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ROZHODNUTIE MINISTRA
číslo 79/2017

Ako orgán príslušný na konanie podra § 61 ods. 2 záona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok?) a na
návrh osobitnej komisie zriadenej podra § 61 ods. 2 správneho poriadku, podl'a § 59 ods. 2
správneho poriadku

potvrdzujem
rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcie výstavby
(d'alej len ,,ministerstvo") č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30.05.2017 (d'alej len
,,rozhodnutie ministerstva"), ktorým ministerstvo ako správny orgán príslušný podl'a § 24 ods.
6 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o prokuratúre?) v spojení s § 2 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok abývanie aozmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
vspojení s § 8 ods. l písm. j) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, nevyhovelo podl'a § 24
ods. 8 zákona o prokuratúre protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd
468/16/1100-12 zo dňa 20.03.2017, podanom proti právoplatnému rozhodnutiu Okresného
úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2016/41554/KVJ zo
dňa 18.05.2016 a

zamietam

rozklad podaný prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 468/16/1100-20
zo dňa 06.06.20l7, domčený ministerstvu dňa 09.06.20l7 a rozklad účastníka konania
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, so sídlom Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
č. KV/SU/3 84/20 1 7/ 1241 8/JP zo dňa 29.06.20l7, doručený ministerstvu dňa 29.06.20l7.

Odóvodnenie:

Ministerstvo svojím rozhodnutím nevyhovelo podra § 24 ods. 8 zákona o prokuratúre
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 468/16/1100-12 zo dňa
20.03.2017, podanom proti právoplatnému rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru
výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2016/41554/KVJ zo dňa 18.05.2016.
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (d'alej len ,,okresný úrad")
rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2016/41554/KVJ zo dňa 18.05.20l6 (d'alej len ,,rozhodnutie
okresného úradu?) rozhodol vnovom odvolacomkonaní osamostatných odvolaniach
účastníkov konania spoločnosti Gerik, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02

,ir

Bratislava, spoloěnosti Doster, s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
a spoločnosti Druhá Elektrárenská, s. r. o., so sídlom Elektrárenská súp. č. 12428, 831 04
Bratislava tak, že podl'a § 59 ods. 3 správneho poriadku opátovne zrušil rozhodnutie
stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (d'alej len ,,stavebný úrad")
č. KV/SU/3516/2015/19408/TP zo dňa 16.12.2015 a vec vrátil stavebnému úradu na nové

prejednanie a rozhodnutie.
Stavebný úrad rozhodnutím č. KV/SU/3516/2015/19408/TP zo dňa 16.12.20l5, ktoré
bolo vydané v územnom konaní o stavebnej uzávere v rámci nového prejednania veci, podra
-Fg 39d ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,stavebný zákon?) vymedzil územie, v ktorom
sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnost' a podl'a § 39d ods. 2 a 4 stavebného
zákona určil čas stavebnej uzávery. Dotknuté územie s dočasným zákazom alebo
obmedzením stavebnej činnosti sa týkalo zóny Karloveská zátoka.
Proti rozhodnutiu okresného úradu podal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava
(d'alej len ,,krajský prokurátor") protest č. Kd 468/16/1100-12 zo dňa 20.03.2017 (d'alej len
,,protest prokurátora?), v ktorom konštatoval porušenie zákona a navrhol protestom napadnuté
rozhodnutie okresného úradu zrušit' ako nezákonné. Krajský prokurátor nezákonnost'
protestom napadnutého rozhodnutia okresného úradu špecifikoval najmá porušením ust. § 3
ods. 1, Fg 3 ods. 5, § 46 a § 47 ods. 3 správneho poriadku.
Okresný úrad podra § 24 ods. 4 zákona o prokuratúre listom č. OU-BA-OVBP2201 7/7241/KVJ zo dňa 27.03.20l7 zaslal účastníkom konania fotokópiu protestu prokurátora
avyzval ich, aby sa vlehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného
upovedomenia vyjadrili kjeho obsahu s poučením, že inak sa na ich vyjadrenia nebude
prihliadat'.
K obsahu predmetného protestu krajského prokurátora sa v určenej lehote vyjadril
účastník konania spoločnost' Doster, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava, ktorý považoval krajským prokurátorom napadnuté rozhodnutie okresného úradu
za zákonné a navrhol, aby orgán konajúci o predmetnom proteste tomuto protestu nevyhovel.
Podl'a názoru tohto účastníka konania ,, púhyfakt prípravy územného plánu zóny bez d'alšieho

