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VEC : Upovedomenie účastníkov konania
o priebehu konania o stavebnej uzávere v zóne Líščie údolie
o doplnení podkladov konania
a možnosti vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podra
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o úzeímiom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadváznosti na § 7a písm.i) zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67
štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadvuznosti na § 2 písm.e)
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pe+sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, podra § 35 a §39d stavebného zákona, v nadváznosti na § 32, §33 a § 34
zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov (d'alej správny
poriadok)

o z n a m u j e účastníkom konania adotknutým orgánom doplnenie podkladov vkonaní
o stavebnej uzávere, v území zóny Líščie údolie v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vymedzenom
hranicami :

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

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

Opis priebehu konania:
Stavebný úrad oznámil začatie konania o stavebnej uzávere listom č. KV/SU/ 1 002/20 l 6/4406/TP, zo dňa

26.2.20l6, doručovaným dotknutým orgánom doporučene, účastníkom konania bolo oznámenie doručované
verejnou vyhláškou podra ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona.

Stavebný úrad za podnet na začatie územného konania o stavebnej uzávere prijal tú skutočnost', že
tunajšia mestská čast' (obec), ako orgán územného plánovania (podl'a § 16 ods.2 stavebného zákona) v
súčasnosti obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu - územný plán zóny (podl'a § 8 ods.2 písm. d)
stavebného zákona). Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny Bratislava, Karlova Ves - Líščie
údolie oznámil orgán územného plánovania verejnou vyhláškou č. KVfUPI/177/2015/3695/DK zo dňa
4.3.20l5, vyvesenou 12.3.20l5 azvesenou 14.4.20l5 adotknutým orgánom aorganizáciám listom č.
KVfUPí/177/2015/3690/DK zo dňa 4.3.20l5.

Týmto oznámením má stavebný úrad za preukázané, že obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v súlade
s ust. § 19a a 19b ods. 1 písm. a) začalo prvým úkonom - zverejnením oznámenia o začatí obstarávania
úzermnoplánovacej dokumentácie spósobom vmieste obvyklým, verejnou vyhláškou. Zverejnej vyhlášky
vyplýva, že začalo obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Bratislava, Karlova Ves -
Líščie údolie, ktoré bolo v čase oznámenia vo fáze prípravných prác v zmysle stavebného zákona. Prílohou



verejnej vyhlášky bola aj grafická príloha v M 1 : 10 000, ktorou orgán územného plánovania definoval hranice
riešeného územia obstarávania územného plán?i zóny. V predmetnom vymedzenom území s rozlohou cca 39 ha
sa nachádza viac ako 500 pozemkov (podrobný zoznam pozemkov s parc. č. podra KN v riešenom území
je uvedený v dokumente -,,Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská čast' Bratislava-
Karlova -Ves, Prieskumy arozboi7?, ktorých spracovatel'om je AŽ PROJEKT s.r.o., terínín
spracovaniadecember 2017, str. 13, ktorý je jedným zpodkladov tohto rozhodnutia). Navrhovanými
obmedzeniami v stavebnej uzávere mí5žu byt' dotknutí nielen vlastníci pozemkov vo vymedzenom území, ale aj
vlastníci d'alších susedných pozemkov a stavieb, celkom sa jedná o vel'ký počet účastníkov konania a súčasne
podra ust. § 139a ods. 11 písm. c) sa rozšírenie obytného alebo zmiešaného územia v obci o viac ako 2 ha
považuje za rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci, preto stavebný úrad vyhodnotil územie vymedzené na
stavebnú uzáveru ako rozsiahle územie apísomnosti doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Stavebný úrad doložil k začatiu konania dokumentáciu pre územné konanie, označenú ako ?NÁVRH NA
VYDANIE ROZHODNUTIA O STAVEBNEJ UZÁVER?E ZÓNA LÍŠČIE ÚDOLIE Mestská čast' Bratislava-
Karlova Ves': vypracovanú v novembri 2015 oprávnenou osobou, autorizovanou architektkou Ing. arch. Evou
Balašovou, č. oprávnenia *0434 AA* (d'alej aj ,,dokumentácia pre územné rozhodnutie" alebo ,,DUR").
V textovej aj grafickej časti DÚR sú zadefinované hranice vymedzeného územia navrhovaného na vyhlásenie
uzávery aj dóvody navrhovaných opatrení.

V oznámení o začatí konania č. KV/SU/1002/2016/4406/TP, zo dňa 26.2.20l6 stavebný úrad o.i.
vymedzil hranice územia, dal účastníkom konania možnost' nahliadnut' do podkladov rozhodnutia a vyjadrit' sa
k podkladom najneskór na ústnom pojednávaní, ktoré bolo nariadené na deň 22.3.2016 o 9:00 hod.. Z ústneho
pojednávania bola spísaná zápisnica. Prítomní účastníci konania jednomyselne vyjadrili nesúhlas so zriadením
stavebnej uzávery v predmetnom území. Zároveň požadujú, aby stabilizované územia boli zo stavebnej uzávery
vyňaté. Pripomienky a námietky písomnou forínou podalo 20 účastníkov konania.

Súbežne skonaním ouzávere vLíščom údolí prebiehali dve d'alšie skutočnosti, významné
vyhlásenie uzávery.

Prvou skutočnost'ou bolo konanie o stavebnei uzávere v lokalite Karloveskej zátoky. V tomto konaní
bolo prvostupňové rozhodnutie stavebného úradu mestská č;asť Bratislava-Karlova Ves
č.KV/SU/3516/2015/19408/TP zo dňa 16.12.20l5 opakovane zrušené rozhodnutím Okresného úradu
Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2016/41554/KVJ zo dňa 18.05.20l6, pričom o druhostupňovom rozhodnutí,
ktoré bolo napadnuté protestom Krajskej prokurátorky, rozhodlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (d'alej len
,,ministerstvo?) rozhodnutírn č. 17137/2017/SV/36843 zo dria 30.05.2017 a následne v rozkladovom konaní až
Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky (d'alej len ,,minister") rozhodnutím č. 79/2017 zo dňa
24. 11 .2017. Konania o uzávere v Karloveskej zátoke boli významné pre konanie o uzávere v Líščom údolí aj
z toho d«5vodu, že Okresný úrad Bratislava v zrušujúcom rozhodnutí vyžadoval od prvostupňového stavebného
úradu v rozhodnutí o stavebnej uzávere v Karloveskej zátoke viaceré procesné aj vecné požiadavky, ktoré sa
týkali najmá doručovania verejnou vyhláškou, závázných stanovísk dotknutých orgánov apožiadaviek a
vlastností podkladov rozhodnutia, napríklad požiadavka na zabezpečenie dokumentácie pre ťIJR a jej vlastnosti.
Stavebný úrad pokračuje v konaní o uzávere v Líščom údolí až po tom, ako sa v konaní o stavebnej uzávere
oKarloveskej zátoke rozhodnutiami ministerstva aministra preukázalo, že požiadavky Okresného úradu
Bratislava boli neopodstatnené.

pre

Druhou skutočnosťou bolo samotné obstarávanie územného plánu zóny Líščie údolie, ktoré
pokračovalo po prípravných prácach zabezpečením prieskumov a rozborov. Mestská čast' Bratislava-Karlova
Ves zabezpečila dokument s názvom: ,,Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská čast'
Bratislava:Karlova Ves, Prieskumy a rWzbory?-, ktorých spracovatel'om je spoločnost' AŽ PROJEKT s.r.o.,
terínín spracovania december 2017 (d'alej aj ,,Prieskumy a rozboíy" alebo ,,PaR"). Zo zhodnotenia prieskumov
a rozborov súčasne vyplynula identifikácia problémov a požiadaviek na riešenie ÚPD zóny, ktoré významne
odóvodňujú aj potrebu vyhlásenia stavebnej uzávery vúzemí zóny Líšěie údolie vmestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

Podl'a ust. zákona o správnom konaní:
§32
(l) Správny orgán je povinný zistit' presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné

podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
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(2) Podkladom pre rozhodnutie sú najmá podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, d8kazy, čestné
vyahlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti.
Rozsah a sp6sob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

(3) Na žiadost' správneho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické
osoby povinné oznámit' skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.

§32
(l) Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovat' dókazy a ich doplnenie a klásť svedkom a

znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.
(2) Správny orgán je poviru'iý dať účastníkom konania a zúčastneným osobám moiosť, aby sa pred vydaním

rozhodnutia mohli vy3adrit' k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút' jeho doplnenie.
§33
(l) Na dokazovanie moťo pqužit' všetky prostriedky, ktorými možno zistit' a objasnit' skutočný stav veci a

ktoré sú v súlade s právnymi predpisrrii.
(2) Dókazmi sú najmu výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka.
(3) 'Účastník konania je povinný navrhnút' na podporu svojich tvrdení dókazy, ktoré sú mu známe.
(4) Vykonávanie de+kazov patrí správnemu orgánu.
(5) Správny orgán hodnotí dí"kazy podl'a svojej úvahy, a to každý dókaz jednotlivo a všetky dókazy v ich

vzájomnej súvislosti.
(6) Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať.

