OBEC

LOZORNO

Hlavná ulica č.1, 900 55 Lozorno
číslo: SÚ-358/2016/O

Lozorno 14.12.2016

Vec
Oznámenie o podaní odvolania.
Dňa 02.12.2016 podala Martina Tvrdoňová. bytom Muškátova 23, 900 55 Lozorno a dňa 07.12.2016
podali Dušan Svalek a ma~ž. Radka Svaleková, bytom 900 55 Lozorno č. 1135 v zákonom stanovenej
lehote odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. SU-358/2016, ktoré vydala dím
02.11.2016 obec Lozorno, ktorým umiestnila stavbu: „LAKE RELAX LOZORNO
prípojka
vodovodu“ na pozernkoch parcela registra „C“ Č. 9117/ii, 9741 I, 9756/2, 9082/2, 9082/4. 9082 5
9091/3, 9092/4, 90934. 9117/13, 9117/15, 9153/l, 9153/51, 9153/64, 93037 vk ú. Lozorno prc
navrhovatefa Borisa Carnbalíka, bytom Bullova 13, 841 01 Bratislava.
—

Obec Lozorno. ako vccne, miestne a správne príslušuý stavebný úrad v zim sic * 117 zákona č
50 1976 Zb. o úzcmnoiu plánovarii a stavebnom poriadku v znení neskorštch prcdpisov (ďalcj len
stavebný zákon) v zmyslc * 56 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní
upovedomuje ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania (viď. príloha) a
vyzýva ich, aby v Iehote do 5 pracovných dni odo dňa jeho doručenia zaujali k nemu stanovisko.
Urobiť tak móžu pisomným podanim na tunajší stavebný úrad. alcbo zápisom do spisového materiálu (v
úradných hodinách) na tunajšom stavebnom úradc do stanoveného termínu.
Prílohy:
kópia odvolania zo dím 02.12.2016
kópiaodvolaniazo dua 07.12.2016
-

Ľu~~‘K

900 55 Lozorno

Doručuje
I
2
3
4

Sa:

-

S

prilohou

Boris Čarnbalik, Bullova 13 841 01 Bratislava doručenie verejnou n‘hláškou
Dcvelopinent Solutions s.r.o.. Trnavská cesia 17 A. 821 02 Bratislava doručeiiic verejnou vhlaskou
Roman Mozolák, Nlatúškova 2825 25B. Sil Ot Bratisla‘a dowčenie verejnou ~yhIaškou
projektant: MOROCZ T \CO\ SKV s re.. Ing. arch Michal Tačovský. Balkánska 179A. S~l 10 Bratislava
‘3hIiškOLI

doručenie verejnoii

\ Iastnici susedných pozemkov:
5
vercjnou vyhláškou puc vlastnikov suscdnvch pozen]ko~ ktorcch vlastnicke alebo ině práva k pozeunkorn alebo stavbám můžu byt
navrhovanou stavbou priaino dotknutě
G
Organizácie alcbo občania. ktor~ch vlastnickc alebo ině prá‘ .u k pozcmkom alcbo slavbánu můžu byť navrhovanou stavbou priamu
dotknuté
Na vedonuie: - bez prilohv
7
Mattina Tvrdoňová, XIttškatova 23, 900 55 I.ozonuo doručenic vercjtiou vyhláškou
S
Dušan Svalek. 90055 Lozorno ě. 1135 dontčenie ver~nou nIuláškott
9
Radka Svaleková, 900 55 Lozorno č 1135 doručcnie verejnou vyhláškou

Doručuje Sa:

1.
2.
3.

-

Obec Lozorno. zastúpená starostom sO žiadosťou o vyvesenie tohto oznamenia
verejnou vyhláškou pre vlastníkov susednýcli pozemko~, ktorÝch ~ Iastnícke alebo ině prá\ a
k pozemkom alebo stavbám můžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté
Organizácie alebo občania. ktorých vtastnícke alebo ině práva k pozenikoni alebo stavbám můžu byt‘
navrhovanou sta~bou prianio dotknuté
—

príloha: kópia odvolania zo dňa 02.12.2016
kópia odvolania zo dňa 07.12.2016
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Vec: Odvolanie k rozhodnutiu o umiestnení stavby LAKE RELAX LOZORNO

