odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Č.j. OU-PO-OSZP3-2019/036192-10/ZM

Prešov 23. 09. 2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný
orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona č.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na
ŽP na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Areál LINAK – Práškovacia linka“
predloženého navrhovateľom LINAK Slovakia s.r.o., Župčany 435, 080 01 Župčany, IČO: 43 801
234, v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní
zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov takto:
Zmena navrhovanej činnosti, „Areál LINAK – Práškovacia linka“, uvedená v predloženom oznámení
o zmene navrhovanej činnosti, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, katastrálne územie
Župčany, predmetom ktorej je povrchová úprava komponentov
sa nebude

posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene
navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov:
1. Dodržať limity znečisťujúcich látok v odpadových vodách vypúšťaných z neutralizačnej stanice do
kanalizácie a následne do ČOV Malý Šariš, tak ako je to určené v kanalizačnom poriadku ČOV
Malý Šariš.
2. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd do existujúcej splaškovej kanalizácie a ich limitné hodnoty
treba odsúhlasiť s prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd a s jej vlastníkom.
3. V záujme ochrany zdravia a životného prostredia v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006
REACH v platnom znení , odporúčame aby navrhovateľ, ako následný užívateľ chemických látok,
dôsledne dodržiaval určené spôsoby použitia látok, dané expozičné scenáre, ustanovené
obmedzenia a režim autorizácie, ak sa vyžaduje.

Upozornenie:
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá verejnosť, ktorá prejavila záujem
na navrhovanej činnosti má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej
činnosti.
Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na
začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím
vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto
skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej
činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, príslušný orgán
upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
Odôvodnenie :
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad”) ako príslušný orgán štátnej
správy, na základe žiadosti LINAK Slovakia s.r.o., Župčany 435, 080 01 Župčany, IČO: 43 801 234
(ďalej len „navrhovateľ“), doručenej okresnému úradu dňa 09.07.2019, začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa §
18 ods. 2 psím. d) v spojení s § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP správne konanie.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania
okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2019/036192-02 zo dňa 15.07.2019 predmetné
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti , ktoré je v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia , na zaujatie
stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR),
povoľujúcemu orgánu (Obecný úrad Župčany), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor
krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO
SR, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) a dotknutej obci (obec
Župčany a obec Malý Šariš).
Zverejnenie navrhovanej zmeny
Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zverejnil dňa
16.07.2019 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-linak-praskovacie-linka
a na úradnej tabuli okresného úradu dňa 16.07.2019.
Podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do 3 pracovných dní po
doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak
ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kedy, kde a kedy možno do
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií.
Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné
stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť
príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných
dní od zverejnenia oznámenia podľa § 29 ods.8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej
obce.
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I.Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
Základné údaje o pôvodnej navrhovanej činnosti:
Pôvodná navrhovaná činnosť bola posudzovaná v procese zisťovacieho konania v roku 2013,
výsledkom ktorého bolo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, č. 2013/220214853/ZM zo dňa 27.9.2013 so záverom, že navrhovaná činnosť „Areál Linak“ sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami je zaradená
podľa prílohy č. 8 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP do
Kategórie č. 7, Strojársky priemysel,
položka č. 7 . Strojárska výroba, elektrotechnická výroba, s výrobnou plochou od 3000 m2
Kategórie č. 9 – Infraštruktúra,
položka č. 16 b – Projekty rozvoja obcí vrátane statickej dopravy od 100 do 500 stojísk
Spoločnosť LINAK Slovakia s.r.o. v rokoch 2013 - 2014 vybudovala nový výrobný závod v
katastri obce Župčany. Do priestorov nového výrobného závodu bola presunutá technológia z
prenajatých priestorov v logistickom parku v katastri obce Malý Šariš.
Výrobný závod spoločnosti LINAK Slovakia s.r.o., v Župčanoch sa zaoberá výrobou lineárnych
aktuátorov pohonov, rotačných aktuátorov a zdvíhacích stĺpikov.
Areál spoločnosti sa realizoval po etapách. Prvá etapa sa realizovala v rokoch 2014 -2015 a
druhá etapa v rokoch 2017 – 2018.
Hlavný objekt I. etapa a II. etapa
Výrobný monoblok pozostáva z:
•
• Výrobnej haly CNC 580 m2
•
• Výrobnej haly 2 200 m2
•
• Skladovej haly (príjem/výdaj) 1 160 m2
•
• Administratívny vstavok 1.NP 1 165 m2, 2.NP 689 m2
•
• Výrobnej haly - II. Etapa 2 465 m2
Dopravné napojenie
Objekt pozostáva z jedného dopravného napojenia areálu z miestnej komunikácie vo
vzdialenosti cca 80 m od stykovej križovatky s cestou I/18.
Vjazd na parkovisko pre osobné autá je zo severnej strany hlavného objektu zabezpečený
dvojsmernou komunikáciou šírky 6 m.
Pre nákladnú dopravu k zásobovacím rampám slúži obojsmerná komunikácia šírky 7 m z
južnej strany objektu. Paralelne s prístupovou komunikáciou pre nákladnú dopravu je na jej okraji
umiestnený povrchový rigol na zachytávanie povrchových vôd okolitého terénu. Rigol je vydláždený a
zaústený do melioračného kanála.
Súčasťou objektu je aj chodník k autobusovej zastávke a chodníky v rámci areálu.
Dopravné napojenie spevnených plôch na miestnu obslužnú komunikáciu pre osobné motorové
vozidlá je zabezpečené odbočovacími polomermi R=5 m, dopravné napojenie areálu pre nákladné
motorové vozidlá je zriadené odbočovacími polomermi R=12 m.
Odvodnenie povrchu parkovísk je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do žľabov a
vpustov cez odlučovač ropných látok.
Parkoviská
V rámci I. etapy bolo vybudovaných spolu 116 parkovacích miest.
