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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán
podra 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 znem neskorších predpisov, v znení Zákona č. 345/2012 Z.
z. o niektoíých opatreniach v miestnej štátnej sprésie 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, apodl'a ustanovenia § 118 stavebného zákona, ako správny orgán príslušný podra
ustanovenia § 58 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, rozhodujúc o odvolaní:

Í. spoJoěnostÍ AQUA THERM R'íVEST, a.s., Drieňová 14, 821 0l Bratislava, IČO:
43 812 791, podaného prostredníctvom splnomocneného zástupcu - Advokátskej kancelárie
JUDr. Milan Cibik, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava,
Ing. Martina Bertu, CSc., Líščie údolie 90, 841 04 Bratislava,
Ing. Jozefa Gajdoša, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava,
p. Viktora Smutného, nudovíta Fullu 8, 841 05 Bratislava,
Ing. Vladimíra Mosného, PhD., Povraznícka 8, 811 05 Bratislava,JLa%5* 1 &a?al&l!ŘM ? 1l1?3&RLll%»l I N%.LI-5 lll Y & aj.rN&lll-Ila I»5 IJA -l V-J JJI %llJl«%Y a5spoloěnosti AJKER, s*r*o., Dubnická 6, 851 0l Bratislava, ICO: 34 097 643,
Ing. Petra Jakubca, Lenardova 6, 851 0l Bratislava, poštová adresa: Dubnická 6, 851
Ol Bratislava

8. p. Vladimíra Smutného, Rovinka 891, 900 41 Rovinka, a
o spoločnom odvolani:

9. Ing. Vladimira .Hamaja aIng. Orgi Hamajovej, spoločne bytom Pri Kríži 4, 841 02Bratislava, Ing. Štefana Kavaliera a Márie Kavalierovej, spoločne bytom: Vlastenecké nám.7, 851 0l Bratislava, p. Richarda Kolosziho, Ďumbierska 4, 831 0-l Bratislava, Ing. Juraja
Kučem aKláry Kučerovej, spoločne bytom: SNP 832/33, 900 21 Svátý Jur, Ing. Maria
Laborde, Dobrovičova 5, 811 02 Bratislava a Mgr. Kataríny Laborde, Medená 16, 811 02
Bratislava, Ing. Andreja Liptáka, Rornícka 10, 831 07 Bratislava, Ing. Ivana Lišku, H.
Meličkovej 14, 841 05 Bíratislava, Mag. Jána Matušku a Ing. Jany Matuškovej, spoločne
bytom: Búdkova 12, 811 04 Bratislava, Petry Pálešovej, Rajecká 8, 821 07 Bratislava, Ing.
Miroslaya Paulena aIng. Jany Paulenovej, spoločne bytom: Martinengova 22, 811 02Bratisla<ra, Mgr. Vero;iky Rijákovej, KÍenaova 15, -831 0l Bratislava, Ing. Márie
Rosolóvovej, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava, MSc. Michala Rosolova, Na Sitine 31, 841 04
Bratislava, Ing. Pavla Schwarza, Gr5sslingova 39, 811 09 Bratislava aIng. 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/996/201 8/1 11 10/JP zo dňa 15. 10. 2018, podra ustanovenia § 59 ods. 3 a ustano'vení § 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/996/2018/11110/JP zo dňa 15. 10. 2018 avec vracia
prvostupňovému správnemu orgánu na nové preiednanie a rozhodnutie.

O«Uyodnenie

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad napadnutým rozhodnutím
č. KV/SU/996/2018/11110/JP zo dňa 15. 10. 2018 podra ustanovenia § 39d stavebného zákona
vydala rozhodnutie o stavebnej uzávere v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v území zóny
Líščie údolie, vktorom sa dočasne zakazuje a obmedzuje stavebná činnost'. Presné vymedzenie
územia je vyznačené vo výkrese situácie vypracovanej Ing. arch. Evou Balašovou, z novembra 2015,
Zóna Ijščie údolie, v mierke 1:10 000 a 1: 2000, ktoré sú neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia.
Územie so zákazoin alebo obmedzením stavebnei činnosti sa vymedzuje hranicami:

zo severnej strany lesným masívom Sitina a jestvujúcou zástavbou rodinných domov,
z východnej strany ulicou Staré Gíunty,
zo západnej strany ulicou Líščie údolie,
z južnej strany Svrčou ulicou.

Rozsah zákazu aobmedzenia stavebnei činnosti: Vo vymedzenom území sa dočasne zakazuie
stavebná činnost' - uskutočňovanie nových stavieb azmien dokončených stavieb, na ktoré ie
potrebné:

územné rozhodnutie o umiestnení stavby podra § 39a stavebného zákona,
rozhodnutie o využívaní územia podra § 39b stavebného zákona,
stavebné povolenie podra § 55 ods. 1 stavebného zákona,
ohlásenie stavebnému úradu podra § 55 ods. 2 písm. a), b), e), f) a h) stavebného zákona,
ohlásenie stavebnému úradu podra § 55 ods. 2 písm. c), d) a g) stavebného zákona, ak
stavebný úrad podra § 57 ods. 1 stavebného zákona ur'čil, že ohlásenú drobnú stavbu,
stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočnit' len na základe stavebného
povolenia,
zmenu v užívaní stavby podra § 85 ods. 2 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie o zákaze a obmedzení stavebnej činnosti sa nevzt'ahuje na:
vykonávanie uďržiavacích prác poďra § 55 ods. 2 písm. c), d) a g) stavebného zákona,
okrem prípadov, ak stavebný úrad podra § 57 ods. l stavebného zákona neurčil, že
ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len
na základe stavebného povolenia,
vykonávanie udržiavacich prác podra F:) 139b ods. 15 stavebného zákona,
uskutočňovanie tých stavieb, pre ktoré bolo stavebným úradorn/špeciálnym stavebným
úradom ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhoďnutia vydané právoplatné
územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, alebo pre ?ctoré stavebný úrad/špeciálny
stavebný úrad oznámil, že proti ich uskutočňovaniu nemá námietky,
uskutočňovanie zmien stavieb (zmena rozostavanej stavby pred jej dokončením podra §
68 stavebného zákona alebo zmena dokončenej stavby podra § 139b oďs. 5 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 právoplatnost' 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 závázného nariadenia mestskej časti, ktorým budú vyhlásené závuné 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 p,odra § 41 ods. 2
stavebného zákona, stavebný úrad rozhodne v samostatnom správnom konani, 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
Vladimir Smutný, č. 891, 900 41 Rovinka (d'alej len ,,odvolater l?'), ktorý v podanom odvolaní
k danej veci uvádza nasledovné:

Odvolater l v odvolaní uvádza, že ako výhmdný majžter pozemku parc. č. 2968/44, k. Z2.
Karlova Ves podáva odvoianže voči rozhodnutiu stmebného v'tradu, ato zdóvodu, že dójde
k neprimeranému zásahu do jeho majetkových práv a možnosti nakladania s majetkom - výstavbu
objektu podliehajůceho územnému konanžu a stavebnému povoleniu. Uvádza, že stavebná uzávera je
časovo ohramčená horizontom do 5 rokov, čo je z jeho pohl'ctdu neakceptovatel'ne dlhá doba.

Proti uvedenému rozliodnutiu stavebného úradu podal vzákonom stanovenej lehote
samostatné odvolanie Viktor Smutný, Ludovíta Fullu č. 8, 841 05 Bratislava a samostatné odvolanie
Ing. Martin Be'rta, CSc., Liščie údolie 90, 841 04 Bratislava (d'alej len ,,odvoiatelža 1?"), ktorých
odvolania sú obsahovo totožné, a v ktorých menovaní k danej veci uvádzajú nasledovné:

V úvode odvoiania odvolatelia l uvádzafit, proti ktorému rozhodnutiu stmebného úradu sa
odvolávajú v zákonom stanovenej iehote.

Vodvolaní uvádzajú, že vymedzená zóna je z verkej časti tvorená súkromnýmj pozemkami,
vlastn'í.ci ktorých opakovme vyjadrovali svoj nesůhlas so stmebnou uzáverou vo vymedzenom územL
Ma7ú za to, že stavebná uzávera výrazne obmedzuje ich vlastrúcke práva ako vlastníkov pozemkov
a uvádzajů, že predmetw: t'tzemie je zregulované územným plánom Hl. mesta SR Bra'aslavy, Prípadné
nedoržešené problémy územia je možrw: riešit' zmenami a doplnkarrú územného plánu obce.

