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Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
43276/11893/2021/ZP/LUKP
OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že navrhovateľ, spoločnosť TSR
Slovakia, s.r.o., Röntgenová 28, 851 01 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

„Zariadenie na zber a zhodnocovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel v areáli
závodu Istrochem, a. s. Bratislava – Nové Mesto“.
Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v zastavanom území mesta Bratislava v katastrálnom území
Bratislava-Nové Mesto, v priemyselnom areáli Istrochem, na pozemkoch s parc. č. 13569/74, 13569/48, 13569/54,
13569/55, 13569/56, 13569/57, 13569/124, 13569/125, 13569/126, 13569/127, 13569/128, 13569/129, 13569/130,
13569/131 reg. C-KN.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení druhov zberaných a spracovávaných odpadov, doplnenia
sa činnosti zhodnocovania odpadov, a to lisovaním odpadov z papiera a plastov hydraulickým paketovacím lisom
a inštaláciou paketovacieho lisu na šrot. V zariadení, ktoré slúži na zber a zhodnocovanie odpadov, sa rozšíri
zoznam zbieraných ostatných odpadov a nebezpečných odpadov z dôvodu zabezpečenia komplexných služieb
pre pôvodcov odpadov. V prevádzke budú odpady, pred ich odvezením konečným spracovateľom odpadu,
zhodnocované v zariadení nasledovnými činnosťami (v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch): R4
recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín (patrí sem aj príprava na opätovné použitie); R12
úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11; R13 skladovanie odpadov pred použitím
niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
V rámci zmeny navrhovanej činnosti bude zariadenie slúžiť aj na zber a spracovanie dovezených starých
vozidiel a na zber a výkup nebezpečných odpadov, ktoré sú po vykonaní ich zberu alebo výkupu roztriedené podľa
druhu a dočasne skladované v určených nádobách a kontajneroch v sklade nebezpečných odpadov.
Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na prízemí budovy Magistrátu
hlavného mesta Slovenskej republiky 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/
zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-zelezneho-srotu-farebnych-kovov-stary-1.
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.
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