začatí konania nevyplýva, č i ide o dočasný zákaz stavebnej činnosti alebo len o jeho obmedzenie, a ak 
len o obmedzenie v akom rozsahu. N ie je z neho zrejmý rozsah navrhovaných opatrení s presným 
vecným a územným vymedzením zákazov a obmedzení, ako ani dôsledky, aké budú mať navrhované 
opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia. Ďalej že v oznámení o začatí konania sa 
neuvádzajú ani návrhy opatrení a predpokladaný čas navrhovaného opatrenia . S odkazom na ust. § 39d 
Stavebného zákona a na ust. § 3 ods. 7 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č . 453/2000 Z.z., ktoré 
v námietkach citujú vyjadrujú názor, že oznámenie o začatí konania je v rozpore s citovanými 
požiadavkami vyjadrenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
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Ďalej tvrdia, že k územnému konaniu na rozhodnutie o umiestnení stavby začatému na návrh spoločnosti 
AQUA THERM INVEST, a.s. boli doložené podklady, ktoré boli odsúhlasené dotknutými orgánmi a teda 
územnoplánovacia dokumentácia zvyšku zóny môže na túto dokumentáciu nadväzovať, a že územným 
rozhodnutím vydaným pred rozhodnutím o umiestnení stavby spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s., 
by bol porušený princíp právnej predvídateľnosti a obchodnej spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s., 
by tým bola spôsobená škoda. 
Ďalej spo ločnosť AQUA THERM INVEST, a.s., uvádza, že územné konanie o umiestnení stavby začaté 
na návrh spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s., zo dňa 11.06.2014 nebolo právoplatne ukončené pre 
nečinnosť stavebného úradu a pre nečinnosť mestskej časti vo výrubovom konaní. 
Stavebný úrad uvedeným námietkam nevyhovel z nasledovných dôvodov: 

Územné rozhodnutie (ÚR) o stavebnej uzávere je osobitným druhom územného konania. Osobitosť 
rozhodnutia (konania) o stavebnej uzávere vyplýva jednak z ust. § 39 d) ods. 1 SZ podľa ktorého 
„rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje 
stavebná činnost'. najmä ak bv sa mohlo sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho 
organizáciu podľa pripravovaného územného plánu". Z uvedeného citovaného ustanovenia vyplýva, že 
príprava, resp. obstarávanie územného plánu (územnoplánovacej dokumentácie - ÚPD) je takým 
výnimočným a osobitným dôvodom vyhlásenia stavebnej uzávery, že priamo stavebný zákon ho v podstate 
ako jediný z ďalších, bližšie nepomenovaných dôvodov, menuje presne a jednoznačne . 

A ďalej vyplýva aj z ust. § 35 ods. l SZ, podľa ktorého: "Územné konanie sa začína na písomný 
návrh účastníka, z podnetu stavebné/zo úradu alebo iného orgánu štátnej správy." Text príslušného 
ustanovenia SZ ďalej upravuje požiadavky pre návrh, resp. jeho náležitosti, tieto však neuvádza ako 
požiadavky pre podnet na začatie konania ex officio. 

Rovnako aj vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z.z. definuje v ust. § 3 náležitosti návrhu (nie, 
podnetu). V praxi sa tieto ustanovenia aplikujú v zmysle výnimočného postavenia uzávery ako osobitného 
nástroja pri obstarávaní ÚPD tak, že stavebné úrady konajú o uzávere z vlastného podnetu z úradnej 
povinnosti (ex officio ), ak sa začne obstarávanie ÚPD v dôležitom území, pretože bez stavebnej uzávery by 
sa mohlo sťažiť alebo znemožniť schválenie novej organizácie územia novou úzernnoplánovacou 
dokumentáciou (podrobnejšie je tento názor odôvodnený na najmä stranách 1 O až 12 tohto rozhodnutia). 

Osobitosť konania o stavebnej uzávere vyplýva aj zo skutočnosti, že obstarávateľom územného plánu 
zóny je orgán územného plánovania, ktorým je mestská časť Bratislava-Karlova Ves vo svojej 
samosprávnej pôsobnosti. Súčasne orgánom konajúcim ex officio v územnom konaní o stavebnej uzávere z 
dôvodu obstarávania územného plánu zóny je stavebný úrad, ktorým je mestská časť Bratislava Karlova 
Ves - stavebný úrad, vykonávajúca prenesenú štátnu správu'- Nejde však o konflikt s ust§ 119 ods. 3 SZ, 
pretože Mestská časť nie je navrhovateľom, ale stavebným úradom konajúcim z úradnej povinnosti. 

Podrobnosti, resp. požiadavky pre začatie územného konania a oznámenie o jeho začatí upravujú ust. 
§ 35 a 36 stavebného zákona. Spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s. vo svoj ich námietkach tvrdí, že 
oznámenie o začatí konania neobsahovalo náležitosti, ktoré stavebný zákon a vykonávacia vyhláška 
vyžadujú pre návrh na začatie územného konania a teda že oznámenie je zmätočné. Účastník konania 
úplne opomína skutočnosť, že v oznámení o začatí konania postupoval stavebný úrad v súlade s ust. § 35 aj 
36 stavebného zákona, v oznámení uviedol predmet konania, ustanovenia predpisov podľa ktorých sa koná, 
vymedzil hranice územia slovne aj výkresom - situáciou, nariadil ústne pojednávanie, poučil účastníkov 
konania o viace1ých skutočnostiach, okrem iného aj o možnosti nahliadania do podkladov rozhodnutia 
a o možnosti uplatniť svoje námietky a pripomienky na ústnom pojednávaní, na ktoré zabezpečil aj 
podklady rozhodnutia. Všetky náležitosti, ktorých sa účastník konania dožaduje v oznámení boli 
obsiahnuté v podkladoch rozhodnutia - v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktoré boli všetkým 
účastníkom konania k dispozícii a ktoré boli osobitne prerokované aj na ústnom pojednávaní. Námietka 
účastníka, ktorej podstata vyplýva z jeho názoru, že oznámenie o začatí konania by malo obsahovať 
náležitosti návrhu na vydanie územného rozhodnutia, náležitosti podkladov rozhodnutia a dokonca zjavne 
až náležitosti rozhodnutia o stavebnej uzávere je podľa názoru stavebného úradu nielen neodôvodnená ale 
z dôvodov vyššie uvedených stavebným úradom aj nesprávna. 

Stavebný úrad nevyhovel ani žiadosti účastníka o vyňatie predmetných pozemkov zo stavebnej 
uzávery z dôvodov, že sa jedná o pozemky, ktoré sa nachádzajú v urbanistickej časti 5 (pozri str. 15 tohto 
rozhodnutia) a preto námietkam účastníka nevyhovuje z dôvodov podrobne uvedených na stranách l O až 
20 tohto rozhodnutia. 

K údajnému porušeniu princípu právnej istoty stavebný úrad uvádza, že každé rozhodnutie vydané 
v správnom konaní, musí byť vydané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
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v čase vydania rozhodnutia a nie s predpismi platnými v čase začatia správneho konania. Táto skutočnosť 
vyplýva z ust. § 46 správneho poriadku a z ustálenej právnej praxe. Je teda zrejmé, že ľubovoľné územné 
rozhodnutie musí byť vydané v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou (riadne schválenou 
a vyhlásenou) platnou v čase vydania rozhodnutia. Územnoplánovacia dokumentácia po jej schválení 
a vyhlásení záväzných častí nie je nemenná, naopak, orgán územného plánovania je povinný ju 
aktualizovať priamo zo zákona (pozri oddiel 7 stavebného zákona, aktualizácia územnoplánovacej 
dokumentácie). Záväzné časti územného plánu zóny sa vyhlasujú všeobecne záväzným nariadením obce. 
Pokiaľ dôjde k ich zmene pred vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad je 
povinný posúdiť návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ajeho súlad s platným 
územným plánom zóny bez ohľadu na skutočnosť, kedy bolo začaté konania o umiestnení stavby. 

K údajnej nečinnosti stavebného úradu v územnom konaní o umiestnení stavby stavebný úrad 
uvádza, že územné konanie je naďalej prerušené z dôvodu, že navrhovateľ nezabezpečil všetky povinné 
podklady potrebné pre vydanie rozhodnutia, najmä nedoložil stavebnému úradu súhlas všetkých vlastníkov 
pozemkov. Konanie je prerušené v súlade so stavebným zákonom a v súčasnosti teda lehoty neplynú. V 
územnom konaní stavebný úrad zatiaľ nemôže pokračovať, pretože v súčasnosti navrhovateľovi plynie 
niekoľkokrát predlžovaná lehota, určená na doplnenie návrhu v zmysle rozhodnutia stavebného úradu č. 
KV/SU/95/2017/ 1212/KJ zo dňa 12.1.2017. 

Stavebný úrad námietkam účastníka konania, spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s. z uvedených 
dôvodov nevyhovuje. 

3. Jozef Laštík, Aleja Slobody 1890, 026 01 Dolný Kubín, listom zo dňa 18.03.2016, prijatým tunajším 
úradom dňa 18.03.2016 podal námietky obsahom úplne totožné s námietkami spoločnosti AQUA 
THERM INVEST, a.s., uvedenými v predchádzajúcom bode, svoje účastníctvo v konaní o stavebnej 
uzávere odôvodňuje spoluvlastníctvom pozemkov pod stavbou, ktorej umiestnenie navrhuje spoločnosť 
AQUA THERM INVEST, a.s. Stavebný úrad námietky zamieta z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené 
v predchádzajúcom bode 1 a 2. 

4. Ing. Milan Žofaj , Na Grunte 16, 831 52 Bratislava, listom zo dňa 18.03.2016, prijatým tunajším úradom 
dňa 18.03.2016 podal námietky obsahom úplne totožné s námietkami spo ločnosti AQUA THERM 
INVEST, a.s., uvedenými v predchádzajúcom bode, svoje účastníctvo v konaní o stavebnej uzávere 
odôvodňuje spoluvlastníctvom pozemkom pod stavbou, ktorej umiestnenie navrhuje spoločnosť AQUA 
THERM INVEST, a.s. Stavebný úrad námietky zamieta z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené 
v predchádzajúcom bode 2. 

5. Bc. Milan Kotvas, Líščie údolie 92, 841 04 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším 
úradom dňa 18.03.2016 namieta proti začatiu konania o stavebnej uzávere. Podľa názoru účastníka 
konania začatie obstarávania územného plánu zóny neodôvodňuje vyh lásenie stavebnej uzávery. Podľa 
názoru stavebníka dôvodom môže byť až zadanie územného plánu zóny, prerokované a schválené 
miestnym zastupiteľstvom, ktoré definuje hlavné požiadavky a ciele územného plánu zóny. Vzhľadom na 
to, že v území, na ktoré sa má uzávera uplatniť je väčšina súkromných pozemkov, je podľa názoru 
účastníka sformulovanie a prerokovanie zadania zvlášť dôležité, pokiaľ má prísť ku kladnému 
prerokovaniu s majiteľmi pozemkov a naplneniu cieľov územného plánu zóny. Zistený skutkový stav 
považuje za nedostatočný, domnieva sa, že uzávera bude plniť len úlohu obštrukcie, ktorou bude bránené 
vlastníkom pozemkov plnohodnotné využívanie ich majetku, a preto s navrhovanou uzáverou nesúhlasí. 
Námietkam účastníka konania Bc. Milana Kotvasa stavebný úrad nevyhovel. V súlade s ust. § 38 a§ 39d 
stavebného zákona sa súhlas dotknutých vlastníkov pozemkov pre vydanie územného rozhodnutia 
o stavebnej uzávere nevyžaduje. Treba pripomenúť, že vlastníctvo nehnuteľností podľa občianskoprávnej 

úpravy požíva rovnakú ochranu bez ohľadu na subjekt vlastníka. Ďalšie dôvody, pre ktoré stavebný úrad 
nevyhovuje námietkam účastníka konania sú uvedené najmä na str. 8 až 12 tohto rozhodnutia. 