Na základe týchto skutočností stavebný úrad

oznamuje úČastníkom konania

o stavebnej uzávere v území zóny Karloveskej zátoky v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že do
podkladov konania bol doplnený dokument : ,,Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie,
Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves, Prieskumy arozboryG% ktorých spracovaterom je
spoločnost' A'Z PROJEKT s.r.o., terínín spracovania december 2017.

Stavebný úrad v súlade s § 36, § 37 stavebného zákona a § 32 a 33 správneho poriadku dáva
úěastníkom konania možnost', aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadrit' k podkladom
rozhodnutia o stavebnej uzávere v území zóny Karloveskej zátoky.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej m6žu uplatnit' svo5e
pripomienky a námietky účastnfci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na
riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadost' určenú lehotu pred jej uplynutím,
primerane predÍži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi
'vurčenej alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasf.

Stavebný úrad určuje lehotu na vyjadrenie sa kpodkladom rozhodnutia o stavebnej
uzávere do 14 pracovných dní odo dňa doruěenia tejto písomnosti. Na neskoršie podané
námietky apripomienky stavebný úrad neprihliadne. Stavebný úrad podl'a § 37 ods. 3
stavebného zákona neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so sehválenou
územnoplánovacou dokumentáciou.

Úěastníci konania móžu nahliadnut' do podidadov na stavebnom úrade MČ Bratislava-
Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava (č. dv. 158) v stránkové dni (pondelok a stredu od
8.00 do 12.00 hodš, a od 13.00 do 17.00 hod.).

Začatie konania o predmetnej stavebnej uzávere sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou,
v súlade s § 36 ods.4 stavebného zákona, v nadváznosti na § 26 správneho poriadku.
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§ 36 ods.4 stavebného zákona: ,,Začatie úze«mého konania o umiestnení líniovej stavby alebo v
odóvodnených prípadoch aj zvlášt' rozsiahlej stavby, stavby s vel"kým počtom účastníkov konania, ako aj
územného konama o využití t2zemža, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho'ůzemia,
oznámi stavebný úrad účasítíkom územriého konatxia verejnou vyhláškou."

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku: "Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade,
ked' účastníci konania alebo ich pobyt nie SZ2 mu známž, alebo pokiar to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie
vereinou vyhláškou sa vykoná tak, ze sa písomtxost' vyvesí po dobu 15 dní na úradnei tabuli správneho
orgánu. Posledný deň teito lehoty ie dňom doručenia. Správny orgán zverejrt't4e písomnost' súčasne iným
sp6sobom v mieste obvyklým, najmá v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabulj správneho
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

u mestskej časti Bratislava-
'edJý
y?. l

Iný spósob obvyklý v mieste
Elektronická úradná tabura je umiestnená na budove %

Karlova Ves , Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, ve41%??
?)e úradná tabul'a a) na internetove.) stránke mestske.l časti : vlv.kai'lo'ňves.sla úradne) tabulí Hlavneho
mesta SR Bratislavy. ? íl

Ť

7/

ojoíDana Čahoiová
starostka

príloha:
výkres situácie s vymedzeným územím

Doručí sa verejnou vyhláškou:
1. známe a neznáme fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k

pozemkom a stavbám vo vyššie vymedzenom území, ako aj k susedným pozemkom a stavbám
vrátane bytov móžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté

Doruěí sa doporuěene, so žiadost'ou o zverejnenie na úradnej tabuli:
1. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
2. Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 Bratislava

Doručí sa doporučene, dotknutým orgánom:
3. Magistrát, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, Odd. obstar. územ. dokumentácie
4. Okresný úrad BA, Odbor star. o ŽP, Odd.štát. správy vód, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
5. Okresnj úrad BA, Odbor star. o ŽP, Odd.ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Tomášikova 46, 832

05 Bratislava

6. Okresný úrad Bratislava, Pozernkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratisiava
7. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
8. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, P.O.BOX 26
10. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
1l. Okresné riaditerstvo HaZZ, Staromestská 6, 814 04 Bratislava
12. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
13. Do'pravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 811 08 Bratislava
15. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
16. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava l
17. Úrad BSK,- Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25
18. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
19. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava 26
20. ZSE a.s., Čulenova 6, 8 Í6 47 Brat'isíava l
21 . Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
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22. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
23. Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
26. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4
27. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
28. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
29. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava 5
30. Siemens, s.r.o., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
31. Benestra, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 0l Bratislava,
32. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 0l Bratislava 5
33. MICHLOVSKÝ s.r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
34. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
35. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava
36. Ing.arch Eva Balašová, Wčkova 10, 81104 Bratislava - projektant

