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 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

MPIRE s.r.o.

Stará Vajnorská 25
831 04  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
06.03.2019 16258/6894/2019/ZP/PIFTA Pifková Tatiana Ing.arch.

02/49253373/tatiana.pifkova@banm.sk
17.04.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v Premac, Bratislava
Stavebník: Premac, spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava
Miesto stavby: Stará Vajnorská 25, 832 17, Bratislava
Parcela č.: 23067/24, C-KN, k. ú. Nové Mesto
Žiadosť zo dňa: 06.03.2019
PD zo dňa: 02/2019 (Ing. Jozef Kolomy, kolomymcm s.r.o., Znievska ul.3, 851 06 Bratislava)

Predmetom investičnej činnosti je technologické zariadenie rozširujúce jestvujúcu kapacitu štrkového hospo-
dárstva. Nový vežový zásobník kameniva zvýši výrobné kapacity existujúcich liniek a vytvorí priestor pre skladova-
nie a zhodnocovanie recyklovaného materiálu. Investičný zámer nemá vplyv na okolitú zástavbu, stavba je riešená
v uzavretom areáli na súkromnom pozemku investora. Navrhované zariadenie pozostáva zo štvorfrakčného vežového
zásobníka kameniva s konštrukciou pre zastrešenie a opláštenie, otočného rozdeľovacieho pásového dopravníka ka-
meniva, podstavca pre zásobníky kameniva s konštrukciou pre zastrešenie a opláštenie.

Umiestnenie zásobníka vychádza zo súčasného technologického riešenia areálu investora. Zásobovacie silá sú
navrhnuté v susedstve súčasných zásobovacích síl, pričom samy osebe nemajú výrobný charakter. Nové zariadenie
bude slúžiť jestvujúcej prevádzke, ktorá je umiestnená v existujúcom halovom objekte. Investičný zámer bude využí-
vať súčasné dopravné riešenie areálu firmy Premac, spol. s r.o., ktorý je komunikačne vjazdom a výjazdom napojený
na ulicu Stará Vajnorská.

Odpady z asanačnej činnosti počas realizácie budú deponované do pristavených kontajnerov a následne odvá-
žané na verejnú skládku organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti.
V priloženej súhrnnej správe sa však jej autori odvolávajú v súvislosti s vplyvom stavby na životné prostredie
a likvidáciou odpadov zo stavebnej činnosti na viaceré už neplatné zákony a VZN hl. mesta SR Bratislavy.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je pozemok
s parc. č. 23067/24, k. ú. Nové Mesto súčasťou stabilizovaného územia určeného pre distribučné centrá sklady, sta-
vebníctvo (kód funkcie 302).
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Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava-
Nové Mesto a na základe súladu navrhovanej činnosti v danej lokalite s Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, schváleným uznesením č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 Mestským zastupiteľstvom v znení neskorších
zmien a doplnkov starosta ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto požaduje
dodržanie nasledujúcich podmienok:

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
· Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o od-

padoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými
vykonávacími vyhláškami.

· Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť kropenie a čis-
tenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Vykonať opakované krope-
nie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia
stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri
trvaní prekračovania priebežne.

· Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku
v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:
· Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov z hľadiska majetkovoprávnych vzťa-

hov.

Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov:
· Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnému zámeru nenahrádza stanoviská, záväzné sta-
noviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1x situácia širších vzťahov
1x situácia dopravného riešenia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


