
MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka ě. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

Č. j.: KV/SU/538/2019/7233/AP Bratislava 09.04.20l9

KOLÁUDAČN]' ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný
úrad), podl'a § 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) v znení neskorších predpisov, §7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, podra §82 stavebného zákona

povol'uje užívanie stavby

Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava-mestská čast' Karlova
Ves

FORMAT, spol. s r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava
,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská
cesta, Bratislava? v rozsahu stavebného objektu:
SO 101.01 Spodná stavba, blok T
SO 101.02 Spodná stavba, blok Z
SO 501.01 0chrana stavebnejjamy
SO 501.02 Podchytávanie časti základov Westend Couít

Miestostavby: Dúbravskácesta,parc.č.2627/1,2627/16,2627/36,2627/37,2627/38,2627/39,
2627/40, 2627/41, 2627/43 vedených na LV č. 1195 ktorých vlastníkom je
spoločnost' Westend Crossing, a.s Karloveská 34, 841 04 Bratislava-mestská
časť Karlova Ves

Polyfunkcia, parkovanie

Navrhovatel':

v zastÚpenÍ:
Názov stavby:

Účel stavby:

Stručný popis (prevzatý z dokumentácie skutočného vyhotovenia):
SO 101. Ol SPODNÁ STÁVBÁ, BLOK T
Spodná stavba bloku T, tvoriaca juhovýchodný dilatačný celok, pozostávajúci z modulových

osí A-J ("8-20 v rastri 8,1 x 8,'l m, je kompaktného p6dorysného tvaru. Spodná stavba pozostáva zo
štyroch podzemných podlaží. PloŠne prevládajúcou furíciou je parkovanie osobných vozidiel
zamestnancov a 'návštevníkov priestorov nadzemných častí budovy. V jej priestoroch sú tiež
lokalizované plochy pre odstavenie bicyklov, hygienické priestory pre cyklistov a údrz.bu budovy,
sklady (prevažne v -3.:4. podzemnom poalaží), strojovne vetrania (najmá v 2. podzemnom podlaží) a v
1. podHemnom podlažÍ aj priestory zásobovania (vrátane zásobovania kantíny), odpadového
hospodárstva, plynoregulačnej stanice a zdravotechniky.

SO 101. 02 SPODNÁ STÁVBÁ, BLOK Z
Spodná stavba, tvoriaca severozápadný dilatačný celok, pozostávajúci z modulových osí A-J

Ol-07 varastri spravidla 8,1 x 8,1 m, je kompaktného p6dorysného tvam a pozostáva zo štyroch
podzemných podlaží. Plošne prevládajúcou funkciou je parkovanie osobných vozidiel zamestnancov a
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návštevníkov priestorov nadzemných častí budovy. V jej priestoroch sú tiež lokalizované plochy preodstavenie bicyklov, hygienické priestory pre cyklistov a údržbu budovy, sklady (najmá v -3-,-4,
podzemnom podlaží), strojovne vetrania (najmá v 2. podzemnom podlaží) a v 1. poazemnom podlaží
'aj priestory trafostanice a zdravotechniky.

Celkový počet parkovacích státí v 1.-4. podzemnom podlaží predstavuje 1109 parkovacích
boxov z tohto je 45 parkovacích miest vyhradených pre osoby s obmedzenou schopnost'ou pohybu
a orientácie.

SO 501. Ol OCHRANÁ STÁVEBNEJJAMY
Ochrana stavebnej jamy bude realizovaná vo dvoch etapách. V prvej etape ako svahovaný

výkop jamy od úrovne dnešného terénu po úroveň pracovnej plošiny, tj. zhmba 4,0 m pod terénom, vo
viipovan2ch úsekoch stabilizovaný zemnými klincami a vrstvou striekaného betónu. V druhej etape
bude ochrana stavebnej jamy zabezpečená pažením po celom obvode budúceho výkopu s osobitým
zretel'om na hranu v kontakte s pril'ahlým objektom Westend Court (viď aj nasledujúci SO 501.02).
Technické riešenie je uvedené v kapitole Statika a zakladanie stavby, odsek Zabezpečenie stavebnej
jamy.

