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

- j-:Č. i.: KV/SU/537/2019/7194/AP Bratislava 09.04.2019

VKOLAUDAČN' ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný
úrad), podra § 117 ods. l 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. oštátnej 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 neskoršíích
predpisov, podl'a §82 v spojení s § 68 stavebného zákona

povol'uje užívanie stavby

Westend Crossing, a.s., Karloveská 34, Bratislava - mestská casť Karlova Ves
84104

FORMAT, spol. s r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava
,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská
cesta, Bratislava? v rozsahu stavebných objektov:
SO 101.11 Horná stavba, blok T (v obmedzenom rozsahu)
SO 101.12 Horná stavba, blok Z (v obmedzenom rozsahu)
SO 206 Sadové úpravy (v obmedzenom rozsahu)
SO 414 STL prípojka plynu
SO 416 Areálové osvetlenie (v obmedzenom rozsahu)

Miestostavby: Dúbravskácesta,parc.č.2627/1,2627/16,2627/35,2627/36,2627/37,2627/38,
2627/39, 2627/40, 2627/41, 2627/43 vedených na LV č. 1195 v k. ú. Karlova
Ves, Bratislava

Účel stavebného objektu: Polyfunkčný, obchodno-administratívny objekt

Navrhovatel':

v zastÚpenÍ:
Názov stavby:

Stručný popis:
SO 101.11 HORNÁ STÁVBÁ, BLOK T
Horná stavba bloku T je polyfunkčným objektom prevažne administratívneho charaktem a

tvorf juhovýchodný dilatačný -ceÍok.- Vstupný vestibul v module G-l 15 na 1. NP má vchody od
LamaŇskej -cesty a od Dúbravskej cesty cez medziblokové nádvorie. Verejnosti prístupný parter
tvoria variabilné deliterné prevádzky občianskej vybavenosti (predajne, služby), priestory
samoobslužnej kantíny s kuc-hyňou a- zázemím (moduly G-l 8-14 1.NP), resp. spodná úroveň
samostatného -dvojpodÍažného administratívneho prrestom 3užného traktu bloku. Nadzemné podlažia
od 2. NP tvoria-variabilné prenajímaterné skupiny administratívnych priestorov. V bloku T je
navrhnutých šest' administratí-vnych podlaží (2.-7-.NP). Dispozície bez vrnÍtorných deliacich nosných
stien (s -výnimkou jadier) umožňujú vytvárat' r«5zne variácie bunkových i vel'kopriestorových
pracovní s r8znym-podielom prenajímaterných plóch. Technologická nadstavba na úrovni 8.
nadzemného podÍažia-obsahuje kotolňu vykuro-vania, strojovňu vetrania a vzduchotechniky, skladové
priestory a pomocné technické priestory.
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Priestory, ktoré nie sú predmetom tohto rozhodnutia:
1.NP.- T.01.N.01-09, T.01.N.27-31 T.01. V12
2.NP: T. 02.N. 74-83, T. 02. V 12
3.NP.- T.03.C.05-06, T.03.N.01-39
4.NP: T. 04. C. 05-06 T. 04.N. Ol-39
5.NP.- T.05.C.06, T.05.N.41-66
6.NP: T.06.C.05, T.06.N.25-54

SO 101.12 HORNÁ STAVBÁ, BLOKZ
Horná stavba bloku Z je polyfunkčným objektom prevažne administratívneho charakteru a tvorí
severozápadný dilatačný celok. Vstupný véstibul v module E-.G 06 na 1. NP má vchody od
Lamačskej cesty a od Dúbravskej cesty cez medziblokové nád<rorie. Verejnosti prístupný parterprÍ:

užbatvoria variabilné delitel'né prevádzky občianskej vybavenosti (predajne, služby),- priestory
samoobslužnej kantíny s kuchyňou a zázemím (moduly G-l 8-14- 1.N@), resp. spodná úroveň
samostatného dvojpodÍažného aaministratívneho pri:estorujužného traktu bloku. Nadzemné podlažia
od 2. NP tvoria variabilné prenajímaterné skupiny administratívnych priestorov. V bloku Zje
navrhnutých osem administratívnych podlaží (2.-9.NP). DispozícÍe bez vnútorných deliacich
nosných- stien (s výnimkou jadier) urnožMujú vivárat' rózne variácie 'bunkových i
vel'kopriestorových pracovní s r6znym podielom prenajímatel'ných pl6ch. Technologická nadstavba
na úrovni 10. nadzemného podlažia obsahuje kotolňu vykurovania, strojovThu vetrania a
vzduchotechniky, dieselagregáty s rozvodňami a príslušenstvom, skladové pri-estory a pomocné
technické priestory.

Priestory, ktoré nie sú predmetom tohto rozhodnutia:
1.NP.- Z.Ol.N.Ol-11, Z.Ol.Vll
2.NP: Z.02.C.05-06, Z.02.N.01-32, Z.02.Vll
3.NP.- Z.03.C.04-05, Z.03.N.01-30
4.NP.- Z. 04. C. 04-05, Z. 04.N. Ol-30
5.NP.- Z. 05. C. 04-05, Z. 05.N. Ol-30
6.NP.- Z. 06. C. 04-05, Z. 06.N. Ol-30
7.NP: Z.07.C.04-05, Z.07.N.01-30
8.NP.- Z. 08. C. 04-05, Z. 08.N. Ol-30
9.NP.- Z. 09. C. 04-05, Z. 09.N. Ol-30

SO 206 SÁDO VÉ ÚPRA TíY
Predmetom SO 206 Sadové úpravy je krajinárske riešenie verejných priestorov

medziblokového, nádvoria, spevnenej plochy pri okružnej križovatke a uličných koridorov Lamačskejcesty, Cesty na Červený most a Dúbravske.j'cesty.
SO 414 PRÍPOJKA PL YNU
Pre riešený areál je v súčasnosti vybudovaná STL prípojka plynu, pričom je v samostatnej

miestnosti na 1.NP osadený fakturačný plynomer a regulačná rada pre-kotolňu existujúcom objekte.
Táto prípojka bude slúžit' pre zásobovanie plynom v objekte ,,T" (Kotolňa a Kuchyňa). Pre objekt
,,z" je navrhnutá nová STL prípojka, ktorá sa napojí na prekladaný STL plynovod IN 200 (90 kPa),
ktorý je vedený v chodníku pred navrhovanou budovou. STL prípojka plynu bude privedená ku
regulaí:nej rade a plynomem, kde sa osadia plynomery pre meranie spotreby plynu zvláÍt' pre Gastro
prevádzku a samostatne pre kotolňu. Na vybudovanie plynovodu sú navrhované tmbky ocel'ové DN
49 bezošvé mat. 11353.1 opatrené bralénovou izoláciou, ktoré majú zaručenú zvaritel'nost'. Celková
dÍžka prípojky bude 2,5 m.

SO 416 ÁREÁLOVÉ OSVETLENIE
Pre vnútroblok sú navrhované parkové stožiare výšky 3 m s úspornými svetelnými zdrojmi,

IP 43/23. Vzdialenosti stožiarov budú do 10 m. Napájanie a ovládanie rozvodu areálového osvetlenia
bude z prislúchajúce rozvádzača spoločnej spotreby objektu s podružným meraním. Vetvy, ktoré
budú napájat' stoŽiare areálového psvetleíÍa budú rozdelené na čast' osvetlenia pre zelenú plochu a
spevnenú plochu umiestnenú pozdÍž novonavrhovaných komunikácii stavebnej lokality.
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Podrobný popis priestorov stavby ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING,
Dúbravská cesta, Bratislava", ktoré nie sú predmetom tohto kolaudačného konania sú uvedené
v ,,Taburke miestností? autorizačne overenej Ing. Vladimírom Valentom reg. č. 5868*Jl s dátumom
11.03 .2019, ktorá tvorí nedeliternú súčast' tohto rozhodnutia.
Predmetom tohto rozhodnutia sú aj zmeny voči dokumentácii overenej stavebným úradom
vstavebnom konaní anásledných zmien stavby pred dokončením, ku ktorým došlo počas
uskutočňovania stavby. Jedná sa o drobné dispozičné úpravy, posuny priečok, dverných otvorov,
sociálnych zariadení na l .NP, 2.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 7.NP v blokoch T a Z.