nepostačuje na vyhlásenie staveťmej uzávery". Účastník konania d'alej uviedol, že v čase
vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere musia byt' splnené dve základné podmienky (§ 39d
ods. 1 stavebného zákona) - a to : ,,jednak musí existovat' a byt' stavebným úradom zistená
aodóvodnená hrozba stavebnej čžnnosti azároveň takáto stavebná čžnnost' musí byt'
spós6bilá st'ažit' alebo znemožrút' budúce využívanie územi;a alebo jeho organizáciu podra
pripravovaného ztzemného plánu." Vd'alších námietkach menovaný účastník konania
vyjadril nesúhlas spostupom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ako orgánom
samosprávy v súvislosti s procesom obstarávania územného plánu zóny. Záverom menovaný
účastník konania konštatoval, že ,,vzmysle uvedeného považujeme vyhláserúe stavebnej
uzávery z dóvodu obstarávania územného plánu zóny za nezákonnú obštrukciii obce pri
výkone preneseného výkonu štátnej správy - stavebného úradu, t. j. zabráneniu stavebnej
činnosti z politických d«"vodov.".
K obsahu vyššie uvedeného protestu krajského prokurátora sa v určenej lehote vyjadril
aj d'alší účastník konania spoločnost' Druhá Elektrárenská, s. r. o., so sídlom Elektrárenská
súp. č. 12428, 831 04 Bratislava. Menovaný účastník konania namietal vyhlásenie stavebnej
uzávery na území, ktorého súčast'ou sú aj pozernky v jeho vlastníctve. Podra názoru tohto
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účastníka konania jeho investičný zámer ,, v žiadríom prípade riepredstavytje stavebrní činnost:
ktorá by mohla znemožrút' budúce využívanie územia. Je zrejmé, že prípadná stavebná
uzávera, ktorá by mohla náš podnikatel'ský zámer oddialit: by mala priamy dosah na výšku
vynaložených nákladov a jeho celkový hospodársky výsledok.".
Okresný úrad zd8vodu, že nemienil protestu krajského prokurátora vyhoviet',
predložil ho podl'a § 24 ods. 6 zákona oprokuratúre listom č. OU-BA-OVBP22017/7241/KVJ zo dňa 19.04.20l7 spolu s protestom napadnutým rozhodnutím okresného
úradu, kompletným spisovým materiálom týkajúcim sa veci avyjadreniami účastníkov
konania k obsahu protestu krajského prokurátora na rozhodnutie príslušnému nadriadenému
správnemu orgánu - ministerstvu.
D«5vody, pre ktoré ministerstvo nevyhovelo protestu krajského prokurátora podanému
proti právoplatnému rozhodnutiu okresného úradu sú podrobne uvedené vodóvodnení
rozkladom napadnutého rozhodnutia ministerstva a ministerstvo na nich trvá.
Proti rozhodnutiu ministerstva podal v zákonom stanovenej lehote krajský prokurátor
rozklad č. Kd 468/16/1100-20 zo dňa 06.06.20l7 (d'alej len ,,rozklad krajského prokurátora?),
doručený ministerstvu dňa 09.06.2017, v ktorom žiada rozkladom napadnuté rozhodnutie
ministerstva zmenit' tak, že podanému protestu krajského prokurátora bude vyhovené.
V zákonom stanovenej lehote podala proti rozhodnutiu ministerstva rozklad Mestská
čast' Bratislava - Karlova Ves, č. KV/SU/384/2017/12418/JP zo dňa 29.06.20l7 (d'alej len
,,rozklad mestskej časti?), ktorý bol ministerstvu doručený dňa 29.06.2017. Vpodanom
