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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, že navrhovateľ CVIK,
s.r.o., Račianska 1549/12, 831 04 Bratislava, v zastúpení EKOJET s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04
Bratislava, predložil Okresnému úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie – odde-
lenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle zákona NR SR č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámer navrhovanej činnosti

„Zber starých vozidiel, Vajnorská ulica, Bratislava”.

Riešené územie predstavujú pozemky s parcelnými číslami: 13601/17, 13601/24, 13601/66
a 13601/67, k. ú. Bratislava – Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie areálu prevádzkovaného na zber kovového šrotu
a batérií, pre zber starých vozidiel a ich následný odvoz autorizovanému spracovateľovi. Zariadenie
bude prispievať k odstraňovaniu prebytočných starých automobilov, ktoré znehodnocujú prostredie
mesta Bratislavy, a tak prispeje k skvalitneniu životného prostredia, odbúraniu negatívnych javov
a k ďalšej možnosti spracovania kovov obsiahnutých v starých autovrakoch. Zámer nyvrhovanej
činnosti je vypracovaný v dvoch variantoch.

Predpokladaný termín začatia výstavby/začiatku prevádzky: pokračovanie existujúcej prevádzky
Predpokladaný termín skončenia prevádzky: nie je stanovený

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 7.12.2017 do 28.12.2017 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE alebo počas úradných hodín na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bra-
tislava, oddelenie životného prostredia a územného plánovania (3. posch., č. dv. 323). Do spisu je
možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy).V elektro-nickej podobe je zámer na na-
hliadnutie na adrese: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/zber-starych-vozidiel-vajnorska-
ulica-bratislava

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 28.12.2017 na adresu
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.
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