
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES 
Novoveská 17/A, 843 10 BR AT I S L A V A 49 

Naše číslo: 
2022/2366/KOM/PU/15/PL 

Bratislava: 
28.12.2022 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre 
miestne komunikácie in., IV. triedy a účelové komunikácie, podľa§ 120 zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"stavebný zákon"), podľa § 3a ods. 4) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), podľa § 81 a § 82 stavebného zákona 
a§§ 46 a 47 zákona, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"správny poriadok"), 

povoľuje užívanie 

stavby s názvom: "Obchodno-výstavné objekty Bory, Lamačská brána", 
Dopravné objekty -11. etapa 

navrhovateľ: Squarebizz Slovakia, k.s., 
so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, 

IČO: 35 909 234, 

na základe: návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby zo dňa 14.10.2022 

Stavba bola stavebným povolením povolená na pozemkoch reg. "C-KN" parc. č. 2810/18, 
2810/23,2810/24,2810/298 a 2810/299 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 
Na stavbu bol vyhotovený geometrický plán č. 42/2022 zo dňa 02.12.2022, overený Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 16.12.2022 pod č. G 1-2562/2022, kde pre stavbu 
komunikácii, parkovísk a spevnených plôch sú pozemky parc. č. 4513/100, 4513/101, 
4513/420, 4513/421, 4513/423 a 4513/424 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, podľa 
dokumentácie skutočného prevedenia stavby overenej v kolaudačnom konaní, ktorá je totožná 
s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. 

Účel stavby: inžinierska stavba- komunikácie a spevnené plochy 
Druh stavby: inžinierska stavba 



Na stavbu s názvom "Obchodno- výstavné objekty Emy, Lamačská brána", Dopravné objekty 
SO 701 -SO 715, bolo tunajším špeciálnym stavebným úradom vydané stavebné povolenie č. 
2016/2651/KOM/19/MR di1a 20.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť di1a 13.01.2017. 
Na stavbu s názvom "Obchodno- výstavné objekty Bory, Lamačská brána", Dopravné objekty 
- I. etapa SO 701, SO 702, SO 703, SO 706, SO 709, SO 710 a SO 713, bolo tunajším 
špeciálnym stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie č. 2022-
2112706/KOM/PJ/5/Lu, zo di1a 07.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť di1a 30.03.2022. 

Objektová skladba: 
SO 704 Vnútroareálové komunikácie objektu C 
SO 705 Vnútroareálové komunikácie objektu D 
SO 707 Vnútroareálové komunikácie objektu F 
SO 708 Vnútroareálové komunikácie objektu G 
SO 711 Parkoviská, chodníky a spevnené plochy objektu C 
SO 712 Parkoviská, chodníky a spevnené plochy objektu D 
SO 714 Parkoviská, chodníky a spevnené plochy objektu F 
SO 715 Parkoviská, chodníky a spevnené plochy objektu G 

Areál Obchodno-výstavných objektov sú dopravne napojené na nadradený komunikačný 
systém cestou II/505, ktorá privádza dopravu do riešeného územia. Cesta II/505 je nosnou 
komunikáciou s napojením na diaľnicu D2. Areál Obchodno-výstavných objektov je na cestu 
II/505 pripojený novou vnútroareálovou stykovou križovatkou umožňujúcou príjazd a odjazd 
do všetkých smerov. Organizácia dopravy v areáli je podmienená logistickou obsluhou 
jednotlivých objektov. Vyznačená je zvislým a vodorovným dopravným značením. 
Pre dopravnú obsluhu jednotlivých objektov C, D, F, G v areáli sú zrealizované obslužné 
komunikácie šírky 7,50 m s obojstranným kolmým parkovaním. Obvodová komunikácia 
s jednostranným kolmým parkovaním je šírky 7,0 m. Priečny sklon komunikácii je 
jednostranný k odvodňovacím žľabom a vpustom do areálovej kanalizácie. Je vybudovaných 
249 parkovacích miest pre osobné automobily zamestnancov a návštevníkov o rozmere 2,50 x 
5,0 m. Z tohto celkového počtu je 6 parkovacích miest vyhradených pre ZŤP. Parametre 
obslužných komunikácií sú navrhnuté pre možný prejazd nákladných súprav. Pre pohyb peších 
sú okolo jednotlivých objektov navrhnuté chodníky šírky 2,25 m. 

Pre užívanie stavby stanovuje stavebný úrad podľa§ 82 stavebného zákona tieto podmienky: 

l. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím po nadobudnutí jeho 
právoplatnosti. 