rozklade mestská čast' taktiež žiada rozhodnutie ministerstva zmenit' a podanému protestu
krajského prokurátora vyhoviet'.
Ostatní účastníci konania boli vsúlade s § 56 správneho poriadku oboznámení
s obsahom podaných rozkladov listom ministerstva č. 17137/2017/SV/44079 zo dňa
15.06.2017 a listom č. 17137/2017/SV/48633 zo dňa 03.07.2017 a zároveň boli aj týmito
listami vyzvaní, aby sa v záujme ochrany svojich práv a právom chránených záujmov k nim v
stanovenej lehote vyjadrili. K obsahu podaných rozkladov sa vyjadrila len spoločnost' Doster,
s. r. o., ktorá uviedla svoj názor, že rozkladmi napadnuté rozhodnutie ministerstva je zákonné
a správne a zároveň trvá na svojom vyjadrení k podanému protestu krajského prokurátora.
Ministerstvo podra § 57 ods. 2 správneho poriadku predložilo rozklady krajského
prokurátora a mestskej časti spolu so spisovým materiálom, týkajúcim sa veci na rozhodnutie
odvolaciemu orgánu, ktorým je podl'a § 61 ods. 2 správneho poriadku minister dopravy a
výstavby Slovenskej republiky, ako vedúci ústredného orgánu štátnej správy.
Podra § 59 ods. l správneho poriadku som preskúmal rozkladom napadnuté
rozhodnutie ministerstva spolu so spisovým materiálom, týkajúcim sa veci, v celom rozsahu.
Ako dí'vod nezákonnosti rozhodnutia ministerstva krajský prokurátor uvádza:
1. Vpodanom rozklade krajský prokurátor uvádza, že nad'alej trvá na všetkých
dóvodoch podaného protestu prokurátora. Namieta, že sa ministerstvo v napadnutom
rozhodnutí nezaoberalo tvrdením krajského prokurátora, že protestom napadnuté
rozhodnutie okresného úradu trpí arbitrárnost'ou.
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2. Krajský prokurátor taktiež nesúhlasí snázorom ministerstva vyjadreným
v napadnutom rozhodnutí, že v prípade rozhodnutia o stavebnej uzávere je nutné
uviest' stavebnú činnost', ktorá by mohla st'ažit' alebo znemožnit' budúce využívanie
územia alebo jeho organizáciu podra pripravovaného územného plánu a uvádza, že
takéto konkrétne stavebné činnosti objektívne v súčasnosti ani nie je možné určit'.
3. Krajský prokurátor d'alej namieta, že sa ministerstvo vnapadnutom rozhodnutí
nezaoberalo tým, že už v minulosti bolo v obdobnom prípade ministerstvom potvrdené
rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o stavebnej
uzávere zdóvodu začatia prípravných prác na obstarávaní územnoplánovacej
dokumentácie. Krajský prokurátor to považuje za porušenie ust. § 3 ods. 5 správneho
poriadku, aby správne orgány dbali o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných
alebo podobných prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdiely.
4. Krajský prokurátor taktiež vyjadruje názor, že rozhodnutie ministerstva o nevyhovení
protestu krajského prokurátora nekorešponduje srozhodnutím okresného úradu,
nakorko okresný úrad zrušil rozhodnutie stavebného úradu z iných d«5vodov, než sú
d8vody uvedené v napadnutomrozhodnutí ministerstva onevyhovení protestu
krajského prokurátora. Krajský prokurátor namieta, že vtakejto situácii nie je
identifikovatel'né, ako má stavebný úrad v d'alšom konaní postupovat'.

Knámietkam krajského prokurátora uvedeným vrozklade proti rozhodnutiu
ministerstva uvádzam:

1. V smvislosti s tvrdením krajského prokurátora, že protestom napadnuté rozhodnutie
okresného úradu trpí arbitrárnost'ou nesúhlasím. Kprávnemu názom krajského
prokurátora, že okresný úrad nesprávne uviedol v odóvodnení svojho rozhodnutia, že
odvolaniami napadnuté rozhodnutie stavebného úradu nevychádzalo zdostatočne
zisteného skutkového stavu veci uvádzam, že stavebný úrad nezistil dostatočne
skutkový stav veci, ked' začal územné konanie o stavebnej uzávere len na základe
podkladu, ktorým bolo len oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny
Karloveská zátoka a nezabezpečil si pred začatím konania z vlastného podnetu d'alšie

podklady preukazujúce existenciu takých stavebných činností, ktoré by mohli st'ažit'
alebo znemožnit' budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podra
pripravovaného územného plánu zóny. Vprípade absenciestanovísk dotknutých
orgánov, ktoré (okrem iných skutočností) boli príčinou právneho názoru okresného
úradu, že stavebný úrad nevychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci,
súhlasím s právnym názorom krajského prokurátora, že v danom konkrétnom prípade
stavebný úrad riadne oznámil začatie územného- konania o stavebnej uzávere aj
príslušným dotknutým orgánom (podl'a doručeniek nachádzajúcich sa v predloženom
spisovom materiáli, ktoré preukazujú prevzatie tohto oznámenia) a zároveň ich aj
vtomto oznámení poučil podra § 36 ods. 3 stavebného zákona. Skutočnost', že
vyjadrenia dotknutých orgánov neboli súčast'ou predloženého spisového materiálu
nepreukazuje nezákonnost' vkonaní arozhodovaní stavebného úradu. Preukazuje
naopak tú skutočnost', že príslušné dotknuté orgány so stavebnou uzáverou z hradiska
nimi sledovaných záujmov súhlasia. Na základe uvedeného konštatujem, že príklad
uvedený okresným úradom preukazujúci skutočnost', že si stavebný úrad
vpredmetnom územnom konaní nezabezpečil dostatočné podklady pre posúdenie
vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere, nebol správny, ale uvedené pochybenie
nesp8sobuje nezákonnost' rozhodnutia okresného úradu a nemení nič na fakte, že si
stavebný úrad dostatočné podklady pre začatie samotného konania o stavebnej uzávere
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naozaj nezabezpečil. Zároveň chcem podotknút', že od roku 2012, kedy začalo konanie
o stavebnej uzávere z dóvodu prípravy územného plánu zóny, stále nie je územný plán
zóny Karloveská zátoka schválený. Zvyššie uvedeného vyplýva, že rozhodnutia
okresného úradu a ministerstva neboli založené na svojvóli týchto správnych orgánov,
ale bolo opreté o príslušné ustanovenia ako procesnoprávneho, tak aj hmotnoprávneho
predpisu.
2.

K nesúhlasu krajského prokurátora s názorom ministerstva, že v prípade rozhodnutia o
stavebnej uzávere je nutné uviest' stavebnú činnost', ktorá by mohla st'ažit' alebo
znemožnit' budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podl'a pripravovaného
územného plánu a k názoru krajského prokurátora, že takéto konkrétne stavebné
činnosti ani nie je možné určit' opátovne uvádzam, že len samotný fakt začatia
obstarávania príslušnej územnoplánovacej dokumentácie nepostačuje k vyhláseniu
stavebnej uzávery. Ak by samotný fakt začatia obstarávania príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie postačoval k vyhláseniu stavebnej uzávery, potom
by logicky v6bec nemala zmysel existencia druhej časti vety ust. S, 39d ods. 1
stavebného zákona. Podl'a § 39d ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o stavebnej
uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje
stavebná činnost', naimá ak by mohla st'ažit' alebo znemožnit' budúce využívanie
územia alebo jeho organizáciu podl'a pripravovaného územného plánu.
K názoru krajského prokurátora, že stavebné činnosti, ktoré by mohli st'ažit' alebo
znemožnit' budúce využívanie územia, ani nie je možné určit', uvádzam, že sami
odvolatelia proti rozhodnutiu stavebného úradu ostavebnej uzávere uviedli, že
stavebný úrad pritom disponuje podrobnými informáciami o zámeroch vlastníkov
pozeínkov a stavieb v lokalite Karloveská zátoka z procesu obstarávania územného
plánu zóny, ktoré boli poskytnuté stavebnému úradu a riešené v jednotlivých štádiách
(v rámci prípravných prác, v rámci prieskumov a rozborov, v návrhu zadania), pričom
títo odvolatelia majú za to, že v žiadnom uvedenom štádiu nie sú identifikované žiadne
také zásadné strety, ktoré by odóvodňovali zákaz stavebnej činnosti a viedli k nutnosti
vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere. Zároveň k tejto skutočnosti dodávam, že
treba prihliadat' aj na ten fakt, že je rozdiel rozhodovat' o stavebnej uzávere z dóvodu
zahájenia obstarávania územného plánu obce (mesta) a z d6vodu zahájenia
obstarávania územného plánu zóny. Zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového
usporiadania a funkčného využívania pozemkov územia vyčleneného územným
plánom zóny musia byt' v súlade so zásadami a regulatívami priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia podra územného plánu obce - v danom

prípade Územného -plánu hl. mesta SR Bratislavy. Z uvedeného vyplýva, že
eventuálne podané návrhy na vydanie územných rozhodnutí v čase ešte pred

platnost'ou t.- č. obstarávaného Územného plánu zóny Karloveská zátoka, musia byt' v
súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, zo zásad ktorých musí t. č.

obstarávaný Územný-plán zóny Karloveská zátoka vychádzat'. Ministerstvo má za to,
že vyhlásenie stavebnej uzávery v prípade začatia obstarávania územného plánu obce
(mesta) má váčšie opodstatnenie, než je tomu tak v prípade začatia obstarávania
územného plánu zóny, v prípade ktorom už existuje územný plán obce (mesta), ktorý
usmerňuje stavebnú činnost' v území.
3.

