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VMESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVÁ VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
č.3.: KV/SU/1010/2018/8493/AP Bratislava 16.05.2018

ZVEREJNENIE INFORMÁCIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej
stavebný úrad), podl'a § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, 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 aozmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom
plánovaní a stavebiiom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, §7a ods. 2
písm.i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podl'a § 58a ods. 3 v spojení s § 68
stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa
zákon 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 zverejňuje kópiu žiadosti o zmenu stavby pred dokončením.

Stavebník:

v zastÚpenÍ:
podal dňa:
Názov stavby:

Westend Crossing, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 2 Bratislava
FORMAT, spol. s r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava
15 .Ol.20l8 žiadost' o zmenu stavby pred dokončením
,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkí:ný objekt CROSSING,
Dúbravská cesta Bratislava"

Miesto stavby: Dúbravská cesta, Bratislava parc. č. 2627/1, 2627/16 v k. ú. Bratislava
- Karlova Ves

polyfunkciaÚče} stavby:

P6vodná stavba bola posudzovaná v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.
MŽP sa vyjadrilo nasledujúcimi stanoviskami a vyjadreniami, ktoré sú prístupné a webovej
stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia :

záverečné stanovisko MŽP SR č. 8585/2007-3.4/fp zo dňa 27. 11.2007
vyjadrenie MŽP SR č. 6255/201 1-3.4/ak zo dňa 24.06.2011
rozhodnutie MŽP SR č. 5 726/201 5-3.4./ak zo dňa 20.07.2015
vyjadrenie MŽP SR č. 8742/2014-3.4./ak zo dňa 05.l2.2014

*

*

*

*

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie oumiestnení stavby č. SÚ
2011/2010/2843/124/ÚR/Skk zo dňa 29.07.20ll, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
22.08.2015. Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka predÍžil platnost' územného
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby rozhodnutím č. KV/SU/689/2013/5191/KS zo
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dňa 16.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.20l3. Územné rozhodnutie bolo
zmenené rozhodnutím č. KV/SU/311/2015/16943/KJ zo dňa 30.l1.20l5, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 16.l2.2015. Stavebný objekt SO 302 bol povolený stavebným povolením
č. KV/SU/2351/2015/12393/AP zo dňa 25.08.20l5, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
05.10.20l5. Stavebné objekty SO 10101, SO 101.2, SO 501.02 boli povolené rozhodnutím
o povolení zmeny stavby pred dokončením č. KV/SU/177/2016/5184/KJ zo dňa 14.03.2016,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 05.04.2016.

Dňom podania žiadosti bolo v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní
(d'alej správny poriadok) začaté stavebné konanie vo veci povolenia navrhovanej zmeny
stavby pred dokončením podl'a §60 v spojení s § 68 stavebného zákona.

Táto informácia je v súlade s 58a ods. 3 stavebného zákona zverejnená na úradnej tabuli
a webovom sídle MČ Bratislava Karlova Ves.
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Dátum vyvesenia: -1 f?C,, ')h '1';0 Dátum zvesenia:

Podpis a pečiatka Podpis a pečiatka:
MIESTNY ÚRAD M5SJ,SKEJ ČASTI
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Vybavuje: Ing. Paulech 02/707 1l 313
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orma FORMAT, spol . s. r. o.

Handlovskál9,P.O.BOX89,85289BRATISLAVA, tel'0905398720,0907319430

SpoloČnost" je zapísaná v Obchodnom registrí Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka 792/B
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Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Stavebný Úrad
Ing. Drahoslava Hambálková
Nám. Sv. Františka 8
84262 Bratíslava 4
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Našazn.: 007/FO/2018 V Bratislave, dňa: 15.01.2018

Dostavba areálu WESTEND, Poíyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratíslava
50 302 Prekládka STL píynovodu
50 101.01 Spodná stavba, blok T
50 101.02 Spodná stavba, blok Z
50 501.02 Podchytávanie Časti základov Westend Court
- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončerím 2

