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Vec

Oznámenie o začatí konania kolaudaěného konania a pozvánka k ústnemu poiednávaniu

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad?), podl'a § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaítí a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,stavebný zákon?), podra § 3a ods. 4) zák.č.l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení
neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon"), podl'a § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR
č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých p«"sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky, v znení neskorších predpisov, podra čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, v
súlade s § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov, (d'alej ,,stavebný zákon") oznarnuje, že :

spoločnost' Westend Crossing, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava 1, IČ0 47 928 905,

ktorého zastupuje: spoločnost' Formát, spol. s r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava 5,

stavebník:

podal dňa: 15 . 10.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,

na stavbu s názvom: ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkěný objekt CROSSING,
Dúbravská cesta, Bratislava, Spodná stavba?

SO 205 Areálové spevnené plochy, ěast' vjazd do garáží,objekt:

miestostavby: - na pozemku registra CKN parcely číslo 2627/35 katastrálne územie
Karlova Ves, Bratislava (d'alej ,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava?),
- na pozemku registra EKN parcely číslo 22307/l k.ú. Karlova Ves,
Bratislava,
inžinierska stavba - úprava existujúceho chodníka a vjazd do podzemných
garáŽÍ,

úěel stavby:

na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ 2011/2010/2843/124/ÚR/Skk zo dňa 29.07.201l, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 22.08.201l,
predÍženie -platnosti územného rozhodnutia č. KV/SU/689/2013/5191/KS zo dňa 16.04.20l3,
ktoré naďobudlo právoplatnost' dňa 13 .05.20l3,
závázné stanovisko č. KV/SU/2361/2015/6867/AP zo dňa 13.05.2015, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
stavebné povolenie č. KV/SU/2908/2015/12505/ZM zo dňa 09. septembra 2015, právoplatné
dňa 13.lO.2015,
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popis stavby:
Vjazd do podzemnej garáže je navrhnutý ako obojsmerná, dvojpruhová komunikácia o šírke 7,80
m, s napoj-ením na Dúbravskú cestu. Prístupová komunikácia je o dÍžke 8,90 m a bude v pozdÍžnom
sklone 1l %. Lomy nivelety budú zaoblené vertikálnymi zalaužovacími oblúlani o polomere 12 m.
Komunikácia je od chodníka oddelená zvýšeným obrubníkom s prevýšením +0,12 až +0,15 m nad
vozovkou. Pozdíž rampy sa vybudujú betónové oporné múry, na ktorých bude osadené zábradlie.
Vjazd do garáží križuje jestvujúci chodník šírky 2,00 m. V rárnci vjazdu sa upraví len v
najnevyhnutnejšom rozsahu, nakorko vonkajšie plochy medzi komunikáciou a novým objektom
budú riešené v projektovej dokumentácii pre hlavný objekt.
V mieste priechodov pre chodcov bude v chodníkoch zriadená bezbariérová úprava a položí sa pás
dlažby so štmktúrovaným povrchom pre nevidiacich a slabozrakých. Od asfaltových pl8ch bude
oddelená záhonovým obmbníkom uloženýrn v úrovni dlažby.

Na stavbu bolo vydané v zist'ovacom konaní záverečné stanovisko Ministerstva životného
prostredia Slovenskej re-publiky č. 8585/2007-3.4/ak zo dňa 27.l1.2007, ktoré bolo predÍžené
rozhodnutím č. 8982/2010-3.4./ra zo dňa 25.11.2010, v znení jej zmeny v zmysle vyjadrenia č.
6255/201 l-3.4/ak zo dňa 24.06.20ll.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebný úrad v súlade s § 80 stavebného zákona a § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o

správnom konaní, v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie kolaudačného konania a zároveň
vytyčuje ústne pojednávanie, spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa uskutoční

22. novembra 2018 - o 13,30 hod. (štvrtok),

so stretnutím pozvaných priamo na stavbe (na Dúbravskej ceste), v mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

V zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona sa účastníci konania a dotknuté orgány upozorňujú,
že nárnietky astanoviská m6žu uplatnit' najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne.