-

Vodovod, SÚ-35812016.
Podávam, ako spoluvlastníČka susedných pozemkov Č. 9093/2, LV 5121, odvolanie proti
rozhodnutiu o umiestneni stavby vydanému Obcou Lozorno pod čislom SÚ-358/2016, ktorým se
povoruje umiestnenie stavby LAKE RELAX LOZORNO vodovod.
—

Dóvodom pre moje odvolanie je skutoČnosť, že plánovaný urbanistický návrh LAKE RELAX
LOZORNO je v priamom rozpore s platným Územným plánom obce Lozorno, pričom konajúci
stavebný úrad túto skutočnosť nevyhodnotil správne. Ůzemný plán obce Lozorno špecifikuje územie,
v ktorej má byť stavba umiestnená v závaznej časti, pritom vjej zmysle má byt‘ táto lokalita funkčne
zaradená pre účely plnenia funkcie verejnej rekreácie. Uvedený návrh a celý projekt LAKE RELAX
LOZORNO pritom je plánovaný pre plnenie funkcie sůkromnej, privátnej rekreácie a rekreačního
bývania a poČita len a výhradne So zástavbou rekreačných domov s dopInkovou funkciou privátních
športovisk.
Pre dotknuté územie pri vodnej nádrži Lozorno určuje záväzná časť územniho plánu
v kapitole 4.5. Regulatívy pre rozvoj turizmu a rekreácie, podmienky funkčního využitia
následovne: „nešit‘ ponukovú vybavenosť rekreácie pni vodnej nádrži s ťažiskom aktivit
v rámci letného prevádzkového režimu“ s odporúčanou náplňou v kapitole 11. a 12. teXtovej
—

smernej časti územního plánu obce kde se uvádza:
•

na východnom brehu od priehradného můra pešia promenáda s posedenim a pristupmi
k vode,
-

(Č. 49, 50 vo výkresech)
atraktivne stravovacie zariadenie

—

Záhorácka koliba s oddychovou terasou,

hygienickým vybavením aj pre dennů návštevnosť lokality, lodenicou požičovne
Činov,
-

oddychová a opaľovacia lúka s pristupmi k vode, univerzálna trávnatá plocha pre
loptové hry

•

2 univerzálne ihriská pre loptové hry

•

ihrisko plážového volejbalu (č.52 vo výkresech)

