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MESTSKÁ CAST BRÁTISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Vaše číslo Naše číslo Vybavuje/ linka/ E-mail
KV/SU/1924/2019/13153/AJ' Ing. Andrej Paulech

02/ 70711313

andrej .paulech@karlovaves.sk

Bratislava
31.07.2019

Vec: ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta
Bratislava?, v rozsahu stavebných objektov: SO 101.11 Horná stavba, blok Z (priestory č.
Z.Ol.Nl3 +Z.01.N.14) - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia- oznámenie o začatí
konania - zverejnenie informácie.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný
úrad) podra ustanovenia § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), v spojení
s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadvůznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm.
i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného
mesta Bratislavy, v nadvuznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o
prechode niektorých p6sobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom
meste SR Bratislavy, v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
p;eapisov, a ktorýrn sa menia a dopÍňajú niektoré-zákony (d'alej Íen ,,zákon o EIA?), zvereiňuie:

a) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podanú dňa 08.07.2019
b) návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.
24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia
environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromnentálneho posudzovania, sa k stavbe ako
celku vyjadrilo nasledujúcimi stanoviskami avyjadreniami, ktoré sú prístupné na 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 24.06.201l
rozhodnutie MŽP SR č. 5726/2015-3 .4./ak zo dňa 20.07.20l5
vyjadrenie MŽP SR č. 8742/2014-3.4./ak zo dňa 05.12.20l4

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./
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Navrhovatel' Emil Krajčík s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 0l Senica, ktorého v konaní zastupuje Pavol
Mečár, Kováčikova 1156/9, 949 0l Nitra podal dňa 08.07.20 19, návrh na začatie správneho konania
vo veci povolenia užívania časti stavby: ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkěný objekt
CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava? na pozemkoch parc. reg. ?C?, parc. č. 2627/36,
2628/3 7, 2627/3 8, 2627/39, 2627/40, 2627/4 1, 2627/ l v katastrálnom území Karlova Ves, v rozsahu
stavebných obiektov:



SO 101.11 Horná stavba, blok Z v rozsahu priestorov č. 2.01 .N. 12+Z.01 .N14 s účelom predajne
drogérie, ktorý nebol súčast'ou kolaudačného rozhodnutia na hlavnú stavbu č.
KV/SU/53 7/20l 9/71 94/AP zo dňa 09.04.20l9.

Pre umiestnenie apovolenie predmetnej časti stavby bolo Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ-I201 1/2010/2843/124/ÚR/Skk zo dňa
29.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 22.08.2011, rozhodnutie o predížení jeho platnosti
č. KV/SU/689/2013/5191/KS zo dňa 16.04.20l3, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.20l3
aktoré bolo zmenené rozhodnutím č. KV/SU/311/2015/16943/KJ zo dňa 30.11.2015, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2015. Predmetné stavebné objekty boli povolené rozhodnutím
č. KV/SU/176/2016/5185/KJ zo dňa 14.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 05.04.20l6.
Zmena stavby pred dokončením na predmetné stavebné objekty bola povolená rozhodnutím č.
KV/SU/ 1 009/20 1 8/ 1 6333/AP zo dňa 09. 10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 21.11.2018.

Dňom podania návrhu, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté kolaudačné
konanie vo veci povolenia užívania časti stavby podl'a § 76-82 stavebného zákona.

Zverejn,ením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves stavebnýúrad spÍňa povinnost' vyplývajúcu z § 38 ods. 2 zákona o EIA, v znení neskorších predpisov. Táto
inforrnácia-je zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves a musí -byt' zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.
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Dana Čahojov:
starostka

Príloha: kópia žiadosti podaná dňa 08.07.2019

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia:

Dátum vyvesenia: í,i fl l (5" * .?4c7
Pečiatka a podpis: 21)Ruí47<g !FIA!) MESTSKEJ €,ASTI

BRA7fflA-KARLOVÍ!;Eě
NÁM. SV. FRANTIšŮŤ
842 62 BRATlSLAJlí'Á :4a
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Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Na vedomie:
1. Mestská ;časť Bratislava Karlova Ves - starostka
2. spis
3. a/a-2x
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Námestie sv. Františka č. 8

Vec:
Návrh na vydanie ko!audaqnét?io rozhoíinutia v súlade s § 7?kona č.§0/1976 Zb.
o úzer@nom plápovan( a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
pred?v a (.iWa § 17 vyi?lášky č. 453/2000 Z.z,..ktorou.sa. vykon,á.yiú niektoré
ustanovema stavebné.ho zákona.