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podal vzákonom stanovenej lehote
samostatné odvolanie Ing. Vladimír Mosný, PhD., Povraznícka 8, 811 05 Bratislava (d'alej len
,,odvolatel' 2"), ktorý k danej veci uváďza nasledovné:

Odvolatel' 2 v ůvode od'volania uvádza, že pozemky, ktorých je vlastnflcom, 572 pozemky, lcíoré
rmi bolj pridelené šíátom ako náhrada za pozemky, ktoré boli jeho rodine vyvlastnené na urbanizáciu
daného územia Karlovej Vsi, pričom aj tieto pozemky 572 predmetom stavebnej uzávery. Z uvedeného
dóvodu podáva odvolanže, proti rozhodnutiu stavebného'itradu, nakol7co na predmetných pozemkoch
sa pripravuje výstcrvba rodinných domov, ako aj vostamých lokalžtách Karlovej Vsj vsúladesa priprav5e
s platným Uzeís platným Uzemným plánom Hl. mesta SR Bratislavy, kde sa len naplmlj vlastnícke práva vlastníkov
pozemkov a ich ústmné. práva na využívanie svojho majetku. Za fflmto účelom boli spoločnostj
SITINA, s.r.o. vydané viaceré rozhodnutia, z čoho vyplýva, že daná lokalita je majetJcovoprávne,
techrúcky adopravne zastabilizovaná, ato za účelom výstavby rodžnných domov. Odvolater 2
uvádza, že priprmovaná výstmba rodinných domov nebude výstavbou, ktorá by bola z hl'adíska
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zastavanosti intenztvna, ale bude krudriou autlmenou čast'ou zóny LUčie údolže. Má za to, že
neexistuje reálny dóvod zat'ažit' dan"t lokalitu stavebnou uzáverou, a to z nasledovných dóvodov:

a) umiestnenže, parcelácia, výmera a tvar pozemkov sú dané a predurčujú damt lokalitu prevýstavbu rodžnných domov v sůlade s platným Úzenmým plánom me;ta Bratislma, ako aj
v súlade s Urbanistickou stMiou,

b) výstmba technického adopravného vybavenia lokal'hy je vzmysle vysšie uvedených
rozhodnmf právoplatne povolená a do značnej miery aj zrealizovaná,

c) íýstavba rodinných domov je vzhl'adom na cellcové fitnkčné využitie zóny ,,Líščie Molie"
menej intenzívnou, invazívnou avrxeposledrxom rade aj menej ,,konfliktnou" formou
využitia daného územia,

d) výstmba rodinných domov je daná aj územnoplánovacím podkladom na zonálriej ůrovni -
Urbanistickou št'ůdiou, ktorá odborne adostatočne podrobne zanalyzovala lokalitu,
a určíla ju na účel výstmby rodinných domov,

e) výstmba zabezpečí práva občanov na užívanie svojho majetku tak, ako je to umožnené
všetkým obyvaterom, ktorf svoje vlastnícke práva kpozemlcom v tejto čas'a mali právo
využit' na zabezpečen'ie bývania pre seba a svoje rodiny,fl ;ároveň poukazuje na -meMnámdné právo vyplývajůce z členstva SR vEÚ, kde je
uzákorxené právo na sprmodlivost: ktoré sa fflmto rozhodnutím narušilo vo viacerých
pr«ívnych dokumentoch.

Na základe uvedených skutočností má odvolater 2 za to, že stavebný úrad, kíorý vydal rozhodnutie
ostavebnej uzávere nepostupoval vkonaní správrie azákonne, riakoiko sa nezaoberal svedomite
azodpovedne každou vecou, lcíorá bola predmetom konarúa, nepoužíi najvhodnejšie prostriedky,
ktoré by víedli ksprávnemu vybaverúu veci, nezistíl spol'ahlivo stav veci, vec nesprávrxe posúdil
a konal nezákonne. Uvádza, že rozhodnutie o stavebnej uzčrvere, ako aj koríanie mu predchádzajúce
trpia vadami. Poukazuje na to, že stanovenie íierejného záujmu je nedeklarované aprčívne
napadnutel'né, ak sa stmebný úzaad opieral o tieto skutočnosti.

Vzhl'adom na uvedené skutočnosti odvolater 2 navrhuje, aby bolo rozhodnutie stmebného
úradu zmenené tak, aby sa stmebná uzávera na ním uvádzané pozemky nevzt'ahovala, alebo aby bolo
rozhodnutže stavebného úmdu zrušené a vec bola wátená prvostupňovému správnemu orgánu na
nové prejednanie a rozhodriutie.

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podal vzákonom stanovenej lehote
samostatné odvolanie Ing. Jozef Gíydoš, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava (d'alej len ,,odvolatel'
3"), ktorý k danej veci uvádza nasledovné:

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

Vprvom bode odvolania odvolater 3 namžeta odóvodnerúe odvolaniami napadnutého
rozhodnutia stavebného ůradu, a má za to, že stavebný úmd v ňom cituje mnohé právne ůpravy
stavebného zákona a správneho poržadku, avsak necituje právne ůprmy § 47 správneho poriadku,StaVebnéJlO ZčtkO?'a a Spr<
príslušné články Ústmy SR, ktorá je nadradená citovaným zákonom, a to aj napržek tomu, že
rozhodnutím sa zasahuje do výkonu základného práva vlastnit' s rozdželnym prístupom kprávu
róznych účastníkov, a zárove'ři sa nevyhovxtje aj pripomienkam, ktoré upozorňujú na rovnost' ochrany
takéhoto prčn»a. Vd'alšom bode odvolarúa odvolater 3 uvádza, že odóvodnenie prečo treba obmeMt'stavebn'ů"činnost' do budúcnosti - obstamnža ÚPZ je rozsiahle, ale neodpovedá na otázku rozdielu
v uplatnenf Ústmou SR garantovaného práva vlastnit', ako súvisí verejný záujem vyjadrmý právom
podrobnejšže regulovat' intenzitu využitia územia, jeho organizáciu s podstatným rozdielom medzi
vlastrííkmí. Odóvodrieme rozhodnutia neobsahuje úvahu, ktorů použil stavebný úrad pri použžtí
právneho predpisu, aktomu dospel kzáveru, že vážnou hrozbou pre budúce využívanie ůzemia
a jeho organizácivt by bolo umžestrterúe akejkorvek ďalšej stctvby alebo umožnerúe stavby, pre ktorú
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by stačilo ohláseme. Vtret'om bode odvolania odvolater 3 uvádza, že stcrvebný úrad v odóvodnení
rozhodnutia vyjadruje postoj, že hramca obmedzenia stmebnej čžnnosti musí vychádzat' z hranice
riešeného územia obstar«ívaného ÚPZ, a že postačuje hraníca stanovená a zverejnená v Pr'ípra'vných
prácach pre vypracovame ÚPZ, pržčom k danému považuje za pobaelmé uvíest: že zverejnený obsah
príprmných prác nemá právnu záváznost: že tvorí podk[ad pre návrh zadama, ldoré predstavuje prvý

:ň závčžznostž pre návrh ÚPZ, až po schválení orgánom územného plánovanža, čo sa v prpadest,upeí
UPZ LUčie Molie nenastalo. Odvolater 3 namieta, že stmebný úrad neuviedol ako dospel k záverubný úrcí