—

hádzaná, malý futbal, basketbal, volejbal,

Platný územný plán obce Lozorno bol riadne schválený a nie je důvod sa od neho v tomto prípade
akokol‘vek odchylovat‘ a takáto možnosť nie je nakoniec stavebnému úradu ani daná. Územný plán
obce Lozorno doznal aktuálne 5 zmien a doplnkov, žiadna však nerieši zmenu původne stanovenej
funkcie oblasti vodnej nádrže. Dokladom tejto skutočnosti je priložené vyjadrenie Ateliéru Olympia,
ktorý ÚP obce Lozorno tvoril.
Rovnako dňa 21. 9. 2016 na zasadnuti Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré jev konečnom
důsledku jediným orgánom, ktorý schvaľuje územný plán Obce Lozorno a může teda podat jeho
výklad ako jeho tvorca, schválili všetci prítomní jeho členovia uznesenie, kterým jednoznačne
vyjadrili svoj nesúhlas s uvedeným projektom a umiestnenim stavby v danej lokalite vzhradom na
deklarovaný rozpor s platným územním plánom obce Lozorno. Nerešpektovanie tohoto výkladu
územného plánu obce Lozorno schváleného uznesením Obecného zastupitelstva je rovnako
porušením základných zásad konania zo strany konajúceho stavebného úradu
Samotné rozhodnutie stavebného úradu bob vydané v konaní, v ktorom konajúci stavebný úrad
porušil platné právne predpisy, najmä tiež základné zásady konania obsiahnuté v ~3 Správneho
poriadku.
V súlade s ustanovením ~ 33 ods. 2. Správneho poriadku je konajúci správny orgán povinný
účastníkom konania dat možnost, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadrit kjeho podkladu
i k spůsobu jeho zistenia a prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Túto základnú procesnú povinnost
konajúci správny orgán porušil, keď účastnikom konania takúto možnosť neposkytol, čĺm ich
absolútne vylúčil z možnosti efektivne sa konania účastnit a zároveň ich takto ukrátil o základné
a zásadné procesné právo, čo samo osebe v zmysle konštatnej súdnej judikatury je takou vadou
konania, ktorá už bez ďalšieho spósobuje nezákonnosť rozhodnutia vydaného v takomto konaní.
Zároveň sa domnievam, že uvedené rozhodnutie vydal konajúci stavebný úrad predčasne. Dňa
24.10.2016 bol MŽP SR vydaný podnet vzmysle ~19 zákona č.2412006 Z.z, v platnom znení na
základe ktorého začalo MŽP SR konanie o tom, či predmetný stavebný zámer bude posudzovaný
v zmysle osobitného predpisu. Až do právoplatného rozhodnutia o tomto podnete nie je podľa nášho
názoru prípustné, aby vo veci stavebný úrad vydal povoľujúce rozhdonutie o umiestnení stavby.
V prípade ak o podnete rozhodne MŽP SR kladne nebude tak možné učiniť ani následne ato až do
doby, v ktorom bude posudzovanie vplyvov podľa osobitného predpisu riadne ukončené.
Rovnako namietam spůsob posúdenia celého stavebného zámeru investora konajúcim satvebným
úradom. Bob povinnostou konajúceho stavebného úradu sa vysporiadať 5 důsledkami
požadovaného opatrneia v území tak ako to stanoví ~ 37 Stavebného zákona. Od tejto povinnosti
však konajúci stavebný úrad abstrahoval a riadne sa s nim nevysporiadal, pričom sa najmä tiež
nevysporiadal s důsledkami uvedeného zámeru na dopravu a dopravnú situáciu v obci Lozorno,
najm~ na Karpatskej ulici, ktorá aktuálne nezodpovedá platným dopravným predpisom a nie je
spůsobilá uniest dopravnú zátaž navrhovaného opatrenia. Odkaz na stanovisko OR PZ Malacky je
pritom zavádzajúci, kedže nie je povinnost PZ SR posudzovat takéto důsledky opatrenia a samotné

vyjadrenie citované v rozhodnuti sa zaoberá len napojením na súčasnú komunikáciu a nie širšimi
vzťahmi a dopadmi. Konajúci stavebný úrad takto nezákonne postupoval napriek námietkam
účastnikov konania a tými sa vecne a riadne nezaoberal, čo rovnako robí jeho rozhodnutie
nezákonným a nesprávnym.
Rovnako konajůci orgán postupoval podľa můjho názoru nesprávne pri doručovaní predmetného
rozhodnutia, ked toto nedoručil všetkým jemu známym účastnikom konania a to bez akéhokol‘vek
odčvodnen!a a teda aj bez existencie právneho důvodu pre takýto postup. Doručovanie
prostredníctvom verejnej vyhlášky považujeme za flagrantně zneužitie tohoto inštitútu vykonané
zámerne s cieľom odňať účastnikom právo efektívnej obrany proti tomuto rozhodnutiu, ktoré nemůže
poživať právnu ochranu.
Vzhľadom na uvedené žiadam

O

zrušenie týmto odvolanim napadnutého rozhodnutia v celom

rozsahu, kedže toto je nezákonné čo do svojho obsahu a zároveň vydané v konaní, v ktorom došlo
zásadným spůsobom opakovane k porušeniu zákona a procesních predpísov.

Príloha:
Vyjadrenie Atelieru Olympia, ktorý ÚP obce Lozorno tvoril.

1

S úctou a pozdravom,

gr. Martina Tvrdoňová

r

A
Cj.
Dňa
Vec

TELIÉR
OLYMPIA,
spol. s r.o.
architektúra,
urbanizmus,
územne a krajinné plánovanie
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 5, SR
Tel: 0903 732 558
E-mail : office@atelierolympia.eu
: 58/2016
4.9.2016
: Ziadosť o stanovisko
Váž. pani
Radka Svaleková
900 55 Lozorno

