
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A - KARLOV A VES 
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 

Vybavuje 
Ing. Jaroslav Pavlovič 
02/ 707 l l 311 

Podľa rozdeľovníka 

Bratislava 
11.12.2018 

Vec Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania a výzva na vyjadrenie 

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/ 1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 
608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, rozhodnutím Č. : 
KV/SU/996/2018/11 110/JP zo dňa 15.10.2018 (ďalej len „rozhodnutie") rozhodol o stavebnej 
uzávere v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v území zóny Líščie údolie vymedzenom hranicami : 

- zo severnej strany lesným masívom Sitina a jestvujúcou zástavbou rodinných domov, 
- z východnej strany ulicou Staré grunty, 
- zo zflpadiicj :;truny u!iccu Li3čic údotie, 
- z južnej strany Svrčou ulicou. 

Presné vymedzenie územia je vyznačené vo výkrese situácie s vymedzeným územím priloženom k 
tomuto oznámeniu. 

Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou s dátumom vyvesenia 16.10.2018 a dátumom 
doručenia 31.10.2018. Od dňa doručenia začala účasmíkom konania plynúť lehota na podanie odvolania. 
Posledným dňom lehoty na podanie odvolania bol 15.11.2018. Proti rozhodnutiu podali vzákonnej 
lehote odvolanie nižšie uvedení účastníci konania. 

V súlade s § 56 správneho poriadku stavebný úrad týmto upovedomuje ostatných účastníkov 
konania o odvolaniach účastníkov konania a o obsahu odvolania: 
1. účastníci konania: 

Ing. Vladimír Hamaj, Ing. Oľga Hamajová, obaja bytom Pri Kríži 4, 841 02 Bratislava, 
Ing. Štefan Kavalier, Mária Kavalierová, obaja bytom Vlastenecké nám. 7, 851 O 1 Bratislava, 
Richard Kolozsi, Ďumbierska 4, 831 O 1 Bratislava, 
Ing. Juraj Kučera, Klára Kučerová, obaja bytom SNP 832/33 900 21 Svätý Jur, 
Ing. Mario Laborde, Dobrovičova 5, 811 02 Bratislava, 
Mgr. Katarína Laborde, Medená 16, 811 02 Bratislava, 
Ing. Andrej Lipták, Roľnícka 10, 831 07 Bratislava, 
Ing. Ivan Líška, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratis lava, 
Mgr. Ján Matuška, Ing. Jana Matušková, obaja bytom Búdková 12, 811 04 Bratislava 
Petra Pálešová, Rajecká 8, 821 07 Bratislava, 
Ing. Miroslav Paulen, Ing. Jana Paulenová, obaja bytom Martinengova 22, 811 02 Bratislava, 
Mgr. Veronika Rijáková, Klenová 15, 831 O 1 Bratislava, 
Ing. Mária Rosolovová, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava, 
MSc. Michal Rosolov, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava, 
Ing. Pavo l Schwarz, Grosslingová 39, 811 09 Bratislava, 
Ing. Dana Schwarzová, Pri Hrádzi 272, 900 43 Kalinkovo, 



Ma1tin Terek, Pod Rovnicami 50, 84 l 04 Bratislava (spoločný splnomocnenec pre doručovanie), 

podali odvolanie proti rozhodnutiu spoločným listom zo dňa 13 :1 1.2018, doručeným do 
podateľne MiÚ MČ BA-KV dňa 13.11.2018, navrhujú napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, že z územia 
vymedzeného rozhodnutím o stavebnej uzávere budú vyňaté pozemky reg. C, par. č. 