ia ÚPZpotreby vyhlásenia stavebnej uzávery ohl'adom obstarávania ÚPZ z hl'adiska zmeny stavu územia,
nakolko odvolatel' 3 stmebným úradom uvádzaný záver považuje za nepodložený, ak sa má
vzt'ahovat' na akýkorvek okctmih od začatža prípravných prác aalcůkorvek stavbu. Vodvolanf
odvolatel' 3 poukazuje na tvrdenie staíiebného ;?'tradu ,,Keby však stmebný'ůrad vo vymedzeriom
území uzáveru nevyhlásil, dochádzalo by k ad hoc umiestriovanžu stavíeb bez podrobnejšej regulácie
celého vymedzeného územia, a'h'im by sa nenaplnila povinnost' vyplývafi'tca zúzemného plánu
hlavného mesta - obstarat' územný plán zóny. Preto stavebrtý úrad vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia zakázal a obmedzil konkrétne stavebné činnosti.?, a uvádza, že uvedené tvrdenie je
potrebné odmietnut' ako nepodložené, či nedostatočne preukázané. Má za to, že taktiež treba
odnúelnut'.záver, ktorý podsúva stavebný úrad, že bez stavebriej uzávezy sa nenaplní povžnnost'obsíarat' ÚPZ. Odvolatel' 3 v odvoianz" íaMež namieta, že z odóvodnerúa rozhodnutia nže je zrejmé,
ku ktorým námietlcam sa stavebný úrad vyjadruje, t. j. nemožno iinej ždentfikovat' vyžadované
priradenie - subsumáciu kctMej jednej námietky ku korikrémej právnej úprme, ktorou je vyjadrený
práve taký verejný záujem, od ld'orého stavebný úrad odvodžl bezdóvodnost' jednotlžvých ríámietok.
Podl'a odvolatel'a 3 rozhodnutže stavebného úradu pósobí vermž džvne, a má znaky nejednoznačnosti
a nezrozumitel'ností. Taktiež poukazuje na to, že na str. 4 až 10 v samostatnej časti odůvodnenia nie
sú preukázané zákonné dóvody nev2ýhovenia námietkam o nepreukázanf oprávnerúa vyhlásžt' stavebmt
uzáveru na základe pržeskumov a rozborov, o nepreukázaní existencie vážneho verejného záujmu
s ohl'adom na mžmoržadny zásah do vlastrúckeho práva. Je presvedčený, že pržeshtmy a rozbory
zákonodarca neuznal ako dókaz existencie verejného záujmu a s ohl'adom na ich funkcžu, určite mezáujmu

7 dížku iv celom rozsahu žch obsahu. Odvolater 3 vzhl'adom na dížku predmetného konama zastáva názor, že
rozhodnutie je zat'ažeruj procewou vadou, ktorů nemožno reparovat' dodatočne, nakolko stmebný
úrad porušil povinnost' požiadat' o predÍženie lehofl pre rozhodnutie pred jej uplynutím a povžnnost'
upovedomžt' účastnUcov konanža o'íqemožnostž rozhodnůt' v zákonnej maximálríej lehote s uvedením
dóvodov. Má za to, že stmebný úrad v«h5sledku nesprávneho úradného postupu anespbneriža
zákonom uložených povinností vydal rozhodnutie v rozpore s ustanovením § 46 správneho poriadku.
Vodvolarú odvolater 3 žiada o vyňatie územia, lctoré vyznačžl vpredošlej reakcij zo stmebnej
uzáve'ty, nakol7co bolo dlhodobo pripravované, aso síavebným'ůradom viaclcrát prerokované
a odsůhlasené. Má za to, že na vyhláserúe stavebnej uzáve'ty nebolj splnené základné zákonné
požiadavky v čase začaíža konanža, arú v čase vydariia rozhodnutža, pokračovanže konanža, ktoré
-začalo b;z zákonného d«"vodu, nebolo v súlade s Ústmou SR, so stmebným zákonom a správnym
poriadkom.

Na zákla@e uvedených slaitočnostj odvolater 3 žiada zrušit' rozhodnutie stavebn«:ho úradu pre
jeho nesúlad s Ústavou SR, stmebným zákonom a správnym poržadkom.

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podala vzákonom stanovenej lehote
samostatné odvolanie spoločnost' AQUA THERM INVEST, a.s., Drieňova 14, 821 0l Bratislava,
IČO: 43 812 791, prost;edníctvom splnoi'nocneného zástupcu Advokátskej kancelárie JUDr. Milan
Cíbik, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava (d'alej len ,,odvolater 4?), ktorý k danej veci uvádza
nasledovné:
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Vúvode odvolania odvolater 4 uvádza, proti ktorému rozhodnutiu stmebného úradu sa
odvoláva vzákonom stanovenej lehote, nakorko rozhodnutíe stavebného úradu považuje za
nesprávne a nezákoymé.

Odvolater 4 uvádza, že plánovaná stavebná uzávera sa fflka aj pozemkov, pre ktoré bolo
začaté na základe jeho návrhu územné konarúe oumiesmení stmby vedené pod č.
KV/SU/2474/2014/8600/VK dňa 25. 6. 2014, V odvolaní odvolater 4 namieta, že z oznámerúa o začatí
územného konama o stavebnej uzávere nevyplýva, či žde o dočasný zákaz stmebnej činnosti alebo len
ojeho obmedzenie, aak len o obmedzeriie vakom rozsahu, d'alej zneho nie je zrejmý rozsah
navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzeAm zákazov a obmedzení, ako ani
d6sledky, aké bu«Mt mať navrhované opatrema na funkčné apriestorové usporiadanie územia,
neuvádzajú sa vriom návrhy potrebných územrioteclmických aorganžzačných opatreriž
a predpokladaný čas navrhovaného opatrenia. Vzhl'adom na uvedené považuje predmetné oznámenie
o začatí konania za zmatočné, a teda za nezákonné., nakol7co takaež nereflektuýe sp6sob obmedzerúa
pre parcely, pre ktoré vtž bolí začaté územné konmia, t, j. územné konarxia pred zverejnením
oznámenia ozačatž konania ostavebnej uzávere. Vdariej sůvislosti poukazuje na to, že územri
konanie o umiestnerif stavby začal«:» ešte v čase keď správnemu orgánu nebol doručený ani podnet na
konanie o stavebnej uzávere, t. j. rozhodnutím o povolení stmebnej uzávery aj pre vyššie uvedené
parcely, bol porušený princíp právnej predvídatel'nosti, a bola mu fflm spósobená škoda v hodnote
nželen vzniknufflch nákladov, ale aj ušlého zisku. Uvádza, že do dmšw:ho dňa nebolo úzenmr: konanie
na ním navrhovamí stmbu právoplatrie ukončené, Odvolatel' 4 v odvolaní poukazuje na podstatné
skutočností, ktorými sa správny orgán prvého stupňa nezaoberal, ktoré sůvisia aj s jeho ůzemným
konartím. Vodvolan/ odvolater 4 namžeta, že z oá5vodnenia rozhodnutia nevyplýva, ako sa správny
orgán vysporžadal s jeho argumentáciou, nakol7co neuviedol žiadne skutočnosti, na základe ktorých
by bolo možné odóvodnenie rozhodnutia charakterizovat' ako adekvátne a preskůmatel'né, a má za to,
že takýmto postupom došlo kporušemu jeho základriého práva vyplývajůceho z čl. 6 Dohovoru
o ochrane i'udských práv a základných slobM.

Na základe uvedených skutočností odvolater 4 riawhuje, aby odvolací orgán rozhodnutie
stmebného úradu zrušil, prípadne zmenil tak, že v časti Qkajúcej sa obchodríej spoločnosti AQUA
THERM INVEST, a.s. udelil výrúmku zo stmebnej uzávery, riakol7co umiesmenie stmby je v celom
rozsahu v súlade s územným plánom Hl. mesta SR Bratžslava.

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podali vzákonom stanovenej lehote
samostatné odvolania Ing. Peter Jakubec, Lenarďova 6, 851 0l Bratislava, postová aďresa: Dubnická6, 851 0l Bratislava a spoločnost' AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 0l Bratislava, IČO: 34 097 643,
ktorých oďvolania sú obsahovo totožné (d'alej len ,,odvolatelia 2"), a v ktorých k danej veci uvádzajú
nasledovné:

%vode odvolania odvolatelia 2 uvádzajú, proti ktorému rozhodnut'iu stmebného úradu sa
odvolávafit vzákonom stanovenej lehote. Vodvolan.í odvolaíelia 2 poukazujú na jednotlivéustanov;nia stavebného zákona, správneho poržadku a Ústmy SR.