Ktvrdeniu krajského prokurátora, že sa ministerstvo vnapadnutom rozhodnutí
nezaoberalo tým, že už v minulosti bolo v obdobnom prípade rozhodnuté o stavebnej
uzávere zd8vodu začatia prípravných prác na obstarávaríf územnoplánovacej
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dokumentácie (Územný plán zóny Dlhé Diely) uvádzam, že každé konanie podl'a
stavebného zákona je v svojej podstate jedinečné a vo váčšine prípadov ide o tak
zložitý proces, že nie je možné, aby vkonaniach obdobného charakteru bolo
rozhodované uniformne. Vkonaniach arozhodovaniach podra stavebného zákona
musí príslušný správny orgán brat' na zreter torko skutočností, že je nízka
pravdepodobnost', aby boli dve veci totožné v tom zmysle, že by ústili do vydania
rovnakých rozhodnutí. Zároveň chcem uviest', že vprípade stavebnej uzávery
vlokalite Dlhé Diely, ministerstvo rozhodnutím č. 2011/2930/V-1079-1 zo dňa
15.06.20ll v rámci odvolacieho konania potvrdilo v odvolacom konaní rozhodnutie
Krajského stavebného úradu vBratislave č. A-2011/615-MIK zo dňa 09.03.20ll.
Predmetným rozhodnutím Krajský stavebný úrad zmenil vrámci konania
o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania podl'a S, 65 ods. 2 správneho
poriadku právoplatné rozhodnutie stavebného úradu č. SU-2010/09/vl.podnet-2/KrV
zo dňa 25.Ol.2010. Z vyššie uvedených dóvodov preto nie je možné považovat' oba
prípady za skutkovo zhodné alebo podobné.
4. Vsúvislosti snámietkou krajského prokurátora, že rozhodnutie ministerstva
o nevyhovení protestu prokurátora nekorešponduje s rozhodnutím okresného úradu,
nakorko okresný úrad zrušil rozhodnutie stavebného úradu z iných dóvodov,- než
uvedených v napadnutom rozhodnutí ministerstva o nevyhovení protestu krajského
prokurátora uvádzam, že tak ako okresný úrad, aj ministerstvo vod8vodneniach
svojich rozhodnutí uviedli, že stavebný úrad nezistil dostatočne skutkový stav veci,
ked' začal územné konanie o stavebnej uzávere len na základe podkladu, ktorým bolo
oznámenie ozačatí obstarávania úzeínného plánu zóny Karloveská zátoka
a nezabezpečil si d'alšie podklady preukazujúce existenciu takých stavebných činností,
ktoré by mohli st'ažit' alebo znemožnit' budúce využívanie územia alebo jeho
organizáciu podra pripravovaného územného plánu zóny. Na základe uvedeného
konštatujem, že príklad uvedený okresným úradom preukazujúci skutočnost', že si
stavebný úrad v predmetnom územnom konaní nezabezpečil dostatočné podklady pre
posúdenie vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere, síce nebol správny, ale uvedené
pochybenie nespósobuje nezákonnost' rozhodnutia okresného úradu a nemení nič na
fakte, že si stavebný úrad dostatočné podklady naozaj nezabezpečil, čím porušil § 32
ods. 1 a 2 správneho poriadku. Uvedené nedostatočné zistenie skutočného stavu veci
viedlo k porušeniu § 39d ods. l stavebného zákona ako príslušného hmotnoprávneho
predpisu, nakol'ko (ako 3e uvedené v rozhodnutí okresného úradu a aj ministerstva)
stavebný úrad nesplnil všetky zákonné podmienky pre začatie územného konania
o stavebnej uzávere.
Ako dóvod nezákonnosti rozhodnutia minisferstva mestská čast' ako účastník konania

uvádza, že sa stotožňuje so všetkými d8vodmi, ktoré proti rozhodnutiu ministerstva podal
krajský prokurátor. K zásahu do ústavných práv vlastníkov pozemkov a stavieb v riešenom

území garantovaných Ústavou SR, mestská čast' uviedla, že stavebnou uzáverou sa len
dočasne zakazuje a obmedzuje stavebná činnost' vo výroku rozhodnutia stavebného úradu.
Mestská čast' uvádza, že v od«5vodnení rozhodnutia stavebného úradu o stavebnej uzávere sú
vermi podrobne uvedené okolnosti askutočnosti spríkladným uvedením niekol'kých
skutočností, ktoré preukazujú zmysel a účel určenia stavebnej uzávery v danom území a to

nielen z pohl'adu ochrany verejných záujmov v území vychádzajúcich z ÚPN hl. mesta SR
Bratislavy, ktorá ustanovila povinnost' riešenia územia ,,Karloveská zátoka? UPN zóny.

Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere je podl'a mestskej časti nástrojom aj na ochranu

práv vlastníkov pozemkov, iných nehnuterností a stavieb- vúzemí riešenom ÚPN zóny,
nakol'ko nedostatočne koordinovaným umiestňovaním stavieb vúzemí na podklade
6

jednotlivých návrhov móže dójst' kobmedzeniu, resp. st'aženiu budúceho využívania
pozemkov zámermi navrhovanými jednotlivými vlastnílani.
K námietkam mestskej časti, ktoré sú totožné s námietkami krajského prokurátora som
sa už vyššie vyjadril a preto sa už k nim nebudem opátovne vyjadrovat'.
Knámietkam mestskej časti, týkajúcej sa zásahu do ústavných práv vlastníkov
nehnuterností predmetnom území uvádzam, že už samotné rozhodnutie o stavebnej uzávere

nepochybne predstavuje porušenie základného práva upraveného v Čl. 20 ods. 1 prvej vety

Ústavy-SR, pretože pr;púšt'a len obmedzenú sta;ebnú činnost'. Podl'a Čl. 20 ods. l prv-á veta

Ústavy SR má každý právo vlastnit' majetok. Stavebná uzávera, ako výsledok územného
konania, m6že-byt' právne relevantným sp8sobom vyhlásená len vtedy, ak sú splnené všetky
náležitosti ustanovené stavebným zákonom. Skutočnost', že nekoordinovanou výstavbou
vlastníkov jednotlivých pozemkov móže d«5jst' kobmedzeniu, resp. st'aženiu budúceho
využívania pozemkov, nebola zo strany stavebného úradu riadne preukázaná. Naopak, ako už
bolo uvedené vyššie, stavebnému úradu boli známe zámery vlastníkov pozemkov a stavieb v
lokalite Karloveská zátoka z procesu obstarávania územného plánu zóny, ktoré boli
poskytnuté stavebnému úradu a riešené v jednotlivých štádiách.
Vzhradom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnút' tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Toto rozhodnutie je podl'a § 61 ods. 2 správneho poriadku konečné a nie je možné sa
proti nemu odvolat'.
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom.
V Bratislave dňa 24.11.2017

Arpád Érsek
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou vereinei vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava a zároveň bude zvereinené na webovom sídle Ministerstva dopravy a
výstavby SR v časti ,,Vereiné vyhlášky?, ako ai na centrálnei úradnei elektronickei

tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti Úradná tabura:
1.

Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám,
vrátane bytov m6žu byt' rozhodnutím priamo dotknuté podra priloženej situácie, na
ktorej je zobrazené vymedzené územie pre vyhlásenie stavebnej uzávery -v zóne
,,Karloveská zátoka? a ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia

Doruěí sa:
1.

Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava (v súvislosti s Vaším
rozkladom č. Kd 468/1 6/1100-20 zo dňa 06. 06. 201 7)

2.
3.

Magistrát hr. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Na vedomie :
1.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava - spolu so žiadost'ou ozverejnenie tohto rozhodnutia rxa úradnej tabuli

2.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Námestie sv. Františka 8, 842 62
Bratislava - spolu so žiadost'ou o zverejnenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli

Vášho úradu

Vášho úradu
3.

Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto, stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 21
Bratislava - spolu so žiadost'ou o zverejnenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli
Vášho úradu

4.

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava - spolu so
žiadost'ou o zverejnerúe tohto rozhodnutia na úradnej tabulí Vášho úradu

5. Rosalin, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava
6. Doster, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
7. Gerik, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava
8. Druhá Elektrárenská, s. r. o., Elektrárenská súp. č. 12428, 83104 Bratislava
9. Ing. arch. Eva Balašová, Ladzianskeho 2707/8, 83101 Bratislava
10. Ministerstvo dopravy a výstavby, sekcia výstavby
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia Ministra dopravy a výstavby SR
č. 79/2017:

MaÓk*čadamtislar»-« l íR
€?nie územmho k«?'
a s'bavebného ?
*
?. sv, řrewi@IWš
rratmB @
Dátum vyvesenia :

??

.3.7. a** .'!!..... qi-71

?-f!ra*žsůWva s

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky
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