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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s § 34 zákona NR SR
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len zákon o posudzovaní), že  navr-
hovateľ RV Development 1 s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava predložil správu o hodnotení navrhova-
nej činnosti

„Vajnorská, Bratislava“.

Miestom realizácie navrhovanej činnosti sú  pozemky s parc. číslami 17063/9; 20; 24, 31; 32
v k. ú. a MČ Bratislava-Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.

Cieľom navrhovanej činnosti je reštrukturalizácia bývalého priemyselného areálu na poly-
funkčný objekt Vajnorská, ktorého hlavnou náplňou bude trvalé a prechodné bývanie a občianska
vybavenosť (byty, apartmány, reštaurácia, kaviareň, škôlka). V správe o hodnotení sú posudzované tri
varianty: nulový variant, pôvodné varianty A a B zo zámeru a nový variant C, v ktorom sú zohľadnené
pripomienky a požiadavky uvedené v stanoviskách k zámeru. Varianty A a variant B sú navrhované
s výmerou podlahovej plochy 37 388,4 m2 a s 356 parkovacími miestami (PM); variant C s výmerou
podlahovej plochy 37 596,9 m2 a 490 PM. Polyfunkčný objekt má v prípade všetkých variantov pôdo-
rysný tvar E, 12 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie.

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v dňoch od 20.03.2018 do 19.04.2018 na prízemí
budovy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom
/ FRONT OFFICE. V elektronickej podobe je správa k nahliadnutiu na adrese:
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/vajnorska-bratislava .

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti
o ž.p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
do 19.04.2018.

Súčasne oznamujeme, že verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutoční v spolupráci s navr-
hovateľom RV Development 1 s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava dňa 9.4.2018 (pondelok)
o 1630 hod. v miestnosti č.5 – Justiho sieň, na prízemí Primaciálneho paláca, Primaciálne nám.

Ing. arch. Marta Závodná
    vedúca odd. ŽP a ÚP
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