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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že navrhovateľ spoločnosť
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, 821 06 Bratislava predložil Okresnému úradu Bra-
tislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR 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 o posudzovaní“) zámer

„Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)”.

Umiestnenie (parkovanie) mobilného zariadenia na regeneráciu sorbentov (regenerácia ak-
tívneho uhlia z filtrov) v čase jeho nečinnosti, mimo výjazdov za výkonom činnosti je riešené na
pozemku s parc. č. 13569/88, prenajatá zastavaná plocha (50 m2) v areáli Istrochem Reality na
Vajnorskej ulici, v k.ú. a MČ Bratislava-Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.

Účelom navrhovanej činnosti je regenerácia použitých sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)
pre ich opätovné použitie mobilným zariadením na zhodnocovanie odpadov. Prínosom má byť aj
zníženie rizika a nákladov spojených s prepravou nebezpečných odpadov a zvýšenie efektívnosti
čistiacich procesov a ochrany zložiek životného prostredia, šetrenie prírodných zdrojov. Kapacita
mobilného zariadenia na regeneráciu sorbentov je cca 1t/8 hod, pri prevádzkovaní dvoch paralel-
ných desorbérov pri trojzmennej prevádzke 660t/rok. V prípade získania zákazky priamo v areáli
umiestnenia mobilného zariadenia alebo v jeho blízkosti bude vyhradená plocha v areáli Istroche-
mu využívaná aj na krátkodobé prevádzkovanie za dodržania všetkých podmienok bezpečnosti
a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných pre predmetné zariadenie a zo
všeobecných predpisov. Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov bude k pôvodcovi (držiteľo-
vi) odpadov presúvané ako kontajnerové zariadenie za pomoci nákladnej dopravnej techniky po
cestných komunikáciách, činnosť bude možné prevádzkovať podľa potreby za špecifických pod-
mienok na celom území SR. Zámer je riešený v jednom variante, navrhovateľ požiadal Minister-
stvo životného prostredia SR o upustenie od variantného riešenia.

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4.7.2018 do 25.7.2018 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe je zámer k nahliadnutiu na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenie-na-regeneraciu-sorbentov-aktivne-uhlie-z-
filtrov-  /EIA/SEA Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/).

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia SR,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 25.07.2018.
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