
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"), podl'a § 120 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znenf neskorších predpisov (d'alej
,,stavebný zákon"), podl'a S, 3a ods. 4) zákona č. l 35/196 l Zb. o pozemných komunikáciách, v znení
neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon"), podra F:3 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR
č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých p«"sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie.e)
územné celky, v znení neskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy,,
týmto

zverejňuje

kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu:

s názvom:

objekty:

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

SO 202 Lamačská cesta, úprava chodníka
SO 204.02 Dúbravská cesta, oporné múry
SO 204.03 Dúbravská cesta, terénne schody - čast'l
SO 205 Areálové spevnené plochy - čast'l,

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./

Sll

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., prípadne v inom dohodnutom termíne.

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

Dátum zverejnenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:
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Dátum zvesenia

z úradnej tabuli (po právoplatnosti)
Pečiatka a podpis:
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Mestská čast' Bratjslava - Karlova Ves
Špecíálriy stavebný úrad pre komunikácie
Ing. Zuzana Majerníková
Nám. Sv. Františka 8
84262 Bratislava 4

ívaša zn.: 184/FO/20í8 V Bratislave, dňa: i5.10.2018

Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava
50 202 Lamačská cesta, úprava chodníka
SO 204.02 DÚbravská cesta?, oporné múry
50 204.03 DÚbravská cesta, terénne schody, časť 1
50 205 AreMové spevrienó plochy, čast' 1
- návrh na vydaníe povolenia na užívanie pozemnej komunikácie

V zastúpení stavebnrka, spoločnosti Westend Crossing, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrezie 10, 811 02
Bratislava, v sÚlade s ude]enýi'r'i písomným plnomocenstvom zo dňa 15.10.2014,

podávame

Vec:

podl'a zákona o pozemných koí'nunikáciách a §§ 79 a 80 zákona Č. 50/1976 Zb. v znenÍ neskorších predpisov
a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z.,

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

na stavbu Dostavba areálu WESTEND, %lyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava
v rozsahu stavebného objektu:

Lamač'ská cesta, úprava chodríka
Dúbravská aasta, oporné mÚry
Dúbravská cesta, terénne schody, čast' 1
AreMové 6pevnené plochy, časť 1

K našej žiadosti uvádzame :

1. Názov a adresa stavebnÍka:

stavebník zastůpený :

50 202
50 204.02
50 204.03
50 205

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

2i Označenie amiestostavby:

- označenie stavby: Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta
Bratislava
50 202 Lamačská cesta, Úprava chodmka
50 204.02 DÚbravská cesta, oporné mÚry
50 204.03 Dúbravská cesta, terénne schody, čast' 1
50 205 ? Areá»ové spevnené plochy, časť Í

- miesto stavby: Bratislava, Důbravská cesta, kat. územie Karlova Ves, pozemok, parc. č.:
a) 2627/1, 2627/16, 2627/20, 2627/35, 2627/36, 2627/37, 2627/38, 2627/39,

2627/40, 2627/41, 2627/42, 2627/43, vedené na LV č. 1195, vo vlastníctve stavebníka,
Westend Crossing, s. r. o.,
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b) 2627/12, 2627/17, 2628/26, vedené na LV č. 2304, vo vlastníctve Lamačská 1, a.s.,
Kar?oveská 34, 841 04 Bratislava, vzt'ah k pozernku preukázaný zmluvou o BZ o zriadení vecných
breínien zo dňa 01.12.2015, v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.12.2015

c) 2628/32, vedený na LV č. 1079, vo vlastníctve Dúbravská, a.s., Karloveská 34, 841 04
Bratislava, vzt"ah k pozemku preukázaný zmluvou oBZ ozriadení vecných bremien zo dňa
01.12.2015.

3. Dáturn a číslo stavpbného povolenia: č. KV/SU/714/2016/3985/1/ZM, zo dňa 16.03.2016,
právoplatné 25.04.2016.
Stavba sa realizuje vsÚlade so stavebným povolením a podl"a PD overenej v stavebnom konaní,
s výnirnkou drobných nepodstatných zmien.

4. Terrnín dokončenia príslušnej časti stavby: 20.11.2018

5. Náklady prísluŠnej časti stavby: 169.520/- €

6. Zoznam účastríkov konania :
Westend Crossing, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Lamačská 1, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
DÚbravská, a.s., Kadoveská 34, 841 04 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 zist'ovaní spojenom s ústnym
konaním, ktoré navrhujeme zvolať na deň 22.11.2018 o 13.00 hod. so stretnutím pozvaných pred
vstupom na stavenisko.

f6'? FORMA7; spo/. s.r.o.
Haííí!lovská '19. P.9.BOX 89, 852 89 BA
ičo.iraíseyí Íí,opŇ:

ITh ';.?' I?
Ing. Pavol F'o rga«.

konatel'

Prílohy:
plnomocenstvo
právoplatné stavebné povolenie
odpoved' stavebného Úradu zo dřia 26.07.2018
Zákres kolaudovanéj stavby do KM (1 x digitálnej, 1 x KN)
KM, LV č. 1195, 2304 a 1079
zmluva o BZ o zriadení vecných bremien zo dňa 01.12.2015, v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.12.2015
(Lamačská 1, a. s.)
zrnluva o BZ o zriadení vecných bremien zo dňa 01.12.2015 (Dúbravská, a. s,)
2 x Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na kolaudáciu, 10/2018
PD skutočného vyhotovenia stavby na CD
Doklad o Ůhrade právneho poplatku vo výške 250,- €

Na vedomie:
Westend O'ossing, s. r. o., Dvořákovo nábrezie 10, 811 02 Bratislava