2. Každá zmena v užívaní alebo zmena stavby musí byť vopred odsúhlasená stavebným 
úradom. 

3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia uchovávať po celý čas 
jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pn 
odstránení stavby stavebnému úradu v súlade s § l 03 stavebného zákona. 

4. Počas užívania stavby musia byť dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa ochrany 
životného prostredia, zdravia ľudí a požiarnej ochrany. 

2 



5. Vybudované objekty sú vo vlastníctve navrhovateľa, ktorý zabezpečí letnú aj zimnú 
údržbu. Letnú a zimnú údržbu bude na základe čestného prehlásenia navrhovateľa 
zabezpečovať spoločnosť Mark2 Corporation Slovakia s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava 
na základe "Zmluvy o zabezpečení bezpečnostných služieb, servisných prác, služieb údržby 
a upratovacích služieb". 

O d ô v o dn e n i e: 

Navrhovateľ: (stavebník) Squarebizz Slovakia, k.s. Obchodná 2, 811 06 Bratislava- IČO 
35 909 234 v zastúpení spoločnosťou ENPI, s.r.o., sídlom Estónska liA, 821 06 Bratislava 
podal dňa 14.10.2022 návrh na vydanie užívacieho povolenia na stavbu s názvom Obchodno
výstavné objekty - Lamačská brána", Dopravné objekty -11. etapa na pozemkoch v 
katastrálnom území Devínska Nová V es. 
Stavba bola stavebným povolením povolená na pozemkoch reg. "C-KN" parc. č. 2810/18, 
2810/23,2810/24,2810/298 a 2810/299 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 
Na stavbu bol vyhotovený geometrický plán č. 42/2022 zo dňa 02.12.2022, overený Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 16.12.2022 pod č. G 1-2562/2022, kde pre stavbu 
komunikácii, parkovísk a spevnených plôch sú pozemky parc. č. 4513/100, 4513/101, 
4513/420, 4513/421, 4513/423 a 4513/424 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, podľa 
dokumentácie skutočného prevedenia stavby overenej v kolaudačnom konaní, ktorá je totožná 
s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. 

Na stavbu s názvom "Obchodno- výstavné objekty Bmy, Lamačská brána", Dopravné objekty 
SO 701 -SO 715, bolo tunajším špeciálnym stavebným úradom vydané stavebné povolenie č. 
2016/2651/KOM/19/MR dha 20.12.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dha 13.01.2017. 
Na stavbu s názvom "Obchodno- výstavné objekty Bory, Lamačská brána", Dopravné objekty 
- I. etapa SO 701, SO 702, SO 703, SO 706, SO 709, SO 71 O a SO 713, bolo tunajším 
špeciálnym stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie č. 2022-
2112706/KOM/P 115/Lu, zo di? a 07. 03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť di? a 30. 03.2022. 

Stavebník na základe výzvy stavebného úradu č. 2022/2366/KOM/popl/PL zo dňa 17.10.2022 
uhradil správny poplatok za podanie návrhu v zmysle položky 62a písm. g) zákona č. 14 5/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 480 eur. 

Následne špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 24.10.2022 pod č. 2022/2366/ozkk-kom/PL 
oznámil začatie kolaudačného konania uvedenej stavby. Ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 22.11.2022. Z miestneho zisťovania bol spísaný 
protokol. 

Stavebný úrad požiadal listom č. 2022/2366/EIA-stan./KOM/PL zo dňa 14.11.2022 Okresný 
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, odd. posudzovania vplyvov na životné prostredie, o vydanie 
záväzného stanoviska k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Záväzné 
stanovisko bolo vydané pod č. OU BA-OSZP3-2022/192000-002 zo dňa 15.11.2022. 

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány zaujali k návrhu na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia kladné stanoviská: 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko zo 

dňa24.11.2022 č. OHŽPaZ/15531/2022 
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• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave č. KRHZ-BA-OPP-
2022/000727 -002 zo dňa 22.11.2022 

• KR PZ - KDI v Bratislave, stanovisko č. KRPZ-BA-KDB-2956-001/2022-S zo dňa 
18.11.2022 

• KR PZ- KDI v Bratislave, trvale dopravné značenie zo dňa 18.11.2022 
• Inšpektorát práce Bratislava, stanovisko zo dňa 31.10.2022 č. IPBA/ IPBA ODD 

BOZP/KON/2022/5327-2022/19158 
• Magistrát hl.m.SR Ba, správca digitálnej technickej mapy mesta zo dňa 22.11.2022 
• OÚ Ba, záväzné stanovisko ElA, OU BA-OSZP3-2022/192000-002 zo dňa 15.11.2022 