Vzastúpení stavebníka, spoločnosti Westend Crossing, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava, v súlade s udeleným pÍsomným plnomocenstvom zo dňa 15.10.2014,

Vec:

žiadame

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

na stavbu Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, DÚbravská cesta
Bratislava, v rozsahu stavebných objektov:

50 302 Prekládka STL plynovodu
ktorý bude povolenÍm Zmeny stavby pred dokončením 2 vypustený

50 101.01 Spodná stavba, blok T
50 101.02 Spodná stavba, blok Z
50 501.02 Podchytávanie časti základov Westend Court
ktoré budú povolerím Zmeny stavby pred dokončením 2 zmenené

Stavba bola umiestnená Územným rozhodnutím Mestskej časti Bratíslava - Karlova Ves, č. j. SÚ-
., zo dňa 29.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 22.08.2011. Platnost'2011/2010/2843/124/ÚR/Skk, zo dňa 29.i

územného rozhodnutia bola predlžená rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - 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 č. j.
KV/SU/311/2015/16943/KJ, zo dňa 30.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2015.
Stavený objekt 50 302 bol povolený stavebným povolenÍm č. KV/SU/2351/2015/12393/AP,
25.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dřia 05.10.2015.
Stavebné objekty 50 101.01, 50 101.02, 50 501.02 boli povolené rozhodnutím o povolerí zmeny stavby
pred dokončením č. KV/SU/177/2016/5184/Kl, zo dňa 14.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
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K našej žiadosti uvádzame:

1. Názov a adresa stavebnÍka:

navrhovatel' zastúpený :

Westend Crossing, s. r. o.,
Dvořákovo nábrežíe 10, 811 02 Bratislava
FORMAT, spol. s. r. o.
Handlovská č. 19, 852 89 Bratislava

2, Druh, ÚČel a miesto stavby:

druh stavby: polyfunkčná pozemná stavba
miestostavby: Bratislava, Dúbravská cesta, k. ú. Karlova ves, na pozemkoch, parc. č. 2627/1,

2627/16, 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:
50 302 Prekládka STL plynovodu
50 101.01 Spodná stavba, blok T
50 101.02 Spodná stavba, blok Z
50 501.02 Podchytávanie časti základov Westend Court

stavebným povolením projektovou4, Opis zmien a ich porovnanie
dokumentáciou:
50 302 Prekládka STL plynovodu

stavebný objekt sa vypúšťa z d6vodu zapusteníe obvodovej steny Spodnej stavby od Lamačskej
o 200 mm smerom do interiéru medzi osami 8 a 9 čím sa zvýši odstupová vzdialenosť spodnej
stavby od STL plynovodu na normovú vzdialenost' 2100 mm, z uvedeného d6vodu sa nebude
realizovať 50 302 Prekládka STL plynovodu,

50 101.01 Spodná stavba, blok T
50 101,02 Spodná stavba, blok Z

zrnena polohy výťahových jadier na 1. PP až 4.PP vrámci p6dorysu, so zachovaním ich
geometrického rozmeru, z d6vodu zmeny dispozičného riešenia 1. NP, výt'ahy v novom dispozičnom
riešení sÚ s jednostranným výstupom oproti p6vodnému riešeniu s obojstranným výstupom,
zmena dopravného značenia v garáži na 1. PP z d6vodu vyčlenenia parkovacích miest verejného
parkovania a jeho oddelenia rampou od zbytku garáže,
zmena dispozíčného riešenia miestností operátorov a serverovne na 1. PP v oboch objektoch, so
zachovanÍm ich vonkajších rozmerov,
zmena dispozičného riešenia miestností zázemia pre cyklistov na 1. PP voboch objektoch, so
zachovaním ich vonkajších rozmerov,
zrušenie miestnosti pre sklad PHM pre motorgenerátor ako nepotrebnej v prospech exteriéru,
rozdelenie miestnosti 5.-1.N.24 ako skladu na dve miestnosti, jedna ako sklad a druhá pre
umiestnenie technológie fontány,
zmena dispozičného riešenia miestností zázemia pre cyklistov na 1. PP voboch objektoch, so
zachovaním ich vonkajších rozmerov,
využitie priestoru pod rampou na poslednom podzemnom podlaží na sklad, p6vodne bol tento
priestor bez vyuŽitia a bez prístupu,
presun regulačných staníc plynu z miestností S.-1.T.14 a S.-1.N.02 na 1. PP do fasády na úrovni 1.
NP, miestnosti budú využité ako sklady,
zapustenie obvodovej steny od Lamačskej o 200 mm smerom do interiéru medzi osami 8 a 9 a tým
zvýšenie odstupovej vzdialenosti stavby od STL plynovodu na normovú vzdialenosť 2100 mm,
z uvedeného d6vodu sa nebude realizovať 50-302 Prekládka STL plynovodu.