V rámci II. etapy bolo vybudovaných spolu 44 parkovacích miest.
Dieselagregát – náhradný zdroj
Pre zabezpečenie chodu požiarneho čerpadla, ČS1 pre čerpanie splaškových vôd a ČS2 pre
čerpanie dažďových vôd slúži náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát o výkone 25 kW.
Dieselgenerátor o výkone 25 kW je v kapotovanom prevedení.
Dažďová kanalizácia, ORL + Retenčná/požiarna nádrž
V areáli je vybudovaná delená kanalizácia: splašková, dažďová a dažďová ORL.
Povrchové vody zo spevnených plôch - parkoviska vedľa hlavného objektu sú odvádzané cez uličné
vpuste a dažďovú kanalizáciu so zaústením cez odlučovač ropných látok (ORL), retenčnú nádrž ďalej
cez čerpaciu stanicu a výtlačným potrubím do existujúceho recipientu - Župčanského potoka.
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Sorpčný odlučovač ropných látok má prietočnú kapacitu do 50,0 l.s-1 (odvodňovacia plocha 3 500
m2).
Dažďová kanalizácia zabezpečuje odvedenie dažďových vôd aj zo strechy navrhovaného
hlavného objektu do dažďovej kanalizácie a so zaústením priamo do retenčnej nádrže.
Splašková kanalizácia
V blízkosti areálu spol. LINAK na opačnej strane štátnej cesty vedenej v zeleni sa nachádza
verejná kanalizácia, ktorá odvádza splaškové vody z obce Župčany. Do nej je zaistená splašková
kanalizácia areálu spol. LINAK.
Splašková kanalizácia odvádza z areálu gravitačným potrubím z PVC rúr splaškové odpadové
vody pred objekt čerpacej stanice a následne výtlačným potrubím do existujúcej verejnej kanalizácie.
Do tejto časti kanalizácie je prípojkami splaškovej kanalizácie odkanalizovaný celý objekt. Prípojky
sú gravitačné, nakoľko to umožňuje konfigurácia terénu a nie je potrebný systém kombinácie
gravitačnej a tlakovej kanalizácie, okrem hlavnej vetvy. Na samostatnom vývode je osadený lapač
tukov.
Požiarny rozvod
Požiarnu vodu je možné čerpať zo štyroch vonkajších nadzemných hydrantov. Požiarna voda
pre napojenie potrubia je zabezpečená z novovybudovanej požiarnej nádrže o kapacite 45 m3. Potreba
požiarnej vody je 25 l/s.
Nadzemné hydranty sú osadené na zokruhovanom požiarnom vodovode vo vzdialenosti max. 160 m
od seba, odstupová vzdialenosť od stavby je minimálne 5 m, max. 80 m.
Hlavné prevádzkové súbory
PS 01 – Strojná technológia
PS 02 – Kompresorová stanica a rozvod stač. vzduchu
PS 03 – Zariadenie kuchyne (výdaj stravy)
PS 04 – Mostový žeriav 5t
PS 01 – Strojná technológia
Technologický tok začína dovozom tyčového materiálu (trubka, závitová tyč) na kamióne do haly
obrábania, kde sa tento zmanipuluje pomocou 5 tonového mostového žeriavu a uloží sa do stojanov.
Na CNC obrábacích strojoch dochádza k ľahkému obrábaniu (vyrobenie závitu, dierovanie, frézovanie
a pod.). Hotové výrobky sa presúvajú do montážnej haly, taktiež sa tam zo skladu presúvajú ďalšie
časti finálneho výrobku ako pohon, plastové kryty, plošné spoje a rôzny spojovací materiál. Vo
výrobných moduloch dochádza k montáži jednotlivých pohonov, k ich skúšaniu a baleniu.
Priestor haly CNC, technologické zariadenia sú odsávané technologickou vzduchotechnikou.
PS 02 – Kompresorová stanica a rozvod stač. vzduchu
2 x kompresor 63 m3/min - pre 1.etapu
2 x kompresor 63 m3/min – pre 2.etapu
PS 03 – Zariadenie kuchyne (výdaj stravy)
PS 04 – Mostový žeriav 5t
Pre manipuláciu s tyčovým materiálom slúži mostový žeriav nosnosti 5 ton, s lanovým kladkostrojom,
rozpon 20 m. Ovládaný je zo zeme, inštalovaný je v hale obrábania.
Ochranné pásma
- Ochranné pásmo cesty I. triedy – 50 m – stavba svojím umiestnením zasahuje do ochranného
pásma 19 m.
-

Ochranné pásmo diaľnice D1 – 100 m – stavba svojím umiestnením nezasahuje do
ochranného pásma.

-

Ostatné ochranné pásma podľa platnej STN.

Opis technického a technologického riešenia zmeny navrhovanej činnosti:
PS05 Práškovacia linka
Hlavnou prevádzkovou výrobnou činnosťou aj po zrealizovaní navrhovaných zmien ostane
výroba lineárnych aktuátorov pohonov, rotačných aktuátorov a zdvíhacích stĺpikov. Zmena spočíva v
tom, že povrchová úprava komponentov sa nebude realizovať dodávateľsky, ale na vlastnej
práškovacej linke. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalácií novej práškovej lakovacej linky na
úpravu kovových povrchov v priestoroch existujúceho prístavku.
Plocha určená na realizáciu projektu: „Práškovacia linka - III. etapa“ predstavuje 285 m2.
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Linka je navrhnutá ako priebežná, vybavená systémom eSaver, ktorý znižuje spotrebu energie
potrebnej pre ohrev predúpravy, riadi výkon odsávacích ventilátorov striekacej kabíny a spotrebu
elektrickej energie. Riadiaci systém sleduje pozíciu výrobku na dopravníku.