Odvolatelta 2 uvádzajú, že od6vodnenie neobsahuje úvahu, ktorů použžl stavežmý úrad prj
použití právrieho predpisu, aktorou dospel kzáveru, že vážnou hrozbou pre budúce v2ýužívanieŮzemia a jeho orgaížzáciu by bolo umiestneme akejkorvek d'alšej stmby alebo umo:menie stavby, pre
ktorů by postačilo ohlásenie, wátane stavby na dobu určítů. Taktiež poukazujů na to, že stmebný
úrad v odóvodnerú nevysvetlil verejný záujem na nevyhriutriostž miery obmedzit' vlastríícke právo nastmbu na dobu určitm - do obstarania ÚPZ, či-počas ma?imálnej lehoffl stmebnej uzávery.
Uvádzajú, že zvereinený obsah prpravných prác nemá právnu záváznost', že tvorf podklad pre návrhzadania, aktoré predstavuje prvý?stupen, zčívazností pre návrh ŮPZ, až po schválení-orgánomúzemn«:ho plánovatúa, čo sa vpripade ÚPZ ešte nenastalo. Odvolatelia 2-namietaýú, ie stmebrzý
úrad neuviedol ako dospel kzáveru potreby vyhláserúa stavebnej uzávery ohl'adom obstarávania
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ÚPZ z hradislca zmeny síavu územža, nakol7co odvolatelia 2 stmebným úradom uvádzaný záver
považujú za nepodložený, ak sa má vzt'ahovat' na akýkorvek okamih od začatža príprasmých prác
a akůkorvek stavbu. Vodvolarú odvolateiia 2 poukazujú na tvrdeme stavebného'ůradu ,,Keby však
stavebný úrad vo vymedzenom ůzemt uzáveru nevyhlásžl, dochádzalo by kad hoc umíesffiovamu
stmžeb bez podrobnejšej regulácie celého vymedzeného'ůzemia, a ým by sa nenaplnžla povinnost'
vyplývajúca z územného plánu hlmného mesta - obstarat' ůzemný plán zóny. Preto stmebný úrad vo
výrokovej časti tohto rozhodnutža zakázal a obmedz'jl korxkrétne stmebné činnostž.?, a uvádzajú, že
uvedené tvrdenie je potrebné odmietnut' ako nepod7ožené, či nedostatočne preukázané, Majú za to, že
taktiež treba odmíetriut' záver, ldorý podsůva síavebný úrad, že bez stmebnej uzávery sa nenaplrú
povinnost' obstarať ÚPZ. Odvolatelia 2 v odvolanf talctiež namietajú, že z oá5vodnenÍa rozhodnutia
nže je zrejmé, ku ktorým námetkam sa stmebný úrad vyjadruje, t. j, nemožno v ňom identifikovat'
vyzadované pržradenie - subsumácžu kaMej jednej námžetky ku konkrétriej právnej úprme, ktorou je
vyjadrený práve taký verejný záujem, od ktorého stavebný úrad odvodil bezdóvodnost' jednotlžvých
námietolc. Podl'a odvolaterov 2 rozhodnutže stavebného úradu pósoM vel'rni disme, amá znaky
nejednoznačnos'a a nezrozumiternosti. Odvolatelža 2 sa taktžež nestotožřiufit s vyhodnotením rúmi
vznesenými námžeíkami v odóvodnerú rozhodnutža. OdvolateHa 2 vzhl'adom na dÍžkvt predmetného
konania zastávajú názor, že rozhodnutže je zat'ažené procesnou vado.u, ktorú nemožno reparovat'
dodatočne, nakol7co stmebný úrad porušil povirmost' požžadať o predížeriie lehod pre rozhodnutie
pred jej upiynutím a povinnost' upovedomit' t'tčastrúkov konania o nemožnostž rozhodm'tt' v zákonnej
maximálnej lehote suvedením dóvodov. Mafi;t za to, že stavebný úrad vdí"sledku nesprávneho
úradného posíupu anesplnenia zákonom uložených povinností vydal rozhodnutie vrozpore
s ustanovením § 46 správneho poržadlcu. Mafi:t za to, že na vyhláserúe stmebnej uzávery neboli
splnené základné zákonné požiadavky včase začatia konania, am včase vydama rozhodnutia,
pokračovarúe konanža, ktoré začalo-bez zákonného dóvodu, nebolo vsůlade s Ústmou SR, so
stmebným zákonom a sprčrvnym poriadkom.

Na základe uvedených slcutočností odvolatelia 2 žiadaj'i:t zrušit' rozhodnutie stmebného úradu
pre jeho nesúlad s [Jstavou SR, stmebným zákonom a správnym poržadkom.

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podali v zákonom stanovenej lehote spoločné
odvolanie Ing. 71adimír Hamaj aIng. Orga Hamajová, spoločne bytom Pri Kríži 4, 841 02
Bratislava, Ing. Štefan Kavalier -a Mária Kavalierová, -spoÍočne bytom: Vlastenecké nám. 7, 851 0l
Bratislava, p. Richard Koloszi, Ďumbierska 4, 83101 Biiatislava, I'ng. Juraj Kučera a Klára Kučerová,
spoločne bytom: SNP 832/33, 900 21 Svátý Jur, Ing. Mario Laborde, Dobrovičova 5, 811 02
Bratislava a Mgr. Katar'ina Laborde, Medená 16, 811 02 Bratislava, Ing. Andrej Lipták, Rornícka 10,
831 07 Bratislava, Ing. Ivan Liška, H. Meličkovej 14, 841 05 Bratislava, Mag. Ján Matuška a Ing.
Jana Matušková, spoločne bytom: Búdkova 12, 81104 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 0l Bratislava, Ing. Mária Rosolovová, Na
Sitine 31, 841 04 Bratislava, MSc. Michal Rosolov, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava, Ing. Pavol
Schwarz, Grósslingova 39, 811 09 Bratislava a Ing. Dana Schwarzová, Pri Hrádzi 272, 900 43
Kalinkovo aMartin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava, ktorých spoločným
splnomocnencom je Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava (d'alej len ,,odvolatelia
3a'), ktorí k danej veci uvádzajú nasledovné:

Vúvode odvolama odvolatelia 3 uvádzajú, protj ktorému rozhodnutiu stavebné.ho úradu sa
odvolávajů vzákonom stanovenej lehote, anmrhuj't napadnuté rozhodnutie stmebného úradu
zmenžt' tak, že vymedzeného územia so zákazom alebo obmedzením stmebnej činnosti budú vyňaM
pozemky v k. ú. Karlova Ves, ldorých sú vlast'túícmi, resp. ak stavebný úrad nevyhovie žch od'volanžu,
aby od'volací orgán rozhodnu'ae stmebn'ho úmdu zrušil a vec wátžl prvostuprtovému správnemu
orgánu na now: prejednanie a rozhodnutie.
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Vodvolaní odvolatelia 3 poukazujú na to, že na predmetriých pozemkoch sa vsúlades aktuálnym Územným plánom Hl. mesta-SR Bratžslavy dlhodobo prípravuje výstavba rodínnýchídínnýc}
>a, IčO.domov, za účelom čoho boli spoločnostj SITINA, s.r.o., Hurbanovo nám, 7, 811 03 Bratislav«

36 748 943 vydané rozhodnuíia, ktoré odvolatelža 3 presne špecifikufi:t v odvolaní. Na základe
uved.eného majů za to, že lokalita je majetkovoprávrze, technžcky a dopravne zastabžlizovaná, a to za
účeiom výstavby rodinných domov, a navyse uvedená výstmba nebude výstavbou, Jctorá by bolaz hradiska zastavanosti intenzívna, ale naopak bude krudnou a utlmenou čast'ou zóny Líščže Molie.
Majú za to, že na rozdiel od žných lokaHt v zóm LEčie ůdolie, ktoré maiú byt' zat'ažené st«xvebnou
uzčcverou, v danej lokalite ne&»jde k takej zmene regulácže, ktorá by odóvodnovala obmedzenia vo
forme stavebnej uzávery, Odvolatelia 3 zastmajú názor, že mexžstuje reálny Mvod zat'ažiť lokalitustavebnou uzáverou, nakol7co:

a) umiestnenie, parcelácia, výmera atvar pozemkov sů dané apredurčufit lokalitu prevýst«rvbu rodinných dom'ov Ť súlade s platným Územným plánom "Hl. mesta SR Bratislavy,
ako aj v súlade s UrbanisticJcou šh2džou,

b) výstavba technického adopravného vybmenia lokali> je vzmysle vyššie uvedených
rozhodnutí právoplame povolená ado značnej miery aj zrealizovaná; techmcké
a dopravné vybavenie lokality je teda dané a zastabžlžzované,

c) výstavba rodinných domov je vzhl'adom na celkové fitnkčné využitie zóny LUčie Molíe
menej invazívnou, intenzívrxou avríeposlednom mde aj menej ,,konflžktnou" formou
využitia daného územia,

d) výstavba rodinných domov je daná aj územnoplánovacím podkladom na zonálnej úrovni -
Urbamstickou šh'tdžou, ktorá odborne adostatočne podrobne zanalyzovala lokalitu
a určila ju na účel výstavby rodinných domov, pričom vzhi'adom nasůčasný skutkovýa právny stm neexistuje reálny predpoldad, že pripravovaný ÚPZ bude lokalžtu regulovat'
žnak ako urbanistícká štúdia.

Na základe uvedeného majú za' to, že v danom pr$ade nie je naplnerxé zákonné ustanovenže § 39d
stmebného zákí»na na vyhlásenie stmebnej uzčívery. Odvolatelža 3 vdalšom bode odvolania
uvúhaýú, íe rozhoanutie o stavebney uzúvere ýe preacasnú, naicorico nie sú vúbec ýasnú a «;ianú cielea požiadmky, ktoré je potrebné riešit' v rámcÍpripravovaného ÚPZ, a teda vóbec-nie je daný rámec
budúcej regulácie zóny Líščie Molie. Ako ďalší dóvod podanža odvolatúa odvolatelia 3 uvádzajú, žeoznámenie stavebného úradu č. KV/SU/996/2018/12383/JP zo dňa 18. 7. 2018 me je rverejnené nawebovom sídle mestskej časti, v dósledku čoho sa nemali možnost' s ním oboznámžt' a vyjadržt' sa ku
skutočnosíiam voznámenL Zuvedeného dóvodu boli porušené viaceré zásady, ato najrmjusíanoverúe § 3 ods. 2 a 6 a § 26 ods. 2 správneho poriadku. Mafi2 za to, že uvederxým konarúm došlok porušerúu ich práv, a teda ide o nezákonný postup stavebného úradu, Na základe uvedeného majů
za to, že stavebný úrad nepostupoval v konarú o stavebnej uzčtvere správne a zákonne, nakol7co sa
nezaoberal svedomie azodpovedne kaMou siecou, lctorá bola predmetom konania, nepoužil
najvhodnejšie prostriedky, ktoré by viedli k správnemu vybaverúu vecž, nezistii spol'ahlivo stm veci,vec nesprávne posMil a konal nezákonne, a teda rozhodnutie, ako aj lconanie, ktoré mu predchádzalo
trpí vadami.

Na základe uvedených skutočnostf odvolatelia 3 navrhujů, aby odvolací orgán zmeml
rozhodnutie stavebného úradu tak, aby sa stavebná uzávera nevzt'ahovala na pozemky vžch
vlastníctve, alebo aby odvolacf orgán rozhodriutie stcrvebného úradu zrušil a vec mu wátžl na nové' prejednarúe a rozhodnutie.

Stavebný úrad po podaní odvolaní listom č. KV/SU/996/2018/22163/JP zo d'ňa 11. 12. 2018upovedomil ostatných účastníkov konania opodaných odvolaniach podra ustanovenia § 56správneho poriadku, ktorého podstata spočíva v upovedomení ostatných účastníkov konania o obsahupodaného oďvolania písomnou formou, so stanoyením lehoty na podanie písomného vyjadrenia.
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Stavebný úrad vyzval ostatných účastníkov konania na podanie vyjadrenia k podaným odvolaniam
do 10 dní odo dňa domčenia upovedomenia.

Dňa 2. 1. 2019 bolo stavebnému úradu domčené spoločné podanie Ing. Jána Winklera, akad.
Mal. Vladimíra Petnka, 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 10
Bratislava, ktorí k podaným odvolaniam uviedli nasledovné:

Menovarú uvádzajů, že nakol7co v sůčasnostj plánovaná a realžzovaná výstctvba je chaotická,
v rozpore so sůčasným územným plánom, nenadvázuje logicky na ex'jstujůce územie, nerešpekíuje
dopravrn't situáciu akapacžl územia, m:thlasia so stmiebnou uzáverou pre'ťtzemie vymedzené
stmebným úradom a nesůhlasia s podanýrm odvolaniamž a s požiadavkou odvolaterov v prvom rade
na vyňatže časti územia zo stavebnej uzáveyy. Uvádzajú, že nemajú zásadné pripomienky protj
zamýšl'anej výstavbe v danej lokalite, avšak pre toto územie je nevyhnutný nový ůzemný plán, ktorý
ustanovf zásady podrobného priestorového usporiadmia a funkčného využívania daného územia za
účelom jeho budúceho rovnomerného a harmorúckého rozvoja, l«toré budú stavebrúkmž rešpektované.
Uvádzajú, že odvolatelia neutrpia žiadnu ujmu na svojžch právach vsúvislosti so stavebnou
'IIZ(ÍVerOu.

Kpodaným odvolaniam sa vstavebným úradom stanovenej lehote nevyjadril už žiadny
z účastníkov konania.

Podra ustanovenia § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku správny orgán je povinný zžstit' presne
a úplne skutočný stm veci a za Qm ůčelom sž obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie
je viazaný len návrhmj účastrúkov konania. Podldadom pre rozhodnutie sů najmá podan'ža, návrhy
a vyjadrenia účastrúkov konania, d5kazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe
alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej čiwosti. Rozsah a sp6sob zist'ovania podkladov pre
rozhodnu'ae určuje správny orgán.

Poďra ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byt' vsůlade so zákonmi
a ostatnýmj prčrvnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musf vychádzat' zo sporahlivo
zisteného stmu veci a musf obsahovat' predpísaruá náležitosti.

Podl'a ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku od'volací orgán rozhodnmie zruší a vec
wáti prvostupňovému správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednarúe a rozhodnutie, pokžar
je to vhodnejšie najmá z d«5vodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán ie právnym názorom
odvolacžeho orgánu viazaný.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky ako príslušný odvolací orgán
podrobne a v celom rozsahu preskúmal odvolaniami napadnuté rozhodnutie, spolu s predloženým
spisovým materiálom, ako aj d6vody uvádzané v podaných odvolaniach. Porovnal výrokovú čast' aj
od6vodnenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi
predpismi, predovšetkým so zákonom osprávnom konaní astavebným zákonom ana základe
zistených skutočností dospel k závem, 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 nepreskúmatel'né v celom rozsahu. Z uvedeného d8vodu bolo potrebné
odvolaniami napadnuté rozhodnutie zmšiť a vec vrátiť prvostupňovému správnemu orgánu na nové
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prejednanie a rozhodnutie,, nakol'ko zistené nedostatky nebolo možné odstránit' zmenou výrokovejčasti odvolaniami napadnutého rozhodnutia.

Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veei, ako aj k d8vodom odvolaní Okresnýúrad 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 Líščieúdolie vymedzenom hranicami: zo severnej strany lesným masivom Sitina a jestvujúcou zástavbou
rodinných domov; z východnej strany ulicou Staré Gmnty; zo západnej strany ulicou Líščie údolie;
z južnej strany Svrčou ulicou, stanovil termín ústneho pojednávania, a účastnikov konania poučil
o možnosti uplatnenia námietok a pripomienok k oznámenému začatiu konania, ako aj o následkochich neuplatnenia v stanovenej lehote.

Dňa 22. 3. 2016 sa na stavebnom úrade uskutočnilo ústne pojednávanie, z ktorého stavebnýúrad spísal zápisnicu, v ktorej je k danej veci uvedené nasledovné:
Mnohf účastníci ústneho pojedríávania oznámili, že nárrížetky apržpomienky odovzdali

písomne do podaterne miestneho úradu. O zapísanie námietky do zápžsnžce požžadal p. Mžnarič -znenže námietky: ,,Prostm pri vypracova'rú projektovej dokumentácže?. Džíctovanže riámietky
prerušila diskusía, počas ktorej doflčrtý pán zústneho pojedrtávania odžšžel. Všetci prítomníjednomysel'ne vyjadrili nesůhias so zriadením stavebríej uzčrvery vpredmetnom ůzemL Zároveři
požadufi:t, aby stabilizované územia boli zo stavebnej uzávery vy'řtaté.

Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že k oznámenému začatiu konania si písomneuplatnili námietky títo účastníci konania: Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava,spoločnost' AQU'A THERM INVEST, a.s., Drieňova 14, 821 0l 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 a p. Klaudia Hamerová, spoločnebytom: Poď Rovnicami 10, 841 04 Bratislava, p. Viktor Síraitný, :L'udovita 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 0l Bratislava, spoločnost' AKER, s.r.o., Rusovská
cesta 42, 851 0l Bratislava, Ing. Zuzana Konečná, Hlboká cesta 3, 811 04 Bratislava, Ing. Peter
Konečný, ?['udovíta Fullu 32, 841 05 B'ratislava, Ing. Marianna Konečná, Nám. Hraničiarov 18, 85103 Bratislava, p. Katarína 'Bmteničoyá, Ševč'enkova 25, 851 0l Bratislava, p. Milan Minarič,
Róntgenová 10, 851 0l Bratislava, p. Jozef Laštík, Aleja Slobody 1890, 026 0l Dolný Kubin,
spoločnost' OFZ, a.s., Q27 53 Istebné, Ing. Vladimír Klocok, Vyšnokubínska 222/127, 026 0l VyšnýKubín, JUDr. Monika Španitzová, Staré-Grunty 212, 841 04 Bratislava, ktorých znenie je obsahom
rozhodnutia stavebného úradu, a preto ich tunajší úrad nebude opátovne uvádzať.

Dňa 18. 7. 2018 stavebný úrad listom č. KV/SU/996/2018/12383/JP upovedomil verejnouvyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány o priebehu územného konania o stavebnej uzávere,o doplnení podkladov v konaní o stavebnej uzávere, a dal im možnost' vyjadriť sa k doplnenýmpodldadom, a to v lehote do 14 pracovných dní odo dňa domčenia tejto písomnosti, a taktiez, ichpoučil o následkoch ich neuplatnenia.

Zpredloženého spisového materiálu vyplýva, že koznámenému 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, spoločnost' AQUA THERMmVEST, a.s., prostredníctvom Advokátskej kancelárie JUDr. Milan Cíbik, spoločnost' AKER, s.r.o.,
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Ing. Peter Jakubec, Ing. Jozef Gajdoš, Ing. Anna Veisová, Jctorých obsah je uvedený v rozhodnutí
stavebného úradu, a preto ich tunajší úrad nebude opátovne uvádzat'.

Dňa 15. 10. 2018 stavebný úraď vydal oďvolaniami napadnuté rozhodnutie č.
KV/SU/996/2018/1 11 10/JP, ktorým podra ustanovenia § 39d stavebného zákona vymedzil územie
vMestskej časti Bratislava - Karlova Ves vúzemí zóny Líščie údolie, vktorom sa zakazuje
a obmedzuje stavebná činnost', určil čas stavebnej uzávery, rozsah zákazu a obmedzenia stavebnej
činnosti, a rozhodol o námietkach účastníkov konania.

Podra ustanovenia § 35 ods. 1 stavebného zákona územné koname sa začína na písomný
náwh účastníka konania, z podnetu stmebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa
doložf dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi ktomuto zákonu spracovanou
oprávnenou osobou (§45 ods. 4), adokladmi ustanovenýmj osobitnýmž predpismi. Vnávrhu sa
uvedie zoznam právrúckých osób a ýzických osób, ktoré príchádzajú do úvahy ako účastníci konania
a á nccvrhovaterovi známi.

Podl'a ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuie
dostatočný podklad pre posMenie umiestnenia navrhovanei stavby alebo žného opatrenia v v'tzemí (§
32), na7ma vplyvov na životné prostredie, vyzve stmebný úrad navrhovatel'a, aby návrh v primeranei
lehote «žoplnžl potrebnými Maimž alebo podkladmž, a upozorrú ho, že žnak územné koname zastaví.
Ak navrhovater nedopirú návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným sp6sobom v určenej
lehote, stavebný úrad ůzemné konanie zasímí.

Podra ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona stmebný úrad oznámi začatie ůzemru5ho
koriania dotkríutým orgánom a všetkým známym účastrúkom a nariadž ústne pojednávanže spojené
spravidla s miestnym zist'ovaním. Sůčasne ttpozorní účastrúkov, že svoje ná'rrúetky a pripomienky
r«žu uplatnit' najneskoršte prž úsmom pojednávarú, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad
oznámi začatie územného konania do 7 dnť odo dria, ked'je žiadost' o územné rozhodnutie úplná.

Podra ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojedr«'iarúa w5že stmebný
ůrad upustit' v prípade, že je pre územže spracovaná územnoplánovacía dohtmentácia, na základe
ktorej možno posúdžt' návrh na územné rozhodnut'že. Ák stmebný úrad upustf od ústneho
pojednávama, určí lehoht, do ktorej rm5žu účastnžci uplatnit' námietky, a upozorrú ich, že sa na
neskoršie podané námietky neprihlžadne; táto lehota nesmie byt' kratšia ako 7 pracovných dm.

Podl'a ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konanža o umiesírient
líniovei stmby alebo v odóvodnených prípadoch ai zvlášť rozsiahlei stmby, stavby s verkým počtom
účastrúkov konanža, ako a7 ůzemného konania o využit/ x2zerma, o stmebnei uzávere a o ochrannom
pásme, ak sa 'h'ika rozsiahleho územia, oznámj stavebný úmd účastrúkom územného konania vereinou
vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známí.

Podra ustanovenia § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydame územného
rozho&iutia á územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo
zóny, podkladom na vydarúe územného rozhodnutía sů spracované územnoplánovacie podklady
podl'a § 3 aostatné existujúce podklady podra § 7a; žnak stmebný úrad obstará vrozsahu
nevyhnutnom na vydanie územn«:ho rozhodnutia žné podklady, riajmá skutočnostž získarté vlastným
prieskumom alebo zistené prž mžestom zžst'ovan'í..
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IPodra ustanoveíiia § 37 oďs. 2 stavebného zákona stavebný úrad v ůzemnom konarú posůdj
náwh predovšetkým z hl'adiska starosílivosti o životné prostredíe a potrieb požadovatzého opatrenia
vúzemí ajeho dósledkov; preskůma návrh ajeho súlad spodkladmj podl'a odseku 1
apredchádzafi2cimi rozhodnutžarrú oůzenú, posMi, či vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schoprxost'ou pohybu, pr:adrie predpisom,
ktoré usíariovufi't hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických
zariadení, dopíwné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti okulhůrne pamiatky,
ochrany pornohospodárskeho pMneho fondu, lemého pMneho fondu apod,, pokiar posMerúe
nepatrÍ irrým orgánom.

Podl'a ustanovenia § 37 ods. 3 stavebného zákona stccvebný ůrad v územnom konanf. zabezpečí
síanovžská dotknufflch orgánov štátnej správy a ich vzájomný s'tlad a pom:tdž vyjadrenia účastníkov
aich námietky. Stavebný úrad neprihliadrte rta námžetky apržpomienky, ktoré sú vrozpore so
schválenou t'tzemnoplánovacou dokumentáciou.

Podra ustanovenia § 3 7 ods. 4 stavebného zákona ak stmebný úrad po posúderií návrhu podra
odsekov 1 až 3 zisíí, že návrh alebo predložená dokumentácia rúe je v sůlade s podkladrm podl'a
odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecrxými technickými požiadavkami
alebo s predpismi uvedenýmj v odselat 2, návrh zanúetne.

Podra ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutt vyme«M stavebný úrad
územie na nmrhovaný účel a určí podmienky, ktozými sa zabezpečia závrjmy spoločnosti v úzerrú,
najmá sůlad s cžel'mi a zámermž územného plánovania, vecná a časová koordinácia jedwtlžvých
stavieb a iných opatrení v územž a predovšetkým starostl'žvost' o žžvotné prostredie včítane
architektonických a urbarústických hodnót v území a rozhodne o námietkach účasmíkov konama. V
rozhodnutí o umžestnení stcrvby sž ii odóvodnených prípadoch stmebný úrad tm5že vyhradit'
predloženže podrobnejMch podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podl'a nich rru5že
dodatočne určžt' ďalšie podmieríky, ktoré sa musia zahrnút' do stmebného povolenia.

Podra ustanovenia § 39d ods. l stavebného zákona rozhodnutím ostavebne7 uzávere sa
vymedzuie územie, v kíorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuie stavebná činnost', naimá ak by
mohla st'ažit' alebo znemožnžt' budúce využívarúe t'tzemia alebo ieho organizáciu podra
pržpravovaného ůzemného plánu.

Podra ustanovenia § 39d ods. 2 stavebného zákona stavebm't uzáveru možno určit' iba na
nevyhnutne potrebný čas, najviac však na pát' rokov odo dfta právoplatnosti rozhodnutta o stmebnej
uzávere.

Poďra ustanovenia e) 39d ods. 3 stavebného zákona rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno
zakázat' arú obmedzit' vykonávame udríiavacích prác.

Podra ustanovenia § 39d ods. 4 stavebného zákona ak pomimdi dóvody, pre ]dor«: bolo vydané
rozhodnutie o stmebnej uzávere, alebo to isté ůzemie riešž schválený územný plán zóny, stavebný
úrad zruš't rozhodnutie aj bez návrhu. Ák bolo rozhodnutím zriadené vecné bremeno zapísané
v katastri nehnutel'nostž po zrušerú rozhodnutia alebo po uplynutí času, na ktorý bola obmedzená
jeho platnost: stavebný úrad podá návrh na jeho výmaz.