50 501.02 Podchytávanie časti základov Westend Court
- objekt rieši len oporný múr slÚžiaci k vytvoreniu platformy pre p6vodný dieselagregát.
Podrobný opis zmien je zrejmý z priloženej PD pre povoleníe ZSPD 2, ktorého súčasťou je aj
porovnávacia dokumentácia.
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3. Predpokladaný termín dokončenia stavby: do 12/2020

4. Parcelné čísla stavebných pozemkov:
Vlastník

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

r Pozemok, parc. č.

r 2627/1, 2627/16

LV Č.

r 1195

?Vzt'ahk
pozemku

ffl
5. Názovasídíoprojektanta: Ing.VladimÍrValent

Helika, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

6. Predpokladané náklady na zmenu stavby 2: 150.000,- €

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 Bratíslava
Ing. Vladimír Valent, HELIKA, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Združenie domových samospráv, zastúpene predsedom Marcelom Slávikom,
Bratislava

P.O.Box 218, 850 00

K nášmu návrhu príkladáme :
1. plnomocenstvo zo dria 15.10.2014
2. 2! x PD ZSPD 2 (súhrnná časť + stavebná Čast' povol'ovaných 50)
3. 1 x PD ZSPD 2 pre MZP SR
4. 2 x zákres stavby do KM
5. kÓpiu z KM
6. výpis z LV Č. 1195
7. právoplatné stavebné povolenie
8. právoplatné povolenie ZSPD
9. oznámenie RUVZ BA, Č. HŽP/11977/2017, zo dňa 30.06.2017
10. závázné stanovisko RUVZ BA, č. HZP/8917/2015, zo dňa 21.05.2015
11. stanovisko KR HaZZ BA, č. KRHZ-BA-OPP-706-001/2017, zo dňa 12.07.2017
12. stanovisko MV SR, KR PZ BA, KDI, Č. KRPZ-BA-KDI3-43-145/2017, zo dría 03.07.2017
13. stanovisko ÚNaSS, č. 78/SK/2016/Ko, zo dňa 18.07.2017
14. vyjadrenie SZTP, Č. 173/2017, zo dňa 23.06.2017
15. odborné stanovisko TI, a.s., č. 1971/1/2017, zo dňa í3.07.20l7
16. vyjadrenie ZSD a.s., č. CD 47887/2017, zo dňa 22.06.2017
17. vyjadrenie ZSD a.s., č. CD 71627/2015, zo dňa 02.12.2015
18. vyjadrenie SP,P, a.s., č. TD/KS/03,68/2017/Pe, zo dňa 18.10.2017
19. vyjadreníe OÚŽP BA, OOH, Č. OÚ-BA-OSZP3-2017/073799/CEM/IV, 3o dňa 13.11.2017
20. 2 x PÍsomné vyhodnotenie pripomienok záverečného stanoviska MŽP SR k návrhu na začatie konania o

povolení ZSPD
21. doklad o Úhrade správneho poplatku v hodnote 400,-€

'? FORMA7: spoí. s.r.o.
Har,61ovská í9, P.0.Box 89, 852 89 BA
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Ing. Pavol F o r g á Č

konatel'

Prílohy: podl"a textu
Na vedomie: Westend Crossing, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava




