
MESTSKÁ ČASŤ BRÁTISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Bratislava

1l.5.2021
Vybavuje/ linka/ e-mail
Ing. Drahoslava Hambálková
02/ 70711315

drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk

Vec: ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkěný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava",
v rozsahu stavebných objektov: SO 101.11 Horná stavba, blok T , SO 101.12 Horná stavba, blok Z a SO
101.01 Spodná stavba, blok T - žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 2 a povolenie zmeny v užívaní
časti stavby, spojenú so zmenou stavby - oznáínenie o začatí stavebného konania - zverejnenie inforrnácie.

Vaše číslo Naše číslo
KV/SÚ/1618/2021/7980/DH

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad) podl'a
ustanovenia § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zrnene a doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov,
v nadvLnosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, (d'alej zákon o hlavnom
meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvLnosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4
zákona č. 41 6/200 1 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zínysle § 17 ods. 3 zákona o
hlavriom meste SR Bratislavy, v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a-ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (d'alej len ,,zákon o EIA"), zvereiňuje:

a) kópiu žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením 2, a žiadost' o zmenu v užívaní časti stavby,
spojenú so zmenou stavby, podanú dňa 25.2.2021

b) návrh bol posudzovm'iý v proccse posudzovania vplyvov na životné pmstredie v zrnysle zákona č. 24/2006
oposudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia
enviromnentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromnentálneho posudzovania, sa k stavbe ako celku
vyjadrilo nasledujúcirni stanoviskmni a vyjadrenimni:

záverečné stanovisko MŽP SR č. 8585/2007-3 .4/fp zo dňa 27.1l.2007
vyjadrenie MŽP SR č. 6255/20 11-3 .4/ak zo dňa 24.06.20l1
rozhodnutie MŽP SR č. 5 726/20 15-3 .4./ak zo dňa 20.07.2015

* vyjadrenieMŽPSRč.8742/2014-3.4./akzodňa05.l2.20l4
Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./

Stavebník Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje spoločnost'
FORMAT, spol. s.r.o., Handlovská 19,' P.O.BOX 89, 852 89 Bratislava dňa 25.2.2021, návrh na začatie
správneho konania vo veci povolenia zíneny stavby pred dokončením 2 a zmeny v užívaní časti stavťíy,
spojenej so zmenou stavby: ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská
c'esta Bratislava" na pozemku parc. reg. "C': parc. č. 2627/38 a 2627/40 v k.ú. Karlova Ves, v rozsahu
stavebných obiektov:

*

SO 101.11 Horná stavba, blok T
SOlOl.l2 Horná stavba, blok Z
SO 101.01 Spodná stavba, blok T

Pre urniestnenie a povolenie predmetnej časti stavby bolo Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané
rozhodnutie o umiestnení stavby č. S'Ú'-201 1/2010/2843/124/'[JR/Skk zo dňa 29.07.20ll, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dria 22.08.2011, rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti č. KV/SU/689/2013/5191/KS zo d'a



16.04.20l3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.20l3, aktoré bolo zrnenené rozhodnutím č.
KV/SU/3 1 l/2015/16943/KJ zo dňa 30.ll.2015, právoplatným dňa 16.l2.20l5.

Stavebné objekty hornej stavby boíi povolené stQvebným povolením č. KV/SU/176/2016/5185/KJ
zo dňa 14:03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 05.04.2016, apovolením ztneny stavby pred
dokončením č. KV/SU/1009/2018/16333/AP zo dňa 09.lO.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
21.11.2018, askolaudované vobmedzenom rozsahu kolaudačným rozhodnutím č.
KV/SU/537/2019/7194/AP zo dňa 9.4.2019, právoplatným 13.5.20l9, opraveným listom č.
KV/SU/537/2019/16025/AP zo dňa 26.9.20l9.

Stavebný objekt spodnej stavby bol kompletne skolaudovaný kolaudačným rozhohutím č.
KV/SU/538/2019/7233/AP zo dňa 9.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13 .5 .2019.

