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Vec Stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Zber starých vozidiel, Vajnorská ulica, Bratislava“

Listom č. OU-BA-OSZP3/2017/108641/RAB/III-EIA-spr. zo dňa 28.11.2017 (doručeným tunajšiemu úradu dňa
06.12.2017) ste nám v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene
a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako dotknutej mestskej časti oznámili, 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 zámer
navrhovanej činnosti „Zber starých vozidiel, Vajnorská ulica, Bratislava”.

Predmetom zámeru je rozšírenie areálu (s plochou 4 498 m2) prevádzkovaného na zber kovového šrotu a batérií, pre
zber starých vozidiel a ich následný odvoz autorizovanému spracovateľovi. Zariadenie bude prispievať k odstraňovaniu preby-
točných 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.

Povrch riešeného územia je spevnený a oplotený nepriehľadným betónovým múrom vysokým 3,5 m nad terénom.
Existujúca prevádzka zberného dvora na Vajnorskej ulici realizuje zber železného šrotu, farebných kovov, použitých

automobilových a priemyselné batérií a akumulátorov a ich následný odvoz na ďalšie využitie. Tento zber sa realizuje na spev-
nenej ploche (SO 01) s rozlohou 4 105 m2 do kontajnerov s objemom 30 m3 , 15 m3 a 10 m3 , presná špecifikácia odpadov sa
nachádza v tabuľke v kap. 8.2 Odpady dočasne zhromažďované v existujúcom zbernom dvore. V SZ časti areálu sa nachádza
administratívna budova (SO 11) a sklad technických plynov (SO 10). V strede areálu je umiestnená mostová váha (SO 04).
V južnej časti zberného dvora je umiestnený sklad pre nízkokapacitné kontajnery (SO 08), uzamykateľná plechová hala na do-
časné zhromažďovanie farebných kovov (SO 09) a prístrešok na zastrešenie kontajnerov s kovovým odpadom (SO 12). Zo
stavebných objektov je v areáli umiestnená ešte sociálno - prevádzková budova (SO 03) pre potreby zamestnancov (pozri
mapovú prílohu č. 3). Na zabezpečenie manipulácie s odpadmi slúžia 3 nákladné automobily s hydraulickou rukou a 1 nákladné
vozidlo s reťazovým nosičom kontajnerov na nakládku a odvoz kovového odpadu a 2 vysokozdvižné vozíky s nosnosťou 3
tony. Rozšírením existujúcej zberne dôjde k doplneniu kontajnerov v SZ časti areálu na existujúcej spevnenej ploche v blíz-
kosti administratívnej budovy (SO 11). Kontajnery s objemom 40 m3 budú slúžiť na zber a dočasné zhromažďovanie autovra-
kov, viď. aj kap. 8.4 Varianty zámeru a mapovú dokumentáciu v prílohách zámeru).

Vlastný technologický postup pozostáva z niekoľkých, na seba nadväzujúcich činností a postupov: - príjem odpadu
(kategórie vozidiel N1 a M1) – vizuálna kontrola, - nakladanie do príslušného zberného kontajnera, - po naplnení kontajnera,
príprava na prepravu a odvoz. Opotrebované staré automobily budú oddelené od ostatných odpadov a budú zhromažďované
v nepriepustných uzatvárateľných kontajneroch na to určených s cieľom zabránenia možného úniku škodlivín do podložia, (po-
zri špecifikáciu nižšie). Manipulácia s odpadom v nepriepustných uzatvárateľných kontajneroch bude vykonávaná vo vnútri
areálu zberného dvora. Opotrebované automobily budú dočasne zhromažďované v uzatvorených naťahovacích kontajneroch
v uzamykateľných priestoroch areálu za účelom zabránenia ich odcudzenia a pod. Odpad bude odovzdávaný na spracovanie
a recykláciu len držiteľovi autorizácie, podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, resp. subjektu, ktorý pre



(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00

- 2 -
držiteľa autorizácie vykonáva zber. Navrhovateľ plánuje uzavrieť zmluvu so spoločnosťou ŽP EKO QELET a. s. Spracovanie sa
vykoná na autorizovanom pracovisku Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom.

Najbližší jednopodlažný bytový objekt sa nachádza cca. 20 m západným smerom v areáli firmy ĽUBICA. Vzhľadom
na dostatočnú izolovanosť (existujúce betónové oplotenie vo výške 3,5 m, dvojpodlažná budova firmy ĽUBICA) od areálu
zberného dvora a prevádzkový čas zberne (otváracie hodiny - 8.00 až 16.00 (Po - Pia) a 8.00 - 12.00 (So)) nepredpokladáme, že
prevádzka hodnotenej činnosti nadlimitne hlukovo ovplyvnení existujúcu obytnú plochu. Bytový dom je v súčasnosti ovplyvňo-
vaný najmä hlukom z existujúcej dopravy na Vajnorskej ulici (cestná + električková doprava), rozšírením prevádzky zberného
dvora sa táto situácia nezmení.

Odpady navrhované na dočasné zhromažďovanie v zbernom dvore podľa Katalógu odpadov 16 01 04 Staré vozidlá N
a 16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O.

Vo variante č. 1 budú zberné kontajnery umiestnené vo dvoch radoch v počte 20 ks v SZ časti areálu zberného dvora.
Plocha určená pre parkovanie nákladných vozidiel sa presunie v rámci areálu vedľa administratívnej budovy (SO 11) a manipu-
lačnej plochy pre zhromažďovanie a manipuláciu so železnými kovmi. Okrem toho sa presunie vchod do administratívnej budo-
vy a bude umiestnený z JV strany budovy. Existujúci sklad technických plynov (SO 10) sa presunie do skladu (SO 08) v JV
časti areálu. Okamžitá kapacita zberne bude 80 vozidiel.

Vo variante č. 2 bude umiestnených 19 ks kontajnerov na zber starých automobilov na vyhradenej ploche v SZ časti
areálu zberného dvora. Existujúci sklad technických plynov (SO 10) bude premiestnený do vnútra skladu (objekt SO 08). Plocha
pre parkovanie nákladných vozidiel bude premiestnená vedľa administratívnej budovy a manipulačnej plochy pre zhromažďo-
vanie a manipuláciu so železnými kovmi, pričom nebude potrebné meniť umiestnenie vchodu do administratívnej budovy.
Okamžitá kapacita zberne bude 76 starých vozidiel.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov definuje v súčasnosti pre
riešené územie funkčné využitie územia: kód G 502 – zmiešané územia obchodu a výrobných a nevýrobných služieb. Pre toto
územie je prípustná funkcia v obmedzenom rozsahu umiestňovať zariadenia na separovaný zber odpadov. Hodnotená činnosť vo
svojom funkčnom prevedení nie je v rozpore s platným územným plánom Hlavného mesta SR Bratislava.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto s realizáciou zámeru vo variante č. 1 súhlasí pri dodržaní nasledujúcich
podmienok:

· z hľadiska ochrany pred hlukom pri výstavbe a taktiež pre všetky zdroje hluku umiestnené v záujmovom území na-
vrhovanej činnosti počas prevádzky je potrebné rešpektovať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle
vyhlášky č.549/2007 Z. z.

· počas stavby:
o zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavieb;
o zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých  k stavbám;
o vykonať opakované kropenie stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe pri nahlásení

o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 v MČ BNM a pri trvaní prekračovania priebežne;
o nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich preprave;

· počas prevádzky:
o zberné nádoby pre zber starých automobilov zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do

podložia. Zberné nádoby musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým a iným vplyvom;
o pre zhromažďovanie odpadov používať len kontajnery s dvojitým dnom, zabezpečené proti unikaniu tekutín,

vodotesne zvarené a zabezpečené zvýšenou zadnou hranou na zamedzenie úniku kvapalín;
o v areáli zberného dvora sa budú odpady len dočasne zhromažďovať, nebude dochádzať k ich zneškodňova-

niu, úprave, spracovaniu a zhodnocovaniu.

S pozdravom

Na vedomie : Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava 1
Co :  starosta,  Ing. arch. Závodná, odd. VaI,  tlačový tajomník,  odd. ŽPaÚP-a/a

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto


