
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. KV/SU/ 1 20/20 1 9/ 1 635/ 1/ZM V Bratislave dňa 30. januára 2019

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre
miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podra el
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (d'alej ,,stavebný zákon"), podl'a § 3a ods. 4) zák.č.l35/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách, v znení neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon"), podra § 2 písm. a) a § 4
ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej
správy
Štatútu

na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b)
hl. m. SR Bratislavy, d'alej podl'a §§ 46 a 47 zákona č.71/1961 Zb. o správnom

konaní, v znenf neskorších predpisov, (d'alej ,,správny poriadok"), na podklade vykonaného
konania rozhodol takto :

podra § 81 a § 82 stavebného zákona, v spojení s § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona apodra pííslušných
ustanovení správneho poriadku, po vykonanom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym
zist'ovanÍm,

povol'uje užívanie

stavby:

objekt:

,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING,
Dúbravská cesta, Bratislava, Spodná stavba?
SO 205 Areálové spevnené plochy, čast' vjazd do garáží,

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

na základe: návrhu na kolaudáciu stavby zo dňa 15.lO.2018,

miesto stavby: na pozemku registra EKN parcely číslo 22307/l katastrálne územie
Karlova Ves, Bratislava, (d'alej k.ú. Karlova Ves, Bratislava), z ktorej
bola vytvorená nová parcela č. 2620/32 k.ú. Karlova Ves, Bratislava,
podl'a geometrického plánu č. 19/2018, ktorý autorizačne overil
'autorizovaný geodet a-kartograf Ing. Pavol Štefek dňa 09.10.2018
aúradne overil pracovník Okresného úradu Bratislava, katastrálny
odbor, dňa 22.1l.20l8 pod č. Gl-2531/2018,
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účel stavby: inžinierska stavba - úprava existujúceho chodn&a a vjazd do
podzemných garáží (podl'a S, 43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),

podra dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, overenej stavebným úradom
v kolaudačnom konaní stavby, ktorá tvorí nedelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia,

popis stavby:
Predmetom kolaudácie je vjazd do garáže. Vjazd do podzemnej garáže je zrealizovaný ako
obojsmerná, dvojpruhová komunikácia o premennej š'írke 6,00 - 15,02 m, s napojením na
Dúbravskú cestu-. Píístupová komunikácia je o dÍžke 4,41 m a je v pozdÍžnom sklone 11 %.
Vjazd do garáží križuje existujúci chodník šírky 2,00 m. V rámci vjazdu sa upravil len v
najnevyhnutnejšom rozsahu. V mieste priechodu pre chodcov je zriadená bezbariérová úprava
a položil sa pás dlažby so štruktúrovaným povrchom pre nevidiacich a slabozrakých. Od
asfaltových pl6ch je oddelená záhonovým obrubníkom uloženým v úrovni dlažby.

Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves vydané:
rozhodnutie o umiestnení stavby č. S'[?J20ll/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
16.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.20l3,
závázné stanovisko č. KV/SU/2361/2015/6867/AP zo dňa 13.05.2015, ako súhlas
s vydanfm stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
stavebné povolenie č. KV/SU/2908/2015/12505/ZM zo dňa 09. septembra 2015,
právoplatné dňa 13.lO.2015.

dňa20

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

1. Stavba sa bude užfvat' v súlade s týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívan?í musí byt'
vopred odsúhlasená stavebným úradom.

2. Stavba sa m5že užívat' na povolený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

3. Neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia je dokumentácia skutočného vyhotovenia
stavby, overená stavebným úradom v kolaudačnom konaní.

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávat' po
celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdatel'ovi a
pri odstránení stavebnému úradu.

5. Vybudovaný objekt zostáva v správe a údržbe stavebníka, ktorým je:
spoločnost" Westend Crossing, -a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 'Í02 Bratislava 1, IČO 47
928 905.

6. Stavebník je povinný vybudovaný objekt udržovat' v bezpečnom schodnom a zjazdnom
stave.

7. Počas užívania stavby musia byt' stále dodížiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia l'udí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
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8. Podra stanoviska Krajského riaditerstva PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, č.
KRPZ-BA-KDI3-194/2018 zo dňa 18.01.2019, cit.:

,,KDI KR PZ vBA, ako dotknutý orgán štátnej správy vo veciach bezpečriosti
aplynulosti cestnej premávky (d'alej len ,,KDI"), súhlasí svydatúm kolaudačného
rozhodnutia predmemej stavby a s trvalým u)zívaním. POD zodpovedá skutočnému stavu.

KDI po)zaduje, aby v prípade akýchkorvek zmien a/alebo doplnkov, ktoré majú vplyv
na organizáciu dopravy bol predlozený projekt organizácie dopravy na prerokovanie
aodsúhlasenie. Kazdú zmenu vorganizácii dopravy je nutné prerokovat' sKDÍ
a s cestným správnym orgánom.

Zistené nedorobky: stavebník odstráni drobné nedorobky, ktoré boli zistené na stavbe,
chýbajúce dz 2x IP 6.

Uvedené nedorobky budú zaslané e-mailom, po ich odstránení. Predmetné nedorobky
nebránia v uzívaní objektu ani vo vydaní kolaudačného rozhodnutia, KDI súhlasí bez
d'alších pripomieriok."
Stavebník stavebnému úradu písomne oznáíni splnenie tejto podmienky.
Termín: bezodkladne.

Kolaudačné rozhodnutie je zároveň vzmysle § 82 ods. 5 stavebného zákona
osvedčením, že stavba je spósobilá na prevádzku.

V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad preskúmala návrh
zo dňa 15.lO.2018, stavebníka - spoločnosti 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, IČO 17 316 671, na vydanie kolaudačného rozhodnutia
na stavbu s názvom:

,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING,
Dúbravská cesta, Bratislava, Spodná stavba?

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

na pozeínku registra EKN parcely číslo 22307/l k.ú. Karlova Ves, Bratislava, z ktorej bola
vytvorená nová parcela č. 2620/32 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, podl'a geometrického plánu č.
19/2018, ktorý -autorizačne overil autorizovaný geodet a kartograf Ing. Pavol Štefek dňa
09.lO.20l8 aúradne overil pracovník Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, dňa
22.ll.2018 pod č. Gl-2531/2018.
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves vydané:

rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ 2011/2010/2843/124/ÚR/Skk zo dňa 29.07.2011,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 22.08.201l,
predÍženie platnosti územného rozhodnutia č. KV/SU/689/2013/5191/KS zo dňa
16.04.2013, ktoré nadobudlo 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 13.10.2015.
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Na podmieňujúcu investíciu bolo vydané nasledujúce povolenie:
Pre objekty vodnej stavby vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, kolaudačné rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2018/063698/JAJ/IV-6220 zo dňa
05.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 27.09.2018.

Dňom podania návrhu podra § 79 stavebného zákona sa začalo kolaudačné konanie.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako pííslušný stavebný úrad I. stupňa, listom č.
KV/SU/2229/2018/16844/ZM zo dňa 17.10.2018 oznámila začatie kolaudačného konania

horeuvedenej stavby. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním sa konalo dňa 22.
novembra 2018, z konania bol spísaný protokol.

Bolo konštatované, že stavba je zrealizovaná podra dokumentácie skutočného
vyhotovenia stavby, overenej stavebným úradom v kolaudačnom konaní stavby, ktorá tvorí
nedeliternú súčast' tohto rozhodnutia.

Definitívne dopravné značenie, bolo odsúhlasené v Operatívnej komisii pri oddelení
prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy v dňoch 16. 10.2018 a 23.10.2018. Týmto
bolo zároveň odsúhlasené aj nové dopravné značenie na ulici Dúbravská cesta (po jej oprave),
ktoré bude zrealizované až po uvedení novovybudovaného parkovacieho domu do užívania.