Dňom podania žiadosti, bolo podra § 68 a 85 ods.2 stavebného zákona v spojení s § 18 ods. 2 správneho
poriadku začaté stavebné konanie vo veci povolenia zmeny stavby pre4 jej dokončením 2 a povolenia zrneny
v užívaní časti stavby, spojenej so zínenou stavby.

Zverejnením na úradnej tabuli a welx»vom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves stavebný úrad spÍňa
povinnost' vyplývajúcu z § 38 ods. 2 zákona o EIA, v znení neskorších predpisov. Táto informácia je
zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a musí byť zverejnená
počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

i

la

F7j'%,čts
f %

!
/.

r,

Príloha: kópia žiadosti podaná dňa 25.2.2021

Na vedomie:
1. Mestská casť Bratislava Karlova Ves - starostka

2. spis
3. a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia:

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis: !! >7doí 4 /"

/

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

ivílESTNY URAD MESTSKEJ CASTI
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íňFííT FORMAT, spol. s. r. o.
Handlovskál9,PO.BOX89,85289BRATISLAVA, tel:0905398720,0907319430

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka : 792/B
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Naša zn.: 046/FO/2021 V Bratislave, dňa: 25.02.2021

Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava
50 101.11 Horná stavba, blok T
50 101.12 Horná stavba, blok Z
50 101.01 Spodná stavba, blok T
- žiadost" o povolenie zmeny stavby pred dokončenÍm 2 a zmeny Účelu užÍvania stavby

V zastúpení stavebníka, spoločnosti Westend Crossíng, a. s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava,
v súlade s udeleným písomným plnomocenstvom zo dňa 15.10.2014,

Vec:

žiadame

na stavbu Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava

I.

podl'a § 68 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

o povolenie zmeny stavby pred dokončením 2

v rozsahu príslušných neskolaudovaných častí stavebných objektov:

50 101.11 Horná stavba, blok T
50 101.12 Horná stavba, blok Z

II.

podl'a § 85 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 22 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

o povolenie zmeny v užívaní stavby, spojenú so zmenou stavby

v rozsahu príslušných skolaudovaných častí stavebného objektu:

50 101.01 Spodná stavba, blok T

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, č. j. SÚ-
2011/2010/2843/124/ÚR/Skk, zo dňa 29.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2011. Platnosť
územného rozhodnutia bola predÍžená rozhodnutím Mestskej časti aBratislava - Karlova Ves, č. j.
KV/SU/689/2013/5191/KS, zo dřia 16.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.2013.
Predmetné územné rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím ozmene územného rozhodnutia
KV/SU/311/2015/16943/KJ, zo dňa 30.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost" dňa 16.12.2015.
Stavebné objekty hornej stavby boli povolené stavebným povolením č. KV/SU/176/2016/5185/íO, zo dňa
14.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 05.04.2016 a povolením zmeny stavby pred dokončením č.
KV/SU/1009/2018/16333/AP, zo dňa 09.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 21.11.2018
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a skolaudované v obmedzenom rozsahu kolaudačným rozhodnutím č. KV/SU/537/2019/7194/AP, zo dňa
09.04.2019, právoplatné 13.05.2019, opravených listom č. KV/SU/537/2019/16025/AP, zo dňa 26.09.2019.
Stavebný objekt spodnej stavby bol kompletne skolaudovaný kolaudačným rozhodnutím č.
KV/SU/538/2019/7233/AP, zo dňa 09.04.2019, právoplatné 13.05.2019.

K našej žiadosti uvádzame:

1, Názov a adresa stavebníka:

navrhovatel' zastÚpený :

Westend Crossing, a. s.,
Karloveská 34, 841 04 Bratislava
FORMAT, spol. s. r. o.
Handlovská č. 19, 852 89 Bratislava

2. Druh, účel a miesto stavby:

druh stavby: polyfunkčná pozemná stavba
miesto stavby: Bratislava, Dúbravská cesta, kat. územíe Karlova Ves, stavba súpisné č. 6352,

Lamačská cesta 3/B na pozemku, parc č. 2627/38, 2627/40, vedených na LV č. 1195,
vo vlastníctve stavebníka,

3, Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka:
názovstavby: Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská
cesta Bratislava