Obrátili sto sa na nás ako spracovatel‘ov Územného plánu obce Lozorno so žiadosťou
o stanovisko k predloženému návrhu stavby „LAKE RELAX LOZORNO
komunikácie
a inžinierske siete“ pre ktorú Obec Lozorno, stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou
~zaČatie územného konania“.
Po proštudovaní oznámenia zverejnenom na web stránke obce Lozorno
konštatujeme, že návrhy dokumentácie pre územně rozhodovania nie sú v súlade 50
Územným plánom obce, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením 6.6/1/2002 dňa
15.12.2002 a tiež s nasledujúcimi zmenami a doplnkami tejto územnoplánovacej
dokumentácie obce.
Pre dotknuté územie pri vodnej nádrži Lozorno
pozemky uvedené v Oznámení
o začatí územného konania, určuje záväzná časť územného plánu v kapitole 4.5. Regulatívy
pre rozvoj turizmu a rekreácie podmienky funkčného využitia:
~riešit‘ ponukovú vybavenosť rekreácie pri vodnej nádrži s ťažiskom aktivít v rámci letného
prevádzkového režimu“ s odporúčanou náplňou v kapitole 11. a 12. teXtovej smernej Časti
územného piánu obce a kde sa uvádza:
na východnom brehu od priehradného múra pešia promenáda S posedením
a pristupmi k vode, (6.49, 50 vo výkresoch)
atraktívne stravovacie zariadenie
Záhorácka koliba s oddychovou terasou,
hygienickým vybavením aj pre dennú návštevnosť lokality, lodenicou požičovne Činov,
* navrhovaná kapacita 80 stoliČiek stravovania (objekt 6.51 vo výkresoch)
oddychová a opaľovacia lúka s pristupmi k vode, univerzáina trávnatá plocha pre
loptové hry,
* 2 univerzálne ihriská pro loptové hry
hádzaná, malý futbal, basketbal, volejbal,
* ihrisko plážového volejbalu,
(6.52 vo výkresoch)
—

—

—

-

-

—

-

—

Návrh územného plánu s týmto programom, ktorý má charakter predovšetkým verejný
a celospoločenský, bol riadne verejne prerokovaný zákonom stanoveným spósobom
s možnosťou vyjadrenia občanov obce, vlastníkov pozemkov a následne bol schválený.
Podľa »Koordinačnej situácie~ priioženej k Oznámeniu o začatí územného konania
navrhuje PD UR úplne rozdielne využitie územia ako je určené funkčné využitie
v dokumentácH územného plánu obce (viď. Záväzná časť UPN obce, výkres č. 3 Komplexný
urbanistický návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia).
V popise stavby Oznámenia o začatí územného konania (str.2 ) sa v prvom odseku
uvádza že:
„vychádza z funkčnej náplne, ktorá bola stanovená podia platných UP obce Lozorno“,
ale v skutočnosti určené funkčně využitie dokumentácia pre UR nedodržiava.

Spoločnosťzap[saná y Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č.41349/B
Bankově spojenie : VUB banka a.s., Číslo účtu :2190201151/0200
Ičo :36616915 DlČ:2022214304

Navrhuje umiestnenie komunikácb, inžinierskych sjeti, oporných můrov a pod., a ich
situovanie zdóvodňuje PD UR predpokladom:
‚v riešenom území budú v náväznosti na navrhované dopravné komunikácie vytvorené aj
odstavné parkovacie plochy pre budúce plánované pozemné stavebné objekty
rekreačných domov“, čo je zásadne v rozpore so záväznou časťou územného plánu.
Na základe uvedených zistení navrhujeme Vám ako občianke obce Lozorno podať
námietku k začatiu územného konania pre stavbu
„~LAKE RELAX LOZORNO
koniunikácie a inžinierske siete“ a z dóvodu nedodržania funkčného využitia dotknutého
územia stanoveného Územným plánom obce Lozorno a s odvolanĺm sa na ~37 stavebného
zákona (zákon č.5OI1976Zb. v znení neskorších predpisov) žiadať o zamietnutie návrhu.
—

~

AT!LI~R OLYMP~A Oro,
855 úl ~
~

lng.arch Eva Žolnayová

Spoločnosťzapisaná ~ Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č.41349/B
Bankově spojenie VUB banka a.s., Číslo účtu :2190201151/0200
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Vec: Odvolanie k rozhodnutiu o umiestnenh stavby LAKE RELAX LOZORNO
—

prípojka vodovodu, SÚ-35812016.