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

Počas užívania stavby je potrebné dodržiavat' príslušné platné predpisy, týkajúce sa ochrany
životného prostredia, zdravia l'udí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spósobe užívania stavby nie je možné uskutočnit' bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Vlastník stavby je povinný udížiavat' stavbu vdobrom stavebnotechnickom stave tak, aby
nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych ahygienických závad., aby nedochádzalo kjejoad,

'edlžiznehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhradu, a aby sa čo najviac predÍžila jej užívatel'nost', v súlade
s § 86 stavebného zákona.

4. Stavba sa rm5že začat' užívat' na uvedený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Právoplatnost' potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.

5. Neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia je projekt skutočného vyhotovenia stavby overený
zhotovitel'om Ing. Maroš Kollárik ev. č 12761 s dátumom 02/2019 vrátane vyznačenia zmien
oproti dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a s vyznačením priestorov,
ktoré sú a ktoré nie sú predmetom tohto konania autorizačne potvrdený Ing. Vladimírom Valentom
reg. č. 5868*I1 s dátumom 1l.03.2019.

1.

2.

3.

Odóvodnenie:

Stavebný úrad prijal dňa 17.l2.2018 od navrhovatel'a Westend Crossing, a.s., Dvořákovo
nábrežie 10, 811 02 B'ratislava 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 u-miestnenie 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,
ktoré'nadobudlo právoplatnost' dňa 22-.08.2011, rozhodnutie opredÍžení jeho platnosti č.
KV/SU/689/2013/5191/KS zo dňa 16.04.20l3, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.20l3 a ktoré
bolo zmene rozhodnutím ;č. KV/SU/311/2015/16943/KJ zo dňa 30.11.20l5, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 16.12.20l5. Predmetný stavebný objekt bol okrem iných povolený stavebným
povolením č. KV/SU/176/2016/5185/KJ zo dňa 14.03.2016, právoplatnost' dňa 05.04.20l6. Zmena

predmetný objekt bola povolená rozhodnutím č.stavby pred dokončením na
KV/SU/ 1009/20 1 8/ 1 6333/AP zo dňa 09. 10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 21. 11.2018.

Predmetná stavba bola posudzovaná v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP sa
vyjadrilo nasledujúcimi stanoviskami avyjadreniami, ktoré sú prístupné nawebovej stránke
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.ll.2010
vyjadrenie MŽP SR č. 6255/20 l l-3.4/ak zo dňa 24.06.2011
vyjadrenie MŽP SR č. 8742/2014-3.4./ak zo dňa 05.12.2014
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rozhodnutie MŽP SR č. 5 726/20 15-3 .4./ak zo dňa 20.07.20l5
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 neskoršich predpisov, a ktorým samenia a-dopÍňajú niektoré zákony (d'alej len ,,zákon o EIA?), listom č. KV/SU/2524/2018/23323/AP
zo dňa 20.12.20l8 zverejnil kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetného
stavebného objektu s oznámením o začatí 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 v spojení s § 140c ods. 2 stavebného zákona
dotknutému orgánu Ministerstvu životného prostredia SR, odboru environmentálneho
posudzovaniazaslal listom č. KV/SU/537/2019/1368/AP zo dňa 18.01.20l9 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/SU537/2018/1405/AP zo dňa 21.Ol.2019 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 14.02.20l9. Súčast'ou konania bolo aj prerokovanie nepodstatných zmien stavby
uskutočnených počas realizácie stavby, ktoré stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním podra F:3 81
ods. 4 stavebného zákona, nakol'ko sa skutočné realizovanie podstatne neodchyl'uje od dokumentácie
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Priestory, ktoré nie sú predmetom tohto rozhodnutia
sú uvedené v stručnom popise; predmetnú stavbu však možno užívat' nezávisle od týchto priestorov,
ktorých užívanie možno prerokovat' v samostatných kolaudačných konaniach.

Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia boli nasledovné doklady: doklad o zaplatení
správneho poplatku podra zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znenípoplí

Č Kar]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 navrhovatera vkonaní; závázné stanovisko
Okresného úradu Bratislava, odbom krízového riadenia č. OU-BA-OKR?-2019/50610 zo dňa
03.04.20l9; súhlas na trvalé užívanie zdrojov znečist'ovania ovzdušia vydaný Okresným úradom
Bratislava, odborom starostliyosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-2019/032891/KVC/IV zo
dňa 21.02.20l9; potvrdenie o nezmenení pódorysu stavby zo dňa 25.02.20l9; závázné stanovisko
Inšpektorátu práce Bratislava č. IBA-15-67-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 1l.03.2019; stanovisko
Krajského riaditel'stva Hasičského a záchranného zbom v Bratislave č. KRHZ-BA-OPP-20 19/000126-
002 zo dňa 20.02.20l9; zápis oodovzdaní aprevzatí stavby zo dňa 07.02.2019; potvrdenie č.
20190157 o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby zo dňa 12.03.20l9;
potvrdenie č. 20190137 o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby zo dňa
27.02.2019; vyjadrenie Okresného úradu Brat'islava, odboni starostlivosti o ŽP č. OÚ-BAJOSZP3-
2019/035183-3/CEM/IV zo dňa 11.03.2019; energetický certifikát č. 138096/2019/31/000212007/EC
zo dňa 20.03.20l9 a č. 138095/2019/31/000212007/EC zo dňa 20.03.20l9; vyjadrenie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva č. HŽP/3849/2019 zo dňa 20.02.2019;-stanovisko Krajského
riaditerstva PZ vBratislave č. KRPZ-BA-KDI3-480/2019 zo dňa 13.02.20l9; certifikáty zhody
avyhlásenia ozhode použitých materiálov; stavebné denníky jednotlivých profesií; protokoly
ovykonaní individuálnych skúšok, VZT, kanalizácie, vodovodu, plynu; protokoly okusových
skúškach rozvádzača; správy oodborných prehliadkach askúškach elektrických aplynových
zariadení; osvedčenia oúradných skúškach elektrických zariadení; odborné posudky zdvíhacích
zariadení; protokol z tlakovej skúške závlahového systému zo dňa 07.l2.20l8, prehlásenia
ozneškodnení odpadov; vážne lístky; zmluva opripojení do distribučnej siete plynu zo dňa
15.10.20l7; osveďčenia osób vykonávajúcich odborné práce na stavbe; potvrdenia preskúšaní
komínov; správy o odborných skúškach tlakových nádob; protokoly o meraní objemového prietoku;
protokoly o zaškoleni pracovníkov na obsluhu a údržbu a geodetické preberacie protokoly.
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Ministerstvo životného prostredia SR vydalo kpredmetnej stavbe závázné stanovisko č.
3 950/20 19-1 .7./ak zo dňa 21 .03 .2019, 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 v znení zmien- v zmysle vyjadre;ia MŽP SR č.
6255/201 l-3.4/ak zo dňa 24.-06.2011, vyjadrenia MŽP SR č. 8742/2014-3.4/ak zo dňa 05.12.2014
arozhodnutia MŽP SR č. 5726/2015-3.4/ak zo dňa 20.07.2015 as podmienkami uvedeného
záverečného stanoviska.

Vzhl'adom ktomu, že boli splnené podmienky stavebného povolenia anásledných zmien,
stavba je uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, resp. podra
dokumentácie skutočného vyhotovenia, v ktorej sú zahrnuté zmeny, ktoré sú spojené s kolaudačným
rozhodnutím 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 domčenia. 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 preskúmať súdom podra 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). š
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Príloha: - projekt skutočného vyhotovenia stavby overený zhotoviterom Ing. Maroš Kollárik ev. č
12761 s dátum'om 02/20 19 vrátane vyznačenia zmien oproti dokumentácii overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní a s vyznačením priestorov, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom tohto konania
autorizačne potvrdený Ing. Vladimírom Valentom reg. č. 5868*I1 s dátumom 11.03 .2019
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 dop}není 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
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