Súčasne žiadarne Ministerstva životného prostredia Slovenskei republiky, ktoré vydalo
v zist'ovacom konaní záverečné stanovisko č. 8585/2007-3.4/ak zo dňa 27.l1.2007, ktoré bolo
predÍžené rozhodnutím č. 8982/2010-3.4./ra zo dňa 25.l1.20lO, vznení-ie-izmeny vzmysle
vyiadrenia č. 6255/20 11-3 .4/ak zo dňa 24.06.2011, aby ku konaniu zaslalo závázné stanovisko.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat", predloží jeho zástupca plnú moc s
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.

Zároveň pozývame na kolaudačné konanie projektanta azhotovitel'a stavby,
prostredníctvom stavebníka stavby, resp. osobu vykonávajúcu stavebný dozor (v prípade
uskutočňovania stavby svojpomocou).

K miestnemu zist'ovaniu je stavebnfk povinný zabezpečit' splnenie podmienok ustanovení §
75a ods.4 a § 81 b stavebného zákona, a to najmá:
1. dokuínentáciu overenú v stavebnom konaní stavby (k nahliadnutiu),
2. výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby -

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby opečiatkovaná zhotovitel'om,
zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
geometrický plán potvrdený katastrálnym úradom,
platnú kópiu katastrálnej mapy,
platné listy vlastníctva parciel, na ktorých sa stavba nachádza,
doklad o vytýčení stavby,

3.
4.
5.
6.

7.
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8. zameranie stavby,
9. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok + atesty zabudovaných materiálov,
10. potvrdenie správcu digitálnej mapy,
1l. stavebné povolenie, správu a doklady o splnení podmienok stavebného povolenia,
12. stavebný denník,
13. kolaudačné rozhodnutie na dažd'ovú kanalizáciu,
14. kolaudačné rozhodnutie na verejné osvetlenie,
15. povolenie na prevádzku malého zdroja znečist'ovania ovzdušia,
16. potvrdenie budúceho užívatera, že preberá predmetný objekt do svojej správy a údížby,
17. účel stavby,
18. platné definitívne dopravné značenie stavby odsúhlasené v OK OD Magistrátu hl. m. SR BA +

určenie dopravného značenia,
19. rozpočtový náklad,
20. doklad o zaplatení správneho poplatku, podl'a zákona o správnych poplatkoch,
21. poverenie na zastupovanie v konaní.

1:]
starostka

Oznámenie sa doručí:

I.
1.

2.
3.

Účastníkom konania:
stavebník: spoločnost' Westend Crossing, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 1,
IČ0 47 928 905, zastúpený spoločnost'ou Forínát, spol. s r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava
5

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
Združenie domových samospráv, p.o. BOX 218, 850 00 Bratislava - dotknutá verejnost' (podl'a
§ 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovanf vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov)

II. Dotknutým orgánom a organizáciám:
1. Magistrát hl. mesta SR Bratislava - odd. správy komunikácií, referát správy aúdížby

pozemných komunikácií, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
Krajské riaditel'stvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske oddelenie,
Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 4, 841 0l Bratislava 4
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového
hospodárstva, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3

6. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia enviromnentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor
environmentálneho posudzovania, Nám. E. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 + prílohy

2.

3.

4.

5.

III. Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x
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Prílohy pre Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia enviromnentálneho hodnotenia a riadenia,
Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1:

písomné vyhodnotenie pripomienok k n-ávrhu na začatie kolaudačného konania
projektová dokumentácia na CD
návrh na začatie kolaudačného konania

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa zverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do
doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Dátumzverejnenia .' - . . .a.-.,?i-
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia

z úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

ESTSKEJ ČASTIfflM
u#'y

MIES-íNY
KARLOVA VESBRATIS
útq'rišxú sNÁM

842 ísíqq:risixvú 4
-58-

4


