Budyšínska14
831 03 Bľatislava
telz 0911/7O4 862
hladka@cespľoza.sk
rľwrľ.cespľoza.sk

Miĺ:sfny ĺ1ľaĺJrVĺcstskej časti
Brĺĺ.is.l.ĺĺva.- Jaľovce

Mestskd časť

Palnovd 272/1
851 10 Braíislava

Daturnr

J0

^ĺ/- ĺoza

Prllohyl

čtrto ĺpiru:

íts /ĺrlo

YybrvuJol

Bľatislava 17.04.2020

Vec: DOPLNENIE
Pozmenenie návrhu na vydanie územnéhoľozhodnutia o umiestnení
stavby vzhlädom na úpľavujej ľozsahu PD: FILM PARK Jaľovce nBľatislava - vyvolané investície

Náš hoľeuvedený pozmenený návľh na vydanie územnéhoľozhodnuti
dopĺňame o nasledovné:
Vyjadrenĺe oÚoH zo dňa 15.4.2020
Vyjadrenie oÚŽp zo dňa8.4.2020
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Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ävĺltnéhoprostredia
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Váš list číslo/zodňa

Naše číslĺl
OU-BA-OSZP3.
2020/057402-003

Yybavujc/linka

Bratislava

Pavel SlezáW466 67

15. 04. 2020

Vec
\&jadľenie z hl'adiska odpadového hospodáľstva k pľojektovej dokumentácii pľedkladanej
pre povolenie stavby: ,.Film Park Jarovce , Bratislavď'.

Listom doručeným dňa l9.02. 2020 ste v zastupení žiadatel'a Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l,
8l4 99 Bratislava' požiadali tunajší úĺado vyjadľenie z hľaďska odpadového hospodríľstvak PD pre povolenie
sĺavby
Paľk Jarovce Bratislavď'. Dňa 26.03.2020 bolo tunajšímúľadomvydané vyjadľenie OU_BA
',Film
'
osZP3'20202/057402ĺsLP' ktoré bolo neúplné z hl'adiska vzniku odpadov na všetlcých stavebných objektoch, ktoré

sú súčasťoupredloženej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby. Ztohto dôvodu toto vy'jadrenie nahrádza
pľedchádzajúce vyjadľenie OU-BA oszP3-zo202/057402/sLP zo dňa 26.03,2oz0v celom rozsahu.

Investor stavby: Solid Enterprise Group, s.r.o., Dunajská 58,8 l l 08 Bratislava'
Miesto stavby: Bratislava - Jarovce, k.ú. Jarovce.
Pľojektovú dokumentĺciu v1pracoval Ing. Jozef,Draškovič, v teĺmínemáj/ 2017.
Projekt rieši stavebné objeký - sĺavby komunikáciĺ, rozšĺrenie vodovodu MČ Jarovce v rozsahu rekonštrrrkcie časti

vodovodnej siete, rekonštrukcie vodovodného potrubia, ľozšíreniesplaškovej kanalizĺcie MČ Jarovce v rozsahu
rekonštrukcie existujúcich čerpacíchstaníc a stavby čerpacej stanice pre Filmpark Jarovce.

Realizáciou variknú nasledovné dľuhy odpadov, zatadene podľa vyhtášky trĺŽp sn č. 36512015

ustanovuje Katalóg odpadov:

Z. z''ktotou

odpady zo stavebných objektov vodovodu akanalizäcie
Katalóg. čísloodpadu Nrĺzov
druhu odpadu Kategória

Množstvo
odpadu (t)

l7 0I 0l Betón o 60,0
l7 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 0l o l0,0
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 o 3 100,0

17 09 04 Zmiešaqé odpady zo qtavieb a demolécií iné ako uvedené
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o l0,0

sa

odpady z VN pľĺpojkyso-E_0l
Katalóg. čĺsloodpadu Názov druhu odpadu Kategória Množstvo
odpadu (t)
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 o 200,0
I7 09 04 Zmiešanéodpady zo stavieb a demoláci{ iné ako uvedené 170901, 170902 a 170903

o 2,0

odpady z Mtlprĺpojky So_E_02
Katalóg. čísloodpadu Názov druhu odpadu Kategória Množstvo
odpadu (t)
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 o 600'0
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 170901, 170902 a l70903

o l0,0

odpady z dopravných objektov okolo areálu
Katalóg. čísloodpadu Názov druhu odpadu Kategória Množstvo
odpadu (t)
17 0l 01 Betón o 30'0
17 03 02 Bitumenové aĺesi iné ako uvedené v 17030l o 5'0
17 05 0ó Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 o l 500,0
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 170901,170902 a 170903

o l0,0

odpady z dopravných objektov súvisiacich s obchvatom Jaroviec
Katalóg. číslootlpaduNĺĺaov dľuhu odpadu Kategória Množstvo
odpadu (Q

l7 0l 0l Betón o 50,0
l'1 03 02 Bitúmenové znesi iné ako uvedené v 17030l

o

10,0

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 o 1 200,0
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 17090l, 170902 a 170903

o

5'0

o}ľesný urad Bĺatislava, odbor starostlivosti o životnéprostedie, oddelenie ochrany prĺrody a vybraných zložiek
životného prostredia, prĺslušnýpodľa $ 5 ods. l zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životnéprostredie a o anene a doplneni niektoých zákonov v anenl neskoršich predpisov a zákoĺa č. l80ĺ20I3 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zĺnene a dop|není niektoľých záú<onov v znení neskorších pľedpisov a
podl'a $ l08 ods. l plsm. m) zákona č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zľnene a doplnení niektoých zákonov (ďalej
o odpadoch"), vydáva podl'a $ 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch nasledovné
len
';zákon
vyjadrenie.

Z hľadiska odpadového hospodarstva tunajšĺúrad nemá námietky k predmeĺrej stavbe za dodržanĺanasledovných
poĺtmienok:
1. Držiteľ odpadov je povinný:
# zhľomaždbvať odpady vyfiiedené podľa dľuhov odpadov a zabezpečiťich pľed znehodnotenĺm, odcudzenĺm alebo
iným nežiaducim únikom,
# zabezpečiť spľacovanie odpadu v zrĺrysle hieľarchie odpadového hospodárstva' a tojeho
# prĺpravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužiý ponúknuťna prĺpravu na opätormé
použitie inému,

z/3

recykláciou v ľámci svojej činnosti, ak nie je možnéďebo účelnézabezpečiť jeho prípľavu na opätovné použitie;
odpad takto nevyužiý ponúknuť na recykláciu inému,
# zhodnotenĺm v rámci svojej činnosti, ak nie je možnéalebo účelnézabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto
nevyuži!ý ponúknuťna zhodnotenie inému,
# zreškodnenÍm, ak nie je možnéalebo účelné
zabe4pečiť jeho recykláciu alebo iné áodnotenie,
#

# odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podl'a ákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebq zngškodpe4io si!m,.
# viesť a uchovávať evidenciu o dľuhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v
sulade s $ 2 vyhlášky IrĺŽp sn č.366/2015 Z. z. o evideňčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

#ohlasovaťvznikodpaduanakladaniesnímpodl'a$3vyhláškyMŽPSR

č.366120].5Z.z.,natlačiveuvedenomv

prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako
jednou tonou ostahých odpadov; oblĺĺsenieo vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendámeho ľoka
tunajšiemu uradu, akg príslušnémuoľgánu štátľrej spľávy odpadového hospodrĺľstvq do !'!' fe!ruráry nasledujúceho
kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
2. Pôvodcovi stavebných odpadov sa povol'uje odpad kategórie ostatné (o) zhromažd'ovať v mieste jeho vzniku (tj.
v mieste stavby) iba na nevyhnutrý čas (napr. do naplneni4 velkqobjeĺ!4ého kontajneľa), následne sa musí ihneď
odviesť k opľávrrenému odberateľovi.
3. V prípade, ak realizáciou vznikne viac ako l,0 t nebezpečných odpadov, je pôvodca odpadov povinný požiadať
tunajšĺúrad q vydanie súhlasu na zhromažd'ovanie nebezpečných odpadov u pÔvqdcu odpad!] podl'a $97 ods.l
písm.g) zákona o odpadoch.
4. Dľžiteľodpadov pľed začatĺmstavebných prác predložíhrnajšiemu uradu spôsob nakladania s odpadom 17 05
06 výkopováz9m|na in;i ako uvedená

v l7 05 05.

Podl'a $ 77 ods.2 zžl<oĺao odpadochje pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach
vykonávaných pre ýzické osoby ten, kto uvedené pľáce vykorľĺva.

\fuadrenie je závazným stanoviskom pre oľgány vyd.ávajúce podľa iných právnych pľedpisov rozhodnutia o
rrmiesbrení, povolení a užívanístavby.
Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nieje ľozhodnutím podl'a predpisov o správnom konaní.
V prĺpade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie ýkajúcej sa odpadového hospodárstva (množstvo a druhy
odpadov), toto vyjadrenie stľáca plaírosť aje po1rebné pož!4dať o nové vyjadrenie.

JUDr. Elena Jad'uďová
vedúca odboru

Informatívna poznĺfunka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Vec

..Vyvolané investície pre navľhovanú činnosť.,FILM PARK JAROVCE (Výrobný park pre filmovú worbu)" _
odboľná pomoc podl'a $ 56 písm. e) zákona č. 2{/2006 Z. z' v znení neskorších predpisov

Dňa 05.03.2020 bola na okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochrany
prÍľody a vybľaných zložiek životnéhoprosheďa doručená žiadosťo vyjadľenie sa k pľojektovej dokumenĹícií
,,\ývolané investície pre navľhovanú činnosť,,FILM PARK JAROVCE (Výrobný park pre filmovú tvorbu)" z
hl'adiska posudzovania vplyvov na životnéprostredie podl'a zákona é. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životnéprostredle 4 o zĺnene a dqplnení niektoých zákonov v znení neskorších Pradpisov.
Vzhl'adom k velkosti investície sa nawhovateľ činnosti soLID ENERPRISE GROR s.ľ.o. ľozhodol, že územné
konanie pre investície ,,Film park Jarovce", bude prebiehať v troch etapách a ,,\ývolané investície _ mimoareálové
stavebné objeký" budú riešené samostatným územným a stavebným konaním v spolupráci s Hlavným mestom SR

Bratislava.
Uzemné konanie poď'a projektovej dokumentácie pre umiestenie stavby ,,FILM PARK JAROVCE _ VYVOLANE
INVESTICIE", kÍorésa ýka infraštruktúry a inžinieľskychsietí a prebieha samostatne podl'a náležiých ustanovení
ákona č. 50119?6 Zb. o{szemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov neobsahuje žiadne
zneny oproti už vami posúdenej dokumenĺĺcie a vydaného závtizného stauoyiska.

okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany príľodya vybraných zložiek
živobréhoproshedia podľa $ 56 písm. e) aĺkona č.24/2006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na životrré prostľedie a o
zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len Zäkon") konštatuje, že nie je potrebné opätovne zaslať projektovú
dokumentáciu, pretože projg_ktqvá d9kury9-q!{cjg je' tá ipÍá,

JUDr. Elena Jad'uďová
vedúca odboru
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Informatĺvna poznámka

- tento dokument

bol vytvorený elektronicky
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