6. Ing. Rastislav Paulíny, Jána Stanislava 18, 841 05 Bratislava, dvoma listami zo dňa 17.03.2016, prijatým 
tunajším úradom dňa 18.03.2016 podáva námietku voči konaniu o stavebnej uzávere a žiada o vyňatie 
územia v ktorom sa nachádzajú pozemky v jeho spoluvlastníctve zo spracovania územného plánu zóny 
Líščie údolie. Účastník ďalej uvádza, že dostal súhlas s oplotením pozemku s cieľom vyčistenia čiernej 
skládky aj výrubové rozhodnutie, ktoré smerujú k zahájeniu výstavby RD jeho projekt finalizuje 
a v najbližších dňoch plánuje požiadať o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Obsahom je 
námietka zhodná s námi·etkou Ing. Gajdoša v bode 1 aj s námietkou spo ločnosti AQUA THERM 
INVEST, a.s. v bode 2 tohto odôvodnenia. Rovnako aj pozemky Ing. Paulinyho sa nachádzajú 
v urbanistickej časti 5 (pozri str. 15 tohto rozhodnutia), námietke nie je možné vyhovieť z dôvodov, ako 
v bode 1 a 2 tohto odôvodnenia. 
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13. Ing. Zuzana Konečná, Hlboká cesta 3, 81 l 04 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším 
úradom dňa 22.03.2016 podala nasledovné námietky proti začatiu konania o stavebnej uzávere. Tvrdí, že 
skutočnosť, že mestská časť začala obstarávanie územného plánu zóny neodôvodňuje vyhlásenie 
stavebnej uzávery na územie, ktoré má byť riešené územným plánom zóny. Vyjadruje názor, že takým 
dôvodom má byť až prerokované a miestnym zastupiteľstvom schválené zadanie územného plánu zóny, 
ktoré definuje hlavné požiadavky a ciele územného plánovania. Domnieva sa, že .bez zadania podklady 
pre uzáveru nie sú dostatočné a teda územné rozhodnutie o stavebnej uzávere by vychádzalo 
z nedostatočne zisteného skutkového stavu a uzávera by bola len obštrukciou, ktorá by vlastníkom 
pozemkov vo vymedzenom území bránila nakladaniu s majetkami. 
Stavebný úrad námietke nevyhovuje najmä z dôvodov, uvedených na str. 4 až 19 tohto rozhodnutia. 

14. Ing. Peter Konečný, Ľudovíta Fullu 32, 841 05 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším 
úradom dňa 22.03.2016 podal námietky obsahom úplne totožné s námietkami Ing. Zuzany Konečnej , 

uvedené v predchádzajúcom bode. Stavebný úrad námietkam nevyhovuje z tých istých dôvodov. 
15. Ing. Marianna Konečná, Nám. Hraničiarov 18, 851 03 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým 

tunajším úradom dňa 22.03.2016 podala námietky obsahom úplne totožné s námietkami Ing. Zuzany 
Konečnej, uvedené v predchádzajúcom bode. Stavebný úrad námietkam nevyhovuje z tých istých 
dôvodov. 

16. Katarína Bruteničová, Ševčenkova 25, 851 01 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunaj ším 
úradom dňa 22.03.2016 podala námietky obsahom úplne totožné s námietkami Ing. Zuzany Konečnej , 

uvedené v predchádzajúcom bode. Stavebný úrad námietkam nevyhovuje z tých istých dôvodov. 
17. Milan Minarič, Rontgenová 1 O, 851 O 1 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším úradom 

dňa 22.03.2016 podal námietky obsahom úplne totožné s námietkami Ing. Zuzany Konečnej, uvedené 
v predchádzajúcom bode. Stavebný úrad námietkam nevyhovuje z tých istých dôvodov. 

18. Spoločnosť OFZ, a.s. , 027 53 Istebné, poštová adresa 027 41 Oravský podzámok 381(Široká381), listom 
zo dňa 17 .03.2016, prijatým tunajším úradom dňa 23 .03.2016 podala námietky a žiadosť o vyňatie 
pozemkov zo stavebnej uzávery totožné s námietkami spo ločnosti AQUA THERM INVEST, a.s., 
uvedenými v predchádzajúcom bode 2, stavebný úrad námietkam spoločnosti OFZ, a.s. nevyhovuje 
z rovnakých dôvodov ako v bode 2. odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

19. Ing. Vladimír Klocok, Vyšnokubínska 222/127, 026 01 Vyšný Kubín, listom zo dňa 21.03.2016, prijatým 
tunajším úradom dňa 23 .03.2016 podal námietky a žiadosť o vyňatie pozemkov zo stavebnej uzávery 
totožné s námietkami spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s., uvedenými v predchádzajúcom bode 2, 
stavebný úrad námietkam spoločnosti OFZ, a.s. nevyhovuje z rovnakých dôvodov ako v bode 2. 
odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

20. listom zo dňa 15.04.2016, prijatým tunajším úradom dňa 18.04.2016, požiadala ako vlastník susediaceho 
pozemku o účasť v konaniach týkajúcich sa pozemkov za zástavbou na ul. Staré grunty 212 a 242, JUDr. 
Monika Španitzová. Staré grunty 212, 841 04 Bratislava, voči čomu stavebný úrad nemá výhrady. 