Hlavné technologické časti linky:
- Chemická predúprava
Sušiaca pec
Lakovacia kabína
Vypaľovacia pec
Dopravníkový systém
Demineralizačná stanica
Neutralizačná stanica
Projektovaná kapacita linky:
Rozmery upravovaného výrobku (š x v x d): 300 mm x 1 500 mm x 1 200 mm
Max. percentuálne naplnenie dopravníka: 50 %
Počet lakovacích strán: 2
Nominálna rýchlosť dopravníka: 1,0 m/min
Predpokladaná kapacita linky: 157 500 m2/rok pri jednej 7,5 hodinovej zmene a 250 prac. dňoch
Predpokladaná kapacita linky: 6 750 ks/7,5 hod
Chemická predúprava (Tunelová predúprava )
Technologický postup:
• Stupeň 1 - odmastenie
• Stupeň 2 - oplach
• Stupeň 3 - oplach (demi oplach)
• Dostrek s demi vodou
Tunelová predúprava
Tunel
Zariadenie sa skladá z postrekového tunelu a zásobných nádrží. Tunel je vyrobený zo
štandardných sekcií z nerezovej ocele o hrúbke 1,5 mm. V sekcii odmastenia je izolovaný minerálnou
vlnou o hrúbke 80 mm (stlačenou na 70 mm).
Vstupné a výstupné zóny udržujú kvapalinu v tunelu a fungujú ako odkvapové nádoby. Prvý
stupeň (odmastenie) je vybavené odsávaním na zabránenie úniku pary. Odsávanie je zabezpečené
chemicky odolným plastovým ventilátorom.
Medzizóny
Zamedzujú zmiešavaniu kvapalín v susedných kúpeľoch. Podlaha medzizón je zošikmená, tak
aby kvapalina odtekala späť do samotných kúpeľov. Medzizóny sú vybavené inšpekčnými dverami so
schodiskom.
Kúpele
Podlaha kúpeľov je zošikmená na stranu obsluhy, tak aby sa uľahčilo ich čistenie a
vyprázdňovanie. V podlahe je žľab pre zhromažďovanie kalov. Kúpele sú zhotovené z nerezovej ocele
o hrúbke 2,0 mm.
Pred tunelom predúpravy a neutralizačnej stanice je inštalované bezpečnostné vyplastovanie z PP o
hrúbke 8 mm, ktoré slúži ako záchytná nádrž pre prípad havárie (druhý plášť) a taktiež pre ľahšie
čistenie v priestore predúpravy.
Oplachový systém
Každý kúpeľ má vlastný oplachový systém. Každé čerpadlo je vybavené dvoma filtrami
(nerezové sitká). Čerpadlá sú umiestnené vertikálne priamo v kúpeľoch a prípadné úkapy tak sú
zachytávané a stekajú späť priamo do kúpeľov. Oplachové potrubie je z nerezovej ocele s otočnými
tryskami z PP.
Naplňovanie vody
Každý kúpeľ má špeciálny uzáver, ktorý zabraňuje odtoku z kúpeľov k prívodu vody.
Odtokové napojenia
Všetky kúpele majú v podlahe vyprázdňovací ventil. Oplachové kúpele s prepadom majú k
odpadovému kanálu vodný uzáver, ktorý funguje aj ako olejový separátor. Odmasťovací kúpeľ má
prepadový žľab pre odtok peny a na čistenie povrchu.
Ohrev odmasťovacieho kúpeľa
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Vaňa kúpeľa je vyhrievaná plynovým horákom cez nerezový tepelný výmenník, ktorý je
umiestnený vo vani.
Ochrana dopravníkového systému
Dopravník je v celej svojej dĺžke chránený systémom zakrytovania, ktorý zabraňuje
odmasťovaniu reťaze dopravníku.
Dávkovanie chemikálií
Nastavovanie parametrov kúpeľov prebieha priamo z ovládacej dotykovej obrazovky
ovládacieho pultu resp. z počítača vedúceho prevádzky.
Podmienkou pre spustenie dávkovania je chod dopravníka a postrekových čerpadiel. Pri
zastavení dopravníka a vypnutí postrekových čerpadiel sa dávkovanie zastaví. Doplňovanie tenzidov
nie je inak riadené. Doplňovanie odmasťovania a pasivácie je riadené sondou, ktorá priebežne meria
hodnotu pH.
Demineralizačná stanica – reverzná osmóza
Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody, využíva princíp reverznej osmózy. Produkuje
demi vodu s vodivosťou pod 30 μS. Kapacita zriadenia je 1.000 l/hod. Súčasťou zariadenia je zásobník
s objemu 1 m3.
Automatická neutralizačná stanica - diskontinuálna
Pod chemickou predúpravou bude v podlahe vytvorená nádrž o rozmeroch 0,7 m x 0,7 m x 0,7
m . Odtiaľ bude kalové čerpadlo tlačiť oplachové vody potrubím do neutralizačnej stanice.
Neutralizačná stanica slúži na diskontinuálne čistenie odpadových - oplachových vôd.
Zariadenie odstraňuje z odpadových vôd ťažké kovy, ropné látky, farby a disperzie, čiastočne znižuje
obsah rozpustených solí vo vode a upravuje pH.
Neutralizačná stanica slúži k čisteniu oplachových vôd a koncentrátu z vane odmasťovania.
Technológia NS je vybavená systémom automatického dávkovania chemických prípravkov. Tento
automatický systém umožňuje dosiahnuť stálych parametrov vypúšťaných vôd vody do kanalizácie.
Sušiaca pec a vypaľovacia pec
Pece pozostávajú zo štandardných modulov. Steny sú vyplnené minerálnou vlnou o hrúbke
220 mm (stlačená na 200 mm). Z vonkajšej strany je izolácia prekrytá oceľovými kazetami. Takýto
kazetový systém zabezpečí ľahký prístup k izolácií v prípade kontroly alebo jej výmeny.