Týmto podávame odvolanie proti rozhodnutiu o umiestneni stavby vydanému Obcou Lozorno pod
Číslom SÚ —35812016, ktorým sa povoľuje umiestnenie stavby LAKE RELAX LOZORNO pripojka
vodovodu.
—

Dbvodom pre naše odvolanie je skutočnosť, že plánovaný urbanistický návrh LAKE RELAX
LOZORNO, ktorého súčasťou je aj uvedená stavba, a pre účely ktorého má slúžiť, je v priamom
rozpore s platným Územným plánom obce Lozorno, pričom konajúci stavebný úrad túto skutočnosť
nevyhodnotil správne. Územný plán obce Lozorno špecifikuje územie, v ktorej má byť stavba
umiestnená v závaznej Časti, pritom v jej zmysle má byt‘ táto lokalita funkČne zaradená pre účely
plnenia funkcie verejnej rekreácie. Uvedený návrh a celý projekt LAKE RELAX LOZORNO je
pritom plánovaný pre plnenie funkcie súkromnej, privátnej rekreácie a rekreaČného bývania a počita
len a výhradne so zástavbou rekreaČných domov s dopInkovou funkciou privátnych športovlsk.
Pre dotknuté územie pri vodnej nádrži Lozorno určuje závázná časť územného plánu
v kapitole 4.5. Regulativy pre rozvoj turizmu a rekreácie, podmienky funkčného využitia
nasledovne: „riešiť ponukovú vybavenosť rekreácie pri vodnej nádrži s ťažiskom aktivit
v rámci letného prevádzkového režimu“ s odporúčanou náplňou v kapitole 11. a 12. teXtovej
smernej časti územného plánu obce, kde sa uvádza:

—

na východnom brehu od priehradného múra pešia promenáda s posedením a pristupmi k vode, (Č.
49, 50 vo výkresoch),
atraktívne stravovacie zariadenie
Záhorácka koliba s oddychovou terasou, hygienickým
vybavením aj prs dennú návštevnosť lokality, lodenicou požiČovne Činov,
oddychová a opal‘ovacia iúka s pristupmi k vode, univerzálna trávnatá plocha pre loptové hry,
-2 univerzálne ihriská pre loptové hry hádzaná, malý futbal, basketbal, volejbal, ihrisko plážového
volejbalu (č.52 vo výkresoch).
-

-

—

-

—

-

Platný územný plán obce Lozorno bol riadne schválený a nieje dóvod sa Od nehov tomto prípade
akokoľvek odchyľovať a takáto možnosť nie je nakoniec stavebnému úradu ani daná. Územný plán
obce Lozorno doznal aktuálne 5 zmien a doplnkov, žiadna však nerieši zmenu póvodne stanovenej
funkcie oblasti vodnej nádrže. Dokiadom tejto skutočnosti je priložené vyjadrenie Ateliéru Olympia,
ktorý ÚP obce Lozorno tvoril.
Rovnako dňa 21. 9. 2016 na zasadnuti Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré jev konečnom
dĎsledku jediným orgánom, ktorý schvaľuje územný plán Obce Lozorno a móže teda podať jeho
výklad ako jeho tvorca, schválili všetci pritomní jeho členovia uznesenie, ktorým jednoznačne
vyjadrili svoj nesúhlas s uvedeným projektom a umiestnením stavby v danej lokalite vzhľadom na
deklarovaný rozpor s platným územným plánom obce Lozorno. Nerešpektovanie tohto výkladu
územného plánu obce Lozorno schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva je rovnako
porušením základných zásad konania zo strany konajúceho stavebného úradu
Samotné rozhodnutie stavebného úradu bob vydané v konaní, v ktorom konajúci stavebný úrad
porušil platné právne predpisy, najma však základné zásady konania obsiahnuté v 53 Správneho
poriadku. V súlade s ustanovením 5 33 ods. 2. Správneho poriadku je konajúci správny orgán
povinný účastníkom konania dať možnosť, aby sa pred vydanim rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu k spčsobu jeho zistenia a pripadne navrhnúť jeho doplnenie. Túto základnú procesnú
povinnosť konajúci správny orgán porušil, keď účastnikom konania takúto možnosť neposkytol, čím
ich absolútne vylúčil z možnosti efektívne sa konania zúčastníť a zároveň ich takto ukrátil o základné
a zásadné procesné právo, čo samo o sebe v zmysle konštantnej súdnej judikatúry je takou vadou
konania, ktorá už bez ďalšieho spósobuje nezákonnosť rozhodnutia vydaného v takomto konaní.
Zároveň sa domnievame, že uvedené rozhodnutie vydal konajůci stavebný úrad predčasne. Dňa
24.10.2016 bol MŽP SR vydaný podnet v zmysle 519 zákona č.2412006 Z.z, v platnom znení na
základe ktorého začalo MŽP SR konanie o tom, či predmetný stavebný zámer bude posudzovaný
v zmysle osobitného predpisu. Až do právoplatného rozhodnutia o tomto podnete nie je podľa nášho
názoru pripustné, aby vo veci stavebný úrad vydal povorujúce rozhodnutie O umiestnení stavby.
V pripade, ak o podnete rozhodne MŽP SR kladne, nebude tak možné učiniť ani následne, a to až
do doby, v ktorej bude posudzovanie vplyvov podIa osobitného predpisu riadne ukončené.
Rovnako namietame spósob posúdenia celého stavebného zámeru investora konajúcim stavebným
úradom. Bob povinnosťou konajúceho stavebného úradu vysporiadať sa s dósledkami
požadovaného opatrenia v území tak, ako to stanoví 537 Stavebného zákona. Od tejto povinnosti
však konajúci stavebný úrad abstrahoval a riadne sa s nim nevysporiadal, pričom sa najm~ tiež
nevysporiadal s dósledkami uvedeného zámeru na dopravu a dopravnú situáciu v obci Lozorno,
najma na Karpatskej ulici, ktorá aktuálne nezodpovedá platným dopravným predpisom a nie je
spĎsobilá uniesť dopravnú záťaž navrhovaného opatrenia. Odkaz na stanovisko OR PZ Malacky je
pritom zavádzajúci, keďže nie je povinnosť PZ SR posudzovať takéto dósledky opatrenia a samotné
vyjadrenie citované v rozhodnutí sa zaoberá len napojením na súčasnú komunikáciu a nie širšími