Námietky v lehote určenej oznámením č.: KV/SU/996/2018/12383/JP zo dňa 18.7.20181 uplatnili 
písomne fyzické osoby a právnické osoby: 

2 1. Ing. Martin Berta, CSc., Adámiho 20, 841 05 Bratislava, listom zo dňa 14.8.2018, prijatým tunajším 
úradom do podateľne dňa 14.8.2018, vyjadril nesúhlas so stavebnou uzáverou v predmetnom území 
vymedzenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, tvrdí, že stavebná uzávera obmedzí nevyhnutné 
stavebné aktivity v území (napríklad rekonštrukcie domov a bytov, malé stavebné úpravy na pozemkoch 
vlastníkov). Z výrokovej časti je zrejmé, že touto stavebnou uzáverou sa obmedzujú a zakazujú len tie 
stavebné úpravy a udržiavacie práce a také zmeny stavieb, ktoré by vyžadovali stavebné povolenie, resp. 
pri ktorých stavebný úrad určil, že stavebnú úpravu a udržiavacie práce je možné uskutočniť len na 
základe stavebného povolenia. Ďalej účastník konania vyjadruje názor, že rozsiahlejšia plošná výstavba je 
zaregulovaná v územnom pláne a prípadné upresnenie je možné dosiahnuť zmenami a doplnkami 
územného plánu. Účastník sa však mýli v tom, že zmenami a doplnkami je možné meniť regulatívy, ktoré 
sú definované územným plánom a nie spodrobňovať regulatívy. Na spodrobnenie slúži územný plán zóny 
a povinnosť jeho obstarania vyplýva práve z územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Dôvody, pre 
ktoré stavebný úrad nevyhovuje námietke účastníka konania sú podrobne uvedené na str. 4 až 20 tohto 
rozhodnutia. Námietka účastníka konania, že rozsiahlejšia plošná výstavba je zaregulovaná v územnom 
pláne a prípadné upresnenie je možné dosiahnuť zmenami a doplnkami územného plánu, je v rozpore 
s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislavy a preto na ňu stavebný úrad neprihliada podľa ust. § 
37 ods. 3 stavebného zákona. 
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22. MUDr. Viera Vavrová a Peter Vavro, obaja bytom Malá 13, 811 02 Bratislava, listom zo dňa 14.8.20 18, 
prijatým tunajším úradom do podateľne dňa 14.08.2018 žiadaj ú o vyňatie konkrétnych parciel, ktoré sa 
nachádzajú v urbanistickej časti 5 a 1 (pozemok p. č. 2968/47, 2968/71, 535/24, 627/21, 672/19), nakoľko 
na uvedené parcely bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Stavebný úrad námietke vyhovel 
takým spôsobom, že toto rozhodnutie o zákaze a obmedzení stavebnej činnosti sa nevzťahuje na 
uskutočňovanie tých stavieb, pre ktoré boli stavebným úradom/špeciálnym stavebným úradom ku dňu 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vydané právoplatné územné rozhodnutie, alebo stavebné 
povolenie, alebo pre ktoré stavebný úrad/špeciálny stavebný úrad oznámil, že proti ich uskutočňovaniu 
nemá námietky, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

23. Viktor Smutný, Ľ.Fullu č. 8, 841 05 Bratislava, listom zo 17.8.2018, prijatým do podateľne Miestneho 
úradu dňa 30.8.2018, ako majiteľ nehnuteľností v navrhovanej zóne Líščie údolie nesúhlasí so stavebnou 
uzáverou. Vyjadruje názor, že možná rozsiahlejšia plošná zástavba je zaregulovaná v územnom pláne 
hl.m. SR Bratislavy a prípadné upresnenia je možné dosiahnuť zmenami a doplnkami územného plánu. 
Tvrdí, že stavebné uzávery v minulosti priniesli skôr komplikácie a v niektorých prípadoch sa nenaplnil 
účel vyhlásenia a v priebehu piatich rokov nebol územný plán zóny spracovaný. Námietky účastníka 
konania sú identické ako námietky Ing. M. Beru v bode 21 a stavebný úrad im nevyhovuje z rovnakých 
dôvodov s tým dôvetkom, že skutočnosť, č i v čase platnosti a účinnosti stavebnej uzávery bude obstaraná 
územnoplánovacia dokumentácia a aj dôjde kjej riadnemu prerokovaniu, schváleniu a vyhláseniu 
záväzných častí alebo nie, nemôže byť určujúca pre vyhlásenie stavebnej uzávery. Práve preto, aby 
stavebnou uzáverou neboli práva účastníkov obmedzené neprimerane, stavebný zákon určuje nevyhnutný 
čas platnosti uzávery najviac na päť rokov od právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere a uplynutím 
tohto času, pokiaľ nedôjde skôr k obstaraniu územnoplánovacej dokumentácie a nadobudnutiu účinnosti 
všeobecne záväzného nariadenia tunajšej mestskej časti, ktorým budú vyhlásené záväzné časti územného 
plánu zóny - Líščie údolie , uzávera stratí platnosť. 

24. AQUA THERM INVEST, a.s., Drieňová 14, 821 01 Bratislava v zastúpení advokátskou kanceláriou 
JUDr. Milan Cíbik, Tomášikova 4, 821 30 Bratislava, listom zo dňa 3.9.2018, prijatým do podateľne 
Miestneho úradu dňa 6.9.2018, zopakovala svoje námietky z listu zo dňa 18.03.2016, ktoré sú uvedené 
v tomto rozhodnutí v bode č. 2 námietok účastníkov konania s jedným dôvetkom: Ak stavebný úrad 
námietkam účastníka konania nevyhovie, účastník konania žiada, aby v územnom pláne zóny Líščie 
údolie bolo zohľadnené územné konanie o umiestnenie stavby pod č.: KV/SU/2474/2014/8600/VK dňa 
25.06.2014, nakoľko umiestnenie stavby je v celom rozsahu v súlade s územným plánom Hlavného mesta 
SR Bratislavy. Stavebný úrad námietkam nevyhovuje rovnako, ako je uvedené v bode č. 2 tohto 
rozhodnutia s tým záverom, že dôvetok k námietke v podaní zo dňa 3.9.2018 svojim obsahom nie je 
námietkou účastníka konania, ale námetom pre orgán územného plánovania, ktorým je mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves v rámci samosprávnej pôsobnosti, v procese obstarávania územného plánu zóny 
Líščie údolie. 