Ohrev je zabezpečený plynovými horákmi na zemný plyn. Jedná sa o priamy ohrev. Z horákovej
komory sú vedené vzduchotechnické rozvodné kanály, ktoré umožňujú nasmerovať prúd horúceho
vzduchu podľa potreby. Prúdenie horúceho vzduchu z horákovej komory do horúcovzdušných
kanálov zabezpečuje cirkulátor, ktorý je umiestnený oproti horáku. Odsávanie
Obidve pece sú vybavené odsávacím ventilátorom, ktorý zabezpečuje dostatočné odvetranie vždy pred
samotným spustením horáka a dva ventilátory zabezpečujúce odťah v priebehu prevádzky.
Vstup a výstup
Pec je umiestnená v jednej rovine s dopravníkom. Na vstupe a výstupe je vybavená
výkonnými vzduchovými clonami, ktoré zabraňujú nežiaducemu úniku tepla z priestoru pece.
Zostatkové teplo, alebo prípadné výpary z výrobkov sú zachytávané digestorom a odsávané mimo
budovu.
Lakovacia kabína
Jedná sa o kabínu pre automatické nanášanie práškovej farby s možnosťou ručného
obojstranného dostreku farby.
Upravované diely budú dopravované do lakovacej kabíny k nanášaniu farby na podvesnom
dopravníku. Nezachytená prášková farba (na povrchu dielov) sa recykluje v monocyklone a
pneumatickým podávačom a je dopravovaná naspäť do zásobníka práškovej farby (práškového
centra).
Rozmery lakovacej kabíny:
Šírka 1 750 mm
Dĺžka 3 950 mm
Výška 2 850 mm Systém nanášania farby
- 2 x jednoosový frekvenčne riadený manipulátor
- Manipulátor 1: 3 automatické striekacie pištole
- Manipulátor 2: 3 automatické striekacie pištole
- 2 x ručná pištoľ na dostrek farby
Práškové centrum
Funkciou práškového centra je dodávať farbu do striekacích pištolí. Centrum dodáva do
kabíny novú práškovú farbu, zhromažďuje sa v ňom recyklovaná farba, má systém odsávania výparov
a riadi ejektorové bloky a zabezpečuje čistenie práškových hadíc.
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Koncový filter a ventilátor
Úlohou filtra je vyčistiť odsávaný vzduch od prachových častíc tak, aby sa do haly vracal
vyčistený vzduch.
Cyklón
Úlohou sústavy cyklónu a sita je recyklovať prášok (farbu), ktorá sa nezachytí na dieloch.
Potrubie privádza takto nevyužitý prášok z kabíny do cyklónu na recykláciu. Nasávacie potrubie je vo
vnútri hladké, aby sa zabránilo hromadeniu prášku v potrubných spojoch. Prášok nazhromaždený v
cyklóne sa presieva, potom sa dopravuje až do práškového centra cez recyklačné potrubie, ktoré je
vybavené dvoma ventilmi. V hornej časti je vzduch oddelený od prášku a odsávaný komínom cyklónu,
následne je prefiltrovaný v koncovom filtri. Odtiaľ je čistý vzduch vracaný do haly.
Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Zmena činnosti nekladie nároky na nové zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Pozemky,
na ktorých budú navrhované objekty umiestnené, sú kategorizované ako zastavané plochy a nádvoria.
Navrhovaná zmena si nevyžiada trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy a ani lesnej pôdy.
Nové zariadenia budú napojené na jestvujúcu infraštruktúru, preto nedôjde k záberu pôdy ani kvôli
výstavbe potrebnej nadväzujúcej infraštruktúry.
Nároky na odber vody
Areál spol. LINAK je napojený na verejný vodovod. Voda sa využíva na pitné, hygienické a
technologické účely.
Súčasná ročná spotreba vody je na úrovni cca 9 000 m3/rok
Potreba požiarnej vody: 25 l.s-1 z požiarnej nádrže o objeme 45 m3.
Počas výstavby navrhovanej zmeny bude spotreba vody mierne zvýšená v súvislosti so stavebnými a
montážnymi prácami a s externými pracovníkmi dodávateľských firiem.
Samotnou prevádzkou navrhovanej zmeny nedôjde k navýšeniu spotreby pitnej vody. Obsluha linky
bude zabezpečená zo súčasného stavu zamestnancov spoločnosti.
Technologická voda sa bude využívať pri predúprave výrobkov, a to v procese odmasťovania a
oplachov výrobkov pred lakovaním. Voda bude odoberaná z existujúceho rozvodu vody a upravovaná
v demineralizačnej stanici.
K príprave DEMI vody je použitá stanica reverznej osmózy.
Predpokladaná spotreba technologickej vody pre práškovaciu linku: 150 m3/rok
Nároky na surovinové zdroje
Súčasná max. hodinová spotreba elektrickej energie predstavuje cca 200 kW/hod z kioskovej
trafostanice.
Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k navýšeniu spotreby elektrickej energie pre nové
technologické zariadenia. Napojenie nových zariadení bude zo súčasných rozvádzačov v existujúcej
hale.
Prívod elektrickej energie:
Napätie: 3 x 400 V + 0 + earth
Frekvencia: 50 Hz
Príkon: 101 kW
Zemný plyn
Typ: Zemný plyn
Max. tlak: 100 mbar
Min. tlak: 30 mbar
Inštalovaný výkon:
Chemická predúprava: 200 kW
Sušiaca pec: 200 kW
Vypaľovacia pec: 200 kW
Predpokladaná spotreba:
Chemická predúprava 42 kW (predpokladá sa ohrev vane – roztoku pre odmastenie na 550°C)
Sušiaca pec 42 kW (predpokladá sa priemerné zaťaženie dopravníka 30 kg/m a teplota 130°C)
Vypaľovacia pec 72 kW (predpokladá sa priemerné zaťaženie dopravníka 30 kg/m a teplota 190°C)
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Doprava a infraštruktúra
Súčasný stav:
Objekt pozostáva z jedného dopravného napojenia areálu z miestnej komunikácie vo
vzdialenosti cca 80 m od stykovej križovatky s cestou I/18. Vjazd na parkovisko pre osobné autá je zo
severnej strany hlavného objektu zabezpečený dvojsmernou komunikáciou šírky 6 m.