Dotknuté orgány zaujali k vydaniu kolaudačného rozhodnutia súhlasné stanoviská, a to
nasledovne:

KRHaZZ v Bratislave stanoviskom č. KRHZ-BA-OPP-2018/000810-002 zo dňa 23.11 .2018,
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového
hospodárstva, stanoviskom č. OÚ-BA-OSZP3-2018/103597/CEM/IV zo dňa 12.1l.20l8,
Únia nevidiacich aslabozrakých Slovenska stanoviskom č. 40/KR/2018/Ko zo dňa
03.12.2018, Magistrát hl. mesta SR Bratislava - odd. správy komunikácií, referát správy
a údržby pozemných komunikácií stanoviskom zo dňa 05.12.20l8, Krajské riaditerstvo PZ
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát stanoviskom č. KRPZ-BA-KDI3-194/2018 zo dňa
18.01.2019 s podmienkou, ktorá bola zapracovaná do podmienky č. 8 tohto rozhodnutia.

Dňa 18.Ol.20l9 bolo na stavebný úrad doručené závázné stanovisko č. 3950/2019-
1.7./ak zo dňa 03.Ol.2019, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia
environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania.
Závázným stanoviskom bol potvrdený súlad návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia so
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, aso záverečným stanoviskom č.
8585/2007-3.4/fp zo dňa 27.11.2007, v znení zmien v zmysle vyjadrenia č. 6255/201 l-3.4/ak
zo dňa 24.06.201l, vyjadrenia č. 8742/2014-3.4/ak zo dňa 05.12.2014 arozhodnutia č.
5726/2015-3.4/ak zo dňa 20.07.2015 a s podmienkami uvedeného záverečného stanoviska.

Vybudovaný objekt zostáva v správe a údížbe stavebníka.
V kolaudačnom konaní bolo zistené, že boli dodržané podmienky určené v stavebnom

povolení a všeobecne technické požiadavky na výstavbu.
Ku kolaudačnému konaniu boli predložené nasledovné doklady:

doklady preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podra osobitných predpisov
atechnických noriem + vyhlásenia výrobcu ozhode stavebných výrobkov, geodetický
protokol - vytýčenie stavebného objektu, geometrický plán, dokumentácia skutočného
vyhotovenia stavby, projekt trvalého dopravného značenia, určenie použitia dopravných
značiek azariadení, porealizačné zameranie stavebných objektov - geodetická čast',
Potvrdenie č. 20181018 oevidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby, Zápis o odovzdaní aprevzatí, kópia katastrálnej mapy, listy vlastníctva, stavebné
povolenie, povolenie pre podmieňujúcu investíciu, stavebný denník, výpis z obchodného
registra, plnomocenstvo pre spoločnost' Formát, spol. s r.o., oznámenie o zmene právne5
formy, Zmluva o postúpení práv a povinností stavebnflca.
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.éUžívaním stavby nebude ohrozený život, bezpečnost' a zdravie os5b, ani životni
prostredie. V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebnflc zaplatil podra položky č. 62a písm. g) zákona č. 145/1995 Zb. správny
poplatok.

Vzhl'adom na horeuvedené dí"vody rozhodol špeciálny stavebný úrad pre rniestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastnfk konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia
(doručenia). Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

Í?%"

starostka

Prfloha:

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, overená stavebným úradom v kolaudačnom
konaní (stavebn& prevezme osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie 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 Formát, spol. s r.o., Handlovská
19, 852 89 Bratislava 5, IČO 17 316 671
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'
(podra § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov)
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II. Na yedomie:

1. Magistrát hl. mesta SR Bratislava - odd. správy komunikácií, referát správy a údížťy
pozemných komunikácií, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1

2. Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 81107
Bratislava l

Krajské riaditerstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska ul. č. 14,
812 28 Bratislava l

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 4, 841 0l Bratislava 4
Ok?resný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového
hospodárstva, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3

6. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia,
Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. E. Štúra 1, 812 35 Bratislava l - po
nadobudnutí právoplatnosti

3.

4.

5.

III. No vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2xspis

Vybavuje: Ing. Majerníková

Verejná vyhláška

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

I)atulNl zvereJ'nent'a 05, O Z . A ..! q
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis: rt41ESTí'JY Ú HESTSKEJ (,ASTI

BRATIS, RLOVA VES
xAM. ríšŮ-s
842 62 BRAT!SLAVA 4

-58-

Dátum zvesenia

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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