Porovnávacia tabuľka o ukazovateľoch pôvodného riešenia a navrhovanej zmeny činnosti
PREMIERE
Kategória
P.č. Popis

STP
Jednotka Počas výstavby
Počas prevádzky

Zmena činnosti 2014

PREMIÉRE
1
Zamestnanci

osoby

neuvedené

75

16

PM
m²
m²
m²

2056,3
0
0

127
2056,3
0
0

199
3035
0
0

m2
m2

-

1514,0
11218,67

2496,1
12419,8

2
3

4

5

Statická doprava
Záber pozemkov
z toho nový záber lesných pozemkov
z toho nový záber poľnohospodárskej pôdy
Bilancie limitov
Celková zastavaná plocha
Celková podlažná plocha
Vstupy

Surovinové zdroje

Stavebný materiál Energie a voda

Energie a voda

neuvedená
neuvedená
-

17990
Pi=2786kW
235,8m3/h
Technológie ako,
stavebný materiál, výťahy,
vzduchotechnika,
stroje,
vykurovanie,
mechanizmy
chladenie

38139
1033 MWh/rok
457717 m3/rok

-

-

výrub náletových drevín do obvodu
40 cm a 4 ks okrasných drevín

Znečistenie ovzdušia

Stavenisko,
mechanizmy,
doprava

Spĺňa imisné limity
a vyhovuje
legislatívnym
normám v oblasti
ochrany ovzdušia

Spĺňa imisné limty a vyhovuje
legislatívnym normám v oblasti
ochrany ovzdušia

Odpady (zneškodňované oprávnenou osobou,
zmluvne)

Odpady,
výkopová zemina

Druhy odpadov
uvedené v STP

Druhy odpadov uvedené v
oznámení o zmene činnosti

Odpadové vody (splaškové) Qd
Odpadové vody dažďvé Qsec

neuvedené
neuvedené

33,27l.s-1
20,45l.s-1

Plochy zelene

-

neuvedené

38139 l/deň
35,2l.s-1
250m2 na rastlom teréne, 1709
m2 strešná zeleň, 57bm, vertikálna
zeleň a 13 stromov

Spotreba vody Qr
Spotreba elektriny
Spotreba zemného plynu

Suroviny, technické vybavenie
Výrub drevín

6

m3/rok

Technológie ako, výťahy,
vzduchotechnika, vykurovanie,
chladenie

Výstupy

7

Stavebné stroje a
doprava

Hluk a vibrácie
Prevádzka garáže, parkoviska, diesleagregát,
vzduchotechnika, výťahy

dB

Doprava počas
výstavby,
stavebná technika

8

Svetelné podmienky

-

9

Žiarenie, teplo zápach

Nie je

10

Vyvolané investície

Nepredpokladajú
sa

Dodržané limitné
hodnoty hluku od
navrhovanej
činnosti
Limity prípustných
hodnôt
hluku
Vyhovujú
limitom
z iných
STN
73zdrojov
0580-1 vo
vonkajšom
Zmena
2 a STN 73
prostredí
od
4301
navrhovanej
činnosti nebudú
Nie je
prekročené pre
denný, večerný čas.
Nepredpokladajú
sa

Dodržané limitné hodnoty hluku od
navrhovanej činnosti
Limity prípustných hodnôt hluku
z iných zdrojov vo vonkajšom
prostredí od navrhovanej činnosti
Vyhovujú limitom STN 73 0580-1
nebudú prekročené pre denný,
Zmena 2 a STN 73 4301
večerný. Teoretický prírastok < 0,1
dB pre deň aj večer, čo je
zanedbateľná hodnota.
Nie je
Nepredpokladajú sa