2958/ l ,8,9,IO,ll , 12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21 ,23,24,28,29,39, všetko k.ú. Karlova Ves, ktoré sa 
nachádzajú v území vymedzenom rozhodnutím. Návrh odôvodňujú tým, že lokalita, v ktorej sa 
pozemky nachádzajú je už dlhodobo plánovaná na výstavbu rodinných domov, jej vhodnosť bola 
overená urbanistickou štúdiou zóny Bratislava Karlova Ves, Staré Grunty - Líščie údolie, ktorú 
spracoval Architektonický ateliér Ing. arch. Dušan Dinaj v júli 2004, v území bola územným 
rozhodnutím právoplatne umiestnená stavba „Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov 
a inžinierske siete" a stavebné povolenia pre IS plyn-elektro a pre vodu-kanál. Podľa názoru 
účastníkov v danej lokalite nedôjde k takej zmene regulácie, ktorá by odôvodňovala obmedzovanie 
stavebnou uzáverou, rozhodnutie považujú za predčasné a obmedzenie vlastníckych práv považujú za 
neprípustné a protizákonné (protiústavné). V odôvodnení uvádzajú ďalšie podrobnosti, okrem iného 
vyjadrujú názor, že tým, že oznámenie stavebného úradu č.: KV/SU/996/2018112383/JP zo dňa 
18.7.2018 nie je zverejnené na webovom sídle stavebného úradu, čím odvolatelia nemali možnosť sa 
s oznámením oboznámiť a vyjadriť sa k dôležitým skutočnostiam v oznámení a tým mali byt' podľa 
názoru účastníkov porušené viaceré zásady správneho konania a teda konanie stavebného úradu malo 
byť nezákonné. Ak prvostupňový alebo odvolací orgán rozhodnutie nezmenia, žiadajú v odvolacom 
konaní jeho zrušenie a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie. 

2. Účastník konania Vladimír Smutný, bytom Rovinka 891, 900 41 Rovinka podal odvolanie proti 
rozhodnutiu listom zo dňa 13.11.2018, doručeným do podateľne MiÚ MČ BA-KV dňa 13.11.2018. 
Odvolanie odôvodňuje neprimeraným zásahom do majetkových práv. 

3. Účastník konania Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 O 1 Bratis lava 5 podal odvolanie proti 
rozhodnutiu listom zo dňa 12.11.2018, doručeným do podateľne MiÚ MČ BA-KV dňa 14.1 1.2018. 
Účastník v odvolaní vyjadruje názor, že správny orgán v rozhodnutí neuviedol, resp. necitoval právne 
úpravy správneho poriadku a ústavy, ktoré sú pre rozhodnutie významné, nakoľko sa ním zasahuje do 
vÝkonu základného oráva vlastníctva, že chÝba y rozhodnutí sorávna úvaha ktorá bv odnovedala na 
otázku rozdielu v ~platnení Ústavou SR. garantovaného p;áva vlastniť, že chÝba . vysvetlenie 
obmedzenia vlastníckeho práva do doby obstarania ÚP-Z - že čas potrebný na ukončenie vôbec nie je 
istý, že podklady, z ktorých stavebný úrad vychádzal pri určení hranice obmedzenia stavebnej 
činnosti nemajú právnu záväznosť, že stavebný úrad v odôvodnení neuviedol správnu úvahu na 
základe ktorej dospel k názoru, že umiestňovaním nových stavieb v území by sa menili podmienky 
pre spracovateľa územného plánu zóny, že názor stavebného úradu, že ad hoc umiestňovaním stavieb 
vo vymedzenom území by sa nenaplnila povinnosť vyplývajúca z územného plánu obstarať územný 
plán zóny je nepodložený a nedostatočne preukázaný, že konštrukcia odôvodnenia rozhodnutia je 
svojská a rozhodnutie má znaky nejednoznačnosti a nezrozumiteľnosti, že stavebný úrad niektorým 
námietkam nesprávne nevyhovel, resp. ich vôbec nevyhodnotil z dôvodu, že sa jedná o konštatovania, 
napriek tomu, že v skutočnosti boli námietkami, že k niektorým námietkam sa nevyjadril, a že postup 
stavebného úradu v správnom konaní mal také závažné vady, pre ktoré nemožno rozhodnutie 
reparovať aje vydané v rozpore s § 46 správneho poriadku, že na vyhlásenie stavebnej uzávery neboli 
splnené základné zákonné podmienky v čase začatia ani v čase vydania rozhodnutia a preto žiada 
rozhodnutie pre nesúlad s ústavou so stavebným zákonom a správnym poriadkom zrušiť. 