Podra ustanovenia Fg 40 ods. 2 stavebného zákona čas platnosti rozhodnutia o chránenej častž
krafiny, ako aj rozhodnutia o stavebnej uzávere, určí stavebný úrad. Ák sa platnosť rozhodnutia
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nerm5že vopred časove obmedzit: rozhodne stavebný úrad o skončení jeho platnosti, ak zamlme ůčel,
na ktorý bolo rozhodnutie vydané.

Podra ustanoyenia el40 ods. 3 stavebného zákona čas platnosti ůzemrw:ho rozhodnutia nu5že
stmebný úrad predÍžit' na-žiadost' navrhovatel'a, ak ju podal-pred uplynutím lehog. Čas platnosti

i predÍž«
Cas pla

rozhodnutia o stmebnej uzávere arú po predÍžení nesmže presiahnut' pát' rokov odo dřia, keď územné
rozhodnutie nadobudlo právoplatnost'. Čas platnostj územného rozhodnutia nemožno predÍžžt: ak bol
na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý riešž predmet územného rozhodnutia.

Podra ustanovenia § 41 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad rm5že zrozhodnutía
o chránenom úze'wú, o ochrannom pásme a o stmebnej uzá'í»ere v o&»vodnených prípadoch a po
dohode s dotknmými orgánnú povolit' výnimku so símebného zákazu alebo z obmedzenia niektorých
ČirínostÍ v Územi.

Podra ustanovenia § 42 ods. 1 stavebného zákona územné rozhodnuíie sa účasíAkom
oznamuje doručerúm písomného vyhotovenia.

Podra ustanovenia § 42 ods. 2 stavebného zálcona vereinou vyhláškou sa oznámi územné
rozhodnutie oumiestnenť líniovei stmby avoMvodnených prípadoch a7 oumiest'není zvlášt'
rozsiahlej símby, stmby s vel?cým počtom účastrúkov konanža, ako a'i rozhodnutie o využití ůzemža
a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa usladočrú vyvesením územného
rozhodnutia na 15 drú spósobom v mieste obvyklým. Posledný deri tejto lehoty je driom doručenta.

Podra ustanovenia § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo vecj
s uvederúm ustanovenia právneho predpisu, podra ldorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie
o povimostž nahradit' írovy konania. Pokial' sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konanža povinnosť
na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmže byt' ]aatšia, než ustanovuje osobitný
zákon.

Podra ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku v od«5vodnení rozhodnutia správny orgán
uvedie, ktoré skutočnostj bolž podkladom na rozhodnutie, akýmž úvahamj bol vedený pÝi hodnotení
dókazov, ako pouHl správnu úvahu prž použití právnych predpisov na základe lctorých rozhodoval,
a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami v2časWkov konama a s ích vyjadreniarrú k podkladom
rozhodnutia.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej 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 aodvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal na
základe neďostatočne zisteného slcutkového stavu veci a v rozpore so zákonom, čo má za následok, že
odvolaniami napadnuté rozhoďnutie je nezákonné a nepreslimaterné v celom rozsahu. Z uvedeného
dóvodu bolo potrebné odvolaniami napadnuté rozhodnutie zmšiť avec vrátit' prvostupňovému
správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, nakorko zistené pochybenia stavebného úradu
nebolo možné odstránit' zmenou výrokovej časti odvolaniami napadnutého rozhodnutia.

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad začal z vlastného
podnetu územné konanie ostavebnej uzávere vúzemí zóny Líščie údolie, ato zd6vodu
pripravovaného územného plánu zóny Ijščie údolie, pričom začatie tohto územného konania
o stavebnej uzávere oznámil účastnílcom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom, podra
ustariovenia § 36 ods. l stavebného zákona stanovil termín ústneho pojednávania, aúčastníkov
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 konaniao stavebnej uzávere si k predmetnému konaniu uplatnili námietky účastnici konania, a taktiež sak nemu vyjadrili aj niektoré dotknuté orgány z hradiska nimi sledovaných záu)mov. Dňa 22. 3. 2016
sa na stavebnom úrade uskutočnilo ústne pojednávanie, z ktorého stavebný úrad spisal zápisnicu,
v ktorej uviedol, že účastníci konania si uplatnili námietky k územnému konaniu o stavebnej uzávere
písomne. Stavebný úrad po uskutočnenoin ústnom pojednávaní po viac ako dvoch rokoch od jehouskutočnenia, opátovne upovedomil účastníkov konania o priebehu konania o stavebnej uzávere
v zóne Lísčie údolie, o ďoplnení podkladov, a dal im možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhoďnutia,
ícu ktorému sa opátovne vyjadrili účastníci konania, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s navrhovanou
stavebnou uzáverou. Následne stavebný úrad vyďal odvolaniami napadnuté rozhodnutie, ktoré
domčoval účastníkom konania yerejnou vyhláškou. Kdanému je potrebné uviest', že hranica
stavebnej uzávery je vymedzená nasledovne: zo severnej strany lesným masívom Sitina a jestvujúcou
zástavbou rodinných domov, zvýchodnej strany ulicou Staré Gmnty, zo západnej strany ulicou
Líščie údolie, z južnej strany Svrčou ulicou. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky na záklaďe uvedeného konštatuje, že stavebný úrad postupoval v predmetnom územnom
konaní procesne nesprávne, a to predovšetkým vo vázbe na tú skutočnost', že stavebný úrad oznámilúčastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania predtým, ako mal k dispoziciivšetky 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 LUčie
údolie - projektová dokumentácia pre ťizemné konanie vypracovaná Ing. arch. Evou Balašovou,
zodpovedný projektant, z 11/2015. K danému je potrebné uviest', že stavebný úrad je aj v tomto
prípade povinný preskúmat', či má k dispozícii všetky potrebné doklady pre riadne posúďenie danejveci, či sú dostatočné pre riadne posúdenie, a v prípade, že ich nemá k dispozícii je povinný si ichobstarat', a až po tom, ako má všetky podkl:
postupom stavebnÝ úrad nepostuooval. Ďalší ady je oprávnený oznámiť začatie konania. Uvedenýmpostupom stavebný úrad nepostupoval. Í)alším závažným procesným pochybením stavebného úradu
je, že stavebný úrad oznámenie ozačatí územného konania ostavebnej uzávere doručoval
účastníkom konania verejnou vyhláškou, čo je v danom prípade v súlade s ustanovenim § 36 ods. 4
stavebného zákona, avšak odvolaniami napadnuté rozhodnutie doručoval účastníkom konania taktiež
verejnou vyhláškou, čo je však vrozpore sustanovením § 42 stavebného zákona, nakol"ko
zuvedeného ustanovenia vyplýva, že územné rozhodnutie sa účastníkom konania oznamujedomčením písomného vyhotovenia, avšak zdikcie príslušného ustanovenia stavebného zákona
upravujúceho oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškou účastníkom konania nie jemožné v prípade územného rozhodnutia o stavebnej uzávere, keďže stavebný zákon jednoznačne
upravuje, v ktorých prípadoch možno účastníkom konania oznámit' územné rozhodnutie verejnouvyhláškou. Na uvedené pochybenie stavebného úradu taktiež nadvázuje jeho d'alšie pochybenie, a to,
že nijakým konkrétnym sp6sobom neidentifikoval účastníkov konania, a to tak v oznámení o začatí
konania, ako aj v rozhodnutí, ale účastníkov konania identifikoval len územím, v ktorom sa nawhujestavebná uzávera, čo nie je postačujúce. Ďalším pochybením stavebného úradu V predmetnom konaní
je pomsenie zásady upravenej vustanovení § 3 ods. 4 správneho poriadku vyjadmjúcej zásadu
hospodárnosti a rýchlosti konania, ako aj pomsenie ustanovenia § 49 správneho poriadku, nakorkostavebný 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 vecianesprávnej právnej úvahy, vd6sledku čoho je odvolaniami napadnuté rozhodnutie nezákonné
a nepreskúmaterné v celom rozsahu.
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K danému je potrebné uviest', že aj v prípade ak stavebný úrad začína konanie ex offo mal by
disponovat' potrebnými dokladmi od«"vodňujúcimi začatie tohto konania, a to v zmysle príslušných
ustanovení stavebného zákona, ako aj vykonávacich predpisov, a to aj vo vázbe na platné stanoviská
príslušných dotknutých orgánov, ?ctoré sa kpredmetnému konaniu vyjadmjú zhradiska nimi
sledovaných záujmov, a v prípade, že vo svojom stanovisku uplatnia podmienky, tieto je stavebný
úrad povinný zahrnút' do 4okovej časti ro'zhodnutia. Ďalej je potrebné uviest', že v-prípade, ak
stavebný úrad začne územné konanie o stavebnej uzávere musí mat' za jednoznačne a dostatočne
preukázanú od8vodnenost' začatia tohto konania, anavyše dané musí vyplývat' aj z podkladov
nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli, pričom ďané nemá tunajší úrad na základe
podkladov nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli za dostatočne preukázané, a to aj vo
vibe na dodržanie zákonných podmienok od6vodňujúcich konanie o stavebnej uzávere. Uvedeným
je stavebný úrad povinný sa zaoberat' v novom prejednaní. Tým, že tunajší ú'rad nemá dané za
dostatočne preukázané možno konštatovat', že odvolaniami napadnuté rozhodnutie je
nepreskúmaterné. Z uvedeného d5vodu je stavebný úrad povinný v novom prejednaní odstránit' tieto
pochybenia, t. j. dostatočne zistiť skutkový stav veci vo vázbe na preukázaterné doklady
od8vodňujúce dané konanie, a následne v konaní pokračova't' v súlade so zákonom.