Vydané podmiei'íujúce kolaudačné rozhodnutia 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, špeciálny stavebný úrad štátna vodná 
správa, kolaudačné rozhodnutie na stavbu objekt SO 301 - Rozšírenie verejného 
vodovodu, SO 302 - Vodovodná prípojka pre areál, SO 303 - SO 309 Vnútro areálové 
rozvody vodovodu pre objekty A až G, SO 31 O -SO 316 Vnútro areálové prípojky 
vodovodu pre objekty A až G, SO 317- SO 319 Prípojky splaškovej kanalizácie pre objekty 
A až G, SO 320- SO 326 Vnútro areálové rozvody splaškovej kanalizácie pre objekty A až 
G, SO 327 - SO 333 Vnútro areálové prípojky splaškovej kanalizácie pre objekty A až G, 
SO 334 -Areálová prípojka dažďovej kanalizácie, SO 342 - Čerpacia stanica a odlučovač 
ropných látok pre areálové objekty, SO 347- Dažďová retenčná kanalizácia zo spevnených 
plôch a striech objektov, SO 360 - Preložka verejnej splaškovej kanalizácie, SO 361 -
Vnútro areálové zatrúbnenie priekopy v rámci hlavnej stavby, pod č. OU-BA-OSZP3-
2022/027683-015 zo dňa 22.02.2022, právoplatné dňa 14.03.2022. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie 
pozemných komunikácií, špeciálny stavebný úrad, kolaudačné rozhodnutie na stavbu -
objekt SO 101 - Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka pod číslo, OU-BA
OCDPK2-2022/034121-3 zo dňa 01.02.2022. 

• Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves- stavebný úrad, kolaudačné rozhodnutie na 
stavbu s názvom "Obchodno-výstavné objekty- Lamačská brána" objekty SO 501 VN 
prípojka a SO 502 Trafostanica, pod č. 2022-21/2613/H/7/PL zo dňa 18.02.2022. 

• Na stavbu s názvom "Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská 
brána", stavebný objekt SO 102 Spojovací chodník, bolo tunajším špeciálnym stavebným 
úradom vydané kolaudačné rozhodnutie č. 2022-21/2705/KOM/PI/6/Lu, zo dňa 

08.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2022. 
• Na stavbu s názvom "Obchodno - výstavné objekty Bory, Lamačská brána", Dopravné 

objekty - I. etapa SO 701, SO 702, SO 703, SO 706, SO 709, SO 710 a SO 713, bolo 
tunajším špeciálnym stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie č. 2022-
21/2706/KOM/PI/5/Lu, zo dňa 07.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

30.03.2022. 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním špeciálny stavebný úrad 
skonštatoval, že stavebník splnil podmienky stavebného povolenia a práce boli zrealizované 
podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia overenej v kolaudačnom konaní 

Stavebník predložil všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to najmä: 
majetkové podklady, prehlásenie o údržbe, súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, doklady 
preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov 
a technických noriem. 
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Špeciálny stavebný úrad v kolaudačnom konaní, po doplnení dokladov nezistil dôvody, ktoré 
by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výrok 
tohto rozhodnutia. 

Po u č enie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa§ 54 správneho poriadku) do 15 dní 
odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

' 

~-
rurius Krajčír/ 

Doručí sa (účastníci konania): 

starosta 
mestskej časti Bratislava 

Devínska No vá V es 

l. Squarebizz Slovakia, les. Obchodná 2, 811 06 Bratislava - stavebník 
2. ENPI, s.r.o., sídlom Estónska 1/A, 821 06 Bratislava - splnomocnenec 
Účastníci konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov podľa § 140c 
stavebného zákona: 
3. Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 OO Bratislava 

Ďalej sa doručuje na zverejnenie podl'a § 140c stavebného zákona: 
4. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves - stavebný úrad 

Na vedomie (dotknuté orgány): · 
5. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasátňou l, 831 64 Bratislava 
6. RUVZ Bratislava, hl.m.SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, P.O.BOX 26 
7. Hl. m. SR Bratislava, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR Bratislava zast. primátorom, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava 
9. OÚ Bratislava, OSoŽP, odpad. hospod., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
l O. KRHaZZ v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
ll. MV SR, KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l 
12. OÚ BA, OSoŽP, odd. ochrany prírody a vybr. zlož. ŽP- ElA, Tomášikova 46, 832 05 Ba 
13. SZTP, Ševčenkova 19, 851 Ol Bratislava 
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l, 842 50 Bratislava 

5 