vzťahmi a dopadmi. Konajúci stavebný úrad takto nezákonne postupoval napriek námietkam
účastnikov konania, a týmito námietkami sa vecne a riadne nezaoberal, čo rovnako robí jeho
rozhodnutie nezákonným a nesprávnym.
Rovnako, konajúci orgán postupoval podľa nášho názoru nesprávne pri doručovanl predmetného
rozhodnutia, keď toto nedoručil všetkým jemu známym účastníkom konania a to bez akéhokoľvek
odčvodnenia a teda aj bez eXistencie právneho dóvodu pre takýto postup. Doručovanie
prostredníctvom verejnej vyhlášky považujeme za flagrantné zneužitie tohto inštitútu, vykonané
zámerne s ciefom odňať účastnikom právo efektivnej obrany proti tomuto rozhodnutiu, ktoré nemóže
poživať právnu ochranu.
Konajúci orgán riadne nevyhodnotil situáciu, kedy žiadater nemá vysporiadané práva k pozemkorn,
na ktorom sa stavba má nachádzať. V prvom rade treba poukázať na fakt, že 558 ods.4. Stavebného
zákona sa vzťahuje výlučne alen na podzemné stavby. Stavba vodovodu tak, ako je navrhnutá, nie
je výiučne podzemnou, keďže jeho časti majú byť v zmysle predloženej dokumentácie nepochybne
umiestnené na zemskom povrchu a nad nim. Žiadateľ je povinný preukázať práva k dotknutým
pozemkom, na ktorých sa stavba má umiestniť, čo neučinil, a už len z tohto d6vodu je predložené
územné rozhodnutie nezákonné a nesprávne.
Vzhľadom na uvedené, žiadame o zrušenie týmto odvolanlm napadnutého rozhodnutia v celom
rozsahu, keďže toto je nezákonné, čo do svojho obsahu a zároveň vydané v konaní, v ktorom došlo
zásadným spósobom opakovane k porušeniu zákona a procesných predpisov.
Príloha:
Vyjadrenie Ateliéru Olympie, ktoný Lvoril ÚP obce Lozorno.

S úctou a pozdravom,
Radka Švaleková

Dušan Švalek
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Dňa
Vec

: 4.9.2016
: Ziadosť o stanovisko
Vát pani
Radka Svaleková
900 55 Lozorno

Obrátili ste sa na nás ako spracovateíov Územného plánu obce Lozorno so žiadosťou
komunikácie
a inžinierske siete“ pre ktorú Obec Lozorno, stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou
„začatie územného konania“.
Po preštudovaní oznámenia zverejnenom na web stránke obce Lozorno
konštatujeme, že návrhy dokumentácie pre územné rozhodovania nie sú v súlade so
Uzemným plánom obce, ktorý schválilo Obecně zastupítefstvo uznesením č.61112002 dňa
15.12.2002 a tiež s nasledujůcimi zmenami a doplnkami tejto územnoplánovacej
dokumentácie obce.
Pre dotknuté územie pri vodnej nádrži Lozorno
pozemky uvedené v Oznámení
o začatí územného konania, určuje záväzná časť ůzemného plánu v kapitole 4.5. Regulatívy
pre rozvoj turizmu a rekreácie podmienky funkčného využitia:
~riešit ponukovú vybavenosť rekreácie pri vodnej nádrži s ťažiskom aktivít v rámci letného
prevádzkového režimu“ s odporúčanou náplňou v kapitole 11. a 12. textovej smernej časti
územného plánu obce a kde sa uvádza:
na východnom brehu od priehradného můra pešia promenáda 5 posedením
a prístupmi k vode, (6.49, 50 vo výkresoch)
atraktívne stravovacie zariadenie
Záhorácka koliba s oddychovou terasou,
hygienickým vybavením aj pre dennú návštevnosť lokality, lodenicou požičovne Činov,
* navrhovaná kapacita 80 stoličiek stravovania (obiekt č51 vo výkresoch)
oddychová a opai‘ovacia lúka s prístupmi k vode, univerzálna trávnatá plocha pre
ioptové hry,
* 2 univerzálne ihriská prs loptové hry
hádzaná, malý futbal, basketbal, volejbal,
* ihrisko plážového volejbalu,
(6.52 vo výkresoch)
o stanovisko k predloženému návrhu stavby „LAKE RELAX LOZORNO

—

—

—

-

-

—

-

—

Návrh územněho plánu s týmto programom, ktorý má charakter predovšetkým verejný
a celospoločenský, bol riadrie verejne prerokovaný zákonom stanoveným spósobom
s možnosťou vyjadrenia občanov obce, vlastníkov pozemkov a násiedne bol schválený.
Podľa „Koordinačnej situácie“ priloženej k Oznámeniu o začatí územného konania
navrhuje PD UR ůplne rozdieine využitie územia ako je určené funkčné využitie
v dokumentácii územného plánu obce (vid‘. Záväzná časť UPN obce, výkres č. 3 KompleXný
urbanistický návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia).
V popise stavby Oznámenia o začatí územného konania (str.2) Sa v prvom odseku
uvádzaže:
„vychádza z funkčnej náplne, ktorá bola stanovená podľa platných UP obce Lozorno“,
ale v skutočnosti určené funkčné využitie dokumentácia pre UR nedodržiava.
-

Spoločnosť zapísaná y Obchodnorn registri Okresněho súdu Bratislava I. oddiel Sro. Vložka č.41349/B
Bankové spojenie : VUB banka as., Číslo účtu: 219o2o115110200
ičo :36615915 DIC:2022214304

Navrhuje umiestnenie komunikácii, inžinierskych sjeti, oporných múrov a pod., a ích
situovanie zdůvodňuje PD UR predpokiadom:
‚v riešenom území budú v náväznosti na navrhované dopravné komunikácie vytvorené aj
odstavné parkovacie plochy pre budůce plánované pozemné stavebné objekty
rekreačných domov“, čo je zásadne v rozpore so záväznou časťou územného piánu.
Na základe uvedených zistení navrhujeme Vám ako občianke obce Lozorno podat
námietku k začatiu územriého konania pre stavbu
~„LAKE RELAX LOZORNO
komunikácie a inžinierske sietW a z důvodu nedodržania funkčného využitia dotknutého
ůzemia stanoveného Uzemným plánom obce Lozorno a s odvolaním sa na ~37 stavebného
zákona (zákon č.5Oí1976Zb. v znení neskorších predpisov) žiadať o zamietnutie návrhu.

—
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