4. Účastník konania, spoločnosť AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 O 1 Bratislava 5 podala odvolanie proti 
rozhodnutiu listom zo dňa 12.11.20 18, doručeným do podateľne MiÚ MČ BA-KV dňa 14.11.2018, 
obsah odvolania je zhodný s odvolaním Ing. Petra Jakubca, uvedeným v predchádzajúcom bode 3. 

5. Účastník konania Ing. Vladimír Mosný, PhD., Povraznícka 8, 811 05 Bratislava podal odvolanie proti 
rozhodnutiu listom zo dňa 14.11.2018, doručeným do podateľne MiÚ MČ BA-KV dňa 14.11.2018, 
obsah odvolania je zhodný s odvolaním, ktoré podali účastníci podľa bodu 1. tohto upovedomenia. 
Odvolanie podáva účastník konania ako vlastník pozemkov reg. C, p.č. 2958/2,31,32, p.č. 1862 a p.č. 
1861 všetko k.ú. Karlova Ves, ktoré sa nachádzajú v území vymedzenom rozhodnutím a ktoré mu boli 
pridelené štátom ako náhrada za pozemky vyvlastnené jeho rodine na urbanizáciu územia Karlovej 
V si, navrhuje napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, že z územia vymedzeného rozhodnutím o stavebnej 



uzávere budú vyňaté pozemky lokality „SITINA". Ak prvostupňový alebo odvolací orgán rozhodnutie 
nezmenia, účastník žiada v odvolacom konaní j eho zrušenie a vrátenie na nové prejednanie 
a rozhodnutie. 

6. Účastník konania Viktor Smutný, bytom Ľudovíta Fullu č.8, 841 05 Bratis lava podal odvolanie proti 
rozhodnutiu listom zo dňa 14.11.2018, doručeným do podateľne MiÚ MČ BA-KV dňa 15. 11.20 18. 
Odvolanie odôvodňuje neprimeraným zásahom do majetkových práv, reguláciu územia územným 
plánom hlavného mesta SR Bratislavy považuje za dostatočnú. 

7. Účastník konania Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 83 1 03 Bratislava podal odvolanie proti 
rozhodnutiu listom zo dňa 13.11.2018, doručeným do podateľne MiÚ MČ BA-KV dňa 15. 11.2018, 
obsah odvolania je takmer zhodný s odvolaním Ing. Petra Jakubca, uvedeným v predchádzajúcom 
bode 3 ., ku ktorému účastník dopÍňa najmä názor, že správny orgán nepochopil dané územie, jeho 
špecifiká ohľadom vlastníckych vzťahov (pozemky sú úzke, svažité a kým učastník konania spolu so 
spoločnosťou AKKER s.r.o. nezačali sce lovať pozemky, čo trvalo takmer 15 rokov, mali aj veľké 
množstvo vlastníkov) a nezodpovedne a ľahkovážne pretína pozemky dopravnými trasami bez 
súvislostí tak, ako sa mu to hodí na papieri, čím vnáša do územia chaos a neguje dlhoročné úsilie 
účastníkov. Účastník žiada vyňatie územia, ktoré vyznačil v predchádzajúcej reakcii zo stavebnej 
uzávery, nakoľko bolo dlhodobo pripravované a viackrát odsúhlasené a rozhodnutie žiada zrušiť. 

8. Účastník konania Ing. Martin Berta, CSc., Líščie údolie 90, 841 04 Bratislava podal odvolanie proti 
rozhodnutiu listom zo dňa 14.1 1.20 18, doručeným do podateľne MiÚ MČ BA-KV dňa 15.11.2018. 
Odvolanie odôvodňuje neprimeraným zásahom do majetkových práv, reguláciu územia územným 
plánom hlavného mesta SR Bratislavy považuje za dostatočnú. 

