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O Z N Á M E N I E 

 

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že navrhovateľ, spoločnosť Mondeléz SR 

Production s.r.o., Račianska 44, 832 42 Bratislava, v zastúpení Ing. Ivan Tichý, Osuského 16, 811 03 Bratislava, 
predložil na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti  

„Modernizácia výroby čokoládovej hmoty“. 

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v zastavanom území mesta Bratislava v katastrálnom území 

Bratislava-Nové Mesto, na pozemkoch reg. C-KN s parc. č. 12194/23 a 12194/13. 

Zámerom je modernizácia výroby čokoládovej hmoty v rámci existujúceho areálu navrhovateľa. Stavba 
bude po realizácii integrovanou súčasťou závodu. V súčasnosti je výroba čokoládovej hmoty zabezpečená dvomi 

paralelne pracujúcimi výrobnými linkami s kapacitou výroby 22 000 t/rok. Modernizácia výroby čokoládovej 

hmoty sa zabezpečí demontážou jednej výrobnej linky a jej nahradením novou výrobnou linkou s kapacitou 15 500 
t/rok. Kapacita výroby sa tým zvýši na celkovo 26 600 t/rok, čo predstavuje zvýšenie kapacity výroby o cca 20,0 %. 

Modernizácia výroby a zvýšenie kapacity výroby sa zabezpečí novými technologickými zariadeniami, a to: 

- výstavbou sila na práškové sušené alpské mlieko, 
- zariadeniami na váženie, dávkovanie práškových ingrediencií a mixovanie s tekutými ingredienciami 

v mixéri, 

- 2 a 5 valcovými zariadeniami na zjemňovanie čokoládovej hmoty, 

- nevyhnutnými stavebnými úpravami existujúceho stavebného objektu. 

Do oznámenia je možné nahliadnuť v dňoch od 29.4.2021 do 20.5.2021 na prízemí budovy Magistrátu hl. 

mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. V elektronickej podobe 

je oznámenie k nahliadnutiu na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-vyroby-cokoladovej-hmoty. 

Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 

do 10 pracovných dní od sprístupnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dotknutou obcou (Hlavné mesto 
SR Bratislava), resp. od zverejnenia informácií o oznámení o zmene navrhovanej činnosti v súlade so zákonom na 

webovom sídle, resp. na úradnej tabuli dotknutej obce. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa považuje písomné stanovisko za 

doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

 

 

Ing. Anton Gábor 
 vedúci oddelenia 

 

Bratislava, 05.05.2021 

 
Na vedomie:  starosta,  tlačový tajomník, odd. ÚK a SP 

Vybavuje: Lukáč Peter Mgr., 02/49253378 
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