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ROZHODNUTIE 
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podľa ustanovenia § 4 písm. b) 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 znení Zákona č. 345/2012 Z. 
z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a Zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona, ako správny orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 58 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, rozhodujúc o odvolaní: 

1. spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s., Drieňová 14, 821 01 Bratislava, IČO: 
43 812 791, podaného prostredníctvom splnomocneného zástupcu - Advokátskej kancelárie 
mDr. Milan Cíbik, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava, 

2. Ing. Martina Bertu, CSc., Líščie údolie 90, 841 04 Brntislava, 
3. Ing. Jozefa Gajdoša, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, 
4. p. Viktora Smutného, Ľudovíta Fullu 8, 841 05 Bratislava, 
5. Ing. Vladimíra Mosného, PhD., Povraznícka 8, 811 05 Bratislava, 
6. spoločnosti AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 01 Bratislava, IČO: 34 097 643, 
7. Ing. Petra Jakubca, Lenardova 6, 851 01 Bratislava, poštová adresa: Dubnická 6, 851 

01 Bratislava 
8. p. Vladimíra Smutného, Rovinka 891, 900 41 Rovinka, a 

o spoločnom odvolaní: 
9. Ing. Vladimíra Hamaja a Ing. Oľgi Hamajovej, spoločne bytom Pri Kríži 4, 841 02 

Bratislava, Ing. Štefana Kavaliera a Márie Kavalierovej, spoločne bytom: Vlastenecké nám. 
7, 851 01 Bratislava, p. Richarda Kolosziho, Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava, Ing. Juraja 
Kučeru a Kláry Kučeravej, spoločne bytom: SNP 832/33, 900 21 Svätý Jur, Ing. Maria 
Laborde, Dobrovičova 5, 811 02 Bratislava a Mgr. Kataríny Laborde, Medená 16, 811 02 
Bratislava, Ing. Andreja Liptáka, Roľnícka 10, 831 07 Bratislava, Ing. Ivana Lišku, H. 
Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, Mag. Jána Matušku a Ing. Jany Matuškovej, spoločne 
bytom: Búdkova 12, 811 04 Bratislava, Petry Pálešovej, Rajecká 8, 821 07 Bratislava, Ing. 
Miroslava Paulena a Ing. Jany Paulenovej, spoločne bytom: Martinengova 22, 811 02 
Bratislava, Mgr. Veroniky Rijákovej, Klenova 15, 831 01 Bratislava, Ing. Márie 
Rosolovovej, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava, MSc. Michala Rosolova, Na Sitine 31, 841 04 
Bratislava, Ing. Pavla Schwarza, Grässlingova 39, 811 09 Bratislava a Ing. Dany 
Schwarzovej, Pri Hrádzi 272, 900 43 Kalinkovo a Martina Tereka, Pod Rovnicami 50, 841 
04 Bratislava, ktorých spoločným splnomocnencom je Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 
841 04 Bratislava, 
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proti rozhodnutiu stavebného úradu Mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 

KV/SU/996/2018/11110/JP zo dňa 15. 10. 2018, podľa ustanovenia§ 59 ods. 3 a ustanovení § 46 a§ 
47 správneho poriadku, ako aj príslušných ustanovení stavebného zákona 

ruší 

odvolaniami menovaných účastníkov konania napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves č. KV/SU/996/2018/1111 0/JP zo dňa 15. 10. 2018 a vec vracia 
prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad napadnutým rozhodnutím 
č. KV/SU/996/2018/11110/JP zo dňa 15. 10. 2018 podľa ustanovenia § 39d stavebného zákona 
vydala rozhodnutie o stavebnej uzávere v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v území zóny 
Líščie údolie, v ktorom sa dočasne zakazuje a obmedzuje stavebná činnosť. Presné vymedzenie 
územia je vyznačené vo výkrese situácie vypracovanej Ing. arch. Evou Balašovou, z novembra 2015, 
Zóna Líščie údolie, v mierke 1: 1 O OOO a 1: 2000, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
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. 

Rozsah zákazu a obmedzenia stavebnej činnosti : Vo yymedzenom území sa dočasne zakazuje 
stavebná činnosť - uskutočňovanie noyých stavieb a zmien dokončených stavieb, na ktoré 1e 
potrebné: 

územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa§ 39a stavebného zákona, 
rozhodnutie o využívaní územia podľa§ 39b stavebného zákona, 
stavebné povolenie podľa§ 55 ods. 1 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. 1 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) a g) stavebného zákona, 
okrem prípadov, ak stavebný úrad podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona neurčil, 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 bolo 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 
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zákona), ak je rozsah zmeny stavby v súlade s územným rozhodnutím alebo so stavebným 
povolením v spojenom územnom a stavebnom konaní, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 
nadobudnutím právoplatnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere alebo ak zmena 
stavby nevyžaduje územné rozhodnutie, 
podzemné inžinierske stavby, ak sú potrebné pre existujúcu zástavbu. 

Stavebný úrad súčasne uviedol, že čas platnosti stavebnej uzávery sa určuje do nadobudnutia 
účinnosti všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, ktorým budú vyhlásené záväzné časti 
územného plánu zóny - Líščie údolie, najdlhšie na dobu 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Stavebný úrad súčasne stanovil podmienky dotknutých orgánov, ktoré si uplatnili vo svojich 
stanoviskách, a tiež uviedol, 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). Vo výroku rozhodnutia stavebný 
úrad taktiež rozhodol o vznesených námietkach účastníkov konania. 

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie 
Vladimír Smutný, č. 891, 900 41 Rovinka (ďalej len „odvolateľ J"), ktorý v podanom odvolaní 
k danej veci uvádza nasledovné: 

Odvolateľ 1 v odvolaní uvádza, že ako výhradný majUeľ pozemku pare. č. 2968144, k. ú. 
Karlova Ves podáva odvolanie voči rozhodnutiu stavebného úradu, a to z dôvodu, že dôjde 
k neprimeranému zásahu do jeho majetkových práv a možnosti nakladania s majetkom - výstavbu 
objektu podliehajúceho územnému konaniu a stavebnému povoleniu. Uvádza, že stavebná uzávera je 
časovo ohraničená horizontom do 5 rokov, čo je z jeho pohľadu neakceptovateľne dlhá doba. 

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podal v zákonom stanovenej lehote 
samostatné odvolanie Viktor Smutný, Ľudovíta Fullu č. 8, 841 05 Bratislava a samostatné odvolanie 
Ing. Martin Berta, CSc., Líščie údolie 90, 841 04 Bratislava (ďalej len „odvolatelia J"), ktorých 
odvolania sú obsahovo totožné, a v ktorých menovaní k danej veci uvádzajú nasledovné: 

Vúvode odvolania odvolatelia 1 uvádzajú, proti ktorému rozhodnutiu stavebného úradu sa 
odvolávajú v zákonom stanovenej lehote. 

V odvolaní uvádzajú, že vymedzená zóna je z veľkej časti tvorená súkromnými pozemkami, 
vlastníci ktorých opakovane vyjadrovali svoj nesúhlas so stavebnou uzáverou vo vymedzenom území. 
Majú za to, že stavebná uzávera výrazne obmedzuje ich vlastnícke práva ako vlastníkov pozemkov 
a uvádzajú, že predmetné územie je zregulované územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy. Prípadné 
nedoriešené problémy územia je možné riešiť zmenami a doplnkami územného plánu obce. 

