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I N F O R M Á C I A

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, že navrhovateľ
YVATRADE PLUS s.r.o., Lidická 25, 821 04 Bratislava predložil Okresnému úradu Bratislava,
Odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer
navrhovanej činnosti

„Malý pivovar GENERAL”.

Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č. 13625/150 v lokalite Magnetová
ulica, k. ú. Bratislava – Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba malého pivovaru, ktorý bude slúžiť na výrobu
rozličných druhov piva, určených pre distribúciu do reštauračných prevádzok a pohostinských
zariadení. Technologické zariadenie a skladové priestory malého pivovaru budú umiestnené
v jestvujúcej budove. Lokalita určená na prevádzku navrhovanej činnosti je vhodná z dôvodu
blízkosti, dostatku a dostupnosti zdrojov vstupných surovín, dostatočnej vzdialenosti od obytných
území a dobrým dopravným napojením. Investor plánuje produkciu piva v množstve 1320 hl/rok.

Predpokladaný termín začatia a ukončenia úprav priestorov: september / november 2017
Predpokladaný termín začatia prevádzky: december 2017

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 15.8.2017 do 5.9.2017 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe je zámer na nahliadnutie na adrese
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/maly-pivovar-general).

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  Okresnému úradu Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 5.9.2017.
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