25. Spoločnosť AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 01 Bratislava listom zo dňa 31.8.2018 prijatým do podateľne 
Miestneho úradu dňa 3.9.2018 sa vyjadrila ku konaniu a k podkladom rozhodnutia v 21 bodoch , 
označených písmenami A až V. 
V bodoch A až F vyjadrenia účastník konania opisuje priebeh konania, podľa názoru stavebného úradu 
tieto body nie sú námietkou, sú konštatovania. 
V bode G až J vyjadril účastník konania názor, že konanie o stavebnej uzávere pre zónu Líščie údolie je 
nezákonné, nakoľko j eho oznámenie o začatí konania je zaťažené nezákonnosťou. Tento názor 
odôvodňuje argumentáciou z rozhodnutia ministra zo dňa 24.1 1.2017 z ktorého cituje časť textu zo str.4 
a 5 rozhodnutia nasledovne: „stavebný úrad nezistil dostatočne skutkový stav veci, keď začal územné 
konanie o stavebnej uzávere len na základe podkladu, ktorým bolo oznámenie o začatí obstarávania 
územného plánu zóny" .... "opätovne uvádzam, že len samotný fakt začatia obstarávania príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie nepostačuje k vyhláseniu stavebnej uzávery". Stavebný úrad konštatuje, 
že v tejto námietke účastník cituje iba časť vety na str. 4 rozhodnutia ministra zo dňa 24.11 .2017. Celá 
veta znie nasledovne: stavebný úrad nezistil dostatočne skutkový stav veci, keď začal územné konanie 
o stavebnej uzávere len na základe podkladu, ktorým bolo oznámenie o začatí obstarávania územného 
plánu zóny karloveská zátoka a nezabezpečil si pred začatím konania z vlastného podnetu ďalšie 

podklady preukazujúce existenciu takých stavebných činností, ktoré by mohli sťažiť alebo znemožniť 
budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny. Stavebný 
úrad je toho názoru že uvedená námietka, resp. názor účastníka konania je bezpredmetný, nakoľko 
stavebný úrad nezačal územné konanie o stavebnej uzávere pre zónu Líšč ie údo lie len na základe 
jediného podkladu, ktorým bolo oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny. Ďalším 
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podkladom bola napríklad dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), ktorá preukazuj e, akými 
stavebnými činnosťam i v území Líščieho údolia, by sa mohlo sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie 
územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny Líščie údolie, ktorá bola 
zabezpečená pred oznámením o začatí konania stavebný úrad v konaní zabezpečil aj ďalší podklad, 
ktorým sú Prieskumy a rozbo1y, ku ktorým sa účastník konania vyjadruje. 
Napokon ďalším zákonným podkladom pre začatie územného konania o vyhlásení stavebnej uzávery 
v zóne Líščie údolie je aj samotný územný plán hl. mesta SR Bratislavy, ktorý vo svojich záväzných 
častiach (vyhlásených všeobecne záväzným nariadením) definuje potrebu zabezpečenia prehÍbenie 
územného plánu mesta spracovaním zonálnej dokumentácie pre územie Líščie údolie (pozri odôvodnenie 
na str. 12 a 13 tohto rozhodnutia). Z uvedených dôvodov stavebný úrad tento názor účastníka konania, 
resp. túto námietku vyhodnotil ako bezpredmetnú. 
V bodoch K, L a R účastník konania uvádza, že stavebný úrad neuviedol ako zhotovené prieskumy 
a rozbory preukazujú oprávnenie vyhlás iť stavebnú uzáveru, aby to bolo v súlade s Ústavou Slovenskej 
republiky a stavebným zákonom, podľa názoru účastníka identifikácia problémov a požiadaviek 
vhodných na riešenie v územnom pláne zóny a z toho stavebným úradom odvodzovaná potreba vyh lásiť 

stavebnú uzáveru nepotvrdzuje, že existuje taký vážny verejný záujem, aby bolo využitie oprávnenia 
obmedziť vlastnícke právo, navyše rovnako intenzívne na ploche 39 ha, súladné s ústavou SR. Stavebný 
úrad k tejto námietke uvádza, že v oznámení o začatí konania ani v upovedomení o priebehu konania 
o stavebnej uzávere v zóne Líščie údolie o doplnení podkladov konania a možnosti vyjadriť sa 
k podkladom rozhodnutia nemá správny orgán povinnosť uv iesť odôvodnenie. Odôvodnenie je až 
povinnou náležitosťou rozhodnutia vydaného v správnom konaní v súlade s ust. § 4 7 správneho poriadku 
a odôvodnenie k názoru účastníka konania vyjadrenému v bode K, L a R je uvedené najmä na stranách 4 
až 13 tohto rozhodnutia. Preto stavebný úrad názor účastníka, resp. jeho námietky v bodoch K a L 
vyhodnotil ako neopodstatnené. 
V bodoch Maž P vyj adrenia účastník konania vyjadruje názor, že aj keby sa mohlo zdať, že Prieskumy 
a rozbory sú dostatočným podkladom pre začatie konania o stavebnej uzávere, nie sú podľa jeho názoru 
dostatočným podkladom pre rozhodnutie, nakoľko z prieskumov a rozborov ani iného podkladu nemožno 
identifikovať presný návrh budúceho využívania územia, nie je to dielo - výsledok činnosti orgánu 
územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán zóny, ani nie je výsledkom prerokovania s vlastníkmi 
dotknutých nehnuteľností ani schválenia orgánom územného plánovania, že takýto podklad nevyplýva zo 
stavebného zákona, preto nemôže byt' zákonným a navyše jediným podkladom pre začatie konania 
o stavebnej uzávere a ak nestačí pre začatie, nestačí ani pre pokračovanie konania ani pre rozhodnutie 
a že nevedno, na základe čoho možno prieskumy a rozbory uznať za vlastný podnet stavebného úradu. 
Stavebný úrad námietke nevyhovuje. V upovedomení účastníkov konania č. KV /SU/996/20181123 83/JP 
zo dňa 18.7.2018 stavebný úrad poučil účastn íkov konania o stavebnej uzávere v zóne Líščie územie, že 
podklady boli doplnené v súlade s ust. §32, § 33 a § 34 správneho poriadku. Ďalš ie dôvody pre ktoré 
stavebný úrad námietke nevyhovuje sú zrejmé z dôvodov uvedených na str. 4 až 20 tohto rozhodnutia. 
V bode S vyjadrenia účastník konania pripomína, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
oznámilo dňa 15.7.2011 v rámci prípravných prác začatie obstarávan ia nového územného plánu , ktorý je 
nadradeným dokumentom územnému plánu zóny a ktorý môže priniesť zásadné zmeny a teda že vlastne 
nie je možné definovať zámery budúceho rozvoja a teda nemôže byť ani dôvod na začatie konania 
o stavebnej uzávere v zóne Líščie údolie. Stavebný úrad konštatuje, že rozhodnutie o stavebnej uzávere je 
jedným zo 4 druhov územných rozhodnutí podľa ust. § 32 ods. 1 stavebného zákona. Územné 
rozhodnutie je nástrojom územného plánovania, je indiv iduálnym správnym aktom, ktorý musí byt' 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa § 41 zákona o správnom konaní. Zo 
správnej praxe vyplýva, že správne rozhodnutie musí byť vydané v súlade s predpismi platnými v čase 
vydania rozhodnutia . Podkladom pre vydanie rozhodnutia sú podľa§ 37 ods. 1 stavebného zákona 
územné plány obcí a zón. Aktualizácia úzernnoplánovacej dokumentácie j e sústavný proces v súlade 
s ust. § 30 a 31 stavebného zákona. Skutočnosť, že bolo oznámené začatie obstarávania nového 
územného plánu však neznamená, že súčasne platné územné plány tým stratili účinnosť a vykonateľnosť. 

Všetky umiestňovania stavieb, každé využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území sa 
v súlade s ust. § 32 stavebného zákona uskutočňujú napriek aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie 
naďalej v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi. V súčasnosti platný územný plán hlavného 
mesta SR Bratislavy v jeho záväzných častiach určuje povinnosť v Líščom údolí obstarať územný plán 
zóny(bližšie podrobnosti o platnej územnoplánovacej dokumentácii a súvis iacich predpisoch sú uvedené 
na str.4 až 13 tohto rozhodnutia). 
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V bodoch T,U a V vyjadrenia účastník územného konania o stavebnej uzávere v zóne Líščie údolie 
poukazuje na zjavnú chybu v písomnosti č.: KV/SU/996/20 18112383/JP zo dňa 18.07.2018, ktorou 
stavebný úrad oznamoval účastníkom konania a dotknutým orgánom doplnenie podkladov v konaní 
o stavebnej uzávere v území zóny Líščie údolie v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že do podkladov 
konania bol doplnený dokument: „Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves, Prieskumy a rozbory". 
Na strane 3 oznámenia je chybne uvedené cit.: 

„ Na základe týchto skutočností stavebný úrad 
oznamuje účastníkom konania 

o stavebnej uzávere v území zóny Karloveskej zátoky v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že do podkladov 
konania bol doplnený dokument : „ Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská časť Bratislava
Karlova Ves, Prieskumy a rozbory", ktorých spracovateľom je spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o„ termín 
spracovania december 2017. 

Stavebný úrad v súlade s§ 36, § 37 stavebného zákona a§ 32 a 33 správneho poriadku dáva účastníkom 
konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladom rozhodnutia o stavebnej 
uzávere v území zóny Karloveskej zátoky." koniec cit.. 

Správny text mal znieť: 
„Na základe týchto skutočností stavebný úrad 

oznamuje účastníkom konania 
o stavebnej uzávere v území zóny Líščie údolie v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že do podkladov 
konania bol doplnený dokument : „Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves, Prieskumy a rozbory", ktorých spracovateľom je spoločnosť AŽ PROJEKT s.r.o„ 
termín spracovania december 2017. 

Stavebný úrad v súlade s§ 36, § 37 stavebného zákona a § 32 a 33 správneho poriadku dáva 
účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladom rozhodnutia 
o stavebnej uzávere v území zóny Líščie údolie". 

Účastník územného konania o stavebnej uzávere v zóne líščie údolie, spoločnosť AKER, s.r.o. vo svojom 
vyjadrení zo dňa 31.8.2018 považuje toto upovedomenie za zmätočné. 
K námietkam v bodoch T,U,V vyjadrenia účastníka stavebný úrad uvádza, že z celej písomnosti č.: 
KV/SU/996/2018/12383/JP zo dňa 18.07.2018, ktorou stavebný úrad oznamoval účastníkom konania 
a dotknutým orgánom doplnenie podkladov v konaní o stavebnej uzávere v území zóny Líščie údolie 
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je zrejmé, že stavebný úrad oznamuje účastníkom konania 
o stavebnej uzávere v území zóny Líščie údolie doplnenie nových podkladov - „Územný plán zóny 
Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Prieskumy a rozbory" a dáva 
účastníkom konania možnosť vyjadriť sa k doplneným podkladom. Takto aj pochopil uvedenú písomnosť 
účastník, ktorý namieta jej zmätočnosť. Spoločnosť AKER, s.r.o. v územnom konaní o uzávere v zóne 
Líščie údolie sa vyjadruje k doplneným podkladom - k Prieskumom a rozborom zóny Líščie údolie. 
Nevyjadruje sa ako účastník územného konania o stavebnej uzávere v zóne Karloveskej zátoky, ani sa 
nevyjadruje k podkladom týkajúcim sa územia zóny Karloveskej zátoky. Zo všetkých bodov oboch 
vyjadrení spoločnosti AKER, s.r.o„ je zrejmé že spoločnosť vyjadruje nesúhlas s vyhlásením stavebnej 
uzávery v zóne Líščie údolie a teda je prirodzené, ak zjavnú chybu interpretuje ako úkon, ktorý je úplne 
nezrozumiteľný. V skutočnosti tým, že sa ako účastník konania k podkladom vyjadril potvrdzuje, že 
predmetnej písomnosti porozumel správne, ako aj iní účastníci, ktorí sa k doplneným podkladom 
vyjadrili. Z uvedeného je možné logicky vyvodiť j ediný záver, že aj napriek zrejmej chybe bola 
písomnosť ajej obsah jednoznačný. Zrejmú chybu v upovedomení stavebný úrad formálne verejnou 
vyhláškou neopravil, nakoľko takáto oprava je správnym poriadkom určená len opravám chýb 
v písomnom vyhotovení rozhodnutia podľa ust. § 47 ods. 6 správneho poriadku. Tento zrejmý omyl pri 
písomnom vyhotovení oznámenia stavebný úrad vysvetlil takto v tomto odôvodnení. 
Na poslednej strane svojho vyjadrenia účastník konania rekapituluje záver, že na vyhlásenie stavebnej 
uzávery nie sú splnené zákonné požiadavky a žiada, aby stavebný úrad konanie o stavebnej uzávere pre 
zónu Líščie údolie ukončil pre nezákonnosť jeho začatia z jediného dôvodu - oznámenia o začatí 

