
ZVEREJNENIE INFORMÁCIE

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 § 120 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,stavebný zákon"), podra S, 3a ods. 4) zákona č. l 35/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení
neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon"), podra S, 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR
č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých p5sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky, v znení neskorších predpisov, podra čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy,,
týmto

zverejňuje

kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu:

s názvom:

objekt:

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

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

bez príloh, týkajúcej sa stavby, vo vzt'ahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo
zist'ovacie konanie podra osobitného predpisu.

'Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zist'ovacom konaní
sprístupnené na webovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./

SÚ

Do podkladov povorovacieho konania je možné nahliadnut' na miestnom úrade mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka č.8, Bratislava, č. dverí 162, v pondelok
a v stredu od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod., prfpadne v inom dohodnutom termíne.

Táto informácia je zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

nna":Yrmadznvee3':"aÍbneunli'í:a l,. ;, .,í g% - ? ?ť =í'
Dátum zvesenia

z úradnej tabuli (po právoplatnosti)
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA- KARLOVA VES

NAM. SV. pnxryrišŮ-Í
842 62 BRATISLAVA 4
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Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Špeciálny stavebný Úrad pre komunikácie
Ing. Zuzaria MajernÍková
Nám. Sv. Františka 8
84262 Bratislava 4

řlaša zn.: 185/FO/2018 V Bratislave, dňa: 15.10.2018

Dostavba areálu WESTEND, PolyFunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava
50 205 Areálové spevnené plochy, Čast' vjazd do garáží
- návrh na vydaiiie povolenia na užívanie pozemnej koínunikácie

V zastÚpení stavebnÍka, spoločnosti Westend Crossing, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava, v súlade s íideleným písomným plriomocer'istvom 70 dňa 15.10.2014,

Vec:

podávarne

podl'a zákona o pozemných komunikáciách a §§ 79 a 80 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
a E3 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z.,

návrh na vyďanie kolaudačného rozhodnutia

íía stavbu Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava
v rozsahu stavebného objektu:

50 205 Areálové spevnené plochy, čast' vjazd do garáží

K našej žiadosti uváďzame :

1. Názov a adresa stavebníkai

stavebník zastúpený :

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

2. OznaČenie a miesto stavby:

- oznacenie stavby: Dostavba arealu WESTEND, Polyfunkcny ob)ekt CROSSING, Du"bravska' cesta
Bratíslava
50 205 Areážové spevnené ploctíy, čast' vjazd do garážíí

- rniesto stavby: Bratislava, Dúbravská cesta, kat. územie Karlova Ves, na pozemku, parc. č.
a) registra -rC' 2627 / 3St vedeny" ría LV č? 1195/ vo vlastnaictve stavebniakaz V/estend Crossing, S. r?

o.,
b) registra ,,E" 22307/1, vedený na LV Č. 4971, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava,

Primaciálne námest?e 1, 814 99 Bratislava (v dotknutej časti totožríá s parcelou regista ,,C"
2620,/1, LV nezaložený), vz'čatí k pozemku preukázaný dohodou o podmienkach úpravy časti MK
IL triedy Dúbravská cesta zo dňa 12.06.2015



3. Dátum a čÍslo stavebného povolenia: č. KV/SU/2908/2015/12505/ZM, zo dňa 09.09.2015,
právoplatné 13.10.2015.
Stavba sa realizuje vsúlade so stavebným povolením a podl'a PD overenej vstavebnom konaní,
s výnímkou drobných nepodstatných zmien.

4. Termín dokončenia príslušnej časti stavby: 20.11.2018

5. Náklady príslušnej časti stavby: 12.790,- €

6. Zoznam účastnÍkov konania :
Westend Crossing, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratíslava, Primaciáíne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
FORMAT, spol. s. r. o., Handlovská č. 19, 852 89 Bratislava

Ostatné doklady, ako aj d'alšiu projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia dotknutej časti stavby,
potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží na miestnom zisťovaní spojenom s ústnym
konaním, ktoré navrhujeme zvolať na deri 22.11.2018 o 13.30 hod. so stretnutím pozvaných pred
vstupom na stavenisko.

@ÍÍŤ FDRMAT, spoL s.r.o.
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Ing.Pav«'l Forgáč
konatel'

Prílohy:
plnomocenstvo
právoplatné stavebné povolenie
Zákres kolaudovanej stavby do KM (1 x digitálnej, 1 x KN)
KM, LV č. 1195, 4971, výpis registra C pre parcelu 2620/1, grafická identifíkácia parcely 2620/1
dohoda o podmienkach úpravy Časti MK II. triedy Dúbravská cesta zo dňa 12.06.2015
2 x PÍsomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na kolaudáciu, 10/2018
PD skutočného vyhotovenía stavby na CD
Doklad o úhrade právneho poplatku vo výške 60,- €

Na vedomíe:
Westend Crossing, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava


