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Vec: „Polyfunkčné objekty VLČIE MAKY a budovy obchodu, výroby a služieb“
- zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania.
Navrhovateľ ELITE HOLDING, a. s., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava,
IČO: 35 712 902, zastúpený spoločnosťou EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava,
doručil dňa 04.02.2019 Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 29 ods. 1 písm. a)
zákona 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“) zámer navrhovanej
činnosti „Polyfunkčné objekty VLČIE MAKY a budovy obchodu, výroby a služieb“ (ďalej
len „zámer“).
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 56 písm. b) zákona a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania
o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie dňom podania účastníka
konania príslušnému orgánu, t. j. dňom doručenia zámeru navrhovateľom. Príslušný orgán
upovedomuje účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté
orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona zasiela predložený zámer
v prílohe.
Zámer je zverejnený na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia.
Zámer je vypracovaný okrem nulového variantu v dvoch variantných riešeniach.
Podľa § 23 ods. 3 zákona, dotknutá obec (Hlavné mesto SR Bratislava) do 3 pracovných
dní od doručenia tohto zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli a zároveň verejnosti
oznámi, kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti
sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Podľa § 23 ods. 4 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán
a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu (Okresnému úradu
Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3) do 21 dní od jeho doručenia;
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ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní
od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva životného prostredia alebo od zverejnenia
oznámenia dotknutou obcou (Hlavné mesto SR Bratislava); písomné stanovisko sa považuje
za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Z časového dôvodu (zákonných termínov) ako aj efektívnejšieho a rýchlejšieho
spracovania Vašich stanovísk za účelom vyhotovenia rozhodnutia, Vás prosíme o zaslanie
stanoviska aj prostredníctvom e-mailu na andrea.sec@minv.sk.

Príloha:

Zámer v písomnom vyhotovení (pre vybrané subjekty) a elektronicky zverejnený
na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.

vedúca odboru
starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Bratislava
JUDr. Elena Jaďuďová
poverená zastupovaním
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Rozdeľovník:
Účastník konania:
1. ELITE HOLDING, a. s., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, (doručuje sa: EKOJET, s. r. o.,
Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava)
Dotknutá obec:
2. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích
dokumentov, Ing. arch. Karin Lexmann - vedúca odd., Primaciálne námestie 1,
P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1
Dotknutý samosprávny kraj:
3. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
Rezortný orgán:
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor územného plánovania, Námestie slobody 6,
P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, Námestie
slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava
Dotknuté orgány:
6. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
8. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14,
812 28 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, P. O. BOX 26, 820 09 Bratislava 47
11. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6,
811 07 Bratislava
12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava
16. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
17. MČ Bratislava - Ružinov, Odbor životného prostredia, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Povoľujúce orgány:
18. MČ Bratislava - Ružinov, Stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava
19. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
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