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ZARIADENIE NA ZBER A VÝKUP ODPADOV, BRATISLAVA–RAČA, Pastierska 3 –
rozšírenie zberu odpadov“, stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti

Na základe § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bol dňa
29.12.2014 doručený Mestskej časti Bratislava–Rača zámer navrhovateľa, PRUKOV, s.r.o.,
Pastierska 3, 831 04 Bratislava
„ZARIADENIE NA ZBER A VÝKUP ODPADOV, BRATISLAVA–RAČA, Pastierska 3 –
rozšírenie zberu odpadov“
Navrhovaná činnosť pozostáva z rozšírenia zberu odpadov v jestvujúcej prevádzke
PRUKOV, s.r.o. na Pastierskej ul. č. 3, parc. č. 1461/3, 1461/4, 1461/9 v k.ú. Rača. Bude sa
uskutočňovať zber nasledovných druhov odpadov: železné a neželezné kovy, papier a lepenka, káble,
batérie, elektrozariadenia, odpadové oleje, opotrebované pneumatiky.
Areál sa nachádza v intraviláne Mestskej časti Bratislava–Rača, na Pastierskej ul., v blízkosti
železničného priecestia, vyústenej do ul. Pri Šajbách. Zo severnej časti areálu vedie železničná trať,
z južnej a západnej strany susedí areál s prevádzkami, ktoré nie sú momentálne využívané a
z východnej strany susedí s areálom firmy SADTEL, a.s. Prevádzka je určená na zber,
zhromažďovanie a triedenie odpadov kontajnerovým spôsobom spĺňajúcim technické a ekologické
požiadavky. Areál o rozlohe 2 123 m² je oplotený do výšky 2 m.
Predložený zámer je hodnotený za účelom udelenia súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. d), zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov.
Mestská časť Bratislava–Rača v zmysle § 23 ods. 3 zákona zabezpečila informovanie
verejnosti o predmetnom zámere na území Mestskej časti Bratislava–Rača obvyklým spôsobom.
Zámer je verejnosti prístupný od 29.12.2014 do 21.01.2015.
V súlade s § 23 ods. 4 zákona zaujíma Mestská časť Bratislava–Rača k predloženému zámeru
nasledovné stanovisko:

Telefón

Fax

Bankové spojenie

IČO

Internet

E-mail

02/4911 2468

02/ 4911 2439

VÚB 421-032/0200

00304 557

www.raca.sk

pavol.ridilla@raca.sk

Z pohľadu životného prostredia:
Vplyvy na biotu (flóra, fauna)
Predmetná činnosť predstavuje rozšírenie zberu odpadov v jestvujúcej prevádzke
PRUKOV, s.r.o., ktorá sa nachádza v priemyselnej zóne Mestskej časti Bratislava–Rača, kde dochádza
k zvýšenej tvorbe zberaných druhov odpadov. Pre navrhovanú činnosť nebude potrebné realizovať
žiadne stavebné zásahy. V súčasnosti je areál využívaný a tvorí ho spevnená betónová plocha bez
trvalej vegetácie a drevín. V bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú žiadne obytné budovy.
V blízkosti ani priamo v areáli sa nenachádzajú žiadne ekologicky významné lokality, nepredpokladá
sa vplyv navrhovanej činnosti na pôdu, flóru, faunu a krajinu. V dotknutej lokalite sa nevyskytujú
žiadne osobitne chránené druhy rastlín a voľne žijúcich živočíchov uvedených vo vyhláške MŽP SR
č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vplyvy na kvalitu životného prostredia:
Odpady: Predmetná činnosť uvažuje s rozšírením zberu odpadov v jestvujúcej prevádzke.
V existujúcom areáli nebudú realizované žiadne stavebné úpravy. Pri vstupnom priestore do areálu
sú umiestnené 3 kontajnerové unimobunky, slúžiace pre administratívne a sociálne potreby
zamestnancov. Vedľa administratívnej časti sa nachádza 5 plechových uzamykateľných skladov,
v strednej časti areálu je vybudovaný uzamykateľný sklad z kovovej konštrukcie, zadná plocha areálu
má slúžiť na kontajnery určené pre opotrebované pneumatiky, papier a plasty. Celá plocha je pokrytá
betónovými panelmi. Kapacita prevádzky je cca 800 t odpadu ročne.
Ovzdušie: Predmetná činnosť nebude počas prevádzky spôsobovať znečistenie ovzdušia, uvažuje sa
s minimálnym počtom prejazdov nákladných automobilov. Na základe uvedeného sa nepredpokladá
významný vplyv na ovzdušie.
Pôda: Počas prevádzky môže dôjsť ku kontaminácii pôdy pri havarijných situáciách (únik ropných
látok z nákladných automobilov). Vplyv na poľnohospodárstvo sa nepredpokladá. Navrhovanou
činnosťou sa nezmení využívanie ani štruktúra predmetného územia.
Voda: Splaškové vody z areálu prevádzky sú odvedené jestvujúcou kanalizačnou prípojkou
do verejnej kanalizácie. Dažďové vody zo striech a spevnených plôch sú odvádzané voľne na terén.
V areáli nie je vybudovaná dažďová kanalizácia.
 V areáli je celá plocha pokrytá betónovými panelmi a dažďové vody sú vypúšťané voľne na terén
a na susedné pozemky. Požadujeme doriešiť odvádzanie dažďových vôd.
Posudzovaný areál je zariadenia sa neočakáva výrazne zvýšená hladina hluku oproti terajšiemu stavu.
Hluk a vibrácie môžu vznikať z dôvodu manipulačnej činnosti s odpadmi a pri premávke automobilov
slúžiacich na prepravu odpadov. Tieto zdroje však neovplyvnia významným spôsobom kvalitu života
v Mestskej časti Bratislava–Rača nakoľko zariadenie sa nachádza mimo obytnej zóny. Predpokladáme
negatívny vplyv na hlučnosť v tejto oblasti.
Z pohľadu územného plánovania:
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, schválený uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa
31.05.2007 s účinnosťou od 1.09.2007 v znení zmien a doplnkov (ďalej len „územný plán mesta“)
určuje územiu, kde sa nachádzajú pozemky parc. č. 1461/3, 1461/4 a 1461/9 funkčné využitie
priemyselná výroba (číslo funkcie 301) – rozvojové územie (kód miery využitia územia E).
Regulácia funkčného využitia plôch – územie výroby:
číslo funkcie 301 – priemyselná výroba:
Podmienky funkčného využitia: Územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej
výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia
a plôch líniovej a plošnej zelene.

Funkčné využitie prevládajúce:
- areály a stavby veľkých a stredných priemyselných podnikov vrátane prislúchajúcich skladov
a skladových plôch pre výrobu
- areály a stavby služieb a výroby všetkých druhov
- priemyselné a technologické parky
Funkčné využitie prípustné
V území je prípustné umiestňovať najmä:
- zariadenia administratívy, vedeckého výskumu a vedecko – technologické parky súvisiace
s funkciou
- dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia byť v súlade s potrebami na zabezpečenie
požiadaviek parkovania, prepravy osôb, tovaru a surovín
- zariadenia a vedenia technickej vybavenosti slúžiace pre obsluhu územia
Funkčné využitie prípustné – v obmedzenom rozsahu
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä:
- skladové areály, distribučné centrá
- stavebné dvory a zariadenia
- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou
- byty v objektoch určených pre inú funkciu – služobné byty
- zeleň líniovú a plošnú
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného systému
- zariadenia na nakladanie s odpadmi
Funkčné využitie neprípustné
V území nie je prípustné umiestňovať najmä:
- bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu
- zariadenia občianskej vybavenosti presahujúce význam územia funkcie:
- zariadenia veľkoobchodu a veľkoplošného maloobchodu
- základné a vysoké školy
- ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného ruchu
- kongresové a veľtržné areály
- zariadenia pre kultúru, zábavu a cirkev
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
- areálové a kryté zariadenia športu a voľného času
- stavby pre individuálnu rekreáciu
- zariadenia pre poľnohospodársku výrobu
- skládky odpadov
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
Pozemky parc. č. 1461/3, 1461/4 a 1461/9 sú súčasťou rozvojového územia s funkčným využitím
priemyselná výroba (č. funkcie 301), pre ktoré územný plán mesta stanovuje regulatívy intenzity
využitia územia pre vonkajšie mesto - mestskú časť Bratislava – Rača s kódom miery využitia
územia E:
názov
IPP max.
priestorové usporiadanie
IZP max.
KZ min.
urbanistickej funkcie
1,1

priemyselná výroba

areály

0,55

0,10

Vysvetlivky:
Index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej
plochy, príp. jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia.
Index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti
zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti.
Koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne,
zeleň nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia.
Pre posúdenie investičného zámeru nachádzajúceho sa len v časti funkčnej plochy platia na ploche, na
ktorej má byť realizovaný zámer zástavby, definície a ukazovatele intenzity využitia územia záväzné
pre celú funkčnú plochu.
Upozorňujeme, že podľa územného plánu mesta vedie pozdĺž južnej časti pozemku parc. č. 1461/9
trasa plánovanej dopravnej stavby funkčnej triedy C1 + C s MHD – prepojenie komunikácií Pri
Šajbách s predĺžením komunikácie Pri vinohradoch. Podľa záväznej časti územného plánu mesta je
v koridore uvedeného dopravného prepojenia plánovaná verejnoprospešná stavba technickej
infraštruktúry č. P8 – STL plynovod 0,1 MPa pre rozvojové územie Šajby.
Ďalej upozorňujeme, že pozemok parc. č. 1461/3 sa nachádza v ochrannom pásme železničnej dráhy
(60 m od osi krajnej koľaje).
Z uvedeného vyplýva, že investičný zámer rozšíriť existujúci areál komplexného systému zberu
železných a neželezných kovov na pozemkoch parc. č. 1461/3, 1461/4 a 1461/9 o ďalšie druhy
odpadov je v súlade so stanovenou reguláciou funkčného využitia územia podľa platného územného
plánu mesta.
Upozorňujeme, že nakoľko záväznou časťou územného plánu mesta je pre danú funkčnú plochu
stanovená regulácia min. koeficientu zelene (KZ min.) 0,1 – pomer medzi započítateľnými plochami
zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou
vymedzeného územia, je potrebné zachovať plochu zelene pozdĺž východného okraja územia, ktorá
nie je pokrytá betónovými panelmi.
Predmetná územnoplánovacia informácia:
 platí jeden rok odo dňa jej vydania, ak neboli schválené zmeny a doplnky územného plánu mesta,
alebo nová celomestská územnoplánovacia dokumentácia,
 nerieši majetkovo-právne vzťahy
Záver:
Na základe hodnotenia vplyvov vyššie uvedenej činnosti na životné prostredie, Mestská časť
Bratislava–Rača nepožaduje zámer posudzovať v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.
Príloha: Oznam Mestskej časti Bratislava–Rača (pre
s uvedením dátumu vyvesenia dňa 29.12.2014.
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