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podal v zákonom stanovenej lehote 
samostatné odvolanie Ing. Vladimír Mosný, PhD., Povťaznícka 8, 811 05 Bratislava (ďalej len 
„odvolateľ 2"), ktorý k danej veci uvádza nasledovné: 

Odvolateľ 2 v úvode odvolania uvádza, že pozemky, ktorých je vlastníkom, sú pozemky, ktoré 
mu boli pridelené štátom ako náhrada za pozemky, ktoré boli jeho rodine vyvlastnené na urbanizáciu 
daného územia Karlove} Vsi, pričom aj tieto pozemky sú predmetom stavebnej uzávery. Z uvedeného 
dôvodu podáva odvolanie, proti rozhodnutiu stavebného úradu, nakoľko na predmetných pozemkoch 
sa pripravuje výstavba rodinných domov, ako aj v ostatných lokalitách Karlove) Vsi v súlade 
s p latným Uzemným plánom Hl. mesta SR Bratislavy, kde sa len naplnili vlastnícke práva vlastníkov 
pozemkov a ich ústavné práva na využívanie svojho ma}etku. Za týmto účelom boli spoločnosti 
SITINA, s.r.o. vydané viaceré rozhodnutia, z čoho vyplýva, že daná lokalita je majetkovoprávne, 
technicky a dopravne zastabilizovaná, a to za účelom výstavby rodinných domov. Odvolateľ 2 
uvádza, že pripravovaná výstavba rodinných domov nebude výstavbou, ktorá by bola z hľadiska 
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zastavanosti intenzívna, ale bude kľudnou a utlmenou časťou zóny Líščie údolie. Má za to, že 
neexistuje reálny dôvod zaťažiť danú lokalitu stavebnou uzáverou, a to z nasledovných dôvodov: 

a) umiestnenie, parcelácia, výmera a tvar pozemkov sú dané a predurčujú danú lokalitu pre 
výstavbu rodinných domov v súlade s platným Územným plánom mesta Bratislava, ako aj 
v súlade s Urbanistickou štúdiou, 

b) výstavba technického a dopravného vybavenia lokality je v zmysle vyššie uvedených 
rozhodnutí právoplatne povolená a do značnej miery aj zrealizovaná, 

c) výstavba rodinných domov je vzhľadom na celkové funkčné využitie zóny „Líščie údolie" 
menej intenzívnou, invazivnou a v neposlednom rade aj menej „ konfliktnou" formou 
využitia daného územia, 

d) výstavba rodinných domov je daná aj územnoplánovacím podkladom na zonálnej úrovni -
Urbanistickou štúdiou, ktorá odborne a dostatočne podrobne zanalyzovala lokalitu, 
a určila ju na účel výstavby rodinných domov, 

e) výstavba zabezpečí práva občanov na užívanie svojho majetku tak, ako je to umožnené 
všetkým obyvateľom, ktorí svoje vlastnícke práva k pozemkom v tejto časti mali právo 
využiť na zabezpečenie bývania pre seba a svoje rodiny, 

j) zároveň poukazuje na medzinárodné právo vyplývajúce z členstva SR v EÚ, kde je 
uzákonené právo na spravodlivost; ktoré sa týmto rozhodnutím narušilo vo viacerých 
právnych dokumentoch. 

Na základe uvedených skutočností má odvolateľ 2 za to, že stavebný úrad, ktorý vydal rozhodnutie 
o stavebnej uzávere nepostupoval v konaní správne a zákonne, nakol7co sa nezaoberal svedomite 
a zodpovedne každou vecou, ktorá bola predmetom konania, nepoužil najvhodnejšie prostriedky, 
ktoré by viedli k správnemu vybaveniu veci, nezistil spoľahlivo stav veci, vec nesprávne posúdil 
a konal nezákonne. Uvádza, že rozhodnutie o stavebnej uzávere, ako aj konanie mu predchádzajúce 
trpia vadami. Poukazuje na to, že stanovenie verejného záujmu je nedeklarované a právne 
napadnuteľné, ak sa stavebný úrad opieral o tieto skutočnosti. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolateľ 2 navrhuje, aby bolo rozhodnutie stavebného 
úradu zmenené tak, aby sa stavebná uzávera na ním uvádzané pozemky nevzťahovala, alebo aby bolo 
rozhodnutie stavebného úradu zrušené a vec bola vrátená prvostupňovému správnemu orgánu na 
nové prejednanie a rozhodnutie. 

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podal v zákonom stanovenej lehote 
samostatné odvolanie Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava (ďalej len „odvolateľ 
3"), ktorý k danej veci uvádza nasledovné: 

Vúvode odvolania odvolateľ 3 uvádza, proti ktorému rozhodnutiu stavebného úradu sa 
odvoláva v zákonom stanovenej lehote. 