Pre nákladnú dopravu k zásobovacím rampám slúži obojsmerná komunikácia šírky 7 m z
južnej strany objektu. Paralelne s prístupovou komunikáciou pre nákladnú dopravu je na jej okraji
umiestnený povrchový rigol na zachytávanie povrchových vôd okolitého terénu. Rigol je vydláždený a
zaústený do melioračného kanála.
Súčasťou objektu je aj chodník k autobusovej zastávke a chodníky v rámci areálu.
Dopravné napojenie spevnených plôch na miestnu obslužnú komunikáciu pre osobné
motorové vozidlá je zabezpečené odbočovacími polomermi R=5 m, dopravné napojenie areálu pre
nákladné motorové vozidlá je zriadené odbočovacími polomermi R=12 m.
Odvodnenie povrchu parkovísk je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do žľabov a
vpustov cez odlučovač ropných látok.
Parkoviská
V rámci I. etapy bolo vybudovaných spolu 116 parkovacích miest.
V rámci II. etapy bolo vybudovaných spolu 44 parkovacích miest.
Realizáciou navrhovanej zmeny sa nezmení dopravné napojenie areálu spoločnosti a nedôjde ani k
zmene pri vnútroareálových komunikáciách a parkoviskách.
Nároky na pracovné sily
Prevádzka bude personálne zabezpečená 5 novými zamestnancami.
Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
V súčasnosti spoločnosť LINAK Slovakia s.r.o. prevádzkuje nasledovné zdroje znečisťovania
ovzdušia:
- Vykurovacie jednotky
Tento ZZO je kategorizovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ako:
Palivovo-energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MW a < 50 MW
- stredný zdroj - tvorený z malých spaľovacích zariadení.
- Odsávanie od CNC liniek
Tento ZZO je kategorizovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ako:
Výroba a spracovanie kovov
2.99.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov ak
b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku
znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č.3 pre jestvujúce zariadenia je ≥1 a <10
- stredný zdroj znečisťovania
- Záložný zdroj elektrickej energie
Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia
Tento ZZO je kategorizovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ako malý zdroj
znečisťovania ovzdušia.
Realizáciou navrhovanej zmeny vznikne nový stacionárny stredný zdroj znečisťovania
ovzdušia „Prášková lakovací linka“. Tento ZZO bude kategorizovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z.z. ako:
4. Ostatný priemysel a zariadenia
6.8.2 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s
projektovanou spotrebou práškovej hmoty ≥ 1 t/rok a ≤ 200 t /rok.
Projektovaná kapacita spotreby práškových farieb pri navrhovanej lakovacej linky je cca 20,0 t/rok.
- nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Členenie ZZO „Prášková lakovacia linka“:
Technologické časti:
- Predúprava – odmasťovanie
- Sušiaca pec
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Vypaľovacia pec
Práškové centrum

Pri týchto procesoch budú vznikať hlavne emisie vznikajúce pri procese odmasťovania a sušenia a
emisie pri procesoch vypaľovania farieb a emisie z práškového centra. Jedná sa hlavne o emisie TZL a
TOC.
Súčasťou nového stredného zdroja budú aj spaľovacie zariadenia:
- Ohrev Predúpravy (1 x horák na zemný plyn Weishaupt WG 200)
- Ohrev Sušiacej pece (1 x horák na zemný plyn Weishaupt WG 200)
- Ohrev Vypaľovacej pece (1 x horák na zemný plyn Weishaupt WG 200)
Používaným palivom v spaľovacích zariadeniach bude zemný plyn. Pri spaľovacích procesoch
vznikajú emisie zo spaľovania zemného plynu (TZL, SO2, NOx, CO a TOC) .
Plynové horáky budú spĺňať požiadavky príslušných STN, EN v prevedení so zníženou produkciou
NOx – LoNOx. Plynové kotle a horáky sú navrhované ako BAT technológia od renomovaného
výrobcu týchto technológií.
Odpadové vody
V súčasnosti činnosťou závodu vznikajú splaškové odpadové vody a vody z povrchového
odtoku. Areál má vybudovanú delenú kanalizáciu: splaškovú, dažďovú, dažďovú kanalizáciu zo
spevnených plôch.
Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k minimálnemu navýšeniu tvorby splaškových
odpadových vôd a dažďových vôd z povrchového odtoku. Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k
tvorbe technologických odpadových vôd.
Technologické odpadové vody
Neutralizačná stanica slúži na diskontinuálne čistenie odpadových - oplachových vôd.
Zariadenie odstraňuje z odpadových vôd ťažké kovy, ropné látky, farby a disperzie, čiastočne znižuje
obsah rozpustených solí vo vode a upravuje pH.
Neutralizačná stanica slúži k čisteniu oplachových vôd a koncentrátu z vane odmasťovania.
Technológia NS je vybavená systémom automatického dávkovania chemických prípravkov. Tento
automatický systém umožňuje dosiahnuť stálych parametrov vypúšťaných vôd vody do kanalizácie.
Oplachové vody tečú priebežne do reaktora. Po vyčistení/neutralizácií je voda odčerpaná a kal
z reaktora je prečerpaný do kalolisu. Množstvo priebežne odtekajúcich oplachových vôd je cca 300
l/zmenu. NS je napojená na riadiaci systém, čo umožňuje priebežne sledovať a upravovať celý
technologický proces čistenia. Takto prečistená voda bude vypúšťaná do kanalizácie. Odlakovanie
závesnej techniky sa bude riešiť dodávateľskou firmou, mimo závod Linak.
Odpadové hospodárstvo
Odpady počas výstavby:
Počas realizácie navrhovaných zmien sa predpokladá vznik odpadov predovšetkým z výstavby
a z inštalácie novej technológie.
Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzkovania závodu budú zhromažďované v
zodpovedajúcich nádobách/kontajneroch oddelene podľa kategórií a druhov, pričom bude vedená ich
evidencia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z.. Ročné množstvá odpadov, s ktorými sa v
sledovanom období nakladá budú ohlasované príslušným úradom. Pri preprave nebezpečných
odpadov budú vystavované sprievodné listy a bude vedená evidencia o preprave v zmysle zákona. Na
základe odhadovaných množstiev odpadov je predpoklad, že súhrnné množstvo produkovaných
nebezpečných odpadov prekročí hranicu 1 tonu ročne, preto je potrebné, aby pôvodca nebezpečných
odpadov vopred požiadal príslušný úrad životného prostredia o vydanie súhlasu na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov.
Zhromaždiská odpadov budú riadne označené a nebezpečné odpady budú opatrené
identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Zhromaždené odpady budú priebežne, po dosiahnutí
technicky a ekonomicky optimálneho množstva, odvážané oprávnenými organizáciami.

9

Zdroje hluku, vibrácií a žiarenia, tepla a zápachu
V priebehu výstavby bude hluk šírený z priestoru staveniska v menšej miere tiež z
prístupových komunikácií. Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava materiálu ťažkými
nákladnými vozidlami. Pôsobenie hluku bude dočasné a nepravidelné.
Počas prevádzky závodu a jej navrhovanej zmeny budú hlavnými zdrojmi hluku automobilová
doprava, nákladná doprava. Zo skupiny priemyselných zdrojov hluku nepredpokladáme žiadny vplyv
na okolité prostredie.
Hlukom z dopravy bude najviac exponované obyvateľstvo nachádzajúce sa bezprostredne pri
miestnej komunikácií, ktorá bude slúžiť aj ako príjazdová cesta do areálu závodu.
Počas prevádzky závodu predpokladáme šírenie vibrácií len v minimálnej miere. Zdrojmi vibrácií
bude len nákladná doprava. Vibrácie budú pôsobiť vo vzdialenosti rádovo niekoľkých metrov od
komunikácií. Vzhľadom na frekvenciu plánovanej nákladnej dopravy nákladných aut za deň, vplyv
vibrácií z dopravy bude minimálny.
Žiarenie a iné fyzikálne polia
Počas realizácie navrhovaných zmien sa neočakávajú výstupy vo forme žiarenia alebo iných
fyzikálnych polí.
Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k zmenám na úrovni pôsobenia žiarenia a iných
fyzikálnych polí.
Zápach a iné výstupy
Prevádzka spol. LINAK Slovakia s.r.o. po zrealizovaní navrhovaných zmien, nebude
vzhľadom na charakter navrhovanej prevádzky ako aj vzdialenosť od obytnej zástavby zdrojom
zápachu, ktorý by negatívne ovplyvňoval životné prostredie.
V súvislosti s navrhovaným zmenami sa nepredpokladá emitovanie významného tepla, ani
zápachu, resp. iných výstupov, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie.
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné
riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie (dotknuté organizácie)
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalácií novej práškovej lakovacej linky na úpravu
kovových povrchov v priestoroch existujúceho prístavku. Činnosť bude stavebne aj technologický
priamo nadväzovať na už jestvujúce haly. Plánovaná zmena je v maximálnej možnej miere prepojená s
plánovanými a realizovanými činnosťami v areáli spol. LINAK Slovakia s.r.o.
Návrh technického a technologického riešenia spĺňa štandardné požiadavky podľa platných
všeobecne záväzných predpisov a zodpovedá princípom najlepšej dostupnej techniky.
Realizáciou navrhovanej zmeny sa nepredpokladá vznik nových rizík, ktoré by už neboli
identifikované a posudzované v predchádzajúcich etapách predprojektovej a projektovej
dokumentácie.
Po zrealizovaní navrhovanej zmeny, okrem vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia,
nebude dochádzať k žiadnym iným nežiaducim vplyvom a činnosť nebude za bežných štandardných
podmienok rizikom pre svoje okolie.
Navrhovaná činnosť ani jej zmena nie je funkčne ani priestorová prepojená s inými
činnosťami v dotknutom území.
Hodnotenie zdravotných rizík
Riziká počas výstavby
Priame zdravotné riziká vznikajú počas výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou
činnosťou. Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri
stavebných prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len
pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že
realizácia investičného zámeru bude len vo vyhradenom priestore, nie je predpoklad vzniku reálnych
zdravotných rizík ani iných dôsledkov na obyvateľstvo.
Riziká počas prevádzky
Potenciálne riziká poškodenia a ohrozenia životného prostredia možno predpokladať iba pri
neštandardných prevádzkových stavoch spojených s havarijnými únikmi pohonných hmôt alebo
chemických látok. Toto riziko je možné minimalizovať dodržiavaním všeobecne záväzných
prevádzkových predpisov a havarijných plánov na úseku ochrany ovzdušia, vôd a odpadového
hospodárstva.
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II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Posudzovaná činnosť je situovaná v katastri obce Župčany v mieste medzi cestou I/18 Prešov–
Poprad a diaľnicou D1. Župčany ležia v Šarišskej vrchovine v pramennej oblasti Šarišského potoka a
nadmorská výška v strede obce je 315 m n. m. a v chotári 290 – 485 m n. m. Z hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie patrí dotknuté územie do regiónu karpatského flyšu - subregiónu vnútorných
Karpát. Územie navrhovanej činnosti spadá do rajónu predkvartérnych flyšoidných hornín. Podľa
morfologicko-morfometrických typov reliéfu sa posudzované územie zaraďuje do stredne členitej
pahorkatiny.
