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MESTSKA (II'ASŤ' BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám.sv.Františkaě.8, 84262 Bratislava4

CII'. i.: KV/SU/809/2020/12357/AP Bratislava 27.07.2020

VKOLÁUDAČNÉ, ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný staÝebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný
úrad), podl'a í§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojení s § 5 písm. a) zákona
č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie vznení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších predpisov, §7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zmní neskorších
predpisov, podl'a §82 v spojení s § 68 stavebného zákona

povol'uje užívanie stavby

Omniks Westend s.r.o., Jamnického 6, 841 05 Bratislava IČO: 51823853
Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava-mestská čast' Karlova
Ves

,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská
cesta, Bratislava" v rozsahu stavebných objektov:
SO 101.11 Horná stavba, blok T (priestor č. T.01 .N.08 na 1 .NP)

Miesto stavby: Dúbravská cesta, parc. č. 2627/1, 2627/36, 2627/37, 2627/38, 2627/39, 2627/40,
2627/41, vedených na LV č. 1195
Gastronomická prevádzka, výdajňa jedál

Navrhovatel':

Vlastník stavby:

Názov stavby:

Účel stavby:

Stručný popis predmetnej stavby:

Priestor sa nachádza v areáli WESTEND v polyfunkčnom objekte CROSSING, v časti food
courtu. Objekt je po kolaudácii, predmetný priestor bol vyňatý z kolaudácie.

Gastronomická prevádzka pozostáva zo zázemia prevádzky gastro a kuchyne pre FOOD 4.
Sedenie je riešené centrálne pre všetky prevádzky vo food courte. Toalety pre zákazníkov sú

riešené centrálne vrámci food courtu. Stavba bola zrealizovaná podra projektovej dokumentácie
skutočného vyhotovenia, vktorej sú zapracované drobné odchýlky od projektovej dokumentácie
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a jeho zmien, ktoré boli spojené aprerokované
v kolaudačnom konaní. Drobné odchýlky spočívali najmá v drobných dispozičných zmenách v rámci
priestoru.

Parkovacie miesta sú zabezpečené v spoločnej garáži v budove Westend Crossing.

Pre užívanie stavby stanovuje stavebný úrad podl'a § 82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Počas užívania stavby je potrebné dodržiavat' príslušné platné predpisy, týkajúce sa ochrany
životného prostredia, zdravia rudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

2. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v sp6sobe užívania stavby nie je možné uskutočnit' bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Vlastník stavby je povinný udržiavat' stavbu vdobrom stavebnotechnickom stave tak, aby
nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych ahygienických závad, aby nedochádzalo kjej
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4.

5.

znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu, a aby sa čo najviac predÍžila jej užívatel'nost', v súlade
s § 86 stavebného zákona.
Stavba sa móže začat' užívat' na uvedený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Právoplatnost' potwdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.
Neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia je projekt skutočného vyhotovenia stavby s dátumom
04/2019 overený zhotoviterom, spoločnost'ou AA STAVBY s.r.o., Cintorínska ulica 264, 930 21
Jahodná IČO: 51 776391, autorizačne overený Ing. Róbertom Brázom reg. č. 5560*A1 a-overený
stavebným úradom.

Odóvodnenie:

Stavebný úrad prijal dňa 28.10.2019 od navrhovatel'a Omniks Westend s.r.o., Jamnického 6,
841 05 Bratislava IČO: 51823853, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby'.
Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. Stavebnfk doplnil svoje podanie dňa
11.11 .2019 a 03.06.2020.

Pre umiestnenie a povolenie predmetnej časti stavby bolo Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova
Ves vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ-201 1/2010/2843/'124/ÚR/Skk zo dňa 29.07.2011,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 2I1032011, rozhodnutie opredÍžení jeho platnosti č.
KV/SU/689/2013/5191/KS zo dňa 16.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.2013 a ktoré
bolo zmenená rozhodnutím č. KV/SU/311/2015/16943/KJ zo dňa 30.l1.20l5, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 16.12.2015. Predmetný stavebný objekt bol okrem iných povolený stavebným
povolením č. KV/SU/176/2016/5185/KJ zo dňa 14.03.2016, právoplatnost' dňa 05.04.2016. Zmena
stavby pred dlokončením na predmetný objekt bola povolená rozhodnutím č.
KV/SU/ 1 009/20 1 8/ 1633 3/AP zo dňa 09.10.20l8, ktoré nadobudlo právoplatnost" dňa 21.11 .2018.

Užívanie stavby ,,Dostavbá areálu WESTEND, Polyfurí?kčný objekt CROSSING, Dúbravská
cesta, Bratislava" vrozsahu stavebných objektov SO 101.11 Horná stavba, blok T svýnimkou
priestorov 1.NP: T.01.N.01-09, rOl.N27-3i 7'.Ol.Vl2 2.NP: T.02.N.74-83, T.02.Vl2 3.NP:
2':03.C.05-06, TO3.N.01-39 4.NP.- T.04.C.05-06 r04.N.Ol-39 5.NP: 7":05.C.06, :7':05.N.41-66 6.NP-
T. 06. C. 05, T. 06.N.25-54 bolo povolené rozhodnutím č. KV/SU/538/201 9/7233/AP zo dňa 09.04.20l9,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05 .2019.