Vprvom bode odvolania odvolateľ 3 namieta odôvodnenie odvolaniami napadnutého 
rozhodnutia stavebného úradu, a má za to, že stavebný úrad v ňom cituje mnohé právne úpravy 
stavebného zákona a správneho poriadku, avšak necituje právne úpravy§ 47 správneho poriadku, 
príslušné články Ústavy SR, ktorá je nadradená citovaným zákonom, a to aj napriek tomu, že 
rozhodnutím sa zasahuje do výkonu základného práva vlastniť s rozdielnym prístupom k právu 
rôznych účastníkov, a zároveň sa nevyhovuje aj pripomienkam, ktoré upozorňujú na rovnosť ochrany 
takéhoto práva. V ďalšom bode odvolania odvolateľ 3 uvádza, že odôvodnenie prečo treba obmedziť 
stavebnú činnosť do budúcnosti - obstarania ÚPZ je rozsiahle, ale neodpovedá na otázku rozdielu 
v uplatnení Ústavou SR garantovaného práva vlastnit; ako súvisí verejný záujem vyjadrený právom 
podrobnejšie regulovať intenzitu využitia územia, jeho organizáciu s podstatným rozdielom medzi 
vlastníkmi. Odôvodnenie rozhodnutia neobsahuje úvahu, ktorú použil stavebný úrad pri použití 
právneho predpisu, a ktorou dospel k záveru, že vážnou hrozbou pre budúce využívanie územia 
a jeho organizáciu by bolo umiestnenie akejkoľvek ďalšej stavby alebo umožnenie stavby, pre ktorú 
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by stačilo ohlásenie. V treťom bode odvolania odvolateľ 3 uvádza, že stavebný úrad v odôvodnení 
rozhodnutia vyjadruje postoj, že hranica obmedzenia stavebnej činnosti musí vychádzať z hranice 
riešeného územia obstarávaného ÚPZ, a že postačuje hranica stanovená a zverejnená v Prtpravných 
prácach pre vypracovanie ÚPZ, pričom k danému považuje za potrebné uviest: že zverejnený obsah 
prípravných prác nemá právnu záväznost'. že tvorí podklad pre návrh zadania, ktoré predstavuje prvý 
stupeň záväznosti pre návrh ÚPZ, až po schválení orgánom územného plánovania, čo sa v prípade 
ÚPZ Líščie údolie nenastalo. Odvolateľ 3 namieta, že stavebný úrad neuviedol ako dospel k záveru 
potreby vyhlásenia stavebnej uzávery ohľadom obstarávania ÚPZ z hľadiska zmeny stavu územia, 
nakoľko odvolateľ 3 stavebným úradom uvádzaný záver považuje za nepodložený, ak sa má 
vzťahovať na akýkoľvek okamih od začatia prípravných prác a akúkotvek stavbu. V odvolaní 
odvolateľ 3 poukazuje na tvrdenie stavebného úradu „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 
rozhodnutia zakázal a obmedzil konkrétne stavebné činnosti.", a uvádza, že uvedené tvrdenie je 
potrebné odmietnuť ako nepodložené, či nedostatočne preukázané. Má za to, že taktiež treba 
odmietnuť záver, ktorý podsúva stavebný úrad, že bez stavebnej uzávery sa nenaplní povinnosť 
obstarať ÚPZ. Odvolateľ 3 v odvolaní taktiež namieta, že z odôvodnenia rozhodnutia nie je zrejmé, 
ku ktorým námietkam sa stavebný úrad vyjadruje, t. j. nemožno v nej identifikovať vyžadované 
priradenie - subsumáciu každej jednej námietky ku konkrétnej právnej úprave, ktorou je vyjadrený 
práve taký verejný záujem, od ktorého stavebný úrad odvodil bezdôvodnosť jednotlivých námietok. 
Podľa odvolateľa 3 rozhodnutie stavebného úradu pôsobí veľmi divne, a má znaky nejednoznačnosti 
a nezrozumiteľnosti. Taktiež poukazuje na to, že na str. 4 až 1 O v samostatnej časti odôvodnenia nie 
sú preukázané zákonné dôvody nevyhovenia námietkam o nepreukázaní oprávnenia vyhlásiť stavebnú 
uzáveru na základe prieskumov a rozborov, o nepreukázaní existencie vážneho verejného záujmu 
s ohľadom na mimoriadny zásah do vlastnfckeho práva. Je presvedčený, že prieskumy a rozb01y 
zákonodarca neuznal ako dôkaz existencie verejného záujmu a s ohľadom na ich funkciu, určite nie 
v celom rozsahu ich obsahu. Odvolateľ 3 vzhľadom na dÍžlcu predmetného konania zastáva názor, že 
rozhodnutie je zaťažené procesnou vadou, ktorú nemožno reparovať dodatočne, nakoľko stavebný 
úrad porušil povinnosť požiadať o predÍženie lehoty pre rozhodnutie pred jej uplynutím a povinnosť 
upovedomiť účastníkov konania o nemožnosti rozhodnúť v zákonnej maximálnej lehote s uvedením 
dôvodov. Má za to, že stavebný úrad v dôsledku nesprávneho úradného postupu a nesplnenia 
zákonom uložených povinností vydal rozhodnutie v rozpore s ustanovením § 46 správneho poriadku. 
V odvolaní odvolateľ 3 žiada o vyňatie územia, ktoré vyznačil v predošlej reakcii zo stavebnej 
uzávery, nakoľko bolo dlhodobo pripravované, a so stavebným úradom viackrát prerokované 
a odsúhlasené. Má za to, že na vyhlásenie stavebnej uzávery neboli splnené základné zákonné 
požiadavky v čase začatia konania, ani v čase vydania rozhodnutia, pokračovanie konania, ktoré 
začalo bez zákonného dôvodu, nebolo v súlade s Ústavou SR, so stavebným zákonom a správnym 
poriadkom. 

Na základe uvedených skutočností odvolateľ 3 žiada zrušiť rozhodnutie stavebného úradu pre 
jeho nesúlad s Ústavou SR, stavebným zákonom a správnym poriadkom. 

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podala v zákonom stanovenej lehote 
samostatné odvolanie spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s., Drieňova 14, 821 01 Bratislava, 
IČO: 43 812 791, prostredníctvom splnomocneného zástupcu Advokátskej kancelárie JUDr. Milan 
Cíbik, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava (ďalej len „odvolateľ 4"), ktorý k danej veci uvádza 
nasledovné: 
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V úvode odvolania odvolateľ 4 uvádza, proti ktorému rozhodnutiu stavebného úradu sa 
odvoláva v zákonom stanovenej lehote, nakoľko rozhodnutie stavebného úradu považuje za 
nesprávne a nezákonné. 

Odvolateľ 4 uvádza, že plánovaná stavebná uzávera sa týka aj pozemkov, pre ktoré bolo 
začaté na základe jeho návrhu územné konanie o umiestnení stavby vedené pod č. 
KVISU/24741201418600/VK dňa 25. 6. 2014. V odvolaní odvolateľ 4 namieta, že z oznámenia o začatí 
územného konania o stavebnej uzávere nevyplýva, či ide o dočasný zákaz stavebnej činnosti alebo len 
o jeho obmedzenie, a ak len o obmedzenie v akom rozsahu, ďalej z neho nie je 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, 
neuvádzajú sa v ňom návrhy potrebných územnotechnických a organizačných opatrení 
a predpokladaný čas navrhovaného opatrenia. Vzhľadom na uvedené považuje predmetné oznámenie 
o začatí konania za zmätočné, a teda za nezákonné, nakol7co taktiež nereflektuje spôsob obmedzenia 
pre parcely, pre ktoré už boli začaté územné konania, t. j. územné konania pred zverejnením 
oznámenia o začatí konania o stavebnej uzávere. V danej súvislosti poukazuje na to, že územné 
konanie o umiestnení stavby začalo ešte v čase keď správnemu orgánu nebol doručený ani podnet na 
konanie o stavebnej uzávere, t. j. rozhodnutím o povolení stavebnej uzávery aj pre vyššie uvedené 
parcely, bol porušený princíp právnej predvídateľnosti, a bola mu tým spôsobená škoda v hodnote 
nielen vzniknutých nákladov, ale aj ušlého zisku. Uvádza, že do dnešného dňa nebolo územné konanie 
na ním navrhovanú stavbu právoplatne ukončené. Odvolateľ 4 v odvolaní poukazuje na podstatné 
skutočnosti, ktorými sa správny orgán prvého stupňa nezaoberal, ktoré súvisia aj s jeho územným 
konaním. V odvolaní odvolateľ 4 namieta, že z odôvodnenia rozhodnutia nevyplýva, ako sa správny 
orgán vysporiadal s jeho argumentáciou, nakoľko neuviedol žiadne skutočnosti, na základe ktorých 
by bolo možné odôvodnenie rozhodnutia charakterizovať ako adekvátne a preskúmatel'né, a má za to, 
že takýmto postupom došlo k porušeniu jeho základného práva vyplývajúceho z čl. 6 Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

Na základe uvedených skutočností odvolateľ 4 navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutie 
stavebného úradu zrušil, prípadne zmenil tak, že v časti týkajúcej sa obchodnej spoločnosti AQUA 
THERM INVEST, a.s. udelil výnimku zo stavebnej uzávery, nakoľko umiestnenie stavby je v celom 
rozsahu v súlade s územným plánom Hl. mesta SR Bratislava. 

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podali v zákonom stanovenej lehote 
samostatné odvolania Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 O 1 Bratislava, poštová adresa: Dubnická 
6, 851 01 Bratislava a spoločnosť AKER, s.r.o„ Dubnická 6, 851 01 Bratislava, IČO: 34 097 643, 
ktorých odvolania sú obsahovo totožné (ďalej len „odvolatelia 2"), a v ktorých k danej veci uvádzajú 
nasledovné: 

V úvode odvolania odvolatelia 2 uvádzajú, proti ktorému rozhodnutiu stavebného úradu sa 
odvolávajú v zákonom stanovenej lehote. V odvolaní odvolatelia 2 poukazujú na jednotlivé 
ustanovenia stavebného zákona, správneho poriadku a Ústavy SR. 

Odvolatelia 2 uvádzajú, že odôvodnenie neobsahuje úvahu, ktorú použil stavebný úrad pri 
použití právneho predpisu, a ktorou dospel k záveru, že vážnou hrozbou pre budúce využívanie 
územia a jeho organizáciu by bolo umiestnenie akejkol\1ek ďalšej stavby alebo umožnenie stavby, pre 
ktorú by postačilo ohlásenie, vrátane stavby na dobu určitú. Taktiež poukazujú na to, že stavebný 
úrad v odôvodnení nevysvetlil verejný záujem na nevyhnutnosti miery obmedziť vlastnícke právo na 
stavbu na dobu určitú - do obstarania ÚPZ, či počas maximálnej lehoty stavebnej uzávery. 
Uvádzajú, že zverejnený obsah prípravných prác nemá právnu záväznost; že tvorí podklad pre návrh 
zadania, ktoré predstavuje prvý stupeň záväznosti pre návrh ÚPZ, až po schválení orgánom 
územného plánovania, čo sa v prípade ÚPZ ešte nenastalo. Odvolatelia 2 namietajú, že stavebný 
úrad neuviedol ako dospel k záveru potreby vyhlásenia stavebnej uzávery ohľadom obstarávania 
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ÚPZ z hľadiska zmeny stavu územia, nakoľko odvolatelia 2 stavebným úradom uvádzaný záver 
považujú za nepodložený, ak sa má vzťahovať na akýkoľvek okamih od začatia prípravných prác 
a akúkoľvek stavbu. V odvolaní odvolatelia 2 poukazujú na tvrdenie stavebného úradu „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 rozhodnutia zakázal a obmedzil konkrétne stavebné činnosti.", a uvádzajú, že 
uvedené tvrdenie je potrebné odmietn.uť ako nepodložené, či nedostatočne preukázané. Majú za to, že 
taktiež treba odmietnuť záver, ktorý podsúva stavebný úrad, že bez stavebnej uzávery sa nenaplní 
povinnosť obstarať ÚPZ. Odvolatelia 2 v odvolaní taktiež namietajú, že z odôvodnenia rozhodnutia 
nie je zrejmé, ku ktorým námietkam sa stavebný úrad vyjadruje, t. j. nemožno v ňom identifikovať 
vyžadované priradenie - subsumáciu každej j ednej námietky ku konkrétnej právnej úprave, ktorou je 
vyjadrený práve taký verejný záujem, od ktorého stavebný úrad odvodil bezdôvodnosť jednotlivých 
námietok. Podľa odvolateľov 2 rozhodnutie stavebného úradu pôsobí veľmi divne, a má znaky 
nejednoznačnosti a nezrozumiteľnosti. Odvolatelia 2 sa taktiež nestotožňujú s vyhodnotením nimi 
vznesenými námietkami v odôvodnení rozhodnutia. Odvolatelia 2 vzhľadom na dÍžku predmetného 
konania zastávajú názor, že rozhodnutie je zaťažené procesnou vadou, ktorú nemožno reparovať 
dodatočne, nakoľko stavebný úrad porušil povinnosť požiadať o predlženie lehoty pre rozhodnutie 
pred jej uplynutím a povinnosť upovedomiť účastníkov konania o nemožnosti rozhodnúť v zákonnej 
maximálnej lehote s uvedením dôvodov. Majú za to, že stavebný úrad v dôsledku nesprávneho 
úradného postupu a nesplnenia zákonom uložených povinností vydal rozhodnutie v rozpore 
s ustanovením § 46 správneho poriadlcu. Majú za to, že na vyhlásenie stavebnej uzávery neboli 
splnené základné zákonné požiadavky v čase začatia konania, ani v čase vydania rozhodnutia, 
pokračovanie konania, ktoré začalo bez zákonného dôvodu, nebolo v súlade s Ústavou SR, so 
stavebným zákonom a správnym poriadkom. 

Na základe uvedených skutočností odvolatelia 2 žiadajú zrušiť rozhodnutie stavebného úradu 
pre jeho nesúlad s Ústavou SR, stavebným zákonom a správnym poriadkom. 

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podali v zákonom stanovenej lehote spoločné 
odvolanie Ing. Vladimír Hamaj a Ing. Oľga Hamajová, spoločne bytom Pri Kríži 4, 841 02 
Bratislava, Ing. Štefan Kavalier a Mária Kavalierová, spoločne bytom: Vlastenecké nám. 7, 851 O 1 
Bratislava, p. Richard Koloszi, Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava, Ing. Juraj Kučera a Klára Kučeravá, 
spoločne bytom: SNP 832/33, 900 21 Svätý Jur, Ing. Mario Laborde, Dobrovičova 5, 811 02 
Bratislava a Mgr. Katarína Laborde, Medená 16, 811 02 Bratislava, Ing. Andrej Lipták, Roľnícka 1 O, 
831 07 Bratislava, Ing. Ivan Líška, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, Mag. Ján Matuška a Ing. 
Jana Matušková, spoločne bytom: Búdkova 12, 81 1 04 Bratislava, Petra Pálešová, Rajecká 8, 821 07 
Bratislava, Ing. Miroslav Paulen a Ing. Jana Paulenová, spoločne bytom: Martinengova 22, 811 02 
Bratislava, Mgr. Veronika Rijáková, Klenova 15, 831 01 Bratislava, Ing. Mária Rosolovová, Na 
Sitine 31, 841 04 Bratislava, MSc. Michal Rosolov, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava, Ing. Pavol 
Schwarz, Grässlingova 39, 811 09 Bratislava a Ing. Dana Schwarzová, Pri Hrádzi 272, 900 43 
Kalinkovo a Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava, ktorých spoločným 
splnomocnencom je Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava (ďalej len „odvolatelia 
3"), ktorí k danej veci uvádzajú nasledovné: 

V úvode odvolania odvolatelia 3 uvádzajú, proti ktorému rozhodnutiu stavebného úradu sa 
odvolávajú v zákonom stanovenej lehote, a navrhujú napadnuté rozhodnutie stavebného úradu 
zmeniť tak, že vymedzeného územia so zákazom alebo obmedzením stavebnej činnosti budú vyňaté 
pozemky v k. ú. Karlova Ves, kt01ých sú vlastn.íkmi, resp. ak stavebný úrad nevyhovie ich odvolaniu, 
aby odvolací orgán rozhodnutie stavebného úradu zrušil a vec vrátil prvostupňovému správnemu 
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 
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V odvolaní odvolatelia 3 poukazujú na to, že na predmetných pozemkoch sa v súlade 
s aktuálnym Územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy dlhodobo pripravuje výstavba rodinných 
domov, za účelom čoho boli spoločnosti SITINA, s.r.o., Hurbanovo nám, 7, 811 03 Bratislava, IČO: 
36 748 943 vydané rozhodnutia, ktoré odvolatelia 3 presne špecifikujú v odvolaní. Na základe 
uvedeného majú za to, že lokalita je majetkovoprávne, technicky a dopravne zastabilizovaná, a to za 
účelom výstavby rodinných domov, a navyše uvedená výstavba nebude výstavbou, ktorá by bola 
z hľadiska zastavanosti intenzívna, ale naopak bude kľudnou a utlmenou časťou zóny Líščie údolie. 
Majú za to, že na rozdiel od iných lokalít v zóne Líščie údolie, ktoré majú byť zaťažené stavebnou 
uzáverou, v danej lokalite nedôjde k takej zmene regulácie, ktorá by odôvodňovala obmedzenia vo 
forme stavebnej uzávery. Odvolatelia 3 zastavajú názor, že neexistuje reálny dôvod zaťažiť lokalitu 
stavebnou uzáverou, nakoľko: 

a) umiestnenie, parcelácia, výmera a tvar pozemkov sú dané a predurčujú lokalitu pre 
výstavbu rodinných domov v súlade s platným Územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy, 
ako aj v súlade s Urbanistickou štúdiou, 

b) výstavba technického a dopravného vybavenia lokality je v zmysle vyššie uvedených 
rozhodnutí právoplatne povolená a do značnej mie1y aj zrealizovaná; technické 
a dopravné vybavenie lokality je teda dané a zastabilizované, 

c) výstavba rodinných domov je vzhľadom na celkové funkčné využitie zóny Líščie údolie 
menej invazívnou, intenzívnou a v neposlednom rade aj menej „ konfliktnou " formou 
využitia daného územia, 

d) výstavba rodinných domov je daná aj územnoplánovacím podkladom na zonálnej úrovni -
Urbanistickou štúdiou, ktorá odborne a dostatočne podrobne zanalyzovala lokalitu 
a určila ju na účel výstavby rodinných domov, pričom vzhľadom na súčasný skutkový 
a právny stav neexistuje reálny predpoklad, že pripravovaný ÚPZ bude lokalitu regulovať 
inak ako urbanistická št.údia. 

Na základe uvedeného majú za to, že v danom prípade nie je naplnené zákonné ustanovenie § 39d 
stavebného zákona na vyhlásenie stavebnej uzávery. Odvolatelia 3 v ďalšom bode odvolania 
uvádzajú, že rozhodnutie o stavebnej uzávere je predčasné, nakoľko nie sú vôbec jasné a dané ciele 
a požiadavky, ktoré je potrebné riešiť v rámci pripravovaného ÚPZ, a teda vôbec nie j e daný rámec 
budúcej regulácie zóny Líščie údolie. Ako ďalší dôvod podania odvolania odvolatelia 3 uvádzajú, že 
oznámenie stavebného úradu č. KVISU/99612018112383/JP zo dňa 18. 7. 2018 nie je zverejnené na 
webovom sídle mestskej časti, v dôsledku čoho sa nemali možnosť s ním oboznámiť a vyjadriť sa ku 
skutočnostiam v oznámení. Z uvedeného dôvodu boli porušené viaceré zásady, a to najmti 
ustanovenie § 3 ods. 2 a 6 a§ 26 ods. 2 správneho poriadku. Majú za to, že uvedeným konaním došlo 
k porušeniu ich práv, a teda ide o nezákonný postup stavebného úradu. Na základe uvedeného majú 
za to, že stavebný úrad nepostupoval v konaní o stavebnej uzávere správne a zákonne, nakoľko sa 
nezaoberal svedomie a zodpovedne každou vecou, ktorá bola predmetom konania, nepoužil 
najvhodnejšie prostriedky, ktoré by viedli k správnemu vybaveniu veci, nezistil spoľahlivo stav veci, 
vec nesprávne posúdil a konal nezákonne, a teda rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo 
trpí vadami. 

Na základe uvedených skutočností odvolatelia 3 navrhujú, aby odvolací orgán zmenil 
rozhodnutie stavebného úradu tak, aby sa stavebná uzávera nevzťahovala na pozemky v ich 
vlastníctve, alebo aby odvolací orgán rozhodnutie stavebného úradu zrušil a vec mu vrátil na nové 

1 prejednanie a rozhodnutie. 

Stavebný úrad po podaní odvolaní listom č. KV/SU/996/2018/22163/JP zo dňa 11. 12. 2018 
upovedomil ostatných účastníkov konania o podaných odvolaniach podľa ustanovenia § 56 
správneho poriadku, ktorého podstata spočíva v upovedomení ostatných účastníkov konania o obsahu 
podaného odvolania písomnou formou, so stanovením lehoty na podanie písomného yyjadrenia. 
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Stavebný úrad vyzval ostatných účastníkov konania na podanie vyjadrenia k podaným odvolaniam 
do 1 O dní odo dňa doručenia upovedomenia. 

Dňa 2. 1. 2019 bolo stavebnému úradu doručené spoločné podanie Ing. Jána Winklera, akad. 
Mal. Vladimíra Petríka, artD„ Daniely Furdíkovej, Ing. Michala Oláha, Karola Paulíka, Karin 
Hjaeresen, Justíny Hromádkovej, Ing. Petra Štibraného, Ing. Karin Vargovej, Milana Dodoka, Dr. 
Jozefa Ganza, CSc„ JUDr. Michaely Mišankovej, podaného prostredníctvom splnomocneného 
zástupcu Advokátskej kancelárie JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o„ Staré Grunty 176, 841 1 O 
Bratislava, ktorí k podaným odvolaniam uviedli nasledovné: 

Menovaní uvádzajú, že nakoľko v súčasnosti plánovaná a realizovaná výstavba je chaotická, 
v rozpore so súčasným územným plánom, nenadväzuje logicky na existujúce územie, nerešpektuje 
dopravnú situáciu a kapacity územia, súhlasia so stavebnou uzáverou pre územie vymedzené 
stavebným úradom a nesúhlasia s podanými odvolaniami a s požiadavkou odvolateľov v prvom rade 
na vyňatie časti územia zo stavebnej uzávery. Uvádzajú, že nemajú zásadné pripomienky proti 
zamýšľanej výstavbe v danej lokalite, avšak pre toto územie je nevyhnutný nový územný plán, ktorý 
ustanoví zásady podrobného priestorového usporiadania a funkčného využívania daného územia za 
účelom jeho budúceho rovnomerného a harmonického rozvoja, ktoré budú stavebníkmi rešpektované. 
Uvádzajú, že odvolatelia neutrpia žiadnu ujmu na svojich právach v súvislosti so stavebnou 
uzáverou. 

K podaným odvolaniam sa v stavebným úradom stanovenej lehote nevyjadril už žiadny 
z účastníkov konania. 

Podľa ustanovenia§ 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne 
a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie 
je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy 
a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe 
alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre 
rozhodnutie určuje správny orgán. 

Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku 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 obsahovaťpredpísané náležitosti. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec 
vráti prvostupňovému správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ 
je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom 
odvolacieho orgánu viazaný. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán 
podrobne a v celom rozsahu preskúmal odvolaniami napadnuté rozhodnutie, spolu s predloženým 
spisovým materiálom, ako aj dôvody uvádzané v podaných odvolaniach. Porovnal výrokovú. časť aj 
odôvodnenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi 
predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom a na základe 
zistených skutočností dospel k záveru, že stavebný úrad postupoval v predmetnom územnom konaní 
o stavebnej uzávere procesne nesprávne a odvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal na základe 
nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, čo má za následok, že odvolaniami napadnuté 
rozhodnutie je nezákonné a nepreskúmateľné v celom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné 
odvolaniami napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému správnemu orgánu na nové 
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prejednanie a rozhodnutie, nakoľko zistené nedostatky nebolo možné odstrániť zmenou výrokovej 
časti odvolaniami napadnutého rozhodnutia. 

Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, ako aj k dôvodom odvolaní Okresný 
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky uvádza nasledovné: 

Dňa 26. 2. 2016 stavebný úrad listom č. KV/SU/1002/2016/4406/TP oznámil verejnou 
vyhláškou účastníkom konania začatie územného konania o stavebnej uzávere 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 západnej strany ulicou Líščie údolie; 
z južnej strany Svrčou ulicou, stanovil termín ústneho pojednávania, a účastníkov konania poučil 
o možnosti uplatnenia námietok a pripomienok k oznámenému začatiu konania, ako aj o následkoch 
ich neuplatnenia v stanovenej lehote. 

Dňa 22. 3. 2016 sa na stavebnom úrade uskutočnilo ústne pojednávanie, z ktorého stavebný 
úrad spísal zápisnicu, v ktorej je k danej veci uvedené nasledovné: 

Mnohí účastníci ústneho pojednávania oznámili, že námietky a pripomienky odovzdali 
písomne do podateľne miestneho úradu. O zapísanie námietky do zápisnice požiadal p. Minarič -
znenie námietky: 11 Prosím pri vypracovaní projektovej dokumentácie". Diktovanie námietky 
prerušila diskusia, počas ktorej dotyčný pán z ústneho pojednávania odišiel. Všetci prítomní 
jednomyseľne vyjadrili nesúhlas so zriadením stavebnej uzávery v predmetnom území. Zároveň 
požadujú, aby stabilizované územia boli zo stavebnej uzávery vyňaté. 

Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že k oznámenému začatiu konania si písomne 
uplatnili námietky títo účastníci konania: Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, 
spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s„ Drieňova 14, 821 01 Bratislava, Ing. Milan Žofaj, Na 
Grunte 16, 831 52 Bratislava, Bc. Milan Kotvas, Líščie údolie 92, 841 04 Bratislava, Ing. Rastislav 
Paulíny, Jána Stanislava 18, 841 05 Bratislava, p. Jozef Hamer ap. Klaudia Hamerová, spoločne 
bytom: Pod Rovnicami 10, 841 04 Bratislava, p. Viktor Smutný, Ľudovíta Fullu 8, 841 05 Bratislava, 
p. Vladimír Smutný, Belasa 891, 900 41 Rovinka, Ing. Karol Gall, Radlinského 39, 811 07 
Bratislava, Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 O 1 Bratislava, spoločnosť AKER, s.r.o„ Rusovská 
cesta 42, 851 01 Bratislava, Ing. Zuzana Konečná, Hlboká cesta 3, 811 04 Bratislava, Ing. Peter 
Konečný, Ľudovíta Fullu 32, 841 05 Bratislava, Ing. Marianna Konečná, Nám. Hraničiarov 18, 851 
03 Bratislava, p. Katarína Bruteničová, Ševčenkova 25, 851 01 Bratislava, p. Milan Minarič, 
Róntgenová 10, 851 01 Bratislava, p. Jozef Laštík, Aleja Slobody 1890, 026 01 Dolný Kubín, 
spoločnosť OFZ, a.s„ 027 53 Istebné, Ing. Vladimír Klocok, Vyšnokubínska 222/127, 026 01 Vyšný 
Kubín, JUDr. Monika Španitzová, Staré Grunty 212, 841 04 Bratislava, ktorých znenie je obsahom 
rozhodnutia stavebného úradu, a preto ich tunajší úrad nebude opätovne uvádzať. 

Dňa 18. 7. 2018 stavebný úrad listom č. KV/SU/996/2018/12383/JP upovedomil verejnou 
vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány o priebehu územného konania o stavebnej uzávere, 
o doplnení podkladov v konaní o stavebnej uzávere, a dal im možnosť vyjadriť sa k doplneným 
podkladom, a to v lehote do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tejto písomnosti, a taktiež ich 
poučil o následkoch ich neuplatnenia. 

Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že k oznámenému doplneniu podkladov 
a možnosti vyjadriť sa k nim sa vyjadrili účastníci konania: Ing. Martin Berta, CSc„ Bratislavská 
teplárenská, a.s„ MUDr. Viera Vavrová a Peter Vavro, Viktor Smutný, spoločnosť AQUA THERM 
INVEST, a.s„ prostredníctvom Advokátskej kancelárie JUDr. Milan Cíbik, spoločnosť AKER, s.r.o., 

10 



Ing. Peter Jakubec, Ing. Jozef Gajdoš, Ing. Anna Veisová, ktorých obsah je uvedený v rozhodnutí 
stavebného úradu, a preto ich tunajší úrad nebude opätovne uvádzať. 

Dňa 15. 10. 2018 stavebný úrad vydal odvolaniami napadnuté rozhodnutie č. 
KV/SU/996/2018/11110/JP, ktorým podľa ustanovenia § 39d stavebného zákona vymedzil územie 
v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v území zóny Líščie údolie, v ktorom sa zakazuje 
a obmedzuje stavebná činnosť, určil čas stavebnej uzávery, rozsah zákazu a obmedzenia stavebnej 
činnosti, a rozhodol o námietkach účastníkov konania. 

Podľa ustanovenia § 3 5 ods. 1 stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný 
návrh účastníka konania, 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, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania 
a sú navrhovateľovi známi. 

Podľa ustanovenia § 3 5 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavbv alebo iného opatrenia v území(§ 
32). najmä vplyvov na životné prostredie. vyzve stavebný úrad navrhovateľa. aby návrh v primeranej 
lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi. a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. 
Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej 
lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví. 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona 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. 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona 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 dní. 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení 
líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášt' 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. 

Podľa ustanovenia § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného 
rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo 
zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným 
prieskumom alebo zistené pri miestom zist'ovaní. 
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Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi 
návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a j eho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 
a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, 
ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických 
zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, 
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., poldaľ posúdenie 
nepatrí iným orgánom. 

Podľa ustanovenia§ 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí 
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov 
a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

Podľa ustanovenia§ 37 ods. 4 stavebného zákona ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa 
odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podľa 
odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami 
alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne. 

Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad 
územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, 
najmä súlad s cie ľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých 
stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane 
architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V 
rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť 

predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže 
dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 

Podľa ustanovenia § 39d ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o stavebnej uzávere sa 
vymedzuje územie. v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnost'. najmä ak by 
mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa 

pripravovaného územného plánu. 

Podľa ustanovenia § 39d ods. 2 stavebného zákona stavebnú uzáveru možno určiť iba na 
nevyhnutne potrebný čas, najviac však na päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej 
uzávere. 

Podľa ustanovenia§ 39d ods. 3 stavebného zákona rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno 
zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác. 

Podľa ustanovenia§ 39d ods. 4 stavebného zákona ak pominuli dôvody, pre ktoré bolo vydané 
rozhodnutie o stavebnej uzávere, alebo to isté územie rieši schválený územný plán zóny, stavebný 
úrad zruší rozhodnutie aj bez návrhu. Ak bolo rozhodnutím zriadené vecné bremeno zapísané 
v katastri nehnuteľnosti po zrušení rozhodnutia alebo po uplynutí času, na ktorý bola obmedzená 
j eho platnost; stavebný úrad podá návrh na jeho výmaz. 

Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 stavebného zákona čas platnosti rozhodnutia o chránenej časti 
krajiny, ako aj rozhodnutia o stavebnej uzávere, určí stavebný úrad. Ak sa platnosť rozhodnutia 
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nemôže vopred časove obmedzit; rozhodne stavebný úrad o skončení jeho platnosti, ak zanikne účel, 
na ktorý bolo rozhodnutie vydané. 

Podľa ustanovenia § 40 ods. 3 stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže 
stavebný úrad predÍžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti 
rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predÍžení nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď územné 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Cas platnosti územného rozhodnutia nemožno predÍžit; ak bol 
na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 

Podľa ustanovenia § 41 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad môže z rozhodnutia 
o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po 
dohode s dotknurymi orgánmi povoliť výnimku so stavebného zákazu alebo z obmedzenia niektorých 
činností v území. 

Podľa ustanovenia § 42 ods. 1 stavebného zákona územné rozhodnutie sa účastníkom 
oznamuje doručením písomného vyhotovenia. 

Podľa ustanovenia § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné 
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášt 
rozsiahlej stavby, stavby s vel'lcým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia 
a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného 
rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci 
s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie 
o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť 
na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný 
zákon. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán 
uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení 
dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov na základe ktorých rozhodoval, 
a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom 
rozhodnutia. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky má na základe podkladov 
nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli za to, že stavebný úrad postupoval v územnom 
konaní o stavebnej uzávere procesne nesprávne a odvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal na 
základe nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a v rozpore so zákonom, čo má za následok, že 
odvolaniami napadnuté rozhodnutie je nezákonné a nepreskúmateľné v celom rozsahu. Z uvedeného 
dôvodu bolo potrebné odvolaniami napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému 
správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, nakoľko zistené pochybenia stavebného úradu 
nebolo možné odstrániť zmenou výrokovej časti odvolaniami napadnutého rozhodnutia. 

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad začal z vlastného 
podnetu územné konanie o stavebnej uzávere v území zóny Líščie údolie, a to z dôvodu 
pripravovaného územného plánu zóny Líščie údolie, pričom začatie tohto územného konania 
o stavebnej uzávere oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom, podľa 
ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona stanovil termín ústneho pojednávania, a účastníkov 
konania poučil o možnosti uplatnenia námietok a pripomienok k oznámenému začatiu konania, ako 
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aj o následkoch ich neuplatnenia. Na základe predmetného oznámenia o začatí územného konania 
o stavebnej uzávere si k predmetnému konaniu uplatnili námietky účastníci konania, a taktiež sa 
k nemu vyjadrili aj niektoré dotknuté orgány z hľadiska nimi sledovaných záujmov. Dňa 22. 3. 2016 
sa na stavebnom úrade uskutočnilo ústne pojednávanie, z ktorého stavebný úrad spísal zápisnicu, 
v ktorej uviedol, že účastníci konania si uplatnili námietky k územnému konaniu o stavebnej uzávere 
písomne. Stavebný úrad po uskutočnenom ústnom pojednávaní po viac ako dvoch rokoch od jeho 
uskutočnenia, opätovne upovedomil účastníkov konania o priebehu konania o stavebnej uzávere 
v zóne Líščie údolie, o doplnení podkladov, a dal im možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, 
ku ktorému sa opätovne vyjadrili účastníci konania, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s navrhovanou 
stavebnou uzáverou. Následne stavebný úrad vydal odvolaniami napadnuté rozhodnutie, ktoré 
doručoval účastníkom konania verejnou vyhláškou. K danému je potrebné uviesť, že hranica 
stavebnej uzávery je vymedzená nasledovne: 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. Olaesný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky na základe uvedeného konštatuje, že stavebný úrad postupoval v predmetnom územnom 
konaní procesne nesprávne, a to predovšetkým vo väzbe na tú skutočnosť, že stavebný úrad oznámil 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania predtým, ako mal k dispozícii 
všetky podklady potrebné pre riadne posúdenie danej veci, t. j. začatie predmetného územného 
konania oznámil len na základe návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere zóna Líščie 
údolie - projektová dokumentácia pre územné konanie vypracovaná Ing. arch. Evou Balašovou, 
zodpovedný projektant, z 11/2015. K danému je potrebné uviesť, že stavebný úrad je aj v tomto 
prípade povinný preskúmať, či má k dispozícii všetky potrebné doklady pre riadne posúdenie danej 
veci, či sú dostatočné pre riadne posúdenie, a v prípade, že ich nemá k dispozícii je povinný si ich 
obstarať, a až po tom, ako má všetky podklady je oprávnený oznámiť začatie konania. Uvedeným 
postupom stavebný úrad nepostupoval. Ďalším závažným procesným pochybením stavebného úradu 
je, že stavebný úrad oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere doručoval 

účastníkom konania verejnou vyhláškou, čo je v danom prípade v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 
stavebného zákona, avšak odvolaniami napadnuté rozhodnutie doručoval účastníkom konania taktiež 
verejnou vyhláškou, čo je však v rozpore s ustanovením § 42 stavebného zákona, nakoľko 
z uvedeného ustanovenia vyplýva, že územné rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje 
doručením písomného vyhotovenia, avšak z dikcie príslušného ustanovenia stavebného zákona 
upravujúceho oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškou účastníkom konania nie je 
možné v prípade územného rozhodnutia o stavebnej uzávere, keďže stavebný zákon jednoznačne 
upravuje, v ktorých prípadoch možno účastníkom konania oznámiť územné rozhodnutie verejnou 
vyhláškou. Na uvedené pochybenie stavebného úradu taktiež nadväzuje jeho ďalšie pochybenie, a to, 
že nijakým konlaétnym spôsobom neidentifikoval účastníkov konania, a to tak v oznámení o začatí 
konania, ako aj v rozhodnutí, ale účastníkov konania identifikoval len územím, v ktorom sa navrhuje 
stavebná uzávera, čo nie je postačujúce. Ďalším pochybením stavebného úradu v predmetnom konaní 
je porušenie zásady upravenej v ustanovení § 3 ods. 4 správneho poriadku vyjadrujúcej zásadu 
hospodárnosti a rýchlosti konania, ako aj porušenie ustanovenia § 49 správneho poriadku, nakoľko 
stavebný úrad začal predmetné konanie v roku 2016, a odvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal po 
viac ako dvoch rokoch, čím negatívne zasiahol do práv a oprávnených záujmov účastníkov konania, 
a tým ich uviedol aj do právnej neistoty. Uvedené pochybenia stavebného úradu majú za následok, že 
stavebný úrad postupoval v predmetnom územnom konaní o stavebnej uzávere procesne nesprávne 
a odvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu veci 
a nesprávnej právnej úvahy, v dôsledku čoho je odvolaniami napadnuté rozhodnutie nezákonné 
a nepreskúmateľné v celom rozsahu. 
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K danému je potrebné uviesť, že aj v prípade ak stavebný úrad začína konanie ex offo mal by 
disponovať potrebnými dokladmi odôvodňujúcimi začatie tohto konania, a to v zmysle príslušných 
ustanovení stavebného zákona, ako aj vykonávacích predpisov, a to aj vo väzbe na platné stanoviská 
príslušných dotknutých orgánov, ktoré sa k predmetnému konaniu vyjadrujú z hľadiska nimi 
sledovaných záujmov, a v prípade, že vo svojom stanovisku uplatnia podmienky, tieto je stavebný 
úrad povinný zahrnúť do výrokovej časti rozhodnutia. Ďalej je potrebné uviesť, že v prípade, ak 
stavebný úrad začne územné konanie o stavebnej uzávere musí mať za jednoznačne a dostatočne 
preukázanú odôvodnenosť začatia tohto konania, a navyše dané musí vyplývať aj z podkladov 
nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli, pričom dané nemá tunajší úrad na základe 
podkladov nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli za dostatočne preukázané, a to aj vo 
väzbe na dodržanie zákonných podmienok odôvodňujúcich konanie o stavebnej uzávere. Uvedeným 
je stavebný úrad povinný sa zaoberať v novom prejednaní. Tým, že tunajší úrad nemá dané za 
dostatočne preukázané možno konštatovať, že odvolaniami napadnuté rozhodnutie je 
nepreskúmateľné. Z uvedeného dôvodu je stavebný úrad povinný v novom prejednaní odstrániť tieto 
pochybenia, t. j. dostatočne zistiť skutkový stav veci vo väzbe na preukázateľné doklady 
odôvodňujúce dané konanie, a následne v konaní pokračovať v súlade so zákonom. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky opätovne uvádza, že stavebný 
úrad je povinný si pred začatím konania zabezpečiť všetky potrebné doklady, ktoré by preukazovali 
existenciu takých stavebných činností, ktoré by mohli sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie 
územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny, t. j. stavebný úrad pred 
začatím konania, resp. v jeho priebehu dostatočným spôsobom neskúmal, či sú v danom prípade 
splnené všetky zákonom stanovené podmienky, ktoré by odôvodňovali vydanie rozhodnutia 
o stavebnej uzávere, a navyše svoje rozhodnutie v tomto smere aj nedostatočne odôvodnil. Odvolací 
orgán má za to, že v prípade vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere, ktoré predstavuje určitý zásah 
do vlastníckych práv vlastníkov nehnuteľností v dotknutej lokalite, musia byť splnené všetky 
zákonom stanovené podmienky, a navyše rozhodnutie o stavebnej uzávere musí byť náležite 
odôvodnené. To znamená, že v danom prípade je možné povoliť stavebnú uzáveru len z dôvodov 
uvedených v ustanovení § 3 9d stavebného zákona. nakoľko ide o zákonné obligatórne náležitosti. 
ktoré musia byť splnené na to. aby mohla byť stavebná uzávera povolená, a navyše stavebný úrad 
musí mať preukázané aj to, ako by mohla stavebná činnosť sťažiť alebo znemožniť budúce 
využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu. Je potrebné 
uviesť, že dané z podkladov nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli, ako ani 
z odôvodnenia rozhodnutia nevyplýva, a teda tunajší úrad nemá za dostatočne a jednoznačne 
preukázané, že by boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky, ktoré by odôvodňovali 
vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v zmysle ustanovenia § 39d ods. 1 stavebného zákona. 
Vzhľadom na tú skutočnosť, že stavebný úrad sa v predmetnom konaní nedostatočne zaoberal 
splnením zákonných podmienok odôvodňujúcich vydanie odvolaniami napadnutého rozhodnutia, t. j. 
či sú splnené zákonom stanovené podmienky, ktoré by odôvodňovali vydanie rozhodnutia 
o stavebnej uzávere, a navyše preukázanie týchto podmienok z predloženého spisového materiálu 
nevyplýva, má za následok, že odvolaniami napadnuté rozhodnutie je nezákonné a nepreskúmateľné 
v celom rozsahu. Nepreskúmateľnosť odvolaniami napadnutého rozhodnutia spočíva aj v neurčitosti 
a nejednoznačnosti výrokovej časti odvolaniami napadnutého rozhodnutia, ktoré sa týka rozhodnutia 
stavebného úradu o vznesených námietkach účastníkov konania, nakoľko tak, ako o nich rozhodol 
stavebný úrad vo výroku rozhodnutia má za následok nepreskúmateľnosť výroku odvolaniami 
napadnutého rozhodnutia, a teda odvolaniami napadnuté rozhodnutie je vydané v rozpore 
s ustanovením § 4 7 ods. 2 správneho poriadku. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné odvolaniami 
napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie 
a rozhodnutie, nakoľko uvedené pochybenia stavebného úradu nebolo možné odstrániť zmenou 
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výrokovej časti odvolaniami napadnutého rozhodnutia. Stavebný úrad je povinný v novom 
prejednaní odstrániť zistené nedostatky, t. j. dostatočne zistiť skutkový stav veci, a to predovšetkým 
vo väzbe na tú skutočnosť, či sú v danom prípade dané zákonné dôvody, ako aj splnené zákonné 
podmienky pre vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere, pričom tieto skutočnosti musia 
vyplývať aj z podkladov nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli, a následne 
postupovať v zmysle príslušných zákonných ustanovení. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky na základe uvedených skutočností 
konštatuje, že stavebný úrad postupoval v územnom konaní o stavebnej uzávere procesne nesprávne 
a odvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu 
veci, čo má za následok, že odvolaniami napadnuté rozhodnutie je nezákonné a nepreskúmateľné 
v celom rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné odvolaniami napadnuté rozhodnutie zrušiť 
a vec vrátiť prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, nakoľko zistené 
pochybenia stavebného úradu nebolo možné odstrániť zmenou výrokovej časti odvolaniami 
napadnutého rozhodnutia. Stavebný úrad je povinný v novom prejednaní odstrániť zistené nedostatky 
spočívajúce jednak v procesnom postupe, a jednak v nedostatočne zistenom skutkovom stave veci, 
a následne vydať rozhodnutie, ktoré bude zodpovedať zákonu a bude preskúmateľné v celom 
rozsahu. 

Z uvedených dôvodov rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať. 
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

Rozhodnutie sa doruč[ vere 'nou hl k-o · Q1 

~~ 
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

Okresného úradu Bratislava 

1. Známym a neznámym fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
a stavbám vo vyššie vymedzenom úzenú, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byt' 
rozhodnutím priamo dotknuté 

Na vedomie: 
1. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie na úradnej tabuli správneho orgánu a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu 
2. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
3. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie 

na úradnej tabuli správneho orgánu a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na úradnej 

tabuli správneho orgánu a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu 
5. Advokátska kancelária JUDr. Milan Cibik, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava - ako splnomocnený zástupca 

spoločnosti AQUA TIIERM INVEST, a.s„ Drieňová 14, 821 01 Bratislava 
6. Ing. Martin Berta, CSc„ Líščie údolie 90, 841 04 Bratislava 
7. Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava 
8. Viktor Smutný, Ľudovíta Fullu 8, 841 05 Bratislava 
9. Ing. Vladimír Mosný, PhD„ Povraznícka 8, 811 05 Bratislava 
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10. AKER, s.r.o„ Dubnická 6, 851 01 Bratislava 
11. Ing. Peter Jakubec, Dubnická 6, 851 O 1 Bratislava 
12. Vladimír Smutný, č. 891, 900 41 Rovinka 
13. Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava 
14. Ing. arch. Eva Balašová, Ladzianskeho 8, 831 O 1 Bratislava 
15. Rosalin, s.r.o., Dvoi'ákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
16. Doster, s.r.o„ Dvoi'ákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
17. Druhá elektrárenská, s.r.o„ Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava 

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

2 o. 05. 2019 
Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis: 
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