Územie navrhovanej činnosti sa nachádza v nadmorskej výške 315 m n.m. Navrhovaná
lokalita patrí do klimatickej oblasti mierne teplej, klimatického okrsku - mierne teplého, vlhkého,
vrchovinného. Dominantné sú vetry severných a južných smerov, pričom v porovnaní s inými
oblasťami Slovenska má oblasť okolia Prešova pomerne nízku početnosť dní bezvetria. Pomerne
široké údolie Torysy nevytvára možnosti pre dlhodobé stagnácie chladného vzduchu. Inverzné polohy
sú v nízko položených miestach v okolí Torysy.
Vodné toky dotknutého územia môžeme podľa režimu odtoku zaradiť do vrchovino-nížinnej
oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku. Najvyššie vodné stavy sú v čase výdatných zrážok s
najvyššími priemernými hodnotami v mesiacoch február až apríl, najnižšie vodné stavy sú v mesiaci
september. Vzhľadom na to, že sa nejedná o vodohospodársky významné toky, tieto toky nie sú
kvalitatívne a kvantitatívne monitorované. V bližšom okolí navrhovanej lokality sa nenachádzajú
žiadne vodné plochy. Na navrhovanej lokalite nebola prieskumnými prácami overená hladina
podzemnej vody. Vzhľadom na geologickú stavbu sa predpokladá podpovrchový obeh viazaný na
priepustnejšie vrstvy deluviálnych sedimentov a hydraulickú prepojenosť s tokmi Šarišský potok a
Župčanský potok.
Najbližšie k lokalite navrhovanej činnosti (cca 2 km južne) sa nachádzajú pramene v lokalite
Cemjata, z ktorých najvýdatnejší má výdatnosť 9 l.s-1 s výverom vápenato – horečnato - uhličitej
vody. V dotknutom území sa nenachádza vodárenský zdroj, prípadne ochranné pásmo vodárenského
zdroja.
Z hľadiska rozšírenia pôdnych typov na dotknutom území prevládajú - hnedozeme
pseudoglejové a pseudogleje zo sprašových a polygenetických hlín v severnej časti dotknutého územia
a čiastočne kambizeme prevažne nasýtené. Posudzované územie zaraďujeme do 5 a vyššej skupiny
kvality podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ). Pôdy 1 až 4 skupiny kvality sa v
riešenom území nenachádzajú.
Z hľadiska súčasného stavu vegetácie predstavuje hodnotené územie z časti urbanizované
plochy a záhrady ale v prevažnej väčšine ide o zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín. Dotknuté
územie je v priamom kontakte s cestnou komunikáciou, poľnohospodársky využívanými plochami a
zastavaným územím obce. Časť má charakter trvalého trávneho porastu s prevahou druhov
synantropnej ruderálnej vegetácie.
Posudzovaná lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody. Na voľné plochy areálu
sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších zákonov. Nenachádzajú sa tu veľkoplošné chránené územia a územia NATURA
2000 a lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia. Na lokalite sa
nenachádzajú chránené stromy. Najbližšie sa k danej lokalite nachádza maloplošné chránené územie, a
to Národná prírodná rezervácia Šarišský hradný vrch, ktorý je vzdialený od posudzovaného územia
približne 4,7 km.
V širšom okolí navrhovanej lokality sa nachádzajú krajinnoekologické komplexy tvorené
teplými predhorskými pahorkatinami s hnedými pôdami nasýtenými a dubohrabinou až bučinou
(južná časť k.ú.).
V širšom dotknutom území sa nenachádza prvok nadregionálny územný systém ekologickej
stability (NÚSES). Predmetné územie nie je v kontakte ani neovplyvňuje segmenty regionálneho
územného systému ekologickej stability. Podľa schváleného regionálneho územného systému
ekologickej stability (ÚPN VÚC PSK) sa v blízkosti lokality navrhovanej činnosti nachádza prvok
RÚSES a to:
Regionálny biokoridor Svinka s aluviálnymi lúkami a brehovými porastmi (ďalej len „RBk“).
Predmetná navrhovaná činnosť je od tohto prvku ÚSES vzdialená cca 3 km.
-

Regionálne biocentrum 10 Cemjata - Kvašná voda tvorené lesnými komplexmi bukových
dúbrav a dubových bučín.
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Obec Župčany je súčasťou urbanizačného priestoru sídla Prešov, okresu Prešov a Prešovského
kraja. Vzhľadom na blízkosť k okresnému mestu Prešov (cca 5 km), sa táto väzba prejavuje najmä v
dochádzke do zamestnania a využívanie komerčných a kultúrnych zariadení i občianskej vybavenosti.
Vo vzťahu k niektorým zariadeniam občianskej vybavenosti spáduje obec do obce Veľký Šariš,
prípadne priamo do mesta Prešov. Katastrom obce vedú viaceré vyššie rady technickej infraštruktúry cesta medzinárodného významu, vysokotlakový plynovod a kmeňové el. vedenie vysokého napätia.
Obec Župčany má vybudovaný vodovod v správe VVS. Nachádza sa tu kanalizácia, ktorá je súčasťou
skupinovej kanalizácie s obcou Malý Šariš. Splaškové vody sú kanalizáciou odvádzané na likvidáciu
do ČOV Malý Šariš. Odpadové vody vyčistené v biologickej ČOV sú vyústené do recipientu, do
Šarišského potoka.
III.Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Vplyvy na obyvateľstvo
Priamo dotknutým obyvateľstvom pre predmetnú činnosť a jej navrhovanú zmenu je
obyvateľstvo obce Župčany, pričom najbližšie rodinné domy sú vo vzdialenosti cca 30 až 50 metrov
od hranice areálu smerom na východ. Sú to tri rodinné domy umiestnené po pravej strane cesty I/18 v
smere na Poprad. Najbližšia súvislá obytná zástavba sa nachádza cca 80 m od hranice areálu severným
smerom za cestou I/18.
