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NÁVRH UZNESENIA 
  

 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

   

A. prerokovalo  
  

protest prokurátora č. Pd/25/17/1104-18, zo dňa 25.5.2017, doručený dňa 29.5.2017, proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 5/2015, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova-severná časť 

    

B. nevyhovuje  
  

protestu prokurátora č. Pd/25/17/1104-18, zo dňa 25.5.2017, doručeného dňa 29.5.2017, proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 5/2015, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova-severná časť  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
Okresná prokuratúra Bratislava IV podala Protest prokurátora č. Pd 25/17/1104-18 
z 25.05.2017, ktorý bol v podateľni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
zaevidovaný dňa 29.05.2017 pod evid. č. 10287, proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2015 zo dňa 9.7.2015, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť a zároveň navrhla 
pre nezákonnosť zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
č. 5/2015 zo dňa 9.7.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny 
Majerníkova – severná časť, nakoľko predmetné nariadenie je v rozpore s § 24, § 25 ods. 1, 
ods. 2, ods. 6, § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 
 
Konkrétne prokurátorom vytýkané porušenia stavebného zákona sú podrobne uvedené 
v proteste, ktorý je prílohou tohto materiálu. 
 
 
Podľa ustanovenia § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona obec (mestská časť) zverejní 
záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie vyvesením na úradnej tabuli najmenej 
na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 
 
V odôvodnení protestu prokurátora je uvedené, že je zjavné, že 30 dňová lehota 
na zverejnenie stanovená zákonodarcom v ustanovení § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona 
v prípade záväznej časti Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť nebola dodržaná. 
 
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie sa 
zverejňuje až po schválení územnoplánovacej dokumentácie, čo sa v prípade záväznej časti 
Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť uskutočnilo dňa 22.12.2015 a záväzná 
časť predmetného územného plánu zóny (Územný plán zóny Majerníkova – severná časť, 
Záväzná časť /text záväznej časti a schéma záväznej časti/) je zverejnená (publikovaná) 
na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (www.karlovaves.sk/uradna-tabula) 
doteraz, t.j. viac ako 30 dní. 
 
 
Ďalej je v odôvodnení protestu prokurátora uvedené, že v zmysle ustanovenia § 24 
stavebného zákona bola mestská časť ako orgán územného plánovania obstarávajúci 
územnoplánovaciu dokumentáciu, povinná schvaľujúcemu orgánu, ktorý v tomto prípade bol 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, povinná mimo iného predložiť aj 
návrh všeobecne záväzného predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie, ktorý potom v zmysle § 25 ods. 2 stavebného zákona tvoril podklad 
na preskúmanie návrhu územného plánu. 
 
V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že v zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 územné plány 
obcí a zón schvaľuje obec (mestská časť), t.j. schvaľujúcim orgánom nebol Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ale Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves predložený schvaľujúcemu orgánu, t.j. Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, na rokovaní dňa 9.7.2015 sa od schváleného Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2015 neodlišuje. 
 



 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves listom zo dňa 10.11.2014 a následnou žiadosťou zo dňa 
21.1.2015, t.j. ešte pred predložením návrhu územnoplánovacej dokumentácie na schválenie 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, požiadala Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, v zmysle § 25 stavebného zákona 
o preskúmanie materiálu – „Územný plán zóny Majerníkova – severná časť“ – upravený 
návrh. 
 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, v liste č. OU-BA-OVBP1-
2015/002804/HOM-2 zo dňa 22.6.2015 oznámil Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že 
posúdil predložený materiál podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona a skonštatoval nasledovné 
 obsah upraveného návrhu zóny je v súlade so záväznou časťou schválenej 

územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa – ÚPN Hlavného mesta SR Bratislava 
r. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, 

 obsah upraveného návrhu územného plánu zóny, postup jeho obstarania a prerokovania je 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

 upravený návrh územnoplánovacej dokumentácie zóny nie je v rozpore s rozvojovými 
zámermi Hlavného mesta SR Bratislavy, 

 upravený návrh územného plánu zóny je v súlade s § 13 vyhl. Ministerstva životného 
prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii, 

 upravený návrh záväznej časti Územného plánu zóny Majerníkova – severná časť, 
navrhovaný na vyhlásenie všeobecne záväzným predpisom, je v súlade s §§ 12 a 13 
stavebného zákona v platnom znení, 

 
Vzhľadom na uvedené, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako 
príslušný orgán územného plánovania odporučil predložiť materiál „Návrh Územného plánu 
zóny Majerníkova – severná časť“ na schválenie zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves schválilo Územný plán zóny 
Majerníkova – severná časť Uznesením č. 93/2015 zo dňa 9.7.2015. Záväzná časť Územného 
plánu zóny Majerníkova – severná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2015 zo dňa 9.7.2015. 
 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností je možné skonštatovať, že Územný plán zóny 
Majerníkova – severná časť bol obstaraný, spracovaný, prerokovaný a schválený v súlade 
so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. 
 
Záväzná časť predmetného územného plánu zóny (Územný plán zóny Majerníkova – severná 
časť, Záväzná časť /text záväznej časti a schéma záväznej časti/) bola po schválení 
územnoplánovacej dokumentácie zverejnená (publikovaná) na úradnej tabuli Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves (www.karlovaves.sk/uradna-tabula) a je tu zverejnená (publikovaná) 
doteraz. 
 
Keďže sa nestotožňujeme s argumentmi a odôvodneniami uvedenými v Proteste prokurátora 
č. Pd 25/17/1104-18 z 25.05.2017, navrhujeme predmetnému protestu prokurátora 
nevyhovieť. 
 