A/ meno (názov) a adresa navrhovatera:
grr'4 7i. ffi6ají;ik.g, 6,q, ,Q4t2 0,.7.4 ;,4i4 I.'?Qfi -@.7. 3'g.r7iq@,

tel:

B/ označenie ( názov ) stavby:
g;), p, g7q y?!. g, ,qrý,,;p !!!, ,ffEfi § %:E;:flf.,,,F.p,ly,f,y6,3@7. ý, qi,j.<, í<f. .QF.Q, 555 jfl.(5.
p ý pgpyp,3;. ii gg.:>gp ,E,4q f,7 H iqy,@,,(it2iqyi?q r? . '7.Q.í . .Qyqgý,rý !,, yy,6, .7, Q 7 , %.7 A ýg.?Q? ..!V... .í 4),
miesto stavby ( obec, ulica ): @,rqýj,,ffE3?7j5:flQ,
í.,«?0ýí,i,r3, 34@ y? ý2]?1g,0,t , g Q (. § §,!?rý (;i, , p? ý,p <,q y6%;4.. ý;,«;,;,i@,, .í.?r54 tis;jpy,;.
(j7ýq7íý?r? .7gl. ?(..rýgý?rie, .lýí.? .';: Q? 7. , N.?.-? -t-.;.. Q.7 .../'!.. ! 41,. p,r,i7ý,ryý,6
dátum a číslo stavebného povolenia:

p.r;pygp í'q ip.«. s,i,',«4r7,H .(f2,. ,Q4, .:.,Q.1, .<),..!< ;/.§, ;77, 7Q7Qj,(572,7,F.!f4iffi,j
dáturn a číslo povolenia zmeny stavby pred dokončením:

(:g;4y?qp i;? tB.«?gf,',4fi !, ,'i,7,, 7,i , ;,,Q :4 j,,,?ffi ;/,:5,gj 7 Q Q 9/,2,Q, í Ffg,7, (2 ;j,',,'.414 5,,
predpokladaný termín dokončenia stavby: :p7,Q!5,;,Q75]?
termín úplného vypratania staveniska a
dokončenia úprav okolia stavby: '.,1,.,Q§,,gQj.5.

F/ Udaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka: ArNQ - !?
Ak áno, čas iej trvania:

C/

D/

E/
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G/ Iné údaje:
*

*

*

*

rozpočtový nákiad stavby: 4,E,,j!2;j,5>,7F..ťi
meno a adresa projektanta:
$tq i@ ?í3 @ g iiql?q y , ffq(?,ep,r;B i%«. y?@, ,ť2 !!.,, ,',, ',,Q ,Q,1,,tiig,t3, q,y,q q
meno a adresa odborného stavebného dozora stavby:
ffiq412 @ 4, iý,r;, , ffry,sy, !!, 4J:5 ?', Q,:i ,p4r2gyq p. B.@. 4. p @.b.<@.yq q. .č:5p.s; f.' .F.r.t,4 s;, y
meno a adresa zhotovitera stavby: .
§ 7:,Q5 iiý.q,Q 7JA 'yj, p...<, g,.,,pg@.piq3ý, ,q, , p, 7, '!., 33. !. rp,ii.q4.g4 yp

Prehlásenie: Prehlasujem, že údaje uvedené v návrhu sú pravdívé.

Týmto udel'ujem súhlas vsúlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údaiov v znení neskorších predpísov, s tým aby boli osobné údaje v
poskytnutom rozsahu použité na evídenčné účely Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.
Súhlas so spracovaním osobiiých (idajov platí do doby jeho písomného odvolanía. Terito
súhlas je možné kedykorvek písomne odvolat'.
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meno a podpis navrhovatel'a
(štatutárneho zástupcu)

odtlačok pečíatky

Frílohy:
opís a zd«5vodneníe vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a
stavebného povo?enia
geometrický plán zameranía stavby u novostavieb alebo v prípade, že sa
zmenílo vonkajšíe ohraníčenie stavby
fotokópia stavebného povolenía, resp. povolenia zmeny stavby pred
dokončeriírn

predpísané rozhodnutia astanoviská, projekt skutočného vyhotovenia
a ostatné doklady, revízie a certifikáty - predkladajú sa na miestnom zist'ovaní
Správny poplatok: vid' dokurnent o správnych poplatkoch platný od 01 .1 0.2012

Poznámka:

Stavebný úrad sí vyhradzu3e právo na vyžiadaníe d'alších údajov adokladov,
potrebných k vydaniu rozhodnutia!
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