Predmetná stavba bola posudzovaná v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP sa
vyjadrilo nasledujúcimi stanoviskarni avyjadreniami, ktoré sú prístupné nawebovej stránke
http ://www.enviroportal.sk/sk/eia:

záverečné stanovisko č. 8585/2007-3 .4/fp zo dňa 27. 11.2007, ktoré bolo predÍžené rozhodnutím č.
8982/2010-3.4./ra zo dňa 25.11.20l0

vyjadrenie M'lP SR č. 6255/201 l-3.4/ak zo dňa 24.06.20l1
vyjadrenie MŽP SR č. 8742/2014-3.4./ak zo dňa 05.12.20l4
rozhodnutie MŽP SR č. 5726/2015-3.4./ak zo dňa 20.07.2015

Stavebný úrad v zrnysle 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"), listom č. KV/SU/3300/2019/181 65/AP
zo dňa 29.10.2019 zverejnil kópiu návrhu na vyd4ie kolaudačného rozhodnutia predmetného
stavebného objektu s oznámením o začatí konania podra § 18 ods. 2 správneho poriadku na úradnej
tabuli a webovom sfdle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Stavebný úrad vzmysle §38 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 140c ods. 2 stavebného zákona
dotknutému orgánu Ministerstvu životného prostredia SR, odboru environmentálneho
posudzovania zaslal listom č. KV/SU/3300/2019/20313/AP zo dňa 02.12.2019 podklady pre vydanie
závázného stanoviska ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby.
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Stavebný úrad v súlade s 8, 80 ods. 1 stavebného zákona po posúdení predložených dokladov
oznámil listom č. KV/SU/3300/2020/20294/AP zo dňa 10.12.2019 začatie kolaudačného konania
azároveň vytýčil ústne pojednávanie spojené smiestnym zist'ovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa
09.01.2020. Výsledky z ústneho pojednávania spojeného smiestnym zist'ovaním sú uvedené
v protokole zo dňa 09.01 .2020. Súčast'ou konania bolo aj prerokovanie nepodstatných zmien stavby
uskutočnených počás realizácie stavby, ktoré stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním podl'a § 81
ods. 4 stavebného zákona, nakol'ko sa skutočné realizovanie podstatne neodchyruje od dokumentácie
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní; jednalo sa najmá o zmeny popísané v stmčnom
popise predmetnej stavby.

Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia boli nasledovné doklady: potwdenie o zrealizovaní
platby správneho poplatku podra zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
'neskorších predpisov vo -výške 60,00 € za kolaudačné konanie do pokladne MČ Karlova Ves;
stavebný denník; čestné prehlásenie o prevzatí stavby bez závad; pfsomné vyhodnotenie pripomienok
k návrhu na začatie kolaudačného konania s dátumom jún 201 9; protokol o skúške vody č. 9690/2019
zo dňa 08.02.2019; potvrdenia o zhodnotení stavebného odpadu; plnomocenstvo na zastupovanie
stavebníka zo dňa 1l .06.2019; správy o odbórných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení;
revízne správy oodborných prehliadkach aodborných skúškach plynových zariadení; protokoly
ofunkčných skúškach rozvodov vody akanalizácie; súhlasné závÝné stanovisko Krajského
riaditerstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave {:. KRHZ-BA-OPP-2020/000064-002 zo dňa
13.01.2020; súhlasné závázné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava
hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. HV/2556/2020 zo dňa 16.01.2020 a súhlasné Inšpektorátu
práce Bratislava č. IBA-24-85-2.1/ZS-C22,23-20 IPB,"VIPBA ODD BOZP I/KON/2020/1238 zo dňa
26.02.2020.

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo kpredmetnej stavbe vkolaudačnom konaní
súhlasné závázné stanovisko č. l 894/2020-l .7/ak 20992/2020 zo dňa 04.05.2020.

Vzhl'adom ktornu, že boli splnené podmienky stavebného povolenia anásledných zmien,
stavba je uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, resp. podra
dokumentácie skutočného vyhotovenia, v ktorej sú zahrnuté zmeny, ktoré sú spojené s kolaudačným
rozhodnutím a v kolaudačnom konan?í neboli zistené nedostatky a d«"vody, ktoré by bránili vydaniu
kolaudačného rozhodnutia, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Pouěenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat" odvolanie na tunajšom stavebnom
úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sám
nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podat' odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania,
ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podl'a osobitného
predpisu (zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovanf vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) a to v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

[

? '. ?,? Dana ČaŮjová,
starostka
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Príloha: - projekt skutočného vyhotovenia stavby overený zhotoviterom a projektantom a overený
stavebným úradom si stavebník prevezme osobne na stavebnom úrade v stránkové dni po nadobudnutí
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Doručí sa účastníkom konania:

l . Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava-mestská čast' Karlova Ves
2. Omniks Westend s.r.o., Jarnnického 6, 841 05 Bratislava

Doručí sa dotknutej verejnosti (ustanovenie § 24 zákoria č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie dotknutým orgánom:

4. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Hl. mesto, Ružinovská ul. č.8, 820 09

Bratislava

6. Krajské riaditerstvo hasičského azáchran?ného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07
Bratislava 1

7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti oŽP - zhl'adiska odpadového hospodárstva,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

8. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor enyironmentálnehp posudzovania, Nárn. 12. Štúra
1, 812 35 Bratislava 1

Na vedomie:

9. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
lO.spis
ll.a/a-2x

Táto písomnost' sa zároveň zverejňuje ňa úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves
a na webovom sídle www.karlovaves.sk podl'a § 3 ods. spráÝneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9
stavebného zákona.
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2«?,l;g
dátum zverejnenia

Vybavuje: Ing. Paulech 02 70711 313 andrei.paulech@),karlovavesÁ
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