SO 501. 02 PODCHYTÁVÁNIE ČÁSTI ZÁKLÁDOV WESTEND COURT
V súvislosti so znížením upraveného terénu medzi jestvujúcimi budovami Westend Court,

Westend Square a navrhovanou budovou Westend Crossing na úroveň 169,0 m n. m. Bpv bude
potrebné postupné podchytávanie časti základov budovy Westend Court. Namiesto podchytávania
samotných základov bude vytvorený uhlový opomý múr, ktorý zabezpečí stabilitu základovej špáry
pri tomto objekte.

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

1. Počas užívania stavby je potrebné dodížiavat' príslušné platné predpisy, týkajúce sa ochrany
životného prostredia, zdravia l'udí, bezpečnosti pri práci a požiamej ochrany.

2. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v sp8sobe užívania stavby nie je možné uskutočnit' bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

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

predlžiznehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu, a aby sa čo najviac predlžila jej užívatel'nost', v súlade
s F3 86 stavebného zákona.
Stavba sa móže začat' užívat' na uvedený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Právoplatnost' potvrdf stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.

4.

Odóvodnenie:

Stavebný úrad prijal dňa 17.12.2018 od navrhovatel'a Westend Crossing, a.s., Dvořákovo
nábrežie 10, 811 02 Bratislava IČO: 47928905, ktorého v konaní zastupuje spoločnost' FORMAT,
spol. s.r.o., Handlovská 19, P.O.BOX 89, 852 89 Bratislava, návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia predmetnej stavby. Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

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,ktorÍnadobudlo právoplatnost' dňa 22-.08.201l, rozhodnutie opredÍžení jeho platnosti č.
KV/SU/689/2013/5 191/KS zo dňa 16.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.2013 a ktoré
bolo zmene rozhodnutím č. KV/SU/311/2015/16943/KJ zo dňa 30.11.2015, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 16.l2.2015. 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 dokončením na predmetný objekt bola povolená rozhodnutím č.
KV/SU/ 1 009/20 1 8/ 1 6333/AP zo dňa 09. 10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 21. 11.2018.

2



Predmetná stavba bola posudzovaná v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Mž,P sa
vyjadrilo nasledujúcimi stanoviskami avyjadreniami, ktoré sú prístupné nawebovej stráríke
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 .2010

vyjadrenie MŽP SR č. 6255/201 1-3.4/ak zo dňa 24.06.2011
vyjadrenie MŽP SR č. 8742/2014-3.4./ak zo dňa 05.l2.2014
rozhodnutie MŽP SR č. 5 726/20 15 -3 .4./ak zo dňa 20.07.2015
Stavebný úrad 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
adopÍňajú niektoré zákony (d'alej len ,,zákon oEIA?), listom č.Sa menia

KV/SU/2523/2018/23301/AP zo dňa 20.12.2018 zverejnil kópiu návrhu na vydanie kolaudačného
rozhodnutia predmetného stavebného objektu soznámením ozačatí konania podl'a § 18 ods.
správneho poriadku na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Stavebný úrad vzmysle §38 zákona č. 24/2006 Z. z. oposudzovaní vplyvov na životné
prostredie vznení neskorších zmien a doplnkov vspojení s § 140c ods. 2 stavebného zákona
dotknutému orgánu Ministerstvu životného prostredia SR, odboru environmentálneho
posudzovania zaslal listom č. KV/SU/538/2019/1354/AP zo dňa 18.Ol.20l9 podklady pre vydanie
závázného stanoviska ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby.

Stavebný úrad v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona po posúdení predložených dokladov
oznámil listom č. KV/SU/538/2019/1363/AP zo dňa 18.Ol.20l9 začatie kolaudačného konania
azároveň vytýčil ústne pojednávanie spojené smiestnym zist'ovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa
14.02.2019. Výsledky z ústneho pojednávania spojeného smiestnym zist'ovaním sú uvedené
v protokole zo -dňa 14.02.2019. Stavebný objekt SO 503 Znižovanie hladiny podzemnej vody tvoril
súčast' zariadenia staveniska, t.j. bol vybudovaný pre potreby výstavby ajeho funkcia je už
bezpredmetná, preto nem6že byt' predmetom kolaudácie.

Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia boli nasledovné doklady: doklad o zaplatení
správneho poplatku podl'a zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších "predpisov vo výške 660,00 € za kolaudačné konanie do pokladne MČ Karlova Ves; výpis
zlistu vlastníctva č. 1195; kópia zkatastrálnej mapy; kópia zkatastrálnej mapy svyznačením
predmetu konania; plnomocenstvo na zastupovanie navrhovatel'a vkonaní; stanovisko Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OZP 37050/2019-500774/KHK zo dňa 10.01.20l9;
potvrdenie o nezmenení pódorysu stavby zo dňa 25.02.2019; závázné stanovisko Okresného úradu
Bratislava, odboru krízového riadenia č. OU-BA-OKR?-2019/50610 zo dňa 03.04.2019; súhlas na
trvalé užívanie zdrojov znečist'ovania ovzdušia vydaný Okresným úradom Bratislava, odborom
starostlivosti oživotné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2019/032891/KVC/IV zo dňa 21.02.20l9;
závázné stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava č. IBA-1 1-12-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 15.02.20l9;
stanovisko Krajského riaditerstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave č. KRHZ-BA-OPP-
201 9/000125-002 zo dňa 20.02.20l9; závázné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
č. HŽP/4011/2019 zo dňa 20.02.2019; zápis oodovzdaní aprevzatí stavby zo dňa 07.02.2019;
potvrdenie č. 20190135 o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby zo dňa
27.02.2019; vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o ZP č. OU-BA-OSZP3-
2019/035183-3/CEM/IV zo dňa 1l.03.20l9; stanovisko Krajského riaditerstva PZ vBratislave č.
KR?PZ-BA-KDI3-480/2019 zo dňa 13.02.20l9; certifikáty zhody avyhlásenia ozhode použitých
materiálov; stavebné denníky jednotlivých profesií; vyjadrenie oprávnenej osoby Ing. Zsolta Straňáka
Ev. č. 002*1*2007 z hl'adiska potreby energetickej certifikácie; protokoly o vykonaní individuálnych
skúšok, VZT, kanalizácie, vodovodu, plynu; protokoly okusových skúškach rozvádzača; správy
o odborných prehliadkach askúškach elektrických aplynových zariadení; osvedčenia oúradných
skúškach elektrických zariadení; odborné posudky zdvíhacích zariadení, prehlásenia o zneškodnení
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odpadov; vážne lístky; osvedčenia os6b vykonávajúcich odborné práce na stavbe; protokoly
o skúškach betónu.

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo kpredmetnej stavbe závuzné stanovisko č.
3950/2019-1.7./ak zo dňa 21 .03.20l9, ktorým potvrdilo že predmetný návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaním vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom
MŽP SR č. 8585/2007-3.4/fp zo dňa 27.l1.2007 vznení zmien- vzmysle vyjadrenia MŽP SR č.
6255/2011-3.4/ak zo dňa 24.06.20ll, vyjadrenia MŽP SR č. 8742/2014-3.4/ak zo dňa 05.12.2014
arozhodnutia MŽP SR č. 5726/20l5L3.4/ak zo dňa 20.07.20l5 as podmienkami uvedeného
záverečného stanoviska.

Vzhl'adom ktomu, že boli splnené podmienky stavebného povolenia anásledných zmien,
stavba je uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní, resp. projektovej dokumentácie overenej vkonaní ozmene stavby pred dokončením a
v kolaudačnom konaní neboli zistené nedostatky a d6vody, 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 posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).

Q..

Doruěí sa úěastníkom konania:

1. Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava-mestská čast' Karlova Ves
v zastúpení FORMAT, spol. s r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava

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

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

Na vedomie dotknutým orgánom:

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

3.

4.

4



5. Krajské riaditel'stvo hasičského azáchranného zbom v Bratislave, Radlinského 6, 811 07
Bratislava l

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP - zhradiska odpadového hospodárstva,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Hlavné mesto SR Bratislavy, oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne
námestie 1, 814 99 Bratislava l

9. Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
10. Ministerstvo životného prostredia SR, odbo; environmentálneho posudzovania, Nám. E. Štúra

1, 812 35 Bratislava 1

6.

7.
8.

Na vedomie:

11. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
12.spis
13. a/a - 2x

Vybavuje: Ing. Paulech 02 707 11313 andrei.paulecl@ykarlovaves.sk
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