obstarávania v súbehu s nezákonnosťou úkonu po uplynutí zákonnej lehoty na rozhodnutie a pre nesúlad 
s Ústavou SR a inými ustanoveniami stavebného zákona. Stavebný úrad v bode 25 tohto odôvodnenia 
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podrobne uviedol dôvody, pre ktoré nevyhovel námietkam účastníka konan ia. K nedodržaniu zákonnej 
lehoty na vydanie rozhodnutia stavebný úrad uvádza, že ani v prípade, keby nedodržanie lehoty malo byt' 
posúdené, ako prípadné prieťahy v konaní či porušenie zásady hospodárnosti a rýchlosti konania, nemôžu 
byt' prekážkou pre vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere a ani dôvodom jeho zrušenia. V územnom 
konaní o stavebnej uzávere sa jednoznačne preukázalo, že nastala situácia, kedy je stavebný úrad 
oprávnený opodstatnene stavebnú uzáveru v územ í zóny Líščie údolie vyhlás iť práve z dôvodov, ktoré 
vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú podrobne uvedené vo výrokovej aj dôvodovej 
časti tohto rozhodnutia. 

26. Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 01 Bratislava 5, listom zo dňa 31.8.2018 prijatým do podateľne 
Miestneho úradu dňa 3.9.2018 podal námietky a pripomienky, ktoré sú svojim obsahom aj formou úplne 
zhodné s námietkami spoločnosti AKER,s.r.o. a stavebný úrad námietkam Ing. Petra Jakubca 
nevyhovuje z rovnakých dôvodov ako je uvedené v predchádzajúcom bode 25 odôvodnenia tohto 
rozhodnutia. 

27. Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava podaním zo dňa 30.8.2018 prijatým do podateľne 
Miestneho úradu dňa 4.9.2018 sa vyjadril v konaní o stavebnej uzávere a súčasne podal žiadosť o vyňatie 
z územia zo spracovania územného plánu zóny Líščie údolie. 
V prvej časti vyjadrenia účastník konania opakuje dôvody zo svoj ej žiadosti uvedenej v bode l . 
odôvodnenia tohto rozhodnutia. Námietkam účastníka konania v tejto časti stavebný úrad nevyhovuje 
z dôvodov uvedených v bode l. 
Žiadosť o vyňatie územia odôvodnil účastník konania dvoma podstatnými skutočnosťami. Účastník 
konania poukázal na prvú skutočnosť, že na jeho pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v území zóny Líšč ie 

údolie bola umiestnená mestská vila s 8 bytovými jednotkami. Územné rozhodnutie Č .j.: 
KV/SU/3 1/20 18/95/ZK zo dňa 25.1.2018 umiestnilo stavbu s názvom „Viladom Staré grunty", na 
stavebných pozemkoch , ktoré sa nachádzajú v urbanistickej časti 5 Líščieho údolia (pozri str. 15 tohto 
rozhodnutia). Stavebný úrad námietke účastníka konania v tejto časti vyhovel takým spôsobom, že toto 
rozhodnutie o zákaze a obmedzení stavebnej činnosti sa nevzťahuj e na uskutočňovanie tých stavieb, pre 
ktoré boli stavebným úradom/špeciálnym stavebným úradom ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia vydané právoplatné územné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie, a lebo pre ktoré stavebný 
úrad/špeciálny stavebný úrad oznámil, že proti ich uskutočňovaniu nemá námietky, ako je uvedené vo 
výrokovej časti rozhodnutia. 
Účastník konania žiada vyňatie pozemkov aj pod ďalšou stavbou so 4 bytovými jednotkami, ktorá ešte 
nebola umiestnená územným rozhodnutím, ktorej návrh vyznačil účastník konania na priloženej situácii 
a ktorá je zakreslená v susedstve stavby „Viladom Staré grunty", taktiež sa nachádza v urbanistickej časti 

5 územia Líščie údolie. Tejto časti námietky stavebný úrad nevyhovuje z rovnakých dôvodov, aké 
uviedol v bode 1. dôvodovej časti tohto rozhodnutia. 

28. MUDr. Viera Vavrová a Peter Vavro, obaja bytom Malá 13, 81 1 02 Bratislava, listom prijatým tunaj ším 
úradom do podateľne dňa 21.08.2018 podali námietky obsahom totožné s námietkami uvedenými v bode 
22. odôvodnenia tohto rozhodnutia. Stavebný úrad námietke vyhovel z dôvodov rovnakých, ako je 
uvedené v bode 22. odôvodnenia tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad posúdil podklady pre vydanie tohto rozhodnutia aj z hľadiska ich súladu s cieľm i 
a zámermi územného plánovania, t. j. súlad s v súčasnosti platným Územným plánom hlavného mesta SR Brati
slavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01 , 02, 03 a 05 (v rozsahu v akom sa ho tieto zmeny a doplnky týkajú), 
prostredníctvom ktorého sa napÍňajú ciele a úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. Stavebný 
úrad, konštatuj e súlad dokumentácie pre územné rozhodnutie a ostatných podkladov pre vyhlásenie územného 
rozhodnutia o stavebnej uzávere v území zóny Líščie údolie s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007, v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03 a 05. 

