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olĺľesrrý ĺiľaĺl Bratislava" oi1lroľ s1ĺľostlir.os1i o žil.oĺti* ptus{ľeĺli*, ĺ:ĺld*lcriie ocllľ*lry
pľíľoĺly'' a vylrľimýtlr zloŽiek živĺlĺ.nélro pĺosĹr'*clia' ako pľíslušĺý oĺgťLĺl šlťLtĺrľj spľiit'y prlĺll'* 5\ 5

zĺilĺona NR SR Ô' 525i2003 Z'z. * štritne'j spľťrve stĺrĺĺistlivosti o Životĺré pľostľeclie a ĺl znlena Ér

doplrrerrí niektorjcli zákotror' r'zĺrení ne-qlĺoľšich pľeĺ1pis,:r'. v spojetrí so zákoĺr':nr č' i80l?CI13
Z'z. * oľgalrizácii rni*strrej štátĺre'i spľár'3' o o ?lllene a dopinení rriektoľýclr zákotror, t'ztteĺtí
neskoľšíĺ:ir preĺlpisov a r, spoj*ní S s1 56 písnr. bj ztilĺoira č.24/:Ĺ]0b Z.z' o pĺlsuĺlz^:ovalrĺ vply-i,ov
na živottre pľostľeĺ1ie R o Zmelje a doplnerrí niektoľýclr záltotrov r' zneĺť rreslioršítir i:lľeĺ1pisov'
ĺyĺlĺ{va p':ĺ1l'a S\ 46 a $ 47 zŕrkĺlrra č,' i111967 Zb. o spľál'noilr lĺonaní {spľár,,ĺr,v pclriaĺlok) v zneĺri
rreskoľší*lr prcdpisorĺ a podľa $ 29 zálĺcrrra č:. 24/20Ĺ]6 Z. z'' o pÔsuĺlzol'n1i 1ľp1yvov na životnó
prostľedie a o ztnťns a doplrierri rriektoľyĺ'.lr zzilĺonor' l ztl+tlí iieskoľšíclr pľ*dpi-rov, nĺr záklzrd*
ĺ:lznámenia o Zillell.: navľtrovan*j čiimosti ,.!ľĺL]\{ ľÁĺ{.K '}'tROvCE (Výľoĺ:ĺrý paľlĺ pĺ'e
ťilmoviĺ tvol'bĺl}". h1oró pľeclloŽil navrlrclvat*ľ soLID ENTERPRISE GRÚUľ s.ľ.o', I)rrĺrajskŕr
58. 81] 0s Bĺaľjslar'Žl, toto ľrrzl'rodlrutie:

Zlrrena navľhor'anej čiĺĺ'lĺ:sti ,'FIl-,fuĺ PÄĺ{ĺi' Jĺ\t10VCĺ:i {Výľob'ný pĺľlĺ pľĺ: fĺlnror'ťt
tl'oľbu)". ktclľej ťlčelonr _ie v_\.'tr'oľ*nie komplexĺri:.j pľe r',áĺlzlĺy ľr1nr*r,o-te1evíznej tvoľby a s týĺrr
sťtvisiace poĺlpoľĺré slrržby' unriestĺleĺrá r, Bľatislavskoĺrr saĺrrospľáviro:n lĺľa]i, l' ľk'ľese Bľalislava
Y' ĺr{estskej čnsti Bľatislava * J*ĺor'*ej 1:l€l poeenrkclcli s pilťc. č. 3060, 3062, 3064' 3*Ĺj6, 3Ú68.
307$,3072,30'14,307(r,3A78,:i080,3082,3084.30S6, i088,3090.3092,3094.3096,3098,
3100' 3102,3i04,310ó' 3108,3l10,3]12, -1114' j116.'j118.3120.3]22.3124.31?ň.3128,
3l30.3131'3132.3133.3281,3382,3283,3:84,3?85,32$ó,]305,k'ťtJ*ľovĺ:c,,

sä l1 eb ĺĺ ĺĺ * p *sĺĺ ĺlz*vĺlt'

p*clľa zákana č' 2.1i'300ť} Z.'z' t: pclsudzovaní vplyr,ov na Žirlcltne pi'ostľeclĺe a {J eĺni:nť. * clĺ:pllrerri
niektoľýc.h zálĺo:rov v zir*ttĺ neskoľšĺe]i pľ*ciplisov.

Pr:ĺ pľĺpľave tlokrľrrentácie stavby lĺ ťtzemĺl*trru lĺr:natriu ť1 Y pľOc*sŕ koliania o povolerrí čirurosti
pocli'a osolli'ĺlýr:h pľĺ.ĺlpisr:v bude potľe'blré zolrl'adrriť tieto kolrkĺétrre pĺlŽiirĺ1avky vo vzĺ'glrtl
1ĺ navľlrĺlr'anei Ďiruiosti' 1ĺĹoľé v.r,pl-vnuli 't:t stanĺlľislĺ ĺlol'Lrčenýc}l k oztlálrr*niu Ú elrlen*
t:avlt or'ĺnr-i ĺirxl*sti :

1' Pľerrkťrzat' sťtlaĺl in. e tsp'Y zll1cl'r-r. nzivtbĺ:vane.j činnĺ:sti s 1:lalrou ťtzemiropJáuoYaĹ]Ôll
dokm-uentĺrci,:it.

1

ĺ*Ť ľ*ĺ}:w$ľas*g ľrs<fu&W*l

**m "."*ť.:'"ť{''
jÚ

ľg*$Š*{e'ť* *ĺL+i:'.'."-a; .:
ĺj



snltffisruÝ unan $}ä{.AT'{sLÄ\rÄ
0mB0R ST'{R"Ĺ}STä.ĺYGSTI o Žĺ\'*TF{'E í3R*S 'ľt{EľxE
*deletellie **hľ:lll3' pľíľoĺly ĺr ryi ľanýclr eĺĺlšisk žir'ĺltnóho pľostľ*tiiĺr
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R$ar$0BN{JT'ĺE

okľesrrý ťĺľai1 *ľalislal'ĺi, oĺl}:oĺ staĺostlivosĺi cl Životrrs pľostľeelie, oi1ĺl*ieĺri* tcl'lĺ'ätt-r'

pľĺľoĺl.v a vybraných zložiek Žil.otn*.lro pľostreclia, akľl pr:ĺshrŠĺlý oľgáĺr štátnej spľar'"v p*ĺil'a $ 5

zákoĺr* NR SR č' 535/2003 Z.z. o štátrrei sprave staľostlivosl-i cl Žir,ĺltnd pľostľeĺ1iĺ: ;.l {f Zlli*ne ĺ1

clĺlplne'ní rriekĺtlľých etikonor' v ztleni rreslĺoľšíc'h pĺeĺlpisov, v sp*jerrĺ sĺ.l z_ĺikĺ:ĺlonr č' 1s0/201]
Z.z. o oľgrurizĺu:ii rlriestirej štálrrej spľár'1,-a o Z111eĺ]ŕ n c1opil,*rrĺ rricktoľý'c.li zálĺclĺrÚr' l'Znenĺ
n'eskoľŠícir pľeclpisov a v spojení s $ 56 písnr' b) zákotia č.24l3Ĺi0a: Z. z. o postLciz-crt'atrí r,plyľĺ:r'
na životrré pľtlslĺ:eriic tlo Zt1leľIe a cioplnerrí lliciĺtoľýclr zá1ĺo-ĺror' v zĺLení rieskĺ:ľšíclr pľeclpisĺ:v.

ryĺl:ívnpoĺlľa $ 46 a$ "ĺ7 zťrkcna č:.'ĺ1ĺ11967 Zb. ospľávirotrr lĺonatrí {spľírrĺly pĺ:riadr:lĺ) r'znení
neslĺoľšíclr pľedplsov a pcreiľa $ 29 zákorla i:. ?4/2006 Z, z. o posuclzovaĺrí virlyvov na Životiré

prostľeclie fi o Zll1ene a cloplrre.ní niektoľ1igh zált,3ĺrov v znení ĺreskoľšĺc]r pľedpisov, tra základe
ĺ:zĺiáĺnenia 0 zn'tene l:ar'ľ1rc'vaĺrej čiĺirrosii ,.FĺLn'ĺ ľÄldl{ .ĺÄll'{jvcĺt {Výľo!:ný pĺlľlĺ 1rľĺ:

fr!*lĺlyri ťvoľbtl)"', ktoľé pľeĺ1loŽil navr:hovateľ $0LID ENT]IRPRISE GROUP s.ľ.ĺi'' Drrĺlajslĺá
58. 811 08 Bľatislava. toto rozhoclnrľtie:

Zrueĺra navľ}l*.,,airej činnosti .,FILM PARK JAR'O\ŕCFj $ýľobný pĺlľlĺ pr:e ĺrllrrovťr

lvĺfľbu)", ktoĺej účcloln je v;l1'6ľ*nie lĺomplexrrej pľel'iiĺlzlĺy 1-ilrrror,ľ-ie1er.ízn*.i tr'oĺby a s týn
sťtvisĺace podtrioľné služby. unriestnená v Bľa{islar'skĺltu s*nrospľáwrĺnn lĺĺaji. r' olĺľr_.se Bľitĺislar'a
Y, N4estskcj tiĺsli l]ľatisl&v* * Jatnr.,gč' na pozetĺiĺu*lr s piiľi]. č. -?0ó0, 30íj2. ]064, 3066. 30{;8"

3070, 3072, 3074. 3076" 3078, J080, 3082. 3084, 3086, 3088' 3090, ']092, 3094, 309ó, 3098.

3100,3103,3104" 3106,1108,1110,3112,31i4,3i16,311.q,3120,3122.3124,3126,3'l28,
31:0,3131.3132.3133,3'28l' 3282. -L?83,3284,3285,3?sl- 33ĺJ5, k" ťLJaľor'ce.

s* t}ebtlĺle ps$ tlĺlľoľRt'

pocil'a zálĺona š, :4i20ij6 Z' z. ĺl posuclzovaní vplyvĺlv nn žívoĺĺr* pľostľ*di* a ĺ) Zlll$tll) a ĺiotrllllerrí

rriektorýľil zá}ĺcllt or. v znení nes ko ľš ích prľeelpi sĺ:v'

Pľi pľíplave dokruirentácis stavby k úzeľrrninru konaniu e v i]ľocese kclnania o por'oleirí činnosti
pociľa *sobitných pľedpisov brtcle potľebnó zohľadni,i' tiet* konkĺetn* poŽiadavky r'cl vztoällu

k ĺ:ĺrvľhĺlvane.ĺ čirrnosti, ]<t*ĺé v5'plyrtrrli zo st*nor'ĺslĺ d*ľrtšenýr:li lĺ oenátrrenirr O änČĺ}e

tlavľhovall*j či nnosti l

1' Pľerlkázat' sĺrlacl 1I1. etapy zĺrrelry ĺrartlrovatrej činĺros'ti s pliinou úz*rrrĺrop1ál]Ĺ]YĹ1cQl1

clokLlnrentťtciott'
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Paĺeĺrretľe a spôsoh l'.ttil,-vanitr ililr,l{lot,ĺlllť,j r,oĺllr*j plo*'h;, r.'l.ĺ'ie šiĺ' pľeĺl rly;|nĺ1ĺĺlr ťlzeĺllĺlóhil
ľ*ľ1roi1l'tl.l1ia.

Pĺoj*kt inziľľkg ĺillsLrlilasiĺ' sij1ľÍlľť011l l'oclch*s1lĺlelĺiľskl vi:l,:ix,l-lt,,liÝ*ĺt toiĺor, * 1:ĺll*ĺlia s\íľ'.
š. p., {iZ Bľatisĺar,.n a s pľíslrriĺrýltt r;t.ľátionr Štiĺtllej ľoĺln*i spľáľ1,-.

N*gatiĺn3' úč.irrok ĺra kr'ĺ'llilrt ovzĺlttšia počĺs výsirrr,b-l clinli;"lĺl\.ĺiĺ'Úĺ]ätľťlliaitti n* znííeni*
;r_rašrlo'sti. vh1rdnt]u c'ľgaĺliz;lľiĺ,rt pľál:e a optĺnlnli:zít*iĺltt i:ľísĺtrj:ĺlv.ľi:h ciest na saĺl,eIliskĺ'.'

Yyhovit:t' poŽiĺrdar,kánr 'JotkrrLlĺej 
.,.er,*'iil*sĺi. Lr: lĺloľ'rĺll ltĺrvľltolat*}' rll,it:clo]" lie lrrrĺiťl

y'yĺieŠenó 'l lĺxrrci d'alšítlr k,-iitĺirĺ a r:ĺlcl'alei sa zaĺlheľal" požililĺr'kĺ:itri a pľil'lĺ:ĺrtienkaĺrri
ilĺ]ĺl{nutej veĹqjnosti.tiplĺrlttcllÝĺir r, ľiltttci zisi'oľacic.lto kĺlil;ttlia a cĺi:ĺlĺ1siĺrlĺieni piipoĺrril-lĺlkĺ.
ktaľe ĺrlirjťr opl]ľLl y zá'kotlc ľolr]]ĺĺ1nit' r. cl"ĺilšonr sllrpĺli pľoje}ĺtoi,cj i1rrkunrľt:ťŕi* st*r.lly
a pľi povol'ovaĺrí čiĺ:nosti pĺrcll'a ĺsĺ'rbiinÝcil 1lreil1:isĺ_rl': cloĺlillLlĺíl l eĺe-iĺiĺts[' ur,e,'l*ĺ:tĺi l, $ ?4
záĺ;*tla č' 241200ó Z, z. o 1.lĺ:sLlrlzor'iilrf y1l11'rlĺlv tr;l žir'oi'né irĺ:i'lsĺľt'clie a Ĺ] Zn]l.tle ir ĺlclplnení
ni*kĺr:ľýclr zákolror. l'ztlelrí neslĺol'šĺch pľeclpisĺlr' ĺlispotlLlie pľár,ettri tiveĺJ*nýnri 1' $ ?.l oĺĺs.
2 tohto zákona.

Zolrľaĺlniĺ', tloĺlľŽĺlt' a I'ellizĺll'ĺtt' llal'ľlrol.iLtlé oi:ilĺľľl'tiit ľia elinlinilc.itl. rrriililtlalizáciLl
n ltonrpetlzťttiu ncgĺtívn1.r:h vpl1'r'Q\ĺ llĺl Živolrti pľostľľĺ1ie a pĺi r,ýsĺavl're a pľ*r'iit1zlĺe,
lravľhĺtl'anej činnosti a.]e_i zt"}ltlilr rlľdľŽitrr,al' vš,;:tli'Y plntnó pľiivnľ pľ*ĺlpisy v olrlasti
ži r'* llléhĺi pľĺls tľecli ĺr.

{)ĺ}{}1./$$Niiľ{'{ši

Nal'ĺltovateľ, s*L'ĺl} EľiT!e?E'ľiq"{sE GIt$trJI} s.!'.o', *ĺrnĺljs!ĺĺ! 5E, 811 {}s }}ľ*tisiĺrr'lr.
rĺuĺ:učil ĺJiia ?9. i3' ?L}l5 okľt_str.lnrrt ťtľnclu Bľirtislĺrva. oc1tloľLr stlĺ:osiĺivos{i o Žir,otlre plľoslľeclie,
oc]d*leĺliu oclrľatly pľíľĺ:dy a v-vbľĺlnýclr z[oŽi*l< životnéhtl prosh"eclia |ĺl'alej len .,o1i BÄ") poĺll'a
$ 1,1 clrls.2pism.ĺ1)a poLĺl'au!29ocls' lpĺslrl. l-l)z,ítlĺo:lĺrč':4l':00á Z'z.oposrtcĺzolanivplyvo'ĺ
na Životné pľostreclie a o Z111.l}e a cĺoplnení rrielĺtoľých zá]ĺonov r' zneni neskoľsích pľeĺlpisrrv
{d'ale-i leĺr ",zákolt o 1_lo-suĺ1zuvatlí") oz-tlátlteĺtie o Zl}le t]ť trlr'ľlrĺ:van*i čiĺlno.sti ,..t''ĺLt}{ ľĺ{RIi
,ĺÁĺ{.ovCE {Výľ*bný pĺiľk pĺ'* ť!l*eor,ĺt fvoľbit)" (cĺ'alei 1*tl ,,oználneĺli*") YyI)1'i1CC)vĺ'll}é pod1'ĺr
Pľílolry č. 8a k eálĺonu o posLĺĺizor,*t:í.

Zmena navtlrovanej čirurosij' ril'*denej 1, pľílolre č' 8 zákona o pilsttdzovani" lĺapĺtol5' č. ĺi
osta{ľré pľiľrĺyselnd zaľiirdeĺria. položĺiy č. 10 ťJsľntrré pľielrryselrré z*ľiaderria uc'Lĺr.er1enŕ
v pcllĺlŽĺĺírclr č!. 1 _ 9 s výĺobĺrĺllr plochoLl ĺltĺ 1 Ĺ)rj0 nl2 ll ka1lilĺll-v č' ý lnľľaštľuktúľa. plrlcŽlĺy ó' 9
Pľĺljekty ľoz\r{Ún obcĺ l'ľiitane písnr' ĺý 1:ĺ'zelrrĺrýclt stĺt'i*Lr a]elro iclr súboľov (lĺotnplesovj. ak ni*
sťt ur.eĺi*tré r'inýclr poloŽkách tt:.ito pľjlo]rv 1tirimo zristar'ĺuró]trr ťlzeĺniĺ obce ,:ĺ1 1 000 nl2
poel1alr*l'ej plociry) a pĺstlr. lri stĺticl-'e.i clopĺĺr'v otĺ ] Ĺ]t} ilo 5t}Ú sLĺljísk^ j* pľcĺlĺrĺ*l*rrr
zisĺ'ovacielro konatiĺt ĺlposrlĺlzovlrirí r1:iy'r,ĺll. na Živoĺnó pľosĺľecli* pclcll'a $ 18 ĺ:ĺ'ls. 2 písrrr. cl)
zákĺ:na o po srtelzor'aĺrí.

ľ ĺil, t:s ťĺĺ lťĺ ĺi i ĺ lĺt o s' t' iĺ sĺíĺ'iĺt.ĺlď slĺĺi, :
Lĺčelonr na,.,ľ}ror.arrej čirrnosti bo1o 1,ytl,oľenie lĺoulplexne i pľevádzk"v Jj1nlĺ:r,e.i

iľler'ízrrei ĺr'oľby a s týnr sťLvisiircieil podpor"n1iclr s]uŽie-b' Teelrnĺ:lĺ:gir:ké r:*.ntľunr pľeclsĺ*i,or.al1
ĺľi lrlaviró '[el*r'íĺne a lilnrové Šĺťrdiŕr ľÔzit.vclr r'el'kĺ:stí' Pľljaziĺ rrávšt*vníliol' 

't 
Za111e5tll.111ť-0Y

ľiešený z ruiestlrej k*ĺnunilĺťĺc.ie Jaľol,ce * iiittsee . Pĺ*:kol'acie miesttt boli irar'r'lrnLÚé pľe lĺamiĺ1try
y iračt* 34 paľkor'acích nliest (ľ&'1) a pľe osobná vĺziĺl]á r,poĺte ''l3] PL.{. Cellĺir','á vým*ĺ;r
1lodlahovej ploclrv: (,146ú n:.
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Čilirrost' sa tlavľltotala na paľc' č.: 3090, 3092. 3094, 3096. 3098, 3l00, 3102, 3104.
3106, 3 108, 31 10, 31 12, 3i i4, 3 l 16, 31 18, 3305, k' Jaľovce.

Zisťovacie konanie pľe navt'lrovarrťr čirulost' pod názvonr ,,Techrologiclĺe centtrrltr pľe
f,rlrrrovťr atelevíznu tvor'lrrr Jaľovce" bolo ulĺončené ľozlroclnutínr č. ľEiA/2013/914iANJ/BA
Vdťla t7.07.2013 s.4ýľokolrr, Že tlavľlrovarrá činnosť sa nebucle posudzovať podl'a zákona
o posttdzovaní vo vteciy platnom znení zálĺona o postldzovaní.

Uzenrné ľozlroclnutie na turriestnenie stavby zatial' nebo1o vyclarré'

Zlnena navľĺlol,anej činnosĺi :
Učelonr zmelly navr'lrovanej čirrnosti je vytvoľenie lĺotlrplexnej pľevádzky filmovo -

televĺarej tvoi'by a s týnr sťrvisiace podponré sluŽby. Výstavba aľeálu pozostár,a z pľípľavnej fázy
a tľoclr etáp:
o pľípľarĺrá fáza Q.2016 - 20l8) - biokoľidoľ:

* na výclroclnej stľane aľeálrr brrde vybudol,airý koľicloľ o šír{ĺe l00 rn s tľojetáŽovou zeleňou;
- unriestnené na parc' č' 3068' 3066, 3064, 3062,3060, k' ťr. Jaľovce;

o etapa i' (201 6 _ 2017) - teclrrrologické centľum pľe filnrovťr a televíznu pľcldulĺcitr Jaľovce:
- navr{urtttých rrielĺoľlĺo stal,ebných objektov - (1) hlavrý stavebný objelĺt rrľčetiý na

f]lrrioťr výľobu a pľeváclzky s ťiou spojené (pľodrrlĺcia, postpľodrrkcia); (2) podpoľtté

ýľobné pľer'ádzky unriestnené v tľoclr stavebnýclr objektoclr (výľoba a sl<laclovarrie kLilís);
(3) sarnostatý objelĺt eneľgoblolĺtr, lĺde je rurriestnené teclrnické zázemie celého aľeálu;

- unriestnenénaparc. č. 3305,3118, 3ti6,3I14,3tI2,3110' 3108,3106,3104,3102,3100,
3098, 3096, 3094'3092,3090,lĺ' ťt. Jaľovce;

o etapa II. (2017 _ 2019) - dostavba techrrologickélro centľa ašlcoliace centľum pĺe auclio-
vizirálnu tvoľbu:
- sirčasťori je ľozšíľerrie iĺapacity techlrologickélro centľa filrrrovýcli štťrdiĺ, školiace centrltnr,

vol'né plochy na ťllnrovanie exteľiéľových scén a pľeclroclrré irbytovanie pľe pľodukcirr;
- unriestnetréirapaľc.č'3305,3118,3116,3114,3172,3|10,3108,3106,3104,3102,3100,

3098, 309ó, 3094, 3092, 3090, 3088, 3086, 3084, 3082, 3080, 3078, 3a76, 3074' 3072,
3070, k. ú. Jzu'ovce;

o ETAPA III' (2019 _ 202l) - kľeatívny paĺlĺ - flexibilrrý pľiestoľ pľe výľobrr exteľiéľol'ej
filrnovej pľodukcie:
_ v aľeáli tlart'lĺrutó orttdooľor'é la'eatívne zóny na pľodulĺcirt filrnovýclr scén s ľôznoľodýnr

zanreratrím;
_ v tesnej tladr,ŕiznosti na lilavný objekt sa lraclrádza ztĺomažďovací pľiestoľ, nrenšie

námestie, lĺtoĺé buc1e slťlžiť ľovnako na filmovťr pľoclulĺcirr exteľiéľových scén; v blízlĺosti
parku btrde vytvoľerrá vodná plocha - exteľiéľový bazén na filnrovťr pľodulĺciu
s pieskovýnri plažanri;

- urriestnené na paľc' č. 3 131, 3132, 3 i33, 3286, 3285, 3284,3283,3282,3281',3130, 3128,
312.6, 3124, 3122, 3 1 20' k' ú. Jaĺovce.

Tab' l: Poľovnanie
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Paľanreteľ PÔvodne navľhovalrá
čilrnosť

Znrena navľlrovanej
činnosti

Rozdiel

Celková ploclia aľeálu 64 466rn! 276 046 m' +328%
Zastay aná p l oclia ar'eá]rr 21 51B,8 rn' 5B 866 mr +l''13,5 %

VÝľobná plocha 5 687 m' l4 395 rn/ 153,1%
Podlažná
pozentnÝch stavieb

plocha 64 466 m' 90 773 ĺn' -t-40,9 %

Počet zanrestnatrcot, 283 osôb 320 osôb +130/s

Počet parkovacích státí 355 PM 396 PM +17,5 oÁ

Plocha zelene 0m' 144 964 nt'



D ľ t ll p o ž a d ol an ĺi ĺ n p ov o l e n i a nalv' lt o,- ct ĺ't ej č inn o s t ĺ :

Požador'ariýnr povoletrínr po ulĺončení zisťovacieIro konatria bude ťtzenrtré ľozlrodrrtttie
a následne stavebné povolerrie podl'a zákona é. 50ĺ1976 ZLl. o ťtzetrriroilr piállovaltí a stavebnollr
poriaclku v znení neslĺoĺších pľedpisov a zákona č, 364na04 Z. z' o vodáclr a o zmene zálĺona
SNR č. 37zll99a Zb. o pľiestuplĺoch v ztrení ĺreskoľšíclr pľedpisov v platnotrr znení.

oÚ gA, alĺo pľísltÉný oľgán štátrrej spľávy poc1l'a sS 5 zálĺona č. 525naa3 Z. z. o štátrrej
spľáve stalostlivosti o Životrré pľostľedie a o zÚlene a doplnerrí niektoľýcir zákonov v znerrí
neskoľšíclr pľedpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o oľganizácii nriestnej štátrrej spľál,y a o zmelle a
doplnerrí niektoľýclr zálĺonov v znenĺ neskoľšíclr pľedpisol,, sS 56 písrrr' b) zákona o posuclzovaní
a pocĺľa $ 1B záiĺona č.7I/1967 Zb. o spľávttonr kotratrí (spľávny poľiaclolĺ) v znetlí neslĺoľšíc.lr
pľeclpisov, začal spľávlre lĺotratrie vo veci posudzovatria piedpokladarrýclr vplyvov na životné
prostľedie driorn podania ťrčastnílĺa lĺonatúa pľíshtštrenru oľgánu, t. j. dňorn doľučetria záneľrt
navľltovateľom, o čorn rtpor'edonil ťrčastníkov lĺonania, ako aj ľezoľtné oľgátry, povol'rtjťice
oľgátiy, dotkntrté oľgťury a dotlĺrutú obec, lĺtoľej zaslitl oznánenie o Zll}gne nar'ľ]rovanej čirurosti
v pľílolre. Pľíslušrrý oľgá'n bezodlĺlaclrre zveľejnil oznátnelrie o zmene navľlrovatrej čintrosti na
webovonr sídle Mirristerstva životného pľostreclia Slovenskej ľepr.iblilĺy
lrttp:/iwww.enviľopoľtal.slďslďeiďdetail/ľrlrn-pati'.-jaľol'ce-r'yľobny-par{ĺ_pľe-fi1nror'ľpľodukcirľ
-1 a podl'a ss 24 ocls. 1 zákorra o posudzovarrí prÍslr.lšný oľgárl inľoľmoval bezocllilaclne veľejnosť
na svojolrr rvebovonr sídle lrttp://rvrvrv.rlrirrv.slJ?ttľaclna-tabula- 14&spľava:infoľnracia-pľe_
veľejrrost-k-znrene-rravľltovanej-citurosti-filrlr_paľlĺ-j aľovce-vyľobrry-paĺlĺ-pľe-fi1rnovľpľodtrkcirr
a na svojej úľac1nej tabrúi. Dotlarrrtá obec _ Hlavrié nresto SR Bľatislava - pocl1'a $ 29 ods. 8
zálĺona o posuclzovaní infolrrrovala o cloľučení oznámenia o Ztrlelle narvr'hovanej čirurosti
veľejrrosť na svojonr rvebovonr síclle lv'n'v.bľatis1ar'a.sk a bolo lĺ iralrliaclnutiu v infonrračnotrr
centľe nragistľátrr vpľiestoľoclr Služieb občanonr * Fľont oíŤice vclĺioclr od 12. al.2016 -26.
01. 2016.

ĺ/ súlucĺe s $ 29 ods' 9 záIrona o posucĺzoĺ,cĺni donlčili pľĺslušnélntl oľgtiĺlll svoje písonmé
sttutolliskti kpľeďnetlúnnl oĺĺlťmrcniu o zlnene ncnu.ĺlol,cĺnej činnosti ĺieto subiekt1l (stcutolĺisĺcťĺ sú
l lv ádzttlt é v s lfi ' ťĺ t e no n t znení) :

L okreu$ úľad Bľntislĺwu, ĺldboľ stuľostlivosti o živoÍĺté pľostľedie, oddelenie ochralry pľíl'otly
u vybraných zložielt životného pl'ostľeĺIia,
1.I. Iist č. oa-BA-oSZPj-2016/l4949/SoJ/v, Z,o dl"tĺt 12. 0l.2016, donňetý dňa 14. 0I. 2016,

z hl'aciiska oclrľany vôd konštatuje, Že oznémenie o zmene navľlrovanej čirurosti ľieši
vybudovanie komplexnej prevádzlcy filrnovo-pľevádzkor'ej tvor'by s objektnii ťrlmových
a televíznych šn_ldií, adĺniriistľatívy, sklaciovýnri a výľobnýnri objektnii, areálovýtni
komurrikácianri, spevnenýnti ploclratni' paľlĺoviskanri, eneľgoblokonr, sadovýnri ťrpľavaĺrri
a techrriclĺou infi'aštľuktťrľou. ärrena pozostár,a zo zvýšenia cellĺovej a zastavatlej ploclry
aľeálu, zvýšenia yýľobnej plochy a podlažrrej ploclry pozemnýcir stavieb, zvýšellia počtu
zamestnancor,, paľlioväcíclr státí, rral'olĺov na eneľgie, vodrr, nrnožstvá odpadových vôd.
DopÍria sa plocha zelene a bližšie neuľčená voc]ná pioclra s ľoz]olrou 4 064 m2. Ako
por'olujťrci oľgán rná k pľedloženej zrrrerre basledovnťr podnrienku:
o Paľanretľe a spôsob budovania trar,ľlrovanej vodllej ploclry nrusia byt' vyľiešerré pľecl

vydanĺnr územnélro ľozhodnutia. Pľojelĺt jazier1ĺa rnrrsĺ bý' odsťúrlasený spľávcom
vodohospodáľsky význanrĺrýclr tokov apovoclía SVP, š. p', aZ Bľatislava a s pľíslušnýrrr
otgfuronr štátnej vodnej spľávy'

Ztrrena nenrusí byť posrrclzovaná podľa zákona o posttdzor'zurí.
Podnienka ĺĺvecĺenťl v stctĺĺovisĺctt povolitjúceho oľgťultĺ je zctltľnutťi do podnieĺtok, ktoľýcĺt
splĺlenie je potĺ'ebné pľeltkázať v ďaĺšich konĺnliach'
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1.2. Iist č. OU-BA-0SZP3-2016/0]435Ĺ/GIB/ĺ/, zo clňo 14. aI. 2016, doľlĺčený dňa 15. u.
20.ĺó, z lrľadiska ocluanv ol'zdušia konštatitje, že vplyvy na or'zdušie počas výstavby sa
zásadne neznrenia opľoti uvedenýlrr v pôvoĺĺnotrr zátrreľe' čilrrosti. Ztrrenou tlavl'hovarrej
čirrnosti počas výstavby sa znrení r,eľkosť zdľoiov znečisťovania ovzclrršia. Zdľojnri
znečistenia ovzclušia budťr, talĺ alĺo bolo ur'eclené v pôvodnonr záureľe navľlrovanej činnosti,
pľevádzky kotolní, dieselagľegát, pľeváclzlĺa clopravy a statická dopľava. Pľeĺlpoklaclá sa, že
laátkodobé a dllrodobé lirrritrié liodnoty l1a oclľanrr or'zdrršia rrebudťt pľelĺľočetré.
I(ategoľizácia zdľoja zrrečistenia ovzdtršia sa nenrení - zdr'oj je zaľaclelrý ako stľedrrý zdľoj
znečisťovania. I{ preclloželrej spľár'e lriá tťrto pľipotrrienklr:
e Negatíl,ľry ťrčirrok na lĺvalitu ovzdušia počas výstavby je potľebrré elinrinovať opatreniarni

na znĺŽetiie prašnosti' r4lodnotr oľgarrizáciorr pľáce a optin-ralizáciorr pľístupovýclr ciest lra
stavenisko.

Posttc1zované zdľoje, vzlrľadotrr na porržitťr teclrriológiLr, rozsah a kapacíttt čirurosti trebrrclĺr
niať výľazný vplyv rra ilrrisnrl sitirácitr. Z hľadiska oclľany ovzclrršia rúe je potľebrré
pľedloŽenťr zmenu navdrovanej čiluosti posuclzovať pocll'a zálcoila o posuclzovaní.
Pľipolnielzka uyedenťĺ v stcu'lovisktl dotlĺĺttttéllo oľgťunt je zahnrutá do pot|nieĺlok' kĺoľýcl'l
spĺll eltie j e p oĺľ ebllé pľe'ukťtzcĺt' y d'aĺŠích ĺĺonaniach.

I.3. Iist č, OUBA-OSZP3-T1t6/014377-2lr1'IIÁ, zo ĺlliĺt 20. u. 2016, ĺIoľttčený ĺlňtt 21. 01.
201ó' airľactisha...pqlua predložil stanor'isko, v 1ĺtoľonr lĺollštatuje, Že
sĺrčasťou pľípľavy ťtzenria tia výstavbtt bude v ľolĺoch 201ó _ 2018 stavebný objekt So-Z-01
Biokoľicloľ vedený v šír'lĺe 100 nr na východrrej iľanici aleálri Filnr Par'triLr k clialirici D4,
vyrrredzený na päľc' E-KN č' 3068, 3066, 3064, 3065' 3060, lĺ. Ĺt. Jaľovce, s ľealizáciorr
trojetážovej zelene s pľedpokladanýnr vzrastottl clľevín až do 20 111. Dokurrrentácia
k územnénru lĺolran'iu uvažrrje so začatínr brtdovania biokoľidoľLr r' ľátrrci pľípľavy ťlzemia
s navezením zemiiry a vytvoľenínr valu s násleclnou postupnou výsadbori dľttlrovo vliodnýclr
dľevílr pľe vytvoľenie sťrvislélro pástl rlälĺkélro atvľdéiro luŽnélro lesa na zá|<|ade pľojektu
a lĺonzrrltácie so SoP SR. Umiestnenie biokoľicioľu a.ijelro šíľlĺa z 50 nr na 100 in boli opľoti
pôvoclnej tľase plátrovanej zápaĺltre od navľlrovatrej činrrosti ,,Teclrnologické centľunl pre
filrĺovú a televíznu tvoľbtt" znrenené kvôli pľipľavovanej 3. etape l(ľeatívnelro par'}irr. ale aj
podl'a platrrého UPN lrlavnélro nresta SR Bľatislavy v znení neslĺoľších zmjerr a doplnlĺov
anajnrä ako optimálnejšie rješerrie vzlrl'adom na jelro napojenie na CHVÚ Sysľovslĺé polia,
pľičom oznátrrenie pľeclpokladá rradväzrrjťrce vybudovanie ekoclLtlĺtu ako lĺornpenzačnélro
opatlenia pľe Náľoclnťr dial'ničnťr spoločn'osť v ľámci budovania diaľnice D4.

Pľe dotkrruté ťlzenrie bol vypľacovarrý clendľologiclý pľieslĺunr firrnou AGAPE. Pocĺľa
pľieskunu poľasty dľevín ĺastťr okolo spevirerrýclr ä lrespevnenýclr poľnýclr ciest. ide o rráletor,é
dľeviny, silne pľelrustetré, s nízkou sadovrríckort hodnotott, až v har'aľijnont stave, mnolié sit
pľesclmuté alebo napadrruté šlĺoĺlcarni' Zceikovélro počhr 74 ks inventatizovarrých dľevín
v dľulrovej skladbe Robinia psellcloctcĺtcicĺ (agát,38 ks), Fl'clxitllts exceĺsioľ fiaseťr štíhly, 24 ks),
ovocné stľonry (8 ks), Ácer ccunpesĺľe Qavot pol'rrý, i lcs) a Populus ltĺgľcl (topoľ čierny, 2 iĺs) je
23 ks stromov s obvodonr knreňa nreľanýnr vo výške 130 cnr (ďalej len ,,op136") nrerršínr alĺo 40
cnr' na lĺtoľýclr výľub sa súhlas oľgánu oclľarry priindy poclľa $ 47 ods. 4 pístrr. a) záiĺolra č.
5$/20a2 Z, z, o oclrľane priľody a lľajilry nevyŽadt1je. oznátrrelrie výrtrb dľevín v ľámci ar'eálrt

Filnr Par{ĺu lrepľedpokladá, v nevylrnuttrom prípade ľáta s výrubom rráletovej, zväčša ceshej
zelene, pľi vyvolanýcli dopľavnýclr irrvestíciáclr, najrnä pľi ľozšíľení cesty III' tľiecly'

V ľárrrci všetkýcli 3. etáp areáiu sa uvaŽrrje s koncepčrrýnr ľiešením sadovrríckyclr úpľav
za7oženýchnaľepľezeiltačrrýchpĺiestoľocli zelenepľi novýclr objektoch 1. etapy. paľkovej zeleni
vnťrtľob1okov v 2. etape, izolačrrej zelene pľí oploterrí Filrn Par'lirr, ale aj na expozícii Botaniclĺej
zállraďy vľátane tĺopickélro sklenílĺa a v exteľiéľovýclr výsadbáclr Kr'eatívneho pat'ku, členených
tak, aby navodzovali pľedstavu pľiľodzenýclr ľastlirmýclt spoločenstiev. Výsadba líniovej zelene
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sa plánilje pozdíž rtrťltorlrej stľairy oplotenia celého aľeáltt Fi1rn Paľkrr i pozclĺŽ taknreľ všetkýcl.,
vnťltľoaľeálových ltonrrrnikácií, zeleň sa nar'ľhrťe podl'a pľojektrr saclovýclr ťtpľar' jedlrotlivých'i5,.
etáp celkonl na 144 964 m2, čo prcclstavLrje 52,5 ĺĺ itociry ilavľlrovanej čiiĺrosti'

MoŽné rušivé vplyvy hlrtku, sveteltiého smogtl alebo vibľácií na blízke clrľárrelré ťlzerrria \,,
(seveľovýclroclrrýnr slrreľolrr vo vzclialetrosti cca 300 n sa nacháclza CHA Jaľovs1ĺá bažantnica
ajuhovýclrodtýnr snretont v rovnaltej vzdialenosti CHVU Sysľovské polia) sa pri špecificlĺej
výľobe a distľibťrcii filnrovýclr pľoduktov nepľeclpolĺladá, ľesp. objekty sťt navľlror'mé poclľa
platnýclr pľedpisov a noľien'r, tecla pľíprrstrré lrladiny nenrajťr byť pľelĺočerré' osobitne je
sitrrovaný a ľiešený arrrfiteáteľ v Ifteatívnej časti paľku oľieirtovaný opačne od najbliŽších obydlí
a cluártených ťrzerrrí - na Seveťozápad, aby sa zabľzurijo šíľeníu lrlrú<rr neŽiaclucirn sneľolll.

K oznárrrenill o Zmene navľlrovanej činnosti rrlá tieto pľiponiierfty:
J.J'J'Navľhovaná Zmena činnosti rrrá b1ť umiestnená na pozenlĺocIr poľnolrospocláľskej pôcly

nrinro zastavanélro ťizenría obce v lĺatastľálnotrr ťtzenrĺ Jzu'ovce, všetky pozenrky sĺr
sťtčast'ott Ĺtzenria, na lĺtoľon platí pľvý stlipeli oclrľany podľa $ 12 zálĺorra č, 543l2OO2Z' z'
o ochľane pľĺľoĺiy akľajiny v znení neslĺoľšíclr pľeclpisov (cl'alej len ,.zálĺon oPli.'), lĺde sa
uplatriujú ustanovenit't o všeobecnej oclľane pľíľody a lĺľajiny poclľa dľrrlrej časti tohto
zákotia.

1.-l.2. Činnost' ani .jej znrena nezasialuru pľiatrro do cirľátrenýc}r ťtzeirrí náľodliej siete aiebo clo
ťrzemí europskej sťrstavy NATUI{A 2000. Rrršivé vplyvy najrnä clopľavy počas výstavby rra
Clrľánený aľeál Jaľovslĺir bažantnica naciráclzajŕrci sa vo vzďialenosti cca 300 nl
..ug161,ýchodlrýlrr snreľorĺ. inajťt byť eliminovairé dočaslrou konrunikáciou z coĺnice.
Clľánené r4áčie ťtzenrie Sysl'ovslĺé polia je vzclialené cca 500 nr juhov.ýchoclne cld
najbližšíclr objektov Školiaceho centm 2' etapy Filnr Patlĺu a za clial1licott D.ĺ, lĺtoľá po
dobrrdovaní lĺrižovania s diaľnicou D2 a obclrrĺaht Bratislavy smeľoill na Slovnaft
a Letislĺo bucle zásadne význarnrrejšínr zdľojorn lrlrrkrr a svetelnélro slnogtl ako oznánrená
Zmella čirulosti. Za pľedpolĺladtt rrskutočtlenia opatľelií navdiovairých v oznanrelrí:
- ľealizáciabiolĺoľídoĺu,
_ oploterrie aľeálu,
- výsadba zelene na 52 % cellĺovej plocĺry aľeálu vľátane oclrľanĺrej izolačnej zeiene

pozdiz oploteni a Fi lrrr Par trĺrr i rĺrútľô aľeáĺovýc'lr liorrrirnikáci í,
- znepľejazdnenie poľnej asťaltovej cesty na paľc' č' 968/i v k. ťr. Jaľovce,
- ľealizácia dočasnej lĺonrrrnikácie z colnice pľe starlebné ťrčely
sa neočakávajťr ani význarnrrejšie trepľian:e vplyvy na uvedené chľánené ĺrzetnia
a pľedlrrety iclr ochľarry.

].3,3,Zmeta čirurosti sa navl'lruje v ťlzemí' ktoýrn poclľa RUSES mesta Bľatislavy (SAŽP,
1994) prec}rádza navľlrovaný biokoridoľ nadľegiorrálnelro významu XI\z. Rajka _ Čunovo
- Rusovce - 'Iarovce * BaŽantnica - Pečniansky les (ďalej aj ,J.,IRBk"), ktoľý je
v sťtčasnosti talĺneľ nefllnkčrry a vyŽadirje cellĺor'ťl ľevitalizáciu, lebo jtldnotlivé biocentľá
sĺr izolovarré od okolitej vegetácie lánrirí polí bez ľetnízolĺ a sťrvislejších poľastov, ale
najrnä antľopogémrynri pwlĺanri _ diaľrricou D2 a D4. ozrrárr:enie uvažuje s vybudovaníĺrr
časti NRBk nredzi bioceirhanri ľegionálrreho významri 35. Bažantlrica a 40' Rtrsovce (s
CHVU Sysľovslĺé poiia) lírriour 100 rn šiľolĺólio zelenélto pásu na ploclre 33 0l5 1ŕ
výclrodrre od aľeálu Filrrr Paľku' Stavebný objekt SO-Z_01 podľa oznánretria
i dolĺtrnrerrtácie prc ťtzemné konanie je sťtčast'ott pľípľavy ťlzenria a rrlá sa začať rca|izovať
v ľolĺlt 20t6 vybudovanínr valu Zo zeminy a dokorrčiť v ľolĺrt 2018 výsaclbou
tľojetaŽových dľevírr dľuliov zodpovedajĺrciclr rrriĹkkému a tvľdónru luŽnémrr lesu.
Vzlrľadonr na celkovťt sitrráciu v ťlzenrí navtlrovaná Ztllena čirmosti nebude nrať
qýznarnnejší vplyv na ťlzenrný systénr elĺologickej stability, ľesp. v krrnrrrlácii s ťlčinlĺonr
ekoduktu navi'lror'anélro alĺo kolrrpenzančlré opatľeirie v ľánrci dobrrdovania dial1iice D4 a
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pľi optimálnonr ľiešení So-Z-0i biokoľicioľu nroŽno očakávat' až jej nrieľrle pozitívlre
vplyvy.

1.3.4.v ľiešerrej lolĺalite vzlrl'adonr na interrzívne poľnolrospocláľsky vyriŽívariit lĺľajinrr
a bezpľostľednťt blízkosť diaihice D4 rrebol zaznantenanÝ výskyt rrzác.iryclr, ľesp.
oiľozelrych ľastlirrrlýclt a živočíširych clľuhov, z clľuilol, toleľirjťrcích vyľLlšor'anie
mechanianami sa tu naclrádza zajac, prepelica, baŽant, Zo Spevavcov šlĺovľánolĺ, vľalrec
a pod., pľíp poľovná zvet z blízlĺelro CLIA Jaľovská bažantnica. Clri'ánené c1ľrrlry viazané
rra uveclené citľánenéuzetn1e výľ, lĺulĺučka, viaceľé spevavce) alebo clľulry. lĺtoľé sú
pľednretonr ocluany v Sysl'ovské polia (clľop fúzatý, hrrs bieločelá, ltus siatirurá,
sokol čeľvenonolrý) a iclr biotopy nerrrajťr byt' brrclovanínr ani uŽívanírrr Filn Paľku
clotlĺrrirté'

l.-l.5.Na dotlĺnirtýclr pozemlĺoch rreboli identifilĺovarré biotopy nár'odného alebo biotopy
errľópslĺeho význanru.

1.J.ó.Pocll'a derrdľologiclĺélro pľieskunu vciotknutonr ťtzenrí ľastie 74 ks dľevín, ztolro 23
stľonlorl s oľt:o nrenším alĺo 40 cnr' Pľíanro v sťrvislosti s nau'lrovanotl Zmenou čirnosti
oznánrenie lreuvažLrje s výľlrbonr clľevíll v aľeáli Filnr Paľlĺtr, v ľátnci r'yvolarrýclr investícií
pľedpokladá pľi tozšíľelrĺ cesty III, tľiedy výľrrb pľesrrejšie irevyrnedzetiélro počtrr clľevírr
náletovélro pÔvoclu, väčširiotr ľastírciclr alĺo sťrčasť cestrrej zeiene' Výľub cestrrej zeletre
povoľitje pľíslušrý cestirý oľgán po pľeclcháĺĺzajitcom zál,äznotlr vyjadľelrí oľgántt oclu.arry
pľíľody lrtesta Bľatislavy ($ 9 ods. 1 písrrr. l/ zálĺona oPK), v pľípacle potľeby výľubrt
stľomov ľastĹtciclr nrinro lesa s 01136 väčšínr ďĺo 40 cnr sťllrlas oľgiántt ocluany pľíľocly
pocll'a $ 47 ods. 3 zálĺorra oPI( v pôsobnosti rrrestslĺej časti Bľatislava - Jaľovce ty nral
pľedclrádzať ľozhodnutie o povolerrí čirulosti podľa osobitýclr preclpisov.

1.3.7. Uskrrtočnelrie navr'lrovanej Zneny čirurosti nie je v clanej lokalite záltononr oPI( zakázané,
sťrhlas oľgánu ochľany pľíľody Sa môŽe rryŽadovať na výľtrb clĺevín v znrysle- pľeclchádzajťrcelro bodtl, ak sa kolízia niektoľýclr z inventaľizovatrých clľevín v ťrzenrí
s ulniestnenotr stavbou pľeukáŽe v d'alšonr stupni pĺojektovej clolĺunrentácie,

/.3.8.V1'iadretiíe dotknrrtého oľgánu oclľany pľírody a lľajiny okľesu ftyyclarriu ľozl-loclnutia
o odňatí poľlrolrospocláľskej pôdy zákon oPIi pľeclpisrrje len vtedy, ak sa tra vylĺorranie
činnosti nevyŽaclrrje ťtzelnné ľozlrodr.lritíe ($ 9 ods. l písnr. ľ).

Vzlrľadonr na uvedené pl'edpoklady vo vzťal'ru k ciotlĺnutým záujnrom ocluany pľíľody
akr'ajiny, ktoľé brrdil po vyirotovení pľojektovej dolĺr:nrentácie stavieb jeclrrotlivých etáp
čirrnosti F'ILM PARK Jaľovce pľednretonr pľĺslrršrfclr vyjadľerrí alebo sťrlrlastt na výrrrb clrevín
oľgánov oclrľarry pľíľody podľa zákona oPK a povoľujúci orgárr rrinii bude viazarÚ ($ 103 ocls.
6 a 9 zákona oPI(), oznánrenÍt Zmenu navľhovanej čiĺrnosti nepoŽaduje posrtdzovať podl'a
zákona o posrrdzovaní.

2. Regiondlny úľuĺĺ ĺ'eľejného ztĺľlvotttícfua Bľatisluva hlĺtĺ,tté ĺnesto so sítlloĺtt v Bľatislave, ĺist
č. HZP/03492/2016, zo dňa 13. 01. 2016, ĺIonňený dňa 18. 01.20-ĺó z hľacliska gcluar:]i zclľayia
tretľvá na posudzovaní zmeny čiruiosti podl'a zákona o posudzovaní. odôr,odtrenie: Aľeál bucle
rtapojený na veľejný voclovod akanalizáciu, teplofilĺácia sa navľIrrrje zkotolrrí na zerrrrrý plyn.
Dopľavné napojeníe brrde z cesty Jaľo\'ce * Kittsee oluužnorr kľižovatkoll' s nroärost'ou
napojenia na D2 a D4. obytrré úzerrrie sa naciráclza vo vzclialenosti cca 600 nr a rrie je pľedpolĺlad
jelro význanrnejšieho ovplyvňovania posrrdzovanol} činnost'ou. Činrrosť brrde d'alej poiÍldená
podľa zálĺona č,' 355ĺ2a07 Z' z, o ocluane, poclpoľe aľozvoji r.,eľejnélro zdľayia a0 zrnene
a doplnení riielĺtoľých záltonov \' znení neskolšíclr preclpĺsov.

3. IÍinĺsteľstvo hospoĺlĺiľstva Slotenskej ľepublilĺy, tist č. t3666/20I6-3200-aI609, zo ĺĺliĺt I3. 01.
20I6, doľučetý ďňu I8. 01. 20I6 v statrovisku lconštatuje, že lravľirovateľ v oznánrení cleklarrrje,
že ľealizácia pledtrretnej znreny nebude rrrať qýznanrný vplyv na Životrré pľostľedie a zdravie
ľttdí. Zvýšia sa síce riáľoky rra sirotľebu elektľiny, zemné]ro plyrrrr a vocly a pľitneľane vzľastie aj
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pľodrrkcia oclpadov, odpaclqých vôcl, eniisií a hlrrlĺrr' Buclťl všalĺ cloclľŽarré linrity pľe znečist'rrjťrc'q

iatty u ovzduší aj hlulĺ a lĺlasifikácia jeclnotlir.ýclr odpacĺorl ostár,a nezntetrená. Pĺ:zitír'oĺn je',,,

zároveň L3 %-tlý iast pracovnýclr nriest v kteatívnej výľbbe ar záľoveií zvý'ši podiel ploclry zelene

v areáli.
Záveľ: Miiristeľstvo liospocláľsťva SR ako ľezoľttiý oľgán ,rdpoľťlča sclrváliť návĺlr na

zlnenu navľlrovanej činnosti, ktora je Zlllenou čirrnosti ,.Teclrnologiclĺé centľtlln pľe ĺrlnrovú

a televízntt tvor'bu jaľovce"^ ku ktorej bolo r1'd66 ľozlrodnutie zo ĺltia 17 . 07 ' 20 13 s týnr, Že sa

ďalej nebude posudzovať'
4. fuIÍttisteľstĺ,o obľttlty SR, Ágentĺiĺa spľĺívy ntajetĺĺtl Bľĺtislwa, Iisĺ č. ASx[-77-81/2016, ru ĺIňu

18, 0t. 2015, ĺIoľučeĺý ĺIiia 2a. u. 20]6 nemá pľipornienlĺy, lebo v ľiešeirotn ťtzenrĺ nenrá

zvláštne ťtzenrĺré poŽiadavk1,,

5' Hluvtté nrcsto Sĺoveruslrej ľepablilĺj, Bľatislĺtvu, list č. x'Íĺ|GS osRr'ÍT 35764/1-3048 oSRfuIT
t5/16, Ii EIA č. 14-13, zo it,io 2a. 0t. 2016, ĺIoľttčený dňĺt 26. 01. 20]6 kottštatilje, Že do

oznánrenia bolo nroŽné rialrliaclrruť v c|ňoclr oct 12. 01. 2016 c|a 26.01. 2016 na pľízenrí buclovy

Ivĺagistľáhr lrl. nresta SR Bľatisiavy, v pľiestoľoclr Slrržieb občatlonr Fľorrt office. I( zmene

navľhovanej čirirro sti zauj ínr a toto starrovislĺo :

5./. Z hľosliska ilzgnrnélro r:-lánovarria - posťrclenie vo vďalrtl lĺ UPN hl' n, SR Bľatis1avy, ľok
2007 r, "n"ĺ "n' tnľov ot, ú,03 a 05 (d'alej len,,UPN BA"):

A: konštatuje:
- UPN BA nresta stanovtije v ľiešenotlr itzenlí fi'rnlĺčrlé vyLrŽitie:

-ftrnkciač.30l-pľiemyselirávýľoba,ľozvojovéťlzetrriekódE,IPP,l''n*'1,1;IZPn,n*0,55;
KZn'in.0,10;

- funtrĺcia č. 201 - občianslĺa vybavenost' celotrrestského a trac]mestského význarrrrt,

ľozvojové itzenrie kÓd G _ IPP',,,.* 1,8; IZPn,n* 0,30; I(Z,n1,. 0.20;

- firnlĺcia č. 502 - znriešané ťtzenria obchoclrr a sluŽieb výľobných a nevýľobrrýclr, ľozvojové

úzernie kód D - IPP,,',.*. 0,9; IZP,''.*. 0,40; KZnin. 0.15.

B: stanovisko:
- Záväzná časť ÚPN BA vtextovej záväzĺej časti C' v ltapitole C'1. Zásady aľegulatívy

pľiestoľovélio uspoľiaclarria a frinkeného vyrržívania ťizenria rravľlrrrje unriestnenie

špičkového pľiemyselrlélro a teclrnologickélro partir Jarovce _ Iiittsee a vstrrpy do

ľelaeačrrýclr plôclr B ažarrtrrice.
* V zmysle záiaznej časti UPN BA, kap' 2.2.5' Uľčenie častí irzemia, pľe lĺtoré je pott'ebĺé

obstaľať a sclrr,álii UPN-Z, 15'IVĺČ Jaiovce sa stanovuje požiaclavlĺa na spľacovanie UPN-
Z. Pľedložený záneľ je situovaný v ľozvojovej zórre Bažantnica - teclrriolog. pa1'k Jaľovce

- ifittsee.
- Z lrľaĺliska furilĺčrielro vyrržitia pľevaŽrrá časť zánreľu nie je v ľozpole s ťulrkčnýrrr vyrržitírrr

podľa ÚpN ne.. fuď<óiorr č. 301' Zipac|ĺit čast' aleálu -- tII. etapa sa naclrádza vo

funlĺčnonr využití 502 a201, kde sťllad sfrrnlĺčnýn využitírl nie je jeclrroznačne

pĺerúĺázatel'ný (tzv, Pľeváclzkové pľiestoľy _ rrie sťl c1eťtnovanó o alĺťr pľer'áclzku ide).

_ Unriestnenie'lĺrulrovej kľiŽovatký no 
'.u*r. 

od riešeného itzetrria s až ôslnimi ľanrenzuni

povaŽuje za neopodstatrrené. Zírrrleľ nedoklaclrrje dôr,ocl, pľečo napr. na seveľ navr'huje aŽ 3

ianrená do úzeniia, lĺtoľé je uľčetré pľe (kľuclovťr) ľekr'eácirr v pľíľodtroirr pľostľedí.
_ Pľiponrienky z lrľadiska posťidenia korrrplexného |uirlĺčrréh6 yyttžitia a pľiestoľor'élro

uspoľiaĺlania zástavby v ľióšenoni ĺrzemí buc1ťi uplatrrené v záväz'trotn stanovislĺu hl. rrr' SR

Bľatislavy.
5.2. Z hhdislra dopľavnélio pláuĺlvania:

A;korrštatuje:
_ Ztrrena navtlrovanej čirrrrosti ,,Filtn Paľk Jaľol'ce" je untiesĺrrený na poľrrolrospodáľslĺej

pôde v úzenrí šiľšie vyrrreclzenonr clial'rricanri D2 a D4, cestou nVt 020 (pôvodné označenie
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IIV00246) a lľanicort s Ralĺtrslĺonrl záklac1rtý dopľavný pľístrrp do aľeáitl je z cesty IIVl020
(IW00246).

- Rôzlre stttpne a objenry ľiešenía pľojektrr tecluiologickélro cetrtľa pľe ťrlnrovťr atelevíztrrr
pľodrri<citivJaľor.ciacir sĺi pľecllĺlaclané od ľ' 2013, pľičotrr bolo rrž 1,yclané aj stanovisko

Ĺ záirreľu V pľocese posuclzovairia vplyvov na Životné pľostľeclle; ďttuáltre pľedloŽerré

oznánretrie a DUR pľedstavuje '.znel1ll čirurosti" opľoti pôvodnétrru zfurrerrt,

- Poclľa pľedloŽenélro oznánrenia je clopľavrró ľíešenie aleálri rravtlnuté pľiircipiálne v zlrocle

s dotemz pľedklaclanýrrri clokumentácialrrí, tj' pľe clefinitívne clopľavné pĺipo_ienie aľeáiu na

cesttr III/1020 (Iil/002a6) je nar'ľhnlttá jej ľekonštľtrkcia (v tľoclr ťtselĺoclr) arlýstavba
stykovej laiŽovatlĺy a okľrrŽnej lĺr'iŽovatlty (vytt'oľí poclrnĺerrliy pľe ciopľavné pľipojenie aj

ďalšielro výirl'aclovo ttľ1ranizovanélrcl ťrzenria)'
_ Aľeálová dopľava je pľe kaŽclrr etapu ľiešená sieťorr konrrrnilĺácií a spevnených plôclr,

včítane paľkóvacíclr plÔclr (nar,ľlrnutých je 359 PM pľe osobné autá a 37 PIVI pĺe nákiadrré

arrtá).

- V ľárrrci šiľšĺclr vzťalrov ínvestičný zárneľ uvádza aj clopľavrré ľiešenie nrinro aľeálu FILM
PARI( - ,,vyvolané ínvestície _ nrimoaľeálové stavebtré objelĺty" a,,výlrl'ador'é objekty po

clokončení dial'nice D4", označené ako star'ebtlé objekty So-D-0B až So-D-l2'
B: stanovislĺo:
- Zárrjrnové ťrzerrrie je sťrčasťou šiľšielro ťtzenúa, ktoľé je pocll'a platrrelro UPN BA rtľčené na

spľácovanie UPN_Z' pľeto zatial' význanr a vlroclnosť navľlrovatrej olĺ'rržriej križovatky na

ceste III/1020 (IIľ00246) posťrĺlit'rrie je nrožné.
- Navľľľruté dopľayné ľiešenie v ľátnci šiľších vzťahov, koniaétne So-D-09, časť So-D-l0,

So-D-l1 a So-D-l2 zodpoveclá seveľnétnu obclrvahr Jaľoviec (lľeložka cesty IIIi00246)

v znrysle UPN BA (konkrétne Znreny a cloplnlĺy č. 05).

- ,,Pľísiupová konrrtnikácia k tecluriclĺej infľaštĺuktťrľe _ vetva A" je tmriestnená v irololre, lĺcle

'o 
poďn platného UPN BA uvažuje siĺolnurrikáciort r'o funlĺčnej tľĺede Cl, teclrnické

paľätrretľe návr'lrrr umoŽnia korrrurrilĺácirr využiť vo výhľadovej ťrrrilĺcii konrrrr"rikácie.
_ MoŽnosť qn-ržit' komtrnikácie/plochy na bývalej colnici pľe staveniskovťt clopľavtr je

potľebrré pľeveľiť tr pľíslrršnéiro colnélro oľgánu a cestnélro spľávĺrelro oľgáttt'
C:.zŕxer:
- PľedloŽeirá znretra čirrrrosti rrie je v ľozpoľe s celomestslĺort kotrcepciott ľiešenia clopľavy

v zmysie UPN BA.
- Pľípádné pľiporrrieriky liu lĺonlľétnelrru ľiešeniu si qllatni r,čiastkovonr stanovislĺu pľe

zťlväzĺte stanovisko hl. rrr. SR Bratislavy k irrvestíčnej činnosti.
_ Z |rľadiska kvality spľacovania pľedlclženélro oztlánrenia lĺonštatuje lredôsleclnosť

s1rľacovania mater'iálrr (obsatrrrje chyby v písaní, v texte aj vo r,ýkr'esoclr - z.nrätočne sú

označené nrnohé stavebrré objekty, iné cliýbajťl a pod')^

5.3. Z_hľadiska systérrrov techrrickei iďraštľrrktťrľv - bez pľiporrrienok

5.4. o

vply_r{gv:

5.4.1. EIh
_ K zánretu ,,Technologické centľum pľe ťllnrowr a teler,íznu tvor'bu Jat'ovce" nar'rlrovateľa

činrrosti S9LID ENŤERPRISE, s.ľ.o., Bajlĺalská 22, 82l 09 Bratislava zarrjaio ľIlavné

nresto SR Bľatislava stallovisko pod č. N'IAGS OUGG-47973l13-282023, OUGG_54l13,
EiA č' 14 zo dňa 17' 06. 2013, r, ktoron, sa iĺonštatuje sťrlad s UPN BA.

- Pľíslrršrry orgán životnéiro pľostľedia - olaesný irrad Bľatislava lia záveľ zisťovacielto

lĺonarria vydál Rozlrodrrtltie č. ľEIA/2013/914/ANJEA Y. z17' 07. 2013 svýľokon _

navľlrovaná čirľrosť sa nebucle postldzovať. Magistľát hl'nr' SR Bľatislavy sa. neskôľ

v5,jadĺil aj k'. ,,Pľojekt pľe úzeínné ľozhocĺnutie FIL^{ PARK ,ĺAR}VCE 1rŕnoľnÝ

o
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PÁRK PRE FILI.ÍTT:U PR}DUI{CILĺ)", ako v1iac1retrie oľgánrt itzenrrrého plál::?liĹ'''
koznánreniu oZlllelle činrrosti, stanoviskonr pod č. lr'íĺ\GS oUGG 63545/14-387990'

OUGG rc2gĺI4,k EIA č' 14-13 zo dria 03' 03.2015' .'.'

- Poslednýnr staioviskoirr Hlavného nesta SR Bľatislar'-y k clokrrrrrentacii PlA j: 
-':,ĺ'

stanovisko k oznánrenillo znrene čilurosti ,,Filllr par'trĺ Jaľovce (.,lýľobný par'k pľe-Íilmovťt 
'-,o

pľodrrlĺcitl)" vydané pod č' }vĹAGS SUGG 396 aiĺ;.5'+ogls, 6UGG 158/15. k EIA č' 14-

13 zo clria 23. 03' 
_2015, 

v lĺtoľom sa uváclza, Že cit': ,,Znrcnu nal'l'lto]ulej čiltltosĺi

zhl'acĺíska úzentného pĺťĺnoraľúct afimkčnéllo ľqelžiĺia úzenia hodnotíĺne cĺko súlaĺl

s UPN ĺil. ntesĺcĺ SR Bľatisĺalyl, znení neskol'ších zntien a doplnkol"'. 
.

- Pľísltršný oľgán - okľesrý úľad Bľatislava, odboľ staľostlivosti o ž,ivotné pľostľeclie tra

zá1ĺlacle žiaciosti navľhovätei'a o späťvzatie oznátrrenia o znrene irar'ľlrovanej činĺosti

listonr č' oU-BA-oSZru-2a15/028351/SIA/V-EIA-späť z 05. 06' 2015 zastavrtje

konanie. o tonrto bolo infoľrnované ĺrj Hlavnó nresto SR Bľatislava'

5.4.2, Zelpi'
- ni reaiizácii jednot1ivýclr objektov Film ParliLr (FP) nedôjcle k výľtlbrr stľomov' V

nevylmutnonr pľípacle dÔjc1e fu 1iýľubrt cestrrej zel9ne v sťrvislosti s vyvolarrýrni

dopi.avnými investícianri _ napľ. ľozšíľerrínr lĺonirrnikácie III. tľiecly. V ľárrrci všetlýclr

etáp výstavby FP sa. uvažrrje okrenr rĺrťttľoaľeálovej ze1erre aj s výsadbou lírriovej

vzr.ĺistlej zelene pozclíz v'',rtó*e; strany oplotenia celélro aľeáltl FP, alĺo aj výsaclbott

zelene pozaĺz p'äui*t y všetkýcli vnťrtroaľeálovýclr lionrurrikácií. Pľiano pľecl vsfupom

do lilavnej brrclovy FP ia uvažirje s riielĺoľlĺýirti menšírrri paľliovo rtpľavenýĺlri plochanri -

bez pľiporrrienok' ' ]KE UPRAVY (stľ' 22) lioclnotí- I(orlcepčné ľiešenie Zelette, opísarré v časti SADO\Ä\ĺIC
pozitívne.

5.d.3. or'zdušiq
- I(ďegoľízťtcia zclľoja zrrečistenia ovzdušia sa nenrení * zclľoj je zaľaclený ako stľedný

zclľof znečist'ovarriá ovzdrršia (sZZo)' Zmenort navľlrovanej činnosti nevznilalťt rráľolĺy

na zmenu typov ZZo (rrapľ' plyno* kotol''., lokálne zclľoje s plynovýlrri tepelrrými

čeľpacllaľni, závesné plynové kotiy, elektľické q'litrľovacie telesá)' Pľedpokladá sa

2',ýšenie nnožstva ínrisii v clÔsledliLi 71,ýšenia spotľeby plynrr a počtrr paľkovacích stojísk

- bez pľiporrrĺenok
- Rozptylová štťrdia pľe stavbrt Filnr Par'k Jaľovce (F' I-Iesek, 112015) potvľc1ila' že

navt'lrovaná ĺi"*'tĺ 'pĺĺa 
požiactayky a poclrrrienky, ktoľé sú ustanovené pľávnylni

pľedpisrrri vo veci och'äny ovzdušia - dotlorutá obec beľie na veclomie'

S.4.4. Vody
- Navľlrovaná (rrme1á) voclná ploclra o veľkosti 3 560Iŕ 1' par'kovej zel9ni nrá slťrŽiť lrlavne

lra exteľiéľovr-r Íilnrovú tvoi'bu' Vybrrdovanie voclnej ploclry považrrje dotkriutá obec za

pozitívmn.
_ DaŽďor,é vocly (vociy z povrclror,élro ocltolĺu) zo stľieclr, spevrrených plôclr a.konrunikácií

ateálu buoĺr tiľvĺaou*e lolĺálne, tj. buclťr vsalĺované do poclloŽia na pozeĺrrlĺu itwestoľa,

pľičorrr časť týchto vôd buĺ1e vyrrŽívaná na polievanie zelene a ťrŽitkor'é ĺrč'ely v objektoclr

aľeáltr _ bez pľiponrienoi<.

5.4.5. PÔdy
_ Dotlĺrrrté pozetrrlĺy sťr vedené v ľegistľi KN ako poľnolrospodáľslĺa p-ôda !ľpl' r nár'r'hu

ÚpN "ĺälĺi-"ŕíu- 
g'"iĹl-"u "uno pľísl' äľgán oól'ľany PP sťililas na jej

nepol'nolrospodáľslce pouŽitie podľa $1: iakona č,' 2?017004 Z' z' o ochrane a vytižívanĺ

pol\rolrospocláľskej pôdy ao zt]1ene Lákonu č.245na$ Z' z' o integľorĺatrej pľevencii

a kontľo]e znečisťovarria Životného pľostľedia a o Zmene a doplrrení rriektoľýclr zálĺonor''

Do tolrto súlrlasrr sťt zahrrruté aj pozemky v ľiešenonr ťlzemí.
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_ Pľe následrré oclňatie PP podľa s\l7 záliorla o ocirľatre avyuŽír'aní pclľrrohospodáľsliej

pôcly je tľeba požiaclať prísl' oľgárr ochľarry pol1roliospodáľskej pôdy o ľozlrodnutie

o odriatí PP,
5.4.ó. oclpady

- Upozorňrrje. že clopoľučený spôsob naklaclarria s odpaclnri pľe lĺonrunálne oc1pac1y s lĺat.

číiloru 20 03 01, uveclený vtab. č.14 aŽ i9 (stľ.51 _ 54) poci lĺóclorn D10 je potľebrró

ztrrenit' rra iĺod R1, nakol'lĺo nrestská spal'ovňa je pľer'áclzlĺovaná ako zariaderrie na

eneľgetické zlrodnocovanie konrruiálnyclr odpacĺor'.
5.4' 7. Celkové enviľolullentálne zhoclnotenie:

- opľoti pÔvodire navľlrovanénru ľiešeniu (zárneľrr) sa u navľhovanej zmeny čirurosti

pľedpokladá vyššia mieľa vpl'vvov na väčširrrr zložiek Životnelro pľostľedia.

- Zvý'šerrie náľokov na vstupy sa pľecipokladá u; elelĺtriclĺej eneľgie, zeirurélro piynu, vody,
a zi,Zičší sa tieŽ ploclra dotkrrutých pozenrlĺov'

- Zvýšeĺrie náľokov rra výstrrpy sa predpokladá ti: pľodd<cie odpaclovych r'ôci, errrisií

a hluku.
' Pľecipokladá sa však, Že linritné hodlroty pľe zrrečist'trjťtce 1átliy v ovzduší a hlrrk birciťr

dodľžarré'
- Meclzi pozitíva äneny čirurosĺi patľia - vybudovarrie rrových plôclr zelene -,,kľeatívnelro

paľlĺtŕ', novýclr voclnýclr plôclr a biolĺoľidoľu s pozitívnynr dopaclonr na rrrilaoklirrlatické
pol11ely v ťtzenrí.

- Po splneiú navrhovaných opatľení sa nepľeclpolcladajťr zásadne výztranné vplyvy rra

clu'ánené ťrzemia či ťrzerrria NATURA 2000'
* Nepredpok1aclajú sa vplyr'y na arclreoiogické' paleorrtologiclĺe nálezy a kultťrľrre

ne]inttteľtré parrriatky, panriatky nelrtrrotnej por'alry, lesné lrospocĺáľstvo a lesy.
_ Znrena čirrnosti nebude zdľojoirr zápac'htt, tepla ani zclľojonr Žiaľenia'

Zĺteltačirrnosti nenrá lrrať vjzrranrný \'plyv na životne pľostľedie a zdľavie ľudí'
- Počas qýstavby a pľevádzky navrirovarrej čirulosti sa nepľeclpokladajťr cez1uaničné

yplyvy.
- Na základe vykonzurélro hodnotenia vplyr'ov čirurostí na Životné pľostľedie v lrodnotenonr

ťtzemí a na zálĺlade odborrrélro posilderria clotlĺriutej obce - pľi splnení navľlrovaných

opatľenĺ na elirrrináciu, nrininraliz,itciyl a l(ompenzácitt r1rlyvov na Životné pľostľeclie a

cälospo|očenslĺélro ťržitku je plánor'aná v.ýstavba v ťrzenrí ľealizovateľná za pľedpokladu

zosúladenia irrvestičnélro zárrreľu s UPN BA.
6. Dopľalulý t'u'aĺI, ĺIivizic civilttého letectvĺl, tist č. 5a55/2u6noP-002/696, zo ĺlňa 19. 0l. 2016'

ĺlol,učeĺý tltiĺ 25. 01, 2016 nemá k zmene rravilrovanej činnosti žiadrie požiadavky.

7. okľeslý tiraĺI Bľatislava, oĺlbol' cestnej ďopľal,y ct pozenutých lĺonulnikĺícií, Iist č. OU-BA-
oCDPk2-2yI6/0147B8/JTA, x,o tĺĺia 20. 0l, 2015, ĺloľučený diiu 25, 0I. 20ló konštatuje, že

sirčasne navilrované zmeny spočívajťl najnrä v ceikovonr zábeľe pozetulĺov, v zľnelre statickej

dopľavy - zvýšenie počtu paľkovacíclr stzití z 355 rra 396 paľkovacíclr nrĺest' v znlene

korrrrurilĺácie zabezpečrrjúcej dopľavu počas výstavby ďĺo dočasnej korrrunilĺácie napojenej

zcolnice apľíjazclwej konrunikácie zDiaľnice D4 (objekiy So-D-08, So_D-09, So-D_10)

nrilno intľavilánu MČ BA Jaľovce. Ako príslušrrý cestrrý spľávlry oľgárr cesty ĺII/00246 v 1ĺ. ú.

Jaľotce (nové označenie III/1020) k oznánrenirr ozillene nar,ľlrovanej činnosti uvädza, Že

zhľac1iskalĺonrpetenciípoĺ11ie1rajĺrciclriclrťtľadu,nevyžadrťeposrrdzovanĺevZmyslezákorra'
B. Mĺĺtisteľstvo ĺIopľavy, výstuvb1l u ľegionáĺnelto 1'g4llojtt Sfi, selĺciĺt ĺĺíIežitosti EU

a zĺhľaničtýclt izt'a-ĺtov, oďboľ ľozvojĺ tlopľawuj illfi'aštľĺtlittiry, oĺIdelenie tlopľalného

noĺlelovĺtlliu u infraštĺ.,,i,trir1,, Iist č. ózqszĺŽolonzlL1ZEÚ/03077, zo rlňu 20' 0]. 2016,

doručelý ĺIňa i5. 01. 20ló konštatrrje, že kapitola Dopľarĺré ľiešenie je vypľacované

nedostatočne a žiada dokrunentáciu doplniť o lrasleclovré časti:
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a:,,..:E;;- '

'n-i.

8.'ĺ. cellrové ľiešenie dopľavnej sitrrácie s pľelrľacinou lnapovotl pľílolrorr - napojenie obsliržný-$'

vrrrrtľoaľeálových lĺornirnit a"iĺ s vjazcloni na existujťrctt cesttl a nasleclovné llapojenie na':l' 
]:

cestyvyššejtrtedy(D2,D4,IIi/00246,IIV00426);li.
ĺ..e. vypóľet poit o,'oáĺ.ir nriest pľe osobné a náklaclrró lrrotoľové r'ozicllá v súlade s pľíslrršnýirr' ']:'.

platnými rroľnrami STN ;

a.-ĺ. prchlhclne zalaeslit' do mapovej pľílolry jectrrotlivé paľlĺol'acie státia a paľlĺovací donr, ich

napojerrie na obslriŽrré vnťrtľoaľeáiové komunikácie - pľe celý ľiešený aľeál; 
_

s'a pľi íuclovarrí okr'uärej kľižovatky, clopravnýclr rrapojenĺ, obslrrŽrrýclr . 
kolrrirnikácií

ä par.tr<ovacích nriest pľe bsoblre a náŕladĺré motoľové vozicllá je potľebné navr'lrrrťlť r' sťtlacle

s pľíslušnýrrri noľnranri STN a Teclrnickýrrri preclpisrli (TP);

s.s. výjadľeniä spľávcov clotlĺnutých korrrtirrikácií, hlavlre vo väzbe rra dial'nicu D2, D4 aj

Ňäľoclnej cliaľničnej spoločnosti, a.s. a vo väzbe lla cesty č' IIV00246 a IIV00426;

požiadavky spľár,cov kontLrnikácií žiacla zolrl'adrrit' a stľiktlre ľešpektovať v plnonr ľozsahu;

8.ó. iešpektovať óclrľarrĺré pásnro diaľrlice D2, D4 a ciest č' iiT/00246 aÍ1I/00126;

s,r, ziľa islĺa leteckej ciopľavy vyŽiadať sttrnovis1ĺo. vyjaclľerrie Dopľavnélro ťrľadu ľešpektor'ať

v plnonr ľozsahu.
Vzlrľadom na lolĺa1izáciu navt'lrovanej čirulosti a v sťtr'islosti so situácioti po dobuclovaní

pr.ojektu, žiada doplniť pľednretrrťr clolĺunenĺácirr o dopľavnil štťxlirr v dotkrrrrtej oblasti (lrlavire

vo 
- 

vzt'aliu 1ĺ díáľrrici 
- D2 aD4, cestánr č. IIy00246 a III/00426), nakoľko jednýnr

z najvýzrramnejšíclr linrinijťrciclr faktoľov ľozvoja clanélro ťrzenria sú kapacitné lrrožnosti siete

cestnej infľaštľulĺtťtľy.
Dopľavnú štťxlirr žiac1a pľeľokovať s pľíslrišnýnri spľávcami clotknrrtýclr lconrunikácii

a záľoveň pľecl1ožiť ľezoŕnérlrtl oľgatru. Tá brrcle tvoľiť poclklaciový nrateľiál pľe navrlĺrutie

cl opľavnelro nap oj eni a pľednretrrej čirĺro sti.

Po ,opiu.oouni uvedelrýcli pľipolrrieriok Žiacla opätovne zaslať tla posŕtderrie a vyclarrie

výľokovej časti tohto ľozhodrutícĺ.
9. Dotknutd veľejnost':

9.1. ZtĺľuÍ,enie cĺotttolých snmospľĺív, list ĺIoručený rlňa I8. 01' 2016 (podaný na poštovl|

pľeprilwt dňa 14. 0]. 2016 ná tieto pľiponrienlĺy
g.l.i.Žruau podľobne ľozpľacovať v_textovej aj gľaťrclĺej časti dopľavné ĺapojenie' ako aj

celkovťr oľgalrizáciti dopľavy v ŕtzerrrí sťrviiiaconr s navľlrovatrorr čirurosťou v súlade

s prislrršnýňi noľnrami Šnĺ ä Teclmickýĺni poclmientrĺanri TP 09/2008, TP 10/2008'

9,1.2.hada ĺoptniľ clopľavtro_kapacitné posťrdenie v sťrlade s pľíslušlrýtrri noľmalrri STN

ametodikänri (STN 73 6|0?, sn'ĺ z: 6101, Teclulické podmienl'y TP 10/2010'

Metodika dopľavno-kapacitnélro posudzovania vplyvov r'eľkýcl'r ínvestičrrých

pľojektov) pľe existujťlce kr'iŽovatky ovplyvnetré zvýŠenorr clo1xavoti navr'hovanej

'to.,ty 
a zollľadrriť šiľšie vzťalry vycháctzajúce z vývoja dopľavnej sitrrácie v dotiĺnrrtom

ilzemí, zjej sĺrčasnélro stavri uuj ,koncepčných niateľiálov rnesta zaobeľajťtcich sa

r^ývojorrr äóp'uuy v buclúcnosti (20 rokov ocl trvedenia stavby do pľevádzky).

stanovĺska.
Prĺslušý oľgťttl si lza objasĺlenie priponlienolc a požiadcnltelĺ ĺ*,edenýcĺl y stcĺllotlislcu ĺ'ezoľtného

ol' gcílllt vyži ad aĺ o d naw' hol, aĺ:e ľa doplňl j úc e infortĺl á c ie, ktoľé sti zpedené l'časti Dopl.ňttŕúce

pocĺ písm. A. Na zóklade výzvy

pľislušnéĺto oľgťtllĺĺ dopl ň'ĺj ú ce ĺĺlfu t' l tt á ci e iĺliciol,cĺI navĺ'hovatel| s ľezoĺ'tllýĺn orgállonttla
ľolioyanie s doĺožením podklĺľclov k ozncinenizl o Ztľtene navĺ'hovcnej čilltlosĺi a vysvetlenínt,

ktoľého výsl edlrom bolo stctlzovislro rezol'tlléĺto ol'gťtnu č' 02,t62/20 ] 6/B2 ] 1-SZE/U/] 67 ] 4, zo dňa

1t. 03' 2a16 - ľezoľtý oľgún doplnil svoje poclclnie a ll zál,eľe uvieĺloI, že stihlasí s ukončelúnt

pľocesu poaldzo vania vplyvol, tlc! žilloľĺlé pľosn'edie podĺ'cl zťtlĺoltcl o postrcĺzovctnf' Ncĺ zdklacle

konryĺexnýc7 yýsledĺcov zĺst'ovacie|lo lronankt príslušlý oľgáll rozhodol tak, ako je uvedellé vo
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g.t.s,Žĺada oveľit' výpočet potľebrrélro počtrr paľIĺor'acíclr nriest v sťúacle s akttrálnytrr znenírrr

pľíslušnej noľt]ly STN 73 6110.
9.1.4,Žiada. aúy paľlĺovacie nliesta lroli ľiešené foľnou poclzerrrrrych gaľáŽí pod objelĺtarrri

bytových dôlnov a povľclr ĺtzeirría ilpľavený alĺo lolĺálrry paľčílĺ, tnaxilrrálne pľipťlšt'a

vi.rrziiie stľieclr parlĺovacích donrov áko zatľávlrerrýclr ilĺ'íslĺ či orrtclooľovýclr cvičísk.
V pľípacĺe nevylrrrrrtlrosti povľclro1,ých státí požadrrje porrŽitie vegetačnýclr dieleov,

któľé zabezpečia nrilrilrláIlle 80 % poc1iel pľiesakovej ploclry. Podľa lloľl)ly pľertkázatrie

zadtžanianrinirrrálrre 8 l vocl}'/trr' po dobrr pľvýclr 15 rĺirr. claŽďa.

9.1.5.Žiada vylrocitrotit' *i1o4 výstal'b}' apľer'áclzky navľlrovatrej činlrosti s ochľanou zeiene

v sťrlade s no1'nou STN 83 7010 ochľana pľíľocly'
g.l,6.ŽiadadoclľŽať ustanovenia zákorra č'.3641200r\ Z' z. o vocláclr (r'odrrý zálĺon).

9,I.7.Žiada clbat' o oclľanu poclzerĺnýclr apovľcliovýclr vôcl azabľánit'neŽiaclucenrtr ťurilĺu

šlcodlivýclr 1átok clo pôdy, poĺ1zenrnýclr a pol'ľclrových vôcl.

9,t.8.Žiac1a ZnoYu pľehoárrotiť avyliodnotiť súlad zánteľu splatnou irzenrno-plánovacoll

dokrrrnentáciou a úzenrno-plátrovacími pocllĺlaclrrri, rrajlrrä s ohl'aclotrr na olĺolité
pozenrlĺy a zátneľy'

9.1.9. bocly I aŽ 5 (9.1.1. * g.1.5.) 1,ycháclzajťr zo skutočnosti, Že výľobrrá plocila sa nrá zqišiť
o uyš. 150 peľcerrt" podlažná plocha pozemrrýclr stavĺeb Zase o asi 40 peľcent. Je to tak

poástatrrá ä1'].e11a, Že si vyžacĺuje v poclstate nové lrodnotenie. Z'átoveŤl rravl'lrovarré_dopravné 
napojeirie poklaclá za nedostatočlré vzliľadom na pľeclpoklaclané náľoky

dopľavy a náľast intenzít opľoti pôvodrre iravľlrovanénru stavu'
g.1.ru.Žiäau, aby paľItor.anie bblo vybudovarié vpoclzermých gaľážach pod stavebnýnri

objektrrri a birclovanýnri v pľr'ej etape. Zŕrľoveri Žiada, aby paľkovanie pľed vclrodonr c1o

FíĹnpaľku bolo pr'etvo'"né 
'.a 

lokálny paľčík a aj vnťrtroaľeáiové konrrtnilĺácie boli
lenovatlé a|ejami stľornov a cestrrej zelene. Požiaclavlia vy'jadľená v tomto bode

nevyclrádza ani tak z clôvoclu estetickélro, ako z clôvodu klirrraticicélro - ztriŽovanie

rregátívrryclr clopadov iĺlilriatických znrien. Filrrrpaľk pľeclpokladá na pomeľne veľkej

ptolhe bôtÓnovó_asfaltové plochy' ktoré absoľbujťl rrrnoŽstvo tepla a toto teplo následne

ialoiĺ. Je pľeto clôleŽité' uby so negatíva lĺlinraticlqich arrien znrielňovali a zároveň sa

lĺtýnrto ľizikárlr pľi.strrpovalo pľeventíl'ne. Uvedomuje si pľi tonr kvality pľojektl-t

v tonrto smeťeJ akó aj výtvoľeniá biolĺoľidoľtr, nazcláva sa r,šalĺ, Že nroŽno ísť ešte d'alej,

pľičorn to nepľedstavtrje zqýšené nálĺlady.
g.l.I1.Veľnri poziúvne vníma 3' etaprr - IQ'eatívny park - Flexibilný pľiestoľ pľe výľobu

exteľiéľävej filnrovej pľoclrrkcie, ato rrajnä exteľiéľovej časti. Nar'ľhuje, aby v časoclr,

keď sa nevýužíva rra filrrror'ťr pľoclritrĺciu, bol pľístrrprrý veľejnosti v ľežinre ľegrúovarrélro

a kontľolovanélio vstttptt. Dáva do pozorrrosti aj to, Že napľíklacl r'Hollyrvoôde majťr

význanrné filrrrové štúdiá urobené zábavĺé par'lĺy a atľakcie pľáve zo scériogľafií

znánryclr filrrrov.
g.1.12,Na zváŽeníe dáva aj ťlpľavy ťasád stavebnýclr objelĺĺov serrdr,'ičoťnri dľevenýnri

doskanri, ktoľé rrrajťr vlrocirré stavebno-teclĺrické' a1e aj alĺtlsticko-izcllačné, teľmo-

izolačrré vlastrrosti a r'hodným spÔsobonr sa vyľovnávajťr s vplyvnri počasia.

9.1.13. Cellĺovo navľlrovaný ziĺmet podpoľuje a navľlrtrje ho odpoľučiť za pľedpokladrr

ĺ1odľžania jeho pľiponrienok, 1ĺtoľýc1r ciel'onr je skvalitníť claný pľojekt. Alteľttatívort

1ĺbodonr 8 až 1ô 1ĺ.r.ľ. _ 9.1.10.) bybola ľeaiizácia zatľávirenej stľeclry astľonroradie

obkolesrrjťrce pozenrolc ' Zaträvnená stľeclra pozitívrre pľispieva k mikľoklimaticlĺej

bilalrcii a záľoveťl je pľiľodzenou tenloťegtlláciorr, rravyše znižtrjúcott náklady na

teľmoľegtúáciu obj ekttr.

9.1.14.Žiac1a, aby súčaiťou stavby aaľchitektonickélro stváľrenia veľejnýclr pľiestoľov

v poĺlobe }asády exteľiéľov a spoločrýclr inteľiéľových pľvkov boio aj ne}ĺrrrteľné
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maľketingovo.
9.1,1s.Výbeľ stvátnetria a ai lĺorrlaétlrelro autoľa c]iela podl'a bodu l4 (9.Í.14.) brrcle

prednretonr olrstaľár,ania, ľesp' sťlťaže. ktoľá nrá spĺťrať nrinirrráltre nasledovné

ôhaľakteľistiky: - oťvoľetÉ siifaŽ, o ktoľej sa dozvie relevantný olĺtlh poteirciálnych

autoľov; * zveľejnená na rvebstľánlĺe pľojelĺhr; _ vo výbeľovej konrisii brrcle zástupca

investoľa, aľchiiekt spľacťtyajitci pľojelĺtovťt clokrtnrentácirt, zástLrpca ruests}ĺej aj

nriestrrej samospľávy, zástupca zainteľesovalrej r'eľejnosti a pľedstaviteľ akaderrrickej

obce; _ investor] brráe ľešpeĹtovať r,ýsledolĺ tejto sťiťaŽe; - clielo rešpelĺtLrje clraľalĺteľ

a obsah stavby' pľiestortt. u Lto.o'-''' sa ttnriestni a1ĺo aj chaľalĺteľ danej lokaiity.

9,1.16, statilĺu stavby Žiada oveľit'nezávislýrrr oponentslĺ.Ym posucllĺotrr'
g.1.17,Vyhodrrotiť zánreľ vo vzťalrr.r s geológiorr a lrydľogeológiorr v clotlĺnutorrr ťtzenrí'

ľózactrr.|e spľacovať alĺttrálny geologicltý a hydľogeologický pľieskurn a spľacor'anĺtrt

ana1ýzý ľeálnyclr vplyvov na trveclené zistenia poLrŽiť alĺo podklad pľe spľacovanie

analýzy vplyvor' iiavilrovarrélro posttclzovaného zánreľrt v oblasti geológie

a lrydľogeolÓgie.
9.1,18, Žiacla oveľiť návľh čiruiosti s ťtzenrnýln plálroltr za pľecipokladtl nraxinrálnyclr ilrtenzĺt

pľedpokladarrýcir činrrostí aj v okolitonr ťizenrí. V tollto duclru následne pľeveľiť aj

všetlĺy pľeclchád zaj ú ce b o dy tolrto vyj aclľeni a.

9.1.tg, Žĺaaáspľacovať nianrrál lľízovélro riac1erria pľe pľípacl lľízovýclr sitrrácií a lravaľií'
g.1.20.Vz1rľadoĺn na splrrenie poclnrierrolĺ uvedenýclr v $ 24 ocls. 2 zákotra č.24ĺ2006 Z. z. je

ZdľuŽenie ctomových samospľáv ĺrčastníkorn cl'alšíclr por'oi'ovacíclr lĺol:aní (ťtzenrrré

lĺonanie, itzenmé plárrovanief stal,ebne lĺotranie, r'odopľávlre konarrie) aŽiada, aby ako

znánry účastník konalria boli v zrrrysle $ 24 a 25 Spľávnelro poľiaclktr o zaóatí týchto

|ĺonanĺ písomne ripozoľĺrení, aby si r' rrich nrohli riplatriovať svoje pľáva.
g.1,21.Vzlrľadonr rra uvódené poŽa&rje, aby pľipornienky z toirto stanoviska boii zohi'adnené

a v znysle zálĺoira o pósuc1zovaní sa ľozhocllo o posuclzovzurí navt'lrovalrého zárrreľu

poclľa tolrto zálĺona pľosheclníctvom spľávy o llodnotení, veľejnélro pľeľokovania,

óĺlbornoho posirdenia ,o .p'u"ouunítn záveľečnélro stanovisiĺa, ktoľé lravľlrovan;ý zárrteľ

lĺomplexne posúdi a pľípadne navľlrne lĺonrpetlzačné opatľetria.

9.2. občianslĺe zĺlľu*eníe Cyiloiĺonlfciu, list ĺIontčeĺlý ĺĺňa 26. 0t. 2016 nrá tieto priponrierrky:

9.2,I.so-D-01 Dopľavnď napo.ieriie na cestrr III tľiecly: Navľlruje odsunď pľieclrod pľe

chodcov ďaiej od lo.iŽovatky (z lornerrej tľasy cez ostľovčelĺy do pľian'rejšej línie),

podobne ako je to navľlĺruté v So-09 lkižovatka m ceste ili/00246 Palrnová uiica.

Zároveň Žiacia vybrrclovanie cyklocliodnílĺa už vpľvej fize v ľánrci tohto So. Pľiatne

vedenie olĺrenr kratšej a pľiľocizerrejšej tľasy 1ĺytvoľí rrredzi pľieclrodorrr a cestorr III.

tľiedy pľiestoľ na vyekávánie vozicliel pľecl iclr r'jazclonr na lrlavrirr cesttr a tiež odstľáni

p'"jazá cez ostľovčelĺ, ktoľé nemusia kapacitne vylrovovať pľi väčšorn nrnoŽstve

.yŕtĺ'tou (väčšía skrrpina) alebo pľi dllršon bicylĺli (tanc1errr, pľívesný vozík).

9.2.2.sa-v-02 okr.tlžrrá lĺtŽovatka na ceste III' tľiedy: Záneľ pľedpokladá vybuclor'anie

kornrrnikácie pľe nrotolor,ó vozicllá clrodníkov, pľe cykioclroclrrík ponecliáva letr ľezeťl'tt

3 nr. Po ciolĺorrčení zánreĺu výľazne stirpne inteĺlzita dopľavy' čo by zrraĺnenalo, že

cyk1isti sa brrdit ĺrrusieť pohybovať po omnolro fiekventovarrejšej lĺonrunikácii ako dtres'

Tento stav je neŽiadtlci, pľeio žiadďvybrrclovatrie cyklochoclriíka rrŽ v pľvej fáze v ľánrci

tohto so.

unreleclĺé dielo neocĺdeiiteľrré ocl sanrottrej stavby (soclra, plastika, ľelióĹ
a pod.), Týnrto sa closialrne budol,attie sociálneho, klrltťrľrrelro a ekononrického 1ĺapitá1tr

nielen pľe danrt lolĺalitu a tnesto, ale lrlavne zlrodnotenie. irrvestície ekcrnonricky aj

*
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9.2.J.So_D-03 Rekonštľulĺcia cesty II1' tľiecly - Relĺorrštľulĺcia 1. ťtseku: Podoblre alĺo pľi

pľedclráclzajťrcom bocle žiada vybuclovanie cykloclroclrríka trŽ v pľrlej Í-aze v ľálrrcí tohto

so.
g.2,4,so-D-03 Rekonštľtrlĺcia cesly iII. tľiecly - Rehonštľlrltcia 2. Írseku: V stykovej lĺiŽor'atke

navr'hrrje vybuclovarrie pľieclrocĺrr pľe clrodcov a cylĺlistov Strreťolll tta pol'nrt cestu

vedťrci po výclroclrrom okr'aji Baĺanmice. Terrto koľiclor ttmoärí lepšie riapojenie

Peftža]ký pľe nellrotoľovú dopľal'u pľe navľlrol'arý zánreľ' Tiež nar'ľlrtťe rozšíľerrie

existrrjiróeho clrodnílĺa tak, abý spĺ'ioĺ noľnrové paľametľe na znriešaný polryb clrodcor'

a cyklistov nrirr. 3 netľe.
9.2.r-. So_D-03 Relĺonštľulĺcia cesty III. tľiecly - Rekonštľtllĺcia 3. itselĺrt: Navľlrtrje ľozšíľenie

existrrjťrceho chodníka talĺ, aby spĺňal noĺntol,é paľanretľe na zirriešaný polryb clrodcov

a cyklistov.
9.2.6.so-D-09 lftiŽovatka na ceste IIV00246 Palnová illica: Navr'lrtrje ľozšírcnie existtrjťrcelro

clrodnílca talĺ. aby spĺňal noľinové paľametľe lra znriešaný polryb clrodcov a cyklistor''
g.2.7.so-D-12 Výlrľadoĺ,,e ciopľavné nápojenie na Jarrtáľovťr rrlicrr: Navlhuje vybudovať

cestičlĺrr pr:e cyklistov ä chodcov talĺ, aby spĺriala noľntor,é paranretľe na zmiešatrý

pohyb cliodcov a cyklistov.
9.2.8,P,':qazdlrý apĺieclroclrrý pľofil: Na všetkýclr novýcli či ľekonŠtľr'rovaných konrunilĺáciách

žiada clodľžanie pľeiazäneho proťrlu pľe cyklistov, obzvlášt'neunriesttiovať clo pešícli

a cyklistickýcli tľás stĺpy či iné prekáŽky
g.2.g,Knavľ1rovanénru vecteniu cyklistol, v dopľavnonr pľiestoľe poskytne Cyk1olĺoalícia

poŽiadanie d'aišie oclpor ťrčarria. Za zohť aďnenie icil pľiponrierroiĺ a ľávľlrov v pľojekte

a v plánovanej výstavbe ďaktrje' Poďpoľí sa týnr ľozvoj cýlisticlĺej dopľavy

v Bľatis]ave a pľispeje talĺ k zdľavšej populácl i a lepšierrru životnérnu pľosh'edirr

Pľĺstušný oľgťul si na objasnenie pľipolnienoĺĺ a požĺcĺcĺavieĺc vyplývrýti cich zo stcmovísĺt

clclĺĺmuĺ ej ye ľ ej no sti o cl n m,ťlloyat eľa v1lžiadal doplňllj tice infonnťtcie, kĺoľé sti uvedené l'

časti V s pod písnl. B.

Následne ich pľislušĺý orgťĺl't'zaslaĺ ncl 4ljadľenie dotknutej veľejllosti - l, tu'čenej l.ehote sct

yyjacĺĺ'ilo iba Zú'uženie domových santospľťlv, kĺoré nttďcĺIej požaduje, ab1' Sa zn?ena

na

účelonl
činnosĺizáĺroncĺ o posrcĺzovaní je zĺskcĺt' ochoľný podkĺcĺd llct

a ked'že SCĺ ila rákĺade lonplen'lých lýsledkol' zist'ol'acieĺlo konania nepotltťĺzalo ĺla talĺé

vplyvl, na žillotlté pľostredie, ktoľé by bolo potľebné poú'obnejšie posĺidit' v spľdve o

Jn clnotení, pľ iponú enlq} Cĺ požiadavlq) vs1j adľ ené y cloľ tl č etých s t cm oviskácĺt snrc zcúrllltli do

požiadaviek, ĺctoľýcĺĺ sp!ĺlenie hlde potľebné pľeilrčĺzat' y d'alší'cĺt koncuicĺch podl'cĺ

a s o b inlý cÍt p r e clp i s ov' N i e lĺt aľ é p o ži a d allE lty e dené y s t anoľislĺťĺgh yypĺýyctjtiz dodl'žitĺl,cĺlúa

všeobeate pĺaľrých prál,nycĺz pľedpisov l' oblctsti žil,otné'ĺ'to pľosťĺ'ecĺia (9' ].6-, 9. 1.7, nornry

Sľ/y' r' bode 9.2'), ktot'é lltztsicĺ byť splnené, ľiešenie níektoľých pľiponienok (9. ]. ]4 a 9. 1, 1 3)

llctl,ľhoyatel' ľozpľacovťĺva llž l, oznánletlí o nllene lr.cĺl,ĺ'hovanej čillĺlosti cĺ bude icĺl
ľecĺĺizovať, itlé pľipolltienlry butĺú vyhodnotené y ďcl šich koncutiach podľcl osobitnýcl"t

pľ e dpisol, bl d' ako p ol'inné stič ct sti poclcnĺ a cĺleb o na lyžiadculie pľíshĺšľýc'h oľgťtĺ'tov cĺlebo

clotĺcnttej veľejnosľi (9.1.2., 9.].5., 9,].8., 9.1.1ó.' 9.1.1 9....). K bodu 9'l.4. uvťĺdzcnte, že

pľísltlšĺýoľgcilt posťtdiĺ znrcnu ncľ'ĺ'ĺtovculej čillnosĺi ĺak, alco nlu bola pľedĺoženťt

ncĺvľhovcĺnej čiltl.osli poslĺdzovcĺĺcĺ podlla zťĺĺtoncĺ o

pľe Zmeilu ĺlcĺvľhovúnej čiĺlllosti. ostaĺnýni pľiponli
zuoberat!, n'ťĺži ich a podľa možnosti zctpľacĺfe do

pľ ev úcĺ zlry n tu ľ h ov an ej č ill tlo s t i a .i ej z m elql.
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powclzovtutĺ. Konštattj enle, že

1}, dtnli e ľ o zho cĺruú i cĺ o p ol' ol ení

ztst'otacie ĺroncnie a na zťĺklade lnnlplexn1ich l'ýsledkol' zisĺ'ollľĺci eho kollcuti a ĺĺoĺtš I cttĺg' eu e,

že z hľctdiska vp$nnl llcl životné pľostl'eclie je ľealizot'ctĺehlťt; l' pľíptde, že scĺ lzcĺl,ľhoycĺlel'

ľozĺlodne znrcnit'pľojekt podľa ĺejto požiaday]ry, bude poh'eblzé l)lkonclť zist'ot acie konanie

tltt

enlĺĺrni sa blĺde ncĺvl'hoyaĺel' nacl'al eJ

n

pľoj ektolých rlolwnrcrutťtcií, ľesp- do
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Listom č. OU-BA-OSZP3-20]6/003i43/SIAAĺ-EiA-vyZ zo c1ňa 08. 02. 2016 rryzvi'1

pľísirršný olgán navťhovateľa' aby pľedloŽil cloplťiujťrce infoilrrácie po,dľa $ 29 ocĺs. 10 zákorra]i:.''

o posrrd'ooarrí, na objasrrenie pľipolrrienolĺ a poŽiadaviek vyplývajťlciclr zo stanovísk ]]
iviínisterstva dopľavy, výstavby a ľägionálnelro ľozvoja SR a clotlarrrtej r'eľejlrosti. Rozlroclnirtíirr

č. oU_BA-osZP3-2016/003l43/SIAiV-E1A-pľ zo ciňa 08. 02. 2016 pľísirrŠný oľgárr zist'or'acie ':-.,

|ĺorranie uskutočňovarré poclľa $ 29 zálĺoriá oposr,clzovaní vsírlacle s $ 29 oĺls. i a $ 47 !

spľávneho poľiadku pľeľrršil'
Po cloľučeni dopirirrjťrcich infoľnrácií navľlrovateľolrr clťla t6. 03' 2016 vkonaní

polľačoval. Doplrrené irr1bľrrrácie sťt uvedelié v slĺľátenom zttení:

Pgpl{uiúce ĺr}Íoľnrá.9i.e v súIade s $ 29_oĺls' ĺ'0.pĺilĺoq& o-po$}rdzor:.4ní

4; {iJteľstva ĺ]opľavy. výstar'by a l:egionálpelip ľozr'pja SR.

\isl č,.O2 4 62 l z0 6 lB2 1 I -.9ZEÍJ l 03 0 7 7 ft o tl .8.| :

I{.*.d.''ý', p''potnienkanr bolo na MDVaRR SR clria 03. 03. 201ó uslĺutočnelré rĺllĺovarrie

s doloŽerrim poďt uaou k zátrrent a vysvetlením' Na základe ur'ecieĺrého MDVaRR SR vydalo

ĺtria i 1. 03. 2Ô16 pod č' 02462l2016lB/21I-sZEIJl16714 stallovisko, v ktoľonr uvádza, že súlrlasí

s ukončenínr pro."*,, posuclzovaĺria vplyvol' na žíl'otné pľostľeclie po trsktttočtlení zisťor'acielro

konania:
-lĺboĺĺu B.1. ľezoľtný oľgán clopĺnil: Dokttnreritácia dopľavnélro rrapojenia je spľacor'aná aje
sťtčasťou doktrrnentáci" nuŔ. Upozoľťlujerrre na c1rybné označenie ciest III. tľiedy.

Roz|rodnrrtírn MDVRR SR o rrspoľiaclarrí cestrrej siete. Ĺlčirurýn od 06' 05. 2015 sa v cestirej

sieti pľečíslovali cesty III. tľiedy na ťtzemí SR lrovýrni štvoľcifeľrrýrrii číslariii. Rozhodrrrrtie

spoltr s pľevoclnílĺonr čísel sťr zr'eľejirené na stľánke rvu'-w.ssc.sk.

-|<boĺllt B.2. ľezottný oľgárr c|opĺnil: Statická clopľal,a pľe osobrré arrtor'rrobily je pľepočítarrá

poc|l'a platnej STN č. 736110lZ2. Celkový počet par'kovacíclr lrriest pľe uavľhované objelĺty

zmeny čiruostí je 359.
-kboĺIu 8.3. ľezoľtný oľgán cloplnil: PocJľobná ĺiokrrrrrentácia dopľavtrého napojenia aj so

za1ĺrcslenírn paľkovácícli iniesi je spľacovaná aje sťrčasťorr dokurreĺrtácie DUR _ bola

clor.učená na MDVRR SR. Par{ĺovaóí ,o''' v zánreľe o Zmene činnosti ani v DUR nie je

navľlrovaný' Ak sa vyskytrrje v texte, je to zľejrrrá clryba v písarrí'

-kboĺltt 8.4. ľezortný'oľgáii-doplriil: Všetlĺy objelĺty boli navľlrnuté odboľne spôsobilorr osobort

na pľojektovanie dopľavrrýclr stavieb v sťrlade s platrrýnri STN a TP'
-|<IloĺIu 8'5. r'ezoľtqý oľgili cloplnil: Dolĺtulentácia napojerria ciest III. tľiedy rra diaľrricu Dl

a D4 bola sp.u"ova,'í ,ro 
"álrlad" 

lĺorrzultáciĺ a v spoltrpľáci s Náľodľrou diaľničrrorr

spoiočnost'ou, a.s. (NDS, a's.). Riešenie napojerría cíest III' tľiedy vychčĺdza z platnélro

Úzenrného plaĺiu lr1.'m' SR Br:atislavy a jelro posiectnýclr zmierr a cloplnlĺov - ZaD 05l20I4

viaŽucich sá k pľiestorovénrlt uspoľiadariiú a mr*ľnorrru vyuŽitirr itzentia, špeciálrre lĺ dialĺici
D4. Všetky rrriirroaľeálové konrunilĺácie boli navr'lrnuté poĺlľa poŽiadaviek Hlavnélro lrresta SR

Bľatislavy a Mestskej časti Bľatislar.,a - Jaľovce, litoľá je spľávconr komunikácie IIi. tľiedy,

v súlade s pľísJušýnri noľtrranri STN a TP. v ľánrci pľocesu EIA NDS, a.s. a Mestská čast'

Bľatislava oĺČ gÁ; - Jaľot ce, alĺo spľávca lĺorrrurrilĺácií, nezaslali žiadrre d'alšie pľiporlieĺrlĺy.

I{lavné nresto SR Bľatislava vo svojonr stanoviskrr lĺorrštatovalo, Že pľeclloŽený liávľlr nie je

v ťozpÔľe s celonestskort koncepciorr ľiešenia clopľavy a nepožaclrrje s'pľa:ovanie dopľavrrej

štťrdiä, ľesp' clopľavno_lĺapacitrréíro posťrĺlenia. Uveclená pľobleľnatika bola ľiešerrá v ľolĺu 2013

vľárrrci pósrrd"ovania čirinosti 1. etapy uvedenej itrr'estície, čo viecllo ]<lrovénru dopľavĺréntt

ľiešeniu, pozitívnenru zlrl'adiska dopiávnej zttťaže i\4Č BA Jarovc.e, ato navdurutím obchvatu

, MČ BAJ"aľovce. V pľocese EIA sa Ĺ c]op.ávrrému ľiešeniri 1'1,jadľii aj olľesý ťtľad Bľatislava,

odboľ cestnej dopľávy a pozerrrných kônrunikácií s týrrr, že k rrau'hovanénru ľiešeniu nenrá

pľipomienlĺy.

il
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-liboĺItt B.ó. ľezoľtný oľgán ĺloplrril: Všetlĺy oclľaLuté pásľlra ciest rryply\'ajilce zplatrrej

legislatíl,y bLrclťr ľešpelĺtované. Žĺsalr clo oclrľatrtrélro pásrna diaľrrice a navľlrnuté ľiešenie je

odsťrhlasené r'stallovislttr NDS (stanovisko NDS, a.s. č' 866i/3684ll1070]r1201_5 zo clria 18. 02'

20i5)
-kboĺIu B.7. ľezoľtný oľgárr clopl'nil: Dopľar'ný ťrľad sa ako dotklrrrtý oľgán vpľocese EIA

vy'jadľil podľa $ 28 ocls. 3 zák' č, i13/199B Z. z. o cĺvilnolrr letectr'e - lĺnavľlrovatrej zĺrrene

čiinosti rrenrá pľipomieriky (starror'islĺo č. 5055/2016-RoP-002/ó96 zo dria 19. 01.2016).

B) Doplňqiťrce irrfoľnrácie lĺ sta]roy_iskrr zdľrrŽerriLCylĺlolĺoB-lĹcia (úorl 9J'):
Pľiponiientrĺy cylĺlokoalície beľienre na vedoirrie a rrr'áclzaĺne nasleclovné:

- ľezelva pľe vybrrc1ovanie cylcloclrodriíka je navĺliirrttá štandaľclire podľa ST lroľieirr r' šír'l'e 3 rrr;

- cylĺloclloclnílĺy bľdťr ľealizované v ľárnci 1., 2. a 3'etapy r' sĺtiaĺ1e s pľojektovolt

clolalnrentácioul
- chodníliy a cestičlĺy pľe choclcov brrdťr poclľoblre.išie ľiešené r, cl'alŠíclr strrpňoch pľojelĺtovej

clokunentácíe a pocll'a platrrycil ST noľietrr,

c) s 9.1.

-kboclrr 9.1.1.: Pociľobná clokrurrerrtácia ciopĺavnélro rrapojetria vIt4 1:1000 je spľacor'aná

odborne spôsobilou osobott a je sťičasťolr c1okuľnentácie DUR, ktoľá je potľebrrá pĺepovoľujťrce

oĺgány štátrrej spľávy a sanrospľávy (pľíslušný star'ebný ťrľad a okľesný ťrr'acl, oclboľ cestĺlej

clopľavy a ďalšie) Spoclľobnenie ur'edenej dopľavy nieje potľebrré vpľocese EIA av tejto etape

aĺli nevyplylrula zo Žiadrryc}r l'yj aciľení konipetentnyclr oľgátrov štátnej spľávy a sanrospľávy'

- k boclrr 9.1,2.: K zánreľu navtlrovanej Zllleny čirurosti 52 1,yjadľílo Ĺĺlavné rrr. SR Bľatislava

z hl'adislĺa clopľavnélro inžirríeľstva, lĺtoľý si svoje poŽiadavky buc1e uplatňovať

v kon}ĺ.éĺrejšotrr ľiešení v ľárrrci .spľacor,ávatria poclľobnejšej PD až v povol'ovacom pľocese

v ľĺĺnrci ťrzenrnélro a star'ebtrého konarria. Podľa odboĺrréiro posúdenia ľIlavrrélio nresta SR
Bľatisiavy ľealizácia Zrrrel}y navr'lrovanej činnosti z lrľacliska dopľavnélro zaťaženia rrebrtde

pľeclstavovať zásadné treprtaznive vplyvy na životné pľostľeclie a zdľavie obývateľstva v okolí.

i]otreba c|opľavno-kapacňrrélro posirdenia nevyp1ynuia zo žiacliiych poŽiadaviek kompetentnýclr

oťgánov _bopľavnéĹo ĺrľaclu, Ô|ĺesrrélio ťlľac]ir BA, odboľu cestnej clopľavy, ktoľé sa vyjaĺlľili
u pro..r" EIA a lrebola arri požiailtrvlĺou Fliar'rrélro nresta SR Bľatisjavy, oclclelenia dopľavy, či

oádelerria správy konrrrnikácií I. a II. tľiedy, ani požiaclavlĺorr MČ BA Jarovce ako s1:ľávcrt

komunikácií III. a IV. tľiedy' Dolĺrrnrentácia rrapojeĺria cíest III. tľiecly na cliaľnicu D1 a D4 bola

spľacovaná rra základe korlz-rrltácií a v spolttpľáci s NDS' Riešenie napojenia ciest III' tľiecly

vychádza z p}atrrého Úzeľrrného pláirrr lrl. m. SR Bľatislavy ajeiro posledrrýcli zrnien

a doplnkov - ZaD a5D014 viaŽuciih sa k pľiestoľovémri trspoľiadaniu a funkčirérrru v1tržitiu

územia špeciálne k cliaľnici D4. Všetky nrimoaľeálové komunikácie boli travĺlrnuté poc1ľa

požiadavielr Hlavlrého m. SR Bratislavy a Mestskej časti Bľatislava Jaľovce, ktoľá je aj

spľávconr lĺontrrr-rikácií III. tľiecly. V ľárrrci pl'ocesll EiA MČ BA * Jaľovce ako spľávca

]ĺornunikácii nezasiala žizrclne ďalšie pľiporrríerrky. Poclobne aj NDS l'rárrrci pľocesrr EiA
trezaslala Žiac1ne ďalšie pľípotrrienky. Hlavné nr' SR Bľatislava vo svojonr stanovislcrt

konštatova1o, že pľedtožerrji nál'rh nie je v rozpoľe s celonrestslĺort koncepciou ľiešerria

dopľavy. Hl' nr. SR Bľatislava ako spľávca konrunikácií I. a iI' tľiecly rrepožaciirje spľacovalrie

dopľavnej štťrclie, ľesp. dopľavnoJ<apacittlélio posúdenia a to isté platí aj v pľípade MC BA _

Jatovce' áko spľavcovi lĺonunikácií III. a IV. tľiedy. Uveclerrá pľoblerrratika bola riešená v ľo]ĺtt

2013 r,ľánrci- posriclzovania čirnosti I. etapy rtveĺlenej iĺrvestíeie' čo viedlo lĺ nol'élttu

dopľavnéniu ľiešeniu, gozitívtlernrr z lil'aclisĹá c]op.u.'néi zttťaŽe vĺČ nĺ Jaľoviec, a to

navľhnrttínr obclrvatu N4C BA Jaľoviec.
-kboĺIu 9,1,3,: Statická clopľava je pľepočítaná poc1ľa platnej STN č. 736110ĺZ2' Podľa

posúdenia apľepočtu statickej dopľavy podľa rtveclenej STN' článku 16.3.10, tabuľky č.20
zakiadné ulĺazovďele pľi návľlru paľkovacĺclr stojíslĺ sťr nasledovné:
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.kapacityobjekttrsťtnasIec1ovrré:početzamestnancor,1190,početrrár'šter'ní1ĺor'200"::..,
-početpaľkovacíclrnriestpľeteclrnologickécetrtľuĺrr:1190:4:29].5;200:'t:28'57 '''

- spolu - 3?6.07 't
- Celkový počet parkovacíclr nriest pľe navľhované objelĺty zneny činriosti je nasledovný: N ']'l.i

:1.1 xPxkrrrpxlĺd:1.i x 326.07x i.0x l'0:358.67:359 paľkovacíclrnriest' ' 
'':'1:

-kbotĺu 9.I.4.:Pľiporrrienlĺaie iľeler'antná, nnena čilrnosti Film par1ĺ Jaľovce (výľobný park pľe

filrrrovťr pľocltúĺciu) vôbec neľieši bytové doniy'
-kboĺIlt 9.1,5,: Regrrlácia zelene je stanor'eilá vplatnonr ťtzetrrtronr plárre Bľatislavy (gaľantorlr

je nresto BA). Výstavba Filnr paľkir je v sťilade s STN ocluarra pľĺľody. V clokurrrentácii EIA je
rtvecletré v časti B.4'6. Sadovnícke ĺtpľavy, že pľe výsaclbrr buciir pouŽité výpestky 1. Tľiecly
akosti podľa STN 46 4902, irdľžba sa bucle vylĺorrávať pocll'a STN 83 7019' sTN 83 7015,

STN 83 70lt7 aSTN 83 7010' Uveclené ST noľmy sťt noľnranri ocluaĺly pľíľocly * zelene.

-k barlom 9.1.6. a 9.I.7,: DodľŽarrie ustattor'ení zálĺona o vodáclr je saľlozľejntost'ort

a dolĺrin:etrtácia pľecliĺladarrá v pot'ol'ovacom pľocese orgánrt štátnej r'oclnej spľávy btrcle

spľacovatrá podľa platnej legislatívy o voclách.
-k boĺltt 9,1.8,: Magistľát lrl. ltlesta SR Bľatislar'y ako konrpetentrrý oľgárr ĺtzentnélro plánovalria
podľa zálĺona č.50/1976 Zb. oúzenttrom plátror-,arrí astavebtrom poľiacllĺu vo 1'yjadľení č.

MAGS OUGG 39665n5-4697B OUGG 158/i5. 1ĺ EĺA č'1.t-13 z23. 03. ?a15 aIvIAGS
OSRMT 35764l!-3048, OSRI4T 15l:16, kEIA č'14_13 z20' 01.20L6 sa.vyjaclľil kvýstarĎe
z lrľadiska sťrladtr s platnýrrr ťtzetnlýnr plánonl a konštatoval sĺrlacl s UPN lrl' nresta SR
Bratislavy.

-kborĺu 9.t.9.: Podľobná clokunretrtácia clopľavnélro napojerria je spľacovaná oclboľne

spôsobilorr osobou Ing. Richziľclonr Uľbanorn aje sťtčasťorr dokunrelrtácie DUR, ktoľá je

potľebrrá pľe povoľrrjúce oľgálry štátrrej spľávy a sarrrospľávy (pľíslušriý stavebný ŕrľacl

ä okľesný úľad, odboi cestnej dopľavy a ďalšie). Navľlrovarrá čirmosť a jej zrnena nie je
pľienryselnorr l4ýľobori. Činnosť vĺtzehrí ajej lravľhovaná znreĺla bude výrazne itrotr výľobou,
ako pľĺenryselná výľoba všetlryclr dľrúrov' Jeclná sa o výľobu trĺr'eatívnu inteľiéľovrt vo
Íilnrovýclr lralách, pľíslte odlrlučnenýclt a exteľiérovťt v nrnožstve vysokej a nízkej zelelre

s vodnou piochou. Na to lraviazaná cloprava a jej fľekvencia, lrlavne ťažI<ej dopľavy je skôľ
žiaclna, alebo nrirritrrálna. Nálĺlaĺĺná dopľava nebrrde nrať clraľakteľ logistickélto systénrrt

clopľavy, ale pÔjde o pľenosné vozicllá (Ien v prípac1e potľeby dovozu výriinročrrých technologií

a rclĺvizít), kĺor:é počas pľoclrrkcie buclú zostár'ať dlhširr dobu v aľeáli Filrn paľku, Dopľavnó

napojerria boli podľobnejšie ľiešerré v spolupľáci s Magistľátonr irl. mesta SR Bľatislavy

a Náľocinou cliaľničnorr spoločnosťou v ľátnci spľacovania dolĺrrrnentácie pľe úzernrre

ľozhoclnutie.
-kboĺltt 9.I.10.: Statická doprava je uvaŽovaná na pol'ľclru' V ľálrrci jedrrotlivých etáp výsĺavby
je nayrhnutá dclstatočná výsadba zelelre' náľast 100% opľoti pôvoclnérnu stavll, čo eliniinuje

}r]ulĺ a absoľbuje enrisie.
-kboĺIottt g.1.1t, _ 9.1,15.: Areál ili. etapy bude spľístupneľý v uľčitýclr obclobiach veľejnosti,

fasády sú otázkorr stvátnenia a posúderria aľchitektov' S osadenínr rrrrreleckýclr diel v areá1i

filrrrového paľku sa počíta. Cellĺor,é sivámettie exteriéľov a inteľiéľov brrc1e ľiešené v ďaišíctr

sfuprioclr pľoj elĺtovej dokunerrtácie.
-kbioĺtu 9.1.16.: Staticlĺý postrclolc spľacor'aný oĺlbor'ne spôsobilorr osobou je sťtčast'ort

dolcunrerrtácie pľe stavebné povo lerrie.

-k boĺIlt 9.1.17.: Dokturrentácia pľe geologický pľieslĺirnr a lrydľologiclĺý pľieslĺur-rr je sťtčast'ort

c1olĺunrentácie pľe stavebné povolenie.
-kboĺlu 9.1.18.: Priponrierrka je poclobná ako pľipomienka č.8 astarrovisko 1ĺrrej je trr'edené

v boc1e č.8.
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-kboĺlĺt 9.1.19': Uvederrá clolĺr-urrentácia je sťrčasťort dolĺunrentácie poŽiarrrej ochrarry a brtcle

spľacovaná v ďalších stupňoclr projektovej dokrrnrentácie pľe stavebne povolenie.

Listonr č. oU-Bĺ\-oszP3-20t6l003143/SIA/V-EiA-oboz zo cltia 17.03.20i6 pľíslrršný
oľgán oboznánlil ťrčastrríkov ltorrania s pocllĺladnii ľozlroclrrrrtia v sťrlacle s $ 33 spľávnelro
poľiacllĺir azáľor'eň ir'n ťýnrto poslrytol nroŽnost'sa pľecl vydalrítrr ľozhoĺ1nutia y;7jaclľiť lĺjeho
poclliladorrr i k spôsobu zistenía, prípadne navľlrrrťtt' jelro cloplnenie v znr_vsle $ 33 ods. 2
spľávnelto poľiaclktr cloľrtčenĺm písomnélro stalror'islĺa na pľíslušný oľgári; travľlrovateľor'i
silčasne pľĺslušný oľgán týrrrto listorn cial na l'ec1otnie.

V rtľčerrej lelrote sa lry'jaclľilo iba Zdľuželrie clorrrovýclr samospľáv (na vedonrie zaslalo
svoje stanovislĺo aj navt'1rovateľovi)' rra spinení pľiponrielrolĺ tľvá v p1notn ľozsalrrt a ilav5l$g

trvádza naslecloviré:
_ Ad pľiponienlĺa 1 a 2 (9.1.1', 9.1.2.) _ rra iclr spltrerrí tľr'zurre; sktttočnost', Že uveclené

pod1ĺlady nepožadovali iní ťrčastníci alebo dotknrrté oľgárry je iľelevantný. Učastnílĺ konanía
je podľa $ 34 ods. 3 Spľár'irelto poriadku povirurý ozrračiť rrávľlry dôkazov na poclpoľu jelro

tvľclení' čo srrre v týclito pľiponrisnkaclr rrčirrili' PoŽaclor'ané cloklacly sťr podklacloln pľe

tozlroclnutie o vplyve rra životrré pľostľedie (errrisie' lilrrk), yplyr' na človelĺa (enrisie, hluclr
avibrácie) ako aj pľe posťldenie inýclr zákorurýcli poviilností (rrapľílĺlad $ i9 Cestnélto
zálĺorra), ktoľé je potľebné posťrdiť vo vzájonrnej komplexrrosti a súvislostiaclr'

- Ad pľipornienlĺĺĺ 4 tt70 (9.1.4., 9.1.10) _ Satrrozľejtrre, navľlrujenre podzenrrré gaľáže pocl

objektarni zárrreľn. Na tejto požiac1avke tľr,áĺne.
_ Ad pľiponrienka 5 (9.1.5.) - Regulatív ťtzemnýnr plánorn je klen r'šeobectrý anie

spodľobnený. Naše zdľttŽenie lná zátrjenr pľiporrrienkovať konliľétny pľojekt sador'níckych
pľác a aby boi defirrovzrný ako sarrrostatrý star'ebný objekt'

-_ Acl priponrierrlĺa 16 (9.LI6.) - požadrrjerrre tzv' oponerrtslĺý statický posrtdok, ktoľý
pľeuIĺaže koĺel(nost' statického projektu'

- Ad pĺiponiienka 19 (9.1.19.) __ Súčasťou luízovélro ľiadenia nie je lerr pľotipožiarna
oclľana, ale aj bezpečrrosť pľi praci ako aj elinrinácia enviľonrnentálnyclr ľizík. S týniito sa

tieŽ ži adarrre pľísl Lršnýnr spô sobont vyspoľiadat'.
' Vzlrľaclom lra rrveclené tľvfurre tta ton1, aby boli rrvedené clolcurrrenty cloplnené v zist'ovaconr

lionatrí alebo aby sa ľozlrodlo o posudzovarrí podľa zálĺona EIA, pľičorrr požadovaná
clolĺrtnrentáci a bude zalrľnutá do ľozsďrrr lro dlroteni a

oslol,eĺlé ol'gdny - Brcĺtíslayský scunaspľťtvny |g'6,i, Kĺ'cĺjs\ý palnialĺĺoyý liľad Bľcĺlislatlct;,

Kĺ'ajské ľicĺditel'sh,o poĺicqjného zbol'tt v Bľtĺtíslave; olo'esý tiľad Bľarislavrĺ, odboľ opľavnýcll
pľosh'Íecĺkov, ľefeľťĺt pôdohospodťtľstyct; Hasičslry a zťĺchľanný úwaľ hl. llz. ,Slt BÁ a lĺ'Íestskťĺ

čast' Bľtĺtislal,a _ Jarol,ce y zťtkol'tĺrcj lehoĺe p'ísonlné stcĺnoltisko nedančili, pľeĺo sct pol,ctžtili zcĺ
szihlcĺsné.

Vyhodnoterlie vplyvov Zllleny navľlrovanej čimosti na Životné pľostľedie:

V a
Vplyvy na lrorlrirrové pľostľedie, geociynarrrické javy a rreľastné srľovitry Sa

pľeclpokladajĺr rrajrrrä v etape výstarĎy. Pľi cloclr'žarrĺ všetkých technickyclr opatľenÍ Sa

nepľedpokladá význanrrrý rregatívny 1,plyv znreny navľlrovanej činnosti na tieto zÍoŤky životrrelro

pľostľedia. Znrena navr'lrovatrej čirurosti si vyžiada zábeľ poľnohospodáľskej pôdy, pľi ľiešelrí

navt'hovaných lokalít, je potľebné ľiadiť sa ustanovenianri $ 12 a $ 17 zálĺona č,,220ĺ?004 Z. z.
o oclľane a vyuŽĺvatrí poľliolrospodáľskej pÔdy a o ztnene zák' č. 245DaB Z. z. o integľovarrej
pľevencii a kontľo1e znečisťovania Životrrélro pľostľeclia a o Z111e1}e a doplrrení nielttoľýclr

zá1ĺolrov'
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! Vpl).v na lĺl irrratické porrrer}':.Äovzdrršie

Zclľojnri znečisťovania ovzdušia buciťr pľevádzlĺy kotolĺrí. clieselagľegáty, pľeváclzky.'1

clopľavy a statická dopľava' Zn'lena nal t'hovanej čirĺrosti v poľovnallí s pôvoclrre navúovanotr '. '
činlosŕorr pľecipolĺlada zvýšenie emisií. vplyvý počas r'ýsiĺ\'by sa r'zásade neznrelria opľoti

vplyvom trveclenýnr v zárrreľe. ale pľedĺŽi sa cloba ich tľvarria; vplyvy počas pľevádzky brrdú

niietne rregatívnejšie, ale nepľeclpokiadá sa pľekľočerrie meclzrrýclr hocilrôt stanovený'clr .na
ochľatru ovzdušia. Poclľa uykonän.j ľozptylóvej štťrdie Zlľ}eila navľltot anej činnosti spĺňa
požiaclavky a pocilnien}ĺy, lĺtoľé sťt ttstanoveĺré pľávrrynri pľedpisnri t o veci ochľatry or'zclrršia.

]vĺilľolĺlinatické portreľy ťrzenia btrciťl ovplyvtrené zvýŠenort zástar'bott ťlzení, ľealizáciorr

sadovníclĺych ťtpľav a biokoľicloľa a vytl,orenĺnr r'oďnýclr p1ôch.

Vplyv na l''gclné ponieľ]a

Zlrrena navdrovalrej činrrosti spočíva okt'enr inélro aj vo zvýšení zastavanej ploclry
a počtu zantestnanc61', čítrt sa zvýši nnožsfvo odpadových vôcl clažďovýclr a splašiĺovýclr.
DaŽďor'é voĺly budťr oclr'eclené do vsalĺu, ľesp' porržĺvatré na polievanie tľávĺratýcli piôch.

Navľlrovaný aľeálnezasalruje do žiadrlej r'odolrospociáľsky clrľánenej oblasti, ani clo vylrláserrých
pásiem lrygieniclĺej oclxany r'ôd, vztlilĺnit lrové r,odné ploclry o vý'rrreľe 3 560 nr'. Negatívrre

vplyvy je nrožné očakávat' pľi vzniktr haváľie, čonrrt buc1e potľebrré pľeclcháclzať cloclržiavarrírn

vhodrých opatľení počas výstavby aj pľeváclzky znretry navľlror'anej činnosti'

V na 1? Zĺ

Aĺ'eál zrrreny nal,ĺ]rovanej čirurosti sa naclrádza V pľvol11 strrprri oclrľany podľa zákoĺla
oPK' nezasalirrje pľianro cĺo clľáriených ťrzerní nároclnej siete alebo c|o ťlzeĺrrí errľópskej sťtstavy

Natuľa 2000 fiulror'ýclrodqýnr smeľonl vo vzdialettostí asi 300 sa rracl'iádza ťtzenrie Natuľa 2000
* CI{VU Sysl'ovslG polia, severnýlrr smeľonr vo vzclialenosti asi 300 rn sa naclrádza Cluzutený

aľeál Jarovská BaŽarrtĺlica so štvľtýnr' st. oclrľarry podl'a zálĺona oPK); nebol zaznanrelratý

výslĺyt vzácnych, ĺesp. olľozených rastlinnýclr a Živočíšnyclr clriúrov. Sťlčasťorr navľlrovanej

zmeny činrrosti je na výclrodnej stľane aľeálrr vytvorerrie narĺ'lrovaného rradľegiollálneho
- biokol'idoľu XIV' podľa dokunrelrtácie RUSES trresta Bľatislavy, ľo1ĺ 1994, v šír'ke 100 ĺrr na

pioche 33 012 ď,i ľealizáciou tľojetáŽovej zelene s pľeclpokladanýrrr vzľastom clľevírr 20 trr, čo

nroŽno irodrrotiť alĺo rrrieľne pozitívne vplyvy. Znrena travt'lrovanej čillnosti ilr'aŽuje s ľozsiairlorr

výsaciborr par'kovo rrpľavenej zelene v aľeáli Filnrpar'lĺrr - r,ytvoľí 144 964 m', čo je 52,5 oÁ z
celkovej plochy aľeáltr; s výľuborrr zelene v ľátrrci aľeáiu Filrrr paľlĺrr sa nepočíta.

Realizáciou navľhovanej čirrrrosti ajej arierry sa ztrrerrí polhohospodáľska kĺajina tra
pľienyselnťt krajinu, ale nakol'lĺo brrcle vysadený biokoľicloľ a v aľeáli Filmpat'}gi sa navrlrLijťr

lozsialrle ploclry par'kovo upľavenej zelene, kornpenzilje sa negatívny vplyv rla kľajinrr ajej
obľaz.

Vnlw na obvvatel'stvo. hodnotenie zrlľavotrrÝclr ľizíl<

Zdľojolrr lrluku a vibľácií brrde pľeváclzlĺa dopľavy, statická clopľava' vzduciloteclmilĺa
a clieselagľegát, počas výstavby Zn]eny navt'hovanej čjnnosti staveblý ruclr, zvýšená fi'elĺ'encia
dopľar'y apľáca stavebných nreclraniznrov' Podľa zár,eľ,:v pľiloŽenej lrlirlĺovej štťrdie brrcle

dochádzať k náľastu elĺvivalentlrej lrladiny A zvtllĺu najnrä vplyvom zvýšenej irrtenzity dopľavy

na veľejrrýcir korntrrrikáciáclr v najbliŽšom cliľánenolrr ob1.tnotrr ťtzetrrí liategóľie III; v obytnoln

ťlzetrrí Ii. lĺategóľie z c]ôvodu ľealizácie obclrr'atu Jaľoviec dôjde k trritrinrálnen"lrt náľastu hlrrlĺtr

o 0,1 ciB * tta záklacle v5'konanej pľeclilĺcie lrluku je rrroŽrré korrštatovať, že navrlrovaná čiturost'

spĺňa rrstarrovenie vyhlášky a je r'ealizovatel'ná. Zlnena navt'lrovatrej činnosti ne.bude zdľojonr

zápaclrrr, tepla a Žiaľenia, počas výstavby sa oč'akáva 1,ýšená pľašnosť, čo brrde irotľebĺré
elílrrinor'ať vliocinýnri stavebrrýrni opatreniarrri' Pozitívnynr vplyvom zme1ly rravr'lrovanej

činrrosti je pľínos lrovýclr pľacor'nýc1r rrriest.

Vplyv na dopľavu 
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opľoii pôvodĺre navl'hovalrej činrosti sa nretrí statická clopľar'a _ zvý.si sa počel

paľlĺovaciclr nriäst o 41 státí pľe osoblré arrtonrobily a rralĺoľko sa zväčšq]e aľeál ir výstavba brrcle

iozcielerrá na etapy, pľedlŽrrje sa pôsoberrie iráklaclnýclr voziciiel tra clopľar'u' Počas výstavby

brrcle zabezpečelrá clopľavá po cločasnej lĺourtlnikácii napojeĺrej z_colnice 
_a 

pľĺjazclovej

konrurrikácie z DiaľrricaD4 nrinro irrľaviláiru }ĺĺestslĺej časti Bľatisla\'a _ Jaľol'ce. Vplyi' Zilelly

navthovanej činnosti na clopľal'rr opľoti vplyvti pÔr.oclne tlar'ľlrovanej čirrrrosti Lirtcle irlieľne

tregatívrry, z hľaclislĺa výstavby aľeálu iba cločasný'

P oľovnanie sťtl{tdri s ťrzeE$oplánorlaqou doliunreniáciorr

Na základe stanovisiĺa oľgánrr ťrzeľrrrréiro pláriovarria je rrroŽrié konštator'ať' Že anena

lravľlrovanej čirlrosti je y sťrlade s Uzenrnýnr plánorrr lrlavrréh,r trresta SR Bľatislavy, ľo1ĺ 200],

v znení znrietr a doplrtkov 01, 02. 03 a 05.

Tixez':

-Prírlušiqý 
oľgán v ĺánrci zisťovacielro lĺonania posťrclil aľIentr navľlrovanej čiiurosti

z hl'adiska jej povahý a ľozsalrtt' nriesta vylĺotrávarria, výztranrrr očalĺávarrých vplyvov na Životné

pĺostľedie, vtátane zclľavia obyvateľstva, ťtl'ovne spľacovatria záĺrreľrr a sitčasrrélio stavtl
'Životnelro 

pľostreclia v clotknutonr úzeirrí. Pľi posrrt1zovaní pľirrreľatre použil kr'itéľiá pľe

zisťovacie Ĺonanie poclľa sS 29 záliona oposudzovaní' rtvedené vpľílolre č. 10'tolrto zákona,

lĺtoľé sir tľanspozíciotr pľíĺohy č. IiI Snréľnice 2011l92lEU oposudzovaní r'plyvov uľčitýclt

veľejných a sťii<ľorrrnýctr pľo;etcov ira životné pľostľeclie. Pľísltršrrý oĺgári taktie ž vyctlädza| zo

stanóvísk dortrčenýcli 1ĺ zámäľr, navl'lrovalrej činnosti poc1ľa $ 23 ocls. 4 zákona o posuclzovaní

(stanoviská dotknrrtýclr oľgánov, dotknrúej obce, ľezoľtirélro oľgánu' povoľujťicelro oľgánrt

,,,1otkout*; veľe;nosii;. V Janoviskáclr rezóľnrélro oľgárrtr a dotknutej veľejrrosti boli uvedené

poŽiadavlry a piiporrií"rúy, pľeto si pľíslušrrý oľgárr vyŽiaĺjaL ocl navt'lrovateľa cloplťrrrjirce

irrťoľmácienaiclrobjasnerrie.podľas\i9ods.10zákonaoposuclzor,ani.Zosl-ovetrýclroľgánov
požadoval Zmenlr no:ur'lrovarrq činnósti posuclzovď rezoľtný oľgán, ktoqý ale po pľeľokovarrí

ä vysvetlení pr.ojektrr s navr'hóvatel'onr zaslal pľíslušnétrrtt oľgánu svoje cloplnené stairovislĺo,

v lĺtoľonr twáclza, Že na základe clodatočných irrtbľnrácií a cloplnerria poclania sťrlrlasĺ

s ulĺončenínr pľoct]Stl 1rosrtc]zovania vplyvov rra Živottré pľostľedia podľa zalĺolra o postrdzovattí,

čonru pľĺslušňý oľgán_vylrovel. Ii zrrrene navt'lrovatrej čirurosti boli doľtrčerré dve starroviská od

dotkrrrrtej urrájrlorti, zioho v jednonr stanovislĺu bola vyjaclľerrá požiadavka,'aby sa Zmena

navr.lrovärrej einrrosĺi posudzovala podľa zálĺotra o posrtdzovaní' Tejto poŽiaclavke pľís1rršný

oľgán ou 
"äklod" 

lĺorriplexnýclr výslôdkov zisťovacielro korrania tienro}rol vylrovieť' nalĺoľlĺo sa

prilrodnotení pľavdepódobnýclr uplyuou zneny navr'hovanej čirurosti nepoirkázalo na talĺe, ktoľé

Ĺy bolo potiebné il.tnitn..;si" posťrcliť v ľánrci tohto pľocestt. Pľiponrierr}ĺy a požiadaviĺy

dótknutej veľejnosti sĺr ľiešitel'ne v ct'alšícli stupiloch povoľovacielro pľocesu, čínr sa brrcle

kvaliťrkovarre zaobeľať stavebný irľad. Ďalej lĺonš1atujelrre, Že al'eái zmelly navľhovatrej čirurosti

je unriestnená v prvonr stupni ociľarry poáľu zákona oPI(, nezasahrrje clo žiac1lrych biotopov

náľodnélro ani euľopslĺelrď qýzrrarrru, neilľedpoklaciá sa výrub dľevín' V o1ĺo1í navr'hovanej

čirurosti ajej zrrrelty sa nacháclza Clľárrďné i.tĺĺĺ" ťtzemíe Sysl'ovské polia a Cluánený aľeál

Jaľovslĺá Bažarrtnicä, v ktoľýclr sa nepľedpoklaĺiajÚr význarrrrrejšie negatívne nepľiame vplyvy za

pľeclpoklaclu uskutočnenia navľhovo''y.r' opatľení - ľealizácia biokoľiclor-rr, oploterrie aľeálrr,

výsadba zelene na 52 % celkovej pto.t'ý aľeálu' zirepľejazdrrelrie pol'nej asfaltovej cesty

a ľealizácia cločasnej lĺonrunikáci" '.ôlni.' 
na stavebrré irčely' Zntelra navľlrol'alrej činnosti sa

ĺravtlrrrje l, ilzemí, ňoľynr poclľa Regiolrálrrelro Ítzenrnélro systému ekolo-gickej stability nresta

Bratislävy (SAŽP, tw4; piectráciza biokoľicloľ naclľegioirálneho výztraľnu XIV' Rajka - Ctmovo

- Rusovce _ Jaľovce - bažarrĺrica - Pečtriansky les, ktoľý je talorreľ neftrnkčrrý a vyŽacluje

celkovťr revitalizáciu' V rámci konrperrzačĺýclr opatľení navrhovateľ vybuduje časť tolrto

biokoľidoľu v úsekrt nreclzi biocerrtľanri ľegiorrálrrelro význatnrr 35 Bažantnica a 40. Rusovce (s
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t ťHVU Sr'sl'or'sl'ŕ poli;r). 1_,t:lcĺr:l nar.ľiill'ĺllej činĺosĺi llezasal':lri* ,'1t-. ži:rclnľj r,ĺlĺlĺ.r1rosp*ĺlťrľs1
ľĺlľáĺrelrej oblnsťi" itlti ĺĺo r'.l'h1irsen;'ch trllisictll Lt-l'gicĺlickei cchľatly r,ôĺl. l'ťtz*lntĺ sir ĺlľr,r'slĺ1_ttt'jťt
kilĺtťrľn* pnirliĺĺk1'' -L.{*Žno teĺlĺl kcĺlšlĺ|tli ltĹ'. i:ľ ľ*alizĺĺ:iol_l ttirr'ľhĺlr,alle_i činrttrsti iu
n*pľ*clprrlĺlĺilá závaĺ.iný ĺregalíľll1, ',.plr'r, t-iil .jei|notlivé zllž*:1' j':-i.,,*itr*lto pľ1lslľeĺlĺ* n zilľa,..i*
ĺ:b5vĺĺlr:l"slr,l:" ľlezisľili xa Žicĺlĺ}tl s}ĺLtii'li:llosĺi" ktoľó nlÔÍ.rr [.r1.['1, 11:71-li1ľe s* ĺš*rbec.ne aár'äzĺtÝĺrri
pĺtirĺl-r'llti pľĺ.clpirnri tl* o*hľaitLt živoÍnélio pĺostľ*ĺliĺ,t a n:o;il:'i'lrr ľi;:iliĺiĺrr sĺ liriclĺ pĺľr'lľhác1zaĺ'
opĺrtľeĺriĺ;li na et:tieľtr*ui* ire1:ľiltznir,ŕ'-:lt vplr''r,ĺlr, Zĺuellv t];11:ťh0yalpťj čiilno.t1i. Y::llľĺiĺlr-lnl na
tlr'eĺi*ĺlĺ! výs1eili':'r. zo zisťĺrvlrci*lr* l,ĺ.lľl:ttlie a r,zjil'ľi{i}i}} lii} iĺl'jĺéi'iĺr pľe zli*i'tl..,;l-ĺie kotlĺilie
ltveĺleĺrŕ ľ pľíli:he i:. 1Ĺ} zťrlĺ*na o p*sl"tĺ1z_ĺ:r.ililí^ ľ*r-hoclol 1:ľĺsirlŠllý oľ1:*rr h:lĺ. iĺi';o je tlľei1ĺ.nľ r.tl

ľ*šp*ktovlrnia vš*tlĺÝr:.il zjloĺ:llĺ'lt'll s{;itlr'l.,,*ĺlýťlr pĺ:rl'in,Jirvi*li oĺlpoľilčit' lĺ ľeĺ1izá*ii.

Ä1ĺ sir ;:isĺi" z1* sliutĺ:ĺYnt r'pi1'r'-v -1:osttĺ1;':o.,,itĺi*j zillettv lra,",ľilĹlvLtt1ť.i čirrnosli sú r'iičšie ak,:
sir ttl:iĺl.ĺĺt v zĺlilĺ:ľe..i* terl. l.;Ĺo činllnĺ;t't,y.kĺrtrá,,'a- povit:rt1: Zĺ]l,.tlĺpti:ll' ĺ:; ĺĺĺeľia n$ e']sť:liirlelriť
slĺtltočirelto qllyl tt s vp.lyr,oln ltr,,ĺ,ĺlľliýlrr v zĺtnrt ľe * l' sril*ĺl* r 1.ltiĺlĺlieĺliĺĺtlri ttľť.r.nÝtri
r, ľĺ'rzttĺ:ťĺlrutĺ 0 p{)\.Ĺrl*ní činllĺls{i p1icl1'a usobitn.i;,:lt 1:ľľclp.i.*or,.

Upĺ'lľĺx'll*ĺli*: Pĺlcll'a l$ ]9 oel-.. l6 ziikorla ll pirsltr1l_;or,lní ĺltĺlurlLlljĺ ĺilrtlĺ: o ľtlzlroĺliitltí
t'Ycl*ĺ:tltlt l' Zisl'oYi}Coltr konaĺrĺ bĺ:zĺlclklaĺllle inĺrlľtiltti* !'*lČjnĺ:,st' fli1 SYĹ'lj0lll lv*|ror'r:ĺtl sícilel, *1ĺ
lto nrĺi zľiai1elté, a ĺra ťlľaĺlllei t;rlrLtli ĺlbt:*'

ĺ}ĺlĺlčľtl.íĺl

Účastní*i kanirn.ia riľátane l'eľeitrĺ_lsti r, sĺtlĺicle s nt 2:1 tlĺ]s'.l :,-ĺil':ľllrn č. ?-+i]{j06 ?'. z'. tl
pĺrsuľlzovirĺrí vplyvov l-u Žirttrré pľĺ'is1l'eĺlir-: a Ĺr Zt]lťllť n claplĺl*ĺií tti*1ĺfoľi;'cll z'ál:onov v zrreĺti
rreskoľšĺ*h pľedpisoi' nra.iťl pľťlvo pĺ:clat' 6{1,1l1irni,,: pľoti loĺrlllĺcl lcJz}rĺrĺlllrtĹilr poĺ1l'i,L $ 53 a $ 54
zá1ĺona č,.7IlIL)(}7 Zb. ci spľár,noltt kcĺ:atrí (spľiii'iry lloĺiaĺl*l.:) v zlleĺ:j lteslĺoľšíclt pľrrĺĺpisov v
l*hote i1o 15 clrli ĺrclo clňa oznátnenia ľozllĺlcltlLtiilt rla LXĺľesrlý l"lraĺj l]ľaĺislar,,i.r. Qdlrnľsĺaľostlivosĺi
o ži\ĺlttt* 1'lľos{ľ*"1ie, odĺleĺl-:trie ,:chľĺlr3' pĺíľticly a vybľĺných zložiľ_l-i L:i.,,otlró1ro plľ*sĺľec1ia"
'T'orlráši}:ovtr 46, 83: 05 Bľĺrlisl;rr.ĺr.

Vo vzťahlĺ k r'eľe.iĺrosti podl'rr $ 24 oils. ;l zĺkĺrnir č. 2:l/3tjt]ó 7,. z' o pilsl-lĺ-lzoĺĺrtií virlyvov na
Žiľotrié pt*sĺľeĺlie .l Ô Z111ťl1ť Ĺ} rlopl]ng11i nielĺĺoľých :ĺíLJĺoĺrĎ.,' ,", zt1ť1iĺ rr*s!ĺol'šĺch 1:leĺli:isĺ_lv zĺl rl*ň
ĺioľrrčeĺiia ľozhclĺlnuĺiĺi sa por,aŽuje piiLrlásĹy ĺleŕr zr'eľejnenia lr.lhto ľcelroĺ!nutĺil lli rr,ebĺl,.,orrr síĺll*
( lrttp:/lrvrvrv.iriillv.s1ý?Lrr'acina-tĺl]:ula_l4) a záĺo'l'cli nir ťrľirĺliie.j tabrrli pľíslu&lrého oľgálttt.

RozlrorlrrLt1ie vyriirrlé r, zist'ovĺtconr konairĺ je po vyčcr1aĺlí ľinĺlnyclr opľĺLrlĺýĺ:h pľn*tľi*ĺĺlĺriv.
ktoľd sa pĺ*ĺl pľipťlšt'ajťl. pľeskťlrĺĺrĺĺ:l"ĺlé súĺĺĺ_rnr 1'rocll'a u5liurĹrt't:rli Piĺrtľ.i č:ĺsti zĺllĺonač. ý9/19í:3
ZLl' občiaĺlsk-v sťlĺlĺry p*ľiadĺlk v zneĺ':í lrľslĺoľšicll pľcc1pi391'.

'1'*ĺu ľtizlroclnuti* 1,1'ciaĺri :., Zist'{l\rĺlčtiĺn kcllrirtlĺ tlpl'ár,ňuiĺl ĺrĺrvľ}rĺ:r,,aĺ*l'* ::nr,ĺ'hov8nĺlj
čiĺrĺ:ľsĺi v sĺr]lrĺle s | 29 oĺls. 12 zálĺĺltlĺl o posĺĺlzol'ĺuĺ p*ĺtnt'níivľh it* zgčĺli* por'ol'ĺrr'ac.ielrĺ-r
koĺrani* k zĺtteĺte ĺlal ľ1r0r,ĺul'ľ.i iinnosti'

lng. Filip
ľeĺlĺrci

r,' J,. 
:

t:a

Sľ1rvtilil: Ing' Patľiclĺ Ltrrle'l' i '.
vcclťrci oĺl..lel c1iitr* 
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Rozlrodnirtie olĺľesného ťtľacirt Bľatislava, oclboľu staľostlivosti o Životrré pľostľeclie, odclelenia
oclrrany príĺocly a vybľarrých zloŽiek Životnélro pľostľeclia č. OU-BA-OSZP3_
2016/003143/SIA/V-EIA, zo clria 18, 04. 2016 sa clor'rrčrrje:

;1/ Účasmíĺĺ kancnia
1. SOLID ENTERPRTSE GROUP s'ľ.cl.' Durrajslĺá 58' 811 08 Bľatislar'a; doľttčrÚe sa

splnonrociiencoví: e-c*o s'ľ'o'' Ir4gľ. Dagrnaĺ Boľšošor,á, Patrenská 7, 811 03 Bľatislava
2. Cylĺlolĺoalícia, v zastťtpeilí lr4gľ. Michalli4alý. KaľadŽičova 6,82i 08 Bľatislava
3. ZclľuŽenie cionrovýclr samospľár'' r'zastťrpeirí Maľcel Slávilĺ, P.o.BoX 218, 850 00

Bľatislava
4. Igoľ Klĺrčilĺ. BaŽantnicor'á 5, 851 10 Bľatislal'a;
5. MartirrWolf' I(ôstlĺová 18,851 10 Bľatislava
6. Mgľ. JozeľUhler, Zelenírrová 25' 851 10 Bľatislava

B/Na yec]'onlĺe:

7. Ministeľstvo lrospocláľstva SR, Ťr4ieľovĺĺ 19,827 15 Bľatislava 2l2
8. Ministeľstvo dopľavy, výstavby a ľegionáhteho ľozvoia SR, Nárn. slobody 6' P.o'BoX l00'

810 05 Bľatislava
9. lvĺinisteľstvo obľany SR, Selĺcia majetkLl a ilrfľaštľLllitťtľy, Ktlttrzovova B. 83z 47 Bľatislar'a
10. Hlavné ll'lesto SR Bľatislava, oclcl. stl'atégií ľozvoja lTlesta a tvoľby ťlzenrlloplánovacích

dolĺunretttor', ved. odd. ĺľlg, aľclr. I' I(ľulllpolcor,á, Pľilrraciálrre llánr. 1, 814 99 Bľatislava 1

l 1. Bľĺúislavslĺy sanrospľávriy kľaj, Sabiriovská 16, P.o.BoX l06, 820 05 Bľatislava
12. Kľajslĺý pamiatl<ový úľzrc] Bľatislava. Lešlĺova 17' B 1 1 04 Bľatislava 1

13' Regionálrry úľac1 veľejného zclľavottríctva Bľatislava hIavné lnesto SR, Rtlžinovská 8,

P.o. BoX 26' 820 09 Bľatislava 29
14. I(ľajslce ľiaclitel'stvo policajrrého zboľtr SR, lĺľajslĺý dopľavný irršpektoľát Bľatislava' Špitálska
- 14,812 28 Bľatislava
15. ol<ľesný úľad Bratislava, oSŽP, oclc]eĺenie oclrmny pľíľody a vybľanýclr zložielĺ životr'lélro

pľostľedia, Tonrášikova 46, 832'0 l Bľatislava,
16' olĺľesný ťlľad Bľatislava, oclboľ opľavnýclr pľostľieclkov, ľefeľát pôdolrospodáľstva,

Tonrášilĺova 46,832 01 Bľatislava
17. okľesný ťrľad Bľatislava, odboľ cestnej clopľavy a pozenrnýclr lĺomunikácií, Torrrášilĺova 46,

B32 0l Bľatislava
18. Hasičský a záclrľanný ťitvaľ l-ĺlavnélro nresta SR Bľatislavy Tornášilĺova '16' B32 0l Bľatislava

19. Dopľavný úľad, divízia civilného letectva, Letislĺo M' R. Štefánika, 823 05 Bľatislava
20. Mestská časť Bľatislava - Jaľovce, Palnlová l, 851 l0 Bľatislava
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