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Vec: ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkěný objekt CROSSING, Dúbravská cesta
BratislavaG: v rozsahu stavebných objektov: SO 101.11 Horná stavba, blok T (priestor č.
T.01.N.06) - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia- oznámenie ozačatí konania
zverejnenie informácie.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad L stupňa (d'alej stavebný
úrad) podl'a ustanovenia § 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 ustanovením FB 5 písm. a) 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, v znení neskorších predpisov, v nadvuznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm.
i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného
mesta Bratislavy, v nadváznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/200 l Z. z. o
prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné ceAky v znení
neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom
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 zner»í r-eskorších
predpisov, a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré-zákony (d'alej Íen ,,zákon o EIA"), zvereiňuje:

a) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podanú dňa 10.04.20l9
b) návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.
24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia
enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, sa k stavbe ako
celku vyjadrilo nasledujúcimi stanoviskarni avyja*eniami, ktoré sú prístupné na webovej stránke
http://www.enviroportal.sk/sk/eia :

záverečné stanovisko MŽP SR č. 85 85/2007-3.4/fp zo dňa 27. 11.2007
vyjadrenie MŽP SR č. 625 5/20 1l-3 .4/ak zo dňa 24.06.20l1
rozhodnutie MŽP SR č. 5726/20 15-3 .4./ak zo dňa 20.07.20l5
vyjadrenie MŽP SR č. 8742/2014-3.4./ak zo dňa 05.12.2014

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./
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Stavebník Westend Crossing, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava IČO: 47928905,
ktorého v konaní zastupuje spoločnost' Chefbistro s.r.o., Uránová 2, 821 02 Bratislava-Ružinov
podal dňa 10.04.20l9, návrh na začatie správneho konania vo veci povolenia užívania časti stavby:
,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkěný objekt CROSSING, Dúbravská cesta
Bratislava? na pozemkoch parc. reg. ?C", parc. č. 2627/1, 2627/16, 2627/36, 2628/37, 2627/38,
2627/39, 2627/40, 2627/41, 2627/43 v katastrálnom území Karlova Ves, v rozsahu stavebných
obiektov:



SO 101.11 Horná stavba, blok T vrozsahu priestor č. T.Ol.N.06 s účelom gastronomickej
prevádzky, ktorý nebol súčast'ou kolaudačného rozhodnutia na hlavnú stavbu č.
KV/SU/537/2019/7194/AP zo dňa 09.04.2019.

Pre umiestnenie apovolenie predmetnej časti stavby bolo Mestskou čast'ou Bratislava-
Karlova Ves vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ2201 l/2010/2843/124/ÚR}Skk z:o dňa
29.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 22.08.201l, rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti
č. KV/SU/689/2013/5191/KS zo dňa 16.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05 .2013
aktoré bolo zmenené rozhodnutím č. KV/SU/311/2015/16943/KJ zo dňa 30.11.2015, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 16. 12.2015. Predmetné stavebné objekty boli povolené rozhodnutím
č. KV/SU/176/2016/5185/KJ zo dňa 14.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 05.04-2016.
Zmena stavby pred dokončením na predmetné stavebné objekty bola povolená rozhodnutím č.
KV/SU/ 1 009/20 1 8/ 163 33/AP zo dňa 09. 10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 21. 11.2 018.

Dňorn podania návrhu, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadlcu začaté kolaudačné
konanie vo veci povolenia užívania časti stavby podra § 76-82 stavebného zákona.

Zverejn,ením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves stavebný
úrad spÍňa povinnost' vyplývajúcu z § 3 8 ods. 2 zákona o 'EIA, v znení neskorš'Ích predpisov.a TátoJ
informácia je zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves a musí byt' zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

#W 7, ==št-%
Da;ia Čahojová

starostka

Príloha: kópia žiadosti podaná dňa 10.04.2019

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia:

Dátum v3írvesenia: cCl , Oíí , '1ú k oS
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

K41E Saaal '. '! Y Ua R. ?'ú'E S 'aa.? sJ"' 7 T.= .=? '::: í=l .= ;?l
ssq7ísíq?? htnaivú xies

NAM. SV. Jnúx'nšxú s
842 62 BFWATISLAVA 4

-58-

Ng vedomie:
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Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Stavebný úrad
Námestie sv. Františka č. 8
842 62 Bratislava 4
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Vec:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutía v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpísov a podl'a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú níektoré
ustanovenia stavebného zákona.
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Píehíáseníe: Prehlasujem, že údaje uvedené v návrhu sú pravdívé.

Týmto udeíujem súhlas vsúlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 2, z,
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, s tým aby boli osobné údaje v
poskytnutom rozsahu použité na evidenčné účely Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.
Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento
súhlas je možné kedykol'vek písomne odvolat'.

Cheťběsůío s.í.o.
Uránová 2, 821 02 Bratislava
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meno a podpis navrhovatera
(štatutárneho zástupcu)

odtlačok pečíatky

Prílohy:
opis a zdóvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a
stavebného povolenia
geometrický píán zameranía stavby u novostavieb aíebo v prípade, že sa
zmenilo vonkajšíe ohraničenie stavby
fotokópía stavebného povolenia, resp. povolenía zmeny stavby pred
dokončením
predpísané rozhodnutia astanoviská, projekt skutočného vyhotovenia
a ostatné doklady, revízíe a certifikáty - predkladajú sa na míestnom zisťovaní
Správny poplatok: víd' dokument o správnych poplatkoch platný od Ol .1 0.2012

Poznámka:
Stavebný úrad si vyhradzuje právo na vyžiadanie d'alších údajov adokladov,
potrebných k vydaniu rozhodnutia!