čast' stavby v rozsahu stavebných objektov:
50 101.11 Horná stavba, blok T
50 101.12 Horná stavba, blok Z
50 101.01 Spodná stavba, blok T

stavebným povolením4, Opis zmien a ich porovnanie
dokumentáciou:
50101.12 Horná stavba, blok Z
1.NP blok Z: Zmena dispozičného riešenia a účelu využitia obchodného priestoru na Zubnú ambulanciu.
50101.11 Horná stavba blok T
3.NP blok T: Zmena dispozičného riešenia a účelu využitia administratívnych priestorov na laboratórium
pre laboratórnu diagnostiku.
4.NP a 5.NP blok T: Zmena dispozičného riešenia administratívnych priestorov s prepojením podlaží
novým schodiskom. Prepojenie 4.NP a 5.NP novým schodiskom so zásahom do nosnej konštrukcie.
Zmena dispozičného riešenia priestoru súvisiaca s novým schodiskom.
Strecha (8.NP) blok T: Osadenie ocel'ovej konštrukcie na streche objektu bloku T pre účel osadenia
telekomunikačných zariadení.
50101.11 Horná stavba blok T, 50101.01 Spodná stavby blok T
2.PP až 3.NP blok T: Zmena dispozičného riešenia administratívnych priestorov a priestorov podzemnej
garáže s prepojením podlaží novým výt'ahom. Prepojenie 2.PP až 3.NP novým výt"ahom, so zásahmi do
nosnej konštrukcie. Zmena dispozičného riešenia priestorov súvisiacich s novým schodiskom.
50101.01 Spodná stavby blok T
1.PP blok T: Zmena účelu využitia skladovacích priestorov na sklad biologické odpadu z laboratória.

projektovouso a overenou

3. Predpokladaný termín dokončenia stavby: do 12/2022

4. Parcelné čísla stavebných pozemkov:

l VlastnÍk

r Westend Crossing, s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

r Pozemok, parc. Č.

í 2627/38, 2627/40

M
íígs

iVzt'ahk
i pozemku

Ivlastník
5. Názov a sídlo projektanta: Ing. Vladimír Valent

OBERMAYER HELIKA, s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava



6. Predpokladané náklady na zmenu stavby: 837.422,-€

7. Zoznam známych účastníkov konania :
Westend Crossing, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
FORMAT, spol. s r. o., Handlovská č. 19, 852 89 Bratislava
Ing. Vladimír Valent, OBERMAYER HELIKA, s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava

K nášmu návrhu prikladáme :
1. plnomocenstvo zo dňa 15.10.2014
2. 2 x PD pre ZSPD (súhrnná čast" + stavebná čast' povol'ovaných 50)
3. 1 x PD pre MZP SR (na CD)
4. zákres stavby do KM,
5. kÓpiuzKM
6. výpis z LV Č. 1195
7. právoplatné povolenie SP, povolenie ZSPD pre 50 hornej stavby
8. právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre 50 hornej stavby, vrátane opravy
9. právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre 50 spodnej stavby
10. stanovisko KR HaZZ BA, č. KRHZ-BA-OPP-2021/000024-002, zo dňa 11.01.2021
11. vyjadrenie OU BA, OH, Č. OU-BA-OSZP3-2021/037248-002, zo dňa 19.01.2021
12. vyjadrenie SZTP, č. 006/2021, zo dňa 22.01.2021
13. odborné stanovisko TI, a.s., č. 248/1/2021, zo dňa 07.01.2021
14. stanovisko UNaSS, zo dňa 27.01.2021
15. 2 x Písomné vyhod,noteníe pripomienok záverečného stanoviska MŽP SR

povolení ZSPD a ZÚV (1 x pre MŽP SR)
16. doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 600,-€

k návrhu na začatie konania o

ffi? FORMA7: spol. S.í:0.
Haí?dlovsP..í í9. P.O.Bcx 89, 852 89 EIA
lÉ9? i 7 3 i5 E'71 ič: D':íí SK?ú20'l51630

Ing. Pavoí F o r g á Č
konatel"

Prílohy: podl'a textu
Na vedomie: Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava


