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Zámer rieši odstránenie nevyužívaných 1- až 5-podlažných objektov, ktoré už neslúžia pre
výrobné účely v záujmovom území – chladiace hospodárstvo objektu 3 – Margarínka 1, sklad (plynová
stanica), prístavba k objektu 3 – Margarínka 1, prístavby k objektu 3a – sklad Margarínky 1, rafinéria
a stužovňa, winterizácia, dezodorácia olejov, Margarínka 2, kotolňa, degumácia, extrakcia, sklad olejov,
elektrolýza, štiepiaca stanica, ČOV, sociálny objekt dopravy, garáž lokomotívy, prenosné skladové bunky
a potrubné mosty vrátane odstránenia strojných a technologických zariadení a odpojenia inžinierskych
sietí.

Na základe predložených podkladov,  ich posúdenia špecializovanými oddeleniami miestneho
úradu Bratislava – Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto žiada dodržanie nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska technickej infraštruktúry :
Dodržať požiadavky správcov inžinierskych sietí; predmetné objekty odpojiť oprávnenou osobou.
Dodržať platné normy a predpisy, technické a technologické postupy a bezpečnosť.

- z hľadiska ochrany životného prostredia :
Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
V rámci konania na stavebnom úrade je nutné preložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku

odpadového hospodárstva.
Technologické  časti  vrátane  látok,  ktoré  môžu  znečisťovať niektorú  zo  zložiek  ŽP,  ktoré  sa

nachádzajú v niektorých objektoch, je nutné odstrániť ešte pred búracími prácami; následne po búracích
prácach je potrebné zabezpečiť v prípade nutnosti sanáciu územia s odstránením potenciálnych ohnísk
znečistenia odťažbou a nahradenie odťažených kontaminovaných plôch inertným materiálom
a zabezpečiť sanáciu pozemných vôd.

Prípadný výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné
ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne ložený ale bude umiestnený do
kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni; kontajnery budú
prekryté i počas ich prepravy.

V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku
ochrany prírody a krajiny – Okresný úrad v Bratislave, odbor starostlivosti o životné prostredie.
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Pred započatím búracích  prác je nevyhnutné zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej
vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

Pri búracích prácach je nutné rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým  poškodením.

V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov bude výkop vykonaný ručne s maximálnym
ohľadom na kríky a dreviny, nedôjde k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie
byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako
3 cm (korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

V zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub
dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ BNM. V rámci náhradnej výsadby bude
žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu /NV/ drevín, v rámci ktorej bude
zarátaná sadová úprava v záujmovom území, minimálne však vo výške spoločenskej hodnoty drevín,
ktoré budú vyrúbané.  Pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť dostatočnú NV, povoľovací
orgán určí ďalšiu NV na inom vopred určenom mieste, resp. finančnú náhradu do výšky spoločenskej
hodnoty drevín. Rozhodnutie o súhlase na výrub musí byť právoplatné ešte pred vydaním rozhodnutia na
stavebnom úrade.

V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z v
platnom znení a postúpi riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako
sa bude postupovať v prípade, že po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp.
vyschnú úplne, a to do doby troch rokov po ukončení prác.

Dodržiavať opatrenia v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu životného
prostredia Bratislava č. 2/2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť
riadenia kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Bratislava – Nivy a Nové
Mesto a znečisťujúcu látku PM10 a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti na zabezpečenie kvality
ovzdušia počas výstavby – zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby,
vykonávať kropenie a čistenie príjazdových komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých
k stavbe, nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov so stavebným odpadom a výkopovou zeminou
na stavbe a pri ich preprave.

Zabezpečiť dodržiavanie najvyššej prípustnej hladiny akustického hluku počas búracích prác
v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská,
vyjadrenia, povolenia ani rozhodnutia vydávané v zmysle platných predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Príloha
1 x Situácia
Na vedomie
odd. ÚkaSP

        Mgr. Rudolf  K u s ý
                                  starosta Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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