Na vedomie aktívnym účastníkom konania (nemá účinky doručenia)
1. Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 83103 Bratislava, listom zo dňa 02.03.2016, prijatým tunajším

úradom dňa 09.03 .2016 a listom zo dňa 21 .03 .2016, prijatým tunajším úradom dría 22.03 .2016.
Spoločnost' AQUA THERM INVEST, a.s., Drieňová 14, 821 0l Bratislava, ktorú v konaní na základe
poverenia zastupujú: Ing. Branioslav Goga, konater spol. B.IN.G, spl. S r.o., Šamorínska 55A, 821 06
Bratislava a JťJDr. Milan Cíbik, Advokátska kancelária, Tomášikova 4, 821 03 Bratislava
Jozef Laštík, Aleja Slobody 1890, 026 0l Dolný Kubín, listom zo dňa 18.03.2016, prijatým tunajším
úradom dňa 18.03 .2016.

Ing. Milan Žofaj, Na Grunte 16, 831 52 Bratislava, listom zo dňa 18.03 .2016, prijatýrn tunajším úradom
dňa 18.03.20l6.

Bc. Milan Kotvas, Líščie údolie 92, 841 04 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším
úradom dňa 18.03.2016.

Ing. Rastislav Pauliny, Jána Stanislava 18, 841 05 Bratislava, dvoma listami zo dňa 17.03.20l6,
prijatým tunaj ším úradom dňa 18.03 .2016.
Jozef Hamer a Klaudia Hamerová, Pod Rovnicami 10, 841 04 Bratislava, listom zo dňa 21.03.2016,
prijatým tunajším úradom dňa 21.03 .2016.
Viktor Smutný, I'udovíta Fullu 8, 841 05 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším
úradomdňa21.03.20l6.

Vladimír Smutný, Belasa 891, 900 41 Rovinka, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším úradom
dňa 21.03.20l6.

10. Ing. Karol Gall, Radlinského 39, 811 07 Bratislava, listom zo dňa 22.03.20l6, prijatým tunajším
úradom dňa 22.03.20l6.

1l. Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislóava, listom zo dňa 21.03.2016, prijatým tunajším
úradom dňa 22.03.20l6.

12. Spoločnost' AKER, s.r.o., Rusovská cesta 42, 851 0l Bratislava, listom zo dňa 21.03.2016, prijatým
tunajším úradom dňa 22.03.2016.

13. Ing. Zuzana Konečná, Hlboká cesta 3, 811 04 Bratislava, listom zo dňa 14.03.20l6, prijatým tunajším
úradom dňa 22.03.20l6.

14. Ing. Peter Konečný, Pudovíta Fullu 32, 841 05 Bratislava, listom zo dňa 14.03.20l6, prijatým tunajším
úradom dňa 22.03.20l6.

15. Ing. Marianna Konečná, Nám. Hraničiarov 18, 851 03 Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým
tunajším úradom dňa 22.03.2016.

16. Katarína Bruteničová, Ševčenkova 25, 851 0l Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, pr5atým tunajším
úradom dňa 22.03.20l6.

17. Milan Minarič, Rč5ntgenová 10, 851 0l Bratislava, listom zo dňa 14.03.2016, prijatým tunajším úradom
dňa22.03.20l6.

18. Spoločnost' OFZ, a.s., 027 53 Istebné, poštová adresa 027 41 0ravský podzámok 381 (Široká 381),
listom zo dňa 17.03 .2016, prijatým tunajším úradom dňa 23 .03 .2016.

19. Ing. Vladimír Klocok, Vyšnokubínska 222/127, 026 0l Vyšný Kubín, listom zo dria 21.03.20l6,
prijatým tunajším úradom dňa 23 .03 .2016.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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20. listom zo dňa 15.04.2016, prijatým tunajším úradom dňa 18.04.20l6, požiadala ako vlastník
susediaceho pozemku o účast' v konaniach týkajúcich sa pozemkov za zástavbou na ul. Staré grunty
212 a 242, JUDr. Monika Španitzová. Staré gunty 212, 841 04 Bratislava.

Na vedomie :
1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. odd. územného rozvoja TU
3. spis2x
4. a/a

Písomnost' vyvesená dňa j '! 7! 2J)f Písomnost' doručená dňa Písomnost' zvesená dňa

MIESTNY ÚRA[) J (,ASTI
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