9. Účastník konania, spoločnosť AQUA THERM INVEST, a .s., zastúpená Advokátskou kanceláriou 
JUDr. Milan Cíbik, Tomášikova 4, 821 03 Bratisl~va 12odala odvolanie proti rozhodnutiu listom zo 
dňa 14. 11.2018, doručeným do podateľne MiU MC BA-KVpo 15.11.2018, dňa 16.11.2018, 
rozhodnutie navrhuj e v odvolacom konaní zrušiť, prípadne zmeniť tak, že v časti týkajúcej sa 
cbchodnej spolcčnosti AQUA THERM Il'P/E~T, u.s. (parciel nachádzaj úcich sa k.ú. Karlo-v·a V;;:;s 
čísla 2954/2, 2966/13,14,15, č. 2966/16 („E" 20258), 2966117, 2957/14, 2954/2, 2957/2 („E" 22331, 
20265 ,22322), 2967 („E" 22337) udelil výnimku zo stavebnej uzávery, nakoľko umiestnenie stavby je 
v celom rozsahu v súlade s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy. Účastník konania svoj 
návrh odôvodňuje najmä tým, že plánovaná stavebná uzávera sa týka aj pozemkov, pre ktoré bolo na 
návrh spol. AQUA THERM INVEST, a.s. zo dňa 11.6.2014 začaté územné konanie o umiestnení 
stavby, vyjadruje názor, že z oznámenia o začatí konania o stavebnej uzávere nevyplývali viaceré 
dôležité skutočnosti a nemalo zákonom stanovené náležitosti, že nie je dôvod na obmedzenie 
stavebnej činnosti na pozemkoch, na ktorých navrhuje spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s. 
umiestnenie stavby, nakoľko k návrhu boli doložené všetky potrebné dokumenty odsúhlasené 
príslušnými orgánmi, že územné konanie o umiestnení stavby začalo v čase, keď správnemu orgánu 
nebol doručený ani podnet na konanie o stavebnej uzávere, čím došlo k porušeniu princípu právnej 
predvídateľnosti a obchodnej spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s. by bola spôsobená škoda, že 
správny orgán prvého stupňa sa v konaní rozhodnutí nezaoberal viacerými podstatnými 
skutočnosťami najmä, že projekt spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s. je v súlade s územným 
plánom, účastník sa v odôvodnení vyj adruje aj k postupu obstarávania územného plánu zóny 
a k obsahu územnoplánovacích podkladov že požiadavky vyjadrené v zadaní nie sú jednoznačné, 

a vyjadril názor, že správny orgán sa v rozhodnutí nevysporiadal s jeho námietkami ktoré vzniesol 
v územnom konaní. 

Súčasne stavebný úrad podľa § 56 správneho poriadku vyzýva účastníkov konania, aby sa v 
lehote do 10 dní od doručenia tejto výzvy k predmetným odvolaniam vyjadrili. 

S odvolaniami sa ostatní účastníci konania môžu podrobne oboznámiť nahliadnutím do 
predmetného spisu v miestnosti č. 158 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
v stránkových dňoch (v pracovných dňoch) v pondelok a v stredu v čase od 8:00 - 12:00 a 13 :00- 17:00 
hod. 



poriadku. 

príloha: 
výkres situácie s vymedzeným územím 

Doručí sa verejnou vyhláškou, s účinkami doručenia: 
1. Vlastníci pozemkov a stavieb vo vyššie vymedzenom území 
2. 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: 

3. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so 
žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli 

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

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

Na vedomie: 
1. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka 
2 . MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia 
3. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja 
4. spis 
5. a/a-2x 

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. 

17. 12. 2018 
Dátum vyvesenia: ............ . Dátum doručenia: .... ...... . Dátum zvesenia:„ ......... . 

pečiatka a podpis: pečiatka a podpis: pečiatka a podpis: 
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Zóna Líščie údolie 
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 
Vypracovala: Ing.arch. Eva Salašová, autorizovaný architekt 