Stavebný úrad preskúmal podklady pre vyhlásenie stavebnej uzávery z hľadísk uvedených ustanove
niach § 37, § 39 a § 39 d, stavebného zákona, prerokoval ich s účastn íkmi konania a s dotknutými orgánmi 
a organizáciami, posúdil súlad územného rozhodnutia o stavebnej uzávere s verejnými záujmami na základe zá
väzných stanovísk vydaných podľa § l 40b stavebného zákona a podkladov zabezpečených v územnom konaní, 
pričom pri svojom rozhodovaní vychádzal zo všeobecne záväzných právnych predpisov, stanovísk príslušných 
orgánov verejnej správy, ktoré sa k týmto otázkam vyj adrovali a dali súhlasné stanovisko k vydaniu územného 
rozhodnutia o stavebnej uzávere, zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 
a organizácií. Stavebný úrad taktiež zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického 
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia tak, ako je vyššie uvedené. 
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Dokumentácia pre územné rozhodnutie a ďalšie podklady spÍňaj ú požiadavky a podmienky určené Územným 
plánom Hlavného mesta SR Bratis lavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý je v platnosti pre 
predmetné územie. 

Opodstatnenosť vyhlásenia predmetnej stavebnej uzávery bola stavebným úradom vyhodnotená 
v súčinnosti s orgánom územného plánovania tunajšej mestskej časti a s dotknutými orgánmi a na podklade tohto 
vyhodnotenia zdôvodnená úvahami a argumentác iou uvedenou v tomto odôvodnení, opierajúc sa o c itované 
právne prepisy upravujúce danú problematiku. V konaní neboli zistené okolnosti preukázateľne brániace určeniu 
stavebnej uzávery, resp. preukazujúce j ej neodôvodnenosť, prípadne nezákonnosť. Všetky zákonné podmienky 
pre vydanie územného rozhodnutia boli splnené a stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 

POUČENIE 

Podľa § 53 a 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať 
odvolanie na tunajšom stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia 
(doručenia). Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní odvolací orgán, ktorým j e 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Podľa § 55 ods. l správneho poriadku včas podané 
odvo lanie má odkladný účinok. 

Nedeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia sú: 

Dana ČahoJOVá 
starostka mestskej časti 

právoplatnosť, je 

- s ituácia l v mierke 1: 10 OOO, vypracovaná Ing. arch. Evou Balašovou, nov. 2015, Zóna Líščie údolie, 
- s ituácia 2 v mierke 1:2000, vypracovaná Ing. arch. Evou Balašovou, nov. 201 5, Zóna Líščie údolie, 

Doručí sa: 
Doručí sa verejnou vyhláškou, s účinkami doručenia: 

1. známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a 
stavbám vo vyššie vymedzenom území, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov 
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 

Doručí sa doporučene, so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli: 
2. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv . Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadosťou 

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli 
3. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava - so žiadosťou 

o vyvesenie na úradnej tabuli 
4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 Bratislava - so žiadosťou o vyvesenie na 

úradnej tabuli 

Doručí sa doporučene na vedomie DO (nemá účinky doručenia): 
5. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námest ia č. 1, 814 99 Bratislava 
6. Rosalin, s.r.o„ Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
7. Doster, s.r.o„ Dvorákovo nábrežie l O, 811 02 Bratislava 
8. Gerik, s.r.o„ Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratis lava 
9. Druhá Elektrárenská, s.r.o „ Elektrárenská súp.č.12428 , 831 04 Bratislava 
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10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 
11. Okresný úrad BA, Odbor star. o ŽP, Odd.štát. správy vôd, Odborárske nám. č. 3, 810 05 Bratislava 
12. OÚ BA, Odbor star. o ŽP, Odd.ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP, Odborárske nám. č. 3, 810 05 Bratislava 
13. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 
14. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 04 Bratislava 
15. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy, Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava 
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, P.O.BOX 26 
17. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
18. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Staromestská 6, 814 04 Bratislava 
19. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
20. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
21. Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
22. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratis lava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
23. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska ulicač. 1, 814 52 Bratislava 1 
24. Úrad BSSK, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 
25. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
26. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava 26 
27. ZSE a.s., Ču lenova 6, 816 47 Bratislava l 
28. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
29. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 
30. Bratislavská teplárenská a.s„ Bajkalská 21/ A, 829 05 Bratislava 
31. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
32. Orange Slovensko a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava 
33 . SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 
34. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
35. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
36. UPC BROADBAND SLOV AKIA, s.r.o .. , Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5 
37. Siemens, s .r.o., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava 
38. Benestra, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
39. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 5 
40. MICHLOVSKÝ s.r.o. , Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
41. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
42. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/ A, 824 84 Bratislava 26 
43. Ing.arch Eva Balašová, Ladzianskeho 8, 831 01 Bratislava 

Na vedomie: 
44. starostka MČ BA Karlova Ves 
45. MČ BA Karlova Ves, oddelenie územného rozvoja 
46. spis 2x 
47. a/a 

Verejná vyhláška 
Táto písomnosť 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 táto 
písomnosť zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslať potvrdenú verejnú 
vyhlášku späť. 

1 8. O KT. 2018 
Dátum vyvesenia: .... ....... ... ............ Dátum doručenia: ............................ Dátum zvesenia: .................. .. ...... . 

pečiatka a podpis: pečiatka a podpis: pečiatka a podpis: 
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Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere, november 2015 

Zóna Líščie údolie 

Bratislava, Karlova Ves 

Situácia M 1:2000 (zväčšená) 

Legenda: 

--- Vymedzenie územia pre vyhlásenie stavebnej uzávery 

---Vymedzenie riešeného územia pre Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie 

Klad listov: 

1 2 3 

4 s 6 

.e 

Vypracovala: 

Ing.arch. Eva Balašová, autorizovaný architekt 
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