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Vec
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby „Hotelový a rekreačný komplex,
Záhorská Ves“ – posúdenie projektu z hľadiska ochrany ovzdušia
Listom doručeným na tunajší úrad dňa 17.08.2020 požiadal PRESS & BURG Consulting s.r.o., Hrobákova 1,
851 02 Bratislava v zastúpení: Global rest, s.r.o., Bratislava o vyjadrenie k priloženej dokumentácii pre územné
konanie stavby ,,Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves“, ktorá sa bude realizovať v k.ú. obce Záhorská
Ves. Predmetom PD je hotelový a rekreačný komplex, ktorý pozostáva zo súboru objektov rôznych funkcií.
Jedným z objektov je SO.17 Splašková kanalizácia a ČOV, ktorý rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z
jednotlivých stavebných objektov, odvedenie tukov z reštaurácie, čistenie odpadových vôd v čistiarni odpadových
vôd a vypúšťanie odpadových vôd do toku. Vzhľadom k tomu, že ČOV, ktorá sa nachádza v obci je kapacitne
vyťažená, bude vybudovaná vlastná ČOV. Navrhovaná ČOV je určená na čistenie splaškových odpadových vôd s
kapacitou 1 000 ekvivalentných obyvateľov. Ako zdroj tepla je navrhnutá kaskáda tepelných čerpadiel vzduch –
voda s menovitým výkonom 610 kW. Tepelné čerpadlo využíva ako zdroj tepla vzduch. Dokumentáciu vypracoval
Ing. Sven Szokolay – Atelier S, s.r.o., Bratislava v máji 2020.
Nakoľko podľa predloženej dokumentácie realizáciou stavby nevznikne stredný zdroj znečisťovania ovzdušia,
ale malý zdroj znečisťovania ovzdušia (projektovaná kapacita čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov
čistiarne komunálnych odpadových vôd je menej ako 5 000), Okresný úrad Malacky – odbor starostlivosti o životné
prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia nemá k predmetnej stavbe žiadne námietky a pripomienky. Na predmetnú
stavbu podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydá súhlas obec.

Mgr. Soňa Gazdíková
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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