Okresný úrad Bratislava, oďbor výstavby a bytovej politiky opátovne uvádza, že stavebný
úrad je povinný si pred začatím konania zabezpečiť všetky potrebné doklady, ktoré by preukazovali
existenciu taícých stavebných činností, ?ctoré by mohli sťažit' alebo znemožnit' budúce využívanie
územia alebo jeho organizáciu podra pripravovaného územného plánu zóny, t. j. stavebný úrad pred
začatím konania, resp. vjeho priebehu dostatočným sp«"sobom neskúmal, či sú v danom prípade
splnené všetky zákonom stanovené podmienky, ktoré by od8vodňovali vydanie rozhodnutia
o stavebnej uzávere, a navyše svoje rozhodnutie v tomto smere aj nedostatočne od6vodnil. Odvolací
orgán má za to, že v prípaďe vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere, ktoré predstavuje určitý zásah
do vlastníckycl'i práv vlastníkov nehnuterností vdotknutej lokalite, musia byt' splnené všetky
zákonom stanovené podi'nienky, anavyše rozhodnutie ostavebnej uzávere musí byt' náležite
od6vodnené. To znamená, že v danom prípade ie možné povolit' stavebnú uzávem len z d6vodov
uvedených v ustanovení Fq 39d stavebného zálcona, nakorko ide o zákonné obligatórne náležitosti,
ktoré musia byt' splnené na to, aby mohla byt' stavebná uzávera povolená, a navyše stavebný úrad
musí mať preukázané ajto, ako by mohla stavebná činnost' sťažit' alebo znemožnit' budúce
využívanie územia alebo jeho organizáciu podl'a pripravovaného územného plánu. Je potrebné
uviest', že dané zpodkladov nachádzajúcich sa vpredloženom spisovom materiáli, -ako ani
zod6vodnenia rozhodnutia nevyplýva, ateda tunajší úrad nemá za dostatočne ajednoznačne
preukázané, že by boli splnené všetky zákonom stanovené poďmienky, ktoré by odóvodňovali
vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v zmysle ustanovenia § 39d ods. 1 stavebného zákona.
Vzhradom na tú skutočnost', že stavebný úrad sa v predmetnom konaní nedostatočne zaoberal
splnením zákonných podmienok od8vodňujúcich vydanie odvolaniami napadnutého rozhodnutia, t. j.
či sú splnené zákonom stanovené podmienky, ?doré by od6vodňovali 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 nepreskúmaterné
v celom rozsahu. Nepreskúmaternost' odvolaniaíni napadnutého rozhodnutia spočíva aj v neurčitosti
a nejednoznačnosti výrokovej časti odvolaniami napadnutého rozhodnutia, ktoré sa týka rozhodnutia
stavebného úradu o vznesených námietkach účastníkov konania, nakorko tak, ako o nich rozhodol
stavebný úrad vo výroku rozhodnutia má za následok nepreskúmatel'nost' výroku odvolaniami
napadnutého rozhodnutia, ateda odvolaniami napadnuté rozhodnutie je vydané vrozpore
s ustanovením § 47 ods. 2 správneho poriadlcu. Z uvedeného d8voďu bolo potrebné odvolaniami
napadnuté rozhodnutie zmsit' a vec vrátit' prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie
arozhodnutie, nakorko uvedené pochybenia stavebného úradu nebolo možné odstránit' zmenou
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výrokovej časti odvolaniami napadnutého rozhodnutia. Stavebný úrad je povinný vnovom
prejednaní odstránit zistené nedostatky, t. j. dostatočne zistit' skutkový stav veci, a to predovšetkým
vo vázbe na tú skutočnost', či sú v danom prípade dané zákonné d6vody, ako aj splnené zákonné
podmienky pre vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere, pričom tieto skutočnosti musia
vyplývat' aj zpodkladov nachádzajúcich sa vpredloženom spisovom materiáli, anásledne
postupovat' v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky na základe uveďených skutočností
konštatuje, že stavebný úrad postupoval v územnom konaní o stavebnej uzávere procesne nesprávne
aodvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu
veci, čo má za následok, že oďvolaniami napadnuté rozhodnutie je nezákonné a nepreskúmaterné
v celom rozsahu. Z uvedeného d8vodu bolo potrebné odvolaniami napaďnuté rozhodnutie zmšit'
a vec vrátit' prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, nakorko zistené
pochybenia stavebného úradu nebolo možné odstránit' zmenou qrokove5 časti odvolaniami
napadnutého rozhoďnutia. Stavebný úrad je po'vinný v novom prejednaní odstránit' zistené nedostatky
spočívajúce jednak v procesnom postupe, a jednak v nedostatočne zistenom skutkovom stave veci,
anásledne vydat' rozhodnutie, ktoré bude zodpovedať zákonu abude preskúmaterné vcelom
rozsahu.

Z uvedených dóvodov rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky
tak, ako je uvedené vo výrokove5 časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu d'alej odvolať.
Rozhodnutie nie je preskúmaterné súdom.

Í%
" Im ť

Rozhodnutie sa doručí veref»qou vvř;;'aškau: 9' ,,,-'ffi'm-a?právnickýín osobáín, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom1. Znárnym a neznárnym fyzickým 0'S;51
a stavbám vo vyšsie vymedzenom úzerni, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov móžu byt'
rozhodnutím priaíno dotknuté

Mgr. Tomáš Mateiěka
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky

Okí-esného úradu Bratislava

Na vedomže:

1. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadost'ou
o zverejnenie na úradnej tabuli správneho orgánu a iei následné vrátenie hinaišiemu úradu
Mestská čast' Bratislava - Kar}ova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Mestská čast' Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava - so ziadost'ou o zvereinenie
na úradnej tabuli správneho orgánu a iei následné vrátenie hinaišiemu úradu
Hlavné mesto S'R Bratislava, Prirnaciálne náín. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost5ou o zverejnenie na úradnei
tabuli správneho orgánu a iei následné vrátenie tunaišiemu úradu
Advokátska kancelária JUDr. Milan Cíbik, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava - ako splnomocnený zástupca
spoločnosti AQUA THERM INVEST, a.s., Drieňová 14, 82101 Bratislava
Ing. Martin Berta, CSc., Líščie údolie 90, 841 04 Bratislava
Ing. 'Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 83103 Bratislava
Viktor Smutný, Eudovíta Fullu 8, 841 05 Bratislava
Ing. Vladimír Mosný, PhD., Povrazrúcka 8, 81 105 Bratislava

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
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10. AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 0l Bratislava
11. Ing. Peter Jakubec, Dubnická 6, 851 0l Bratislava
12. Vladirnír Smuhiý, č. 891, 900 41 Rovinka
13. Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava
14. Ing. arch. Eva Balašová, Ladzianskeho 8, 83101 Bratislava
15. Rosalin, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
16. Doster, s.r.o., Dvořá1<ovo nábreEe 10, 81102 Bratislava
17. Druhá elektrárenská, sr.o., Elektrárenská 12428, 83104 Bratislava

Potvrdenie o vyvesení vereinei vyhlášky:

Dátum vyvesenia: }3, r hý7
,.-

Dátum zvesenia:

Pečiatkay z aast' btjsfava - Wm 1$ l
?ie územného ?sm;

a stavebného po«mb
N?. sv. Frantíša @
842 62 BraWslím 4

Peěiatka, podpis:

17