Navrhovaná zmena je spojená s priamymi aj nepriamymi vplyvmi na obyvateľstvo, začínajúc
jej realizáciou. Vplyvy počas výstavby budú predstavovať mierne zvýšenú dopravu, a s tým súvisiacu
zvýšenú prašnosť a hluk a budú sa týkať obyvateľov najbližšej obytnej zástavby. Tieto vplyvy budú
len krátkodobé.
Medzi negatívne vplyvy predmetnej činnosti a jej navrhovanej zmeny spojené so samotnou
prevádzkou patria emisie znečisťujúcich látok produkované počas vykurovania závodu, emisie z
technologických zdrojov a emisie súvisiace s dopravou, emisie hluku opäť súvisiace priamo s
výrobnou činnosťou aj s dopravou, dopravná záťaž z obslužnej dopravy, emisie znečisťujúcich látok
do vôd a produkcia odpadov.
Prevádzkovanie navrhovanej činnosti sa podieľa na dopravnom zaťažení dotknutého územia v
priemere cca 5 až 7 nákladných automobilov za deň približne a 40 osobných automobilov za deň.
Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde ku navýšeniu týchto počtov.
Z hľadiska vplyvu emisií hluku z predmetnej prevádzky a jej navrhovanej zmeny na hlukovú
situáciu v najbližšej obytnej zóne možno dôvodne predpokladať, že je len minimálny, keďže väčšina
technologického vybavenia, ktoré je zdrojom hluku (napr. čerpadlá, kompresor, ventilátory
vzduchotechniky, ...) sú umiestnené alebo sa vykonávajú v uzatvorených priestoroch stavebného
objektu výrobnej haly. Vonkajšie priestory sú tak dotknuté len hlukom generovaným dopravou.
Intenzita vplyvu na obyvateľstvo v podobe emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je rovnako len
minimálna, keďže technologické časti sú vybavené filtračnými jednotkami s garantovanou účinnosťou
pre prípadnú alternatívu vypúšťania prečistenej vzdušniny do pracovného prostredia. Pre energetické
zdroje znečisťovania ovzdušia je ako palivo používaný zemný plyn, ako palivo s najmenšími mernými
emisiami na jednotku vyrobeného tepla.
Z hľadiska produkcie odpadov nie je predmetná činnosť pre dotknuté obyvateľstvo zdrojom
významnejšieho vplyvu. Väčšina produkovaných odpadov nemá nebezpečnú vlastnosť a bude
ponúknutá na zhodnotenie ako druhotná surovina. Všetky odpady budú odovzdávané oprávneným
organizáciám na základe zmluvného vzťahu, s dôrazom na ich prednostné zhodnocovanie.
Prevádzka navrhovanej činnosti a jej zmeny nie je zdrojom významnejšieho vplyvu na obyvateľstvo
ani z pohľadu produkcie odpadových vôd. Vody z povrchového odtoku budú zaústené do
Župčanského potoka, pričom vody z parkovacích plôch budú pred vyústením predčistené v odlučovači
ropných látok. Vznikajúce splaškové odpadové vody budú odvádzané do kanalizácie vedúcej na ČOV
Malý Šariš.
Všetky uvedené vplyvy je možné vzhľadom na ich malý rozsah považovať za málo významné.
Plánovaná činnosť svojim rozsahom ani charakterom nepredpokladá významný negatívny vplyv na
obyvateľstvo. Práve naopak, k priamym pozitívnym vplyvom na obyvateľstvo (dotknutej obce a
okolia) patrí udržanie stálych pracovných miest v regióne.
Vplyvy na prírodné prostredie
Vzhľadom na charakter predmetnej prevádzky sa kontaminácia horninového podložia
cudzorodými látkami dá potenciálne očakávať len v prípade havarijných situácií v podobe úniku
používaných surovín alebo vznikajúcich odpadových vôd, čo je však riešené príslušným havarijným
zabezpečením.
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V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete s realizáciou zámeru.
Predmetná činnosť svojim charakterom nemá vplyv na miestne geomorfologické pomery ani
geodynamické javy.
Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu
Počas výstavby bude nákladná doprava líniovým (mobilným) zdrojom plynných a prachových
emisií. Ako sekundárny zdroj znečisťovania ovzdušia bude vystupovať priestor staveniska, pričom
prašnosť prostredia bude závisieť od poveternostných podmienok. Zvýši sa mierne koncentrácia
tuhých znečisťujúcich látok (prach), oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého. Toto zvýšenie bude len
lokálne, zo skúseností z obdobných stavieb sa nepredpokladá dlhodobejšie prekračovanie limitných
hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší. Zvýšenie celkovej hlukovej záťaže okolia z dôvodu stavebnej
činnosti bude krátkodobé a nízke.
Počas prevádzky závodu bude mierne zvýšená produkcia emisií zo spaľovania zemného plynu
vo vykurovacích zariadeniach a mierny nárast emisií z procesov povrchovej úpravy výrobkov.
Používaným palivom v spaľovacích vykurovacích zariadeniach bude zemný plyn.
Plynové horáky budú spĺňať požiadavky príslušných STN, EN v prevedení so zníženou produkciou
NOx – LoNOx. Plynové kotle a horáky sú navrhované ako BAT technológia od renomovaného
výrobcu týchto technológií.
Keďže prevádzka zariadení produkujúcich hluk bude v uzavretom objekte a je dostatočne
vzdialená od obytnej zóny, prekročenie limitných hodnôt expozície hluku vo vonkajšom prostredí a
tým ohrozenie obytnej zóny sa nepredpokladá.
Vplyv na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu je vplyv dlhodobý avšak vzhľadom na
charakter prevádzky a na rozsah navrhovaných zmien minimálny. Z hľadiska vplyvu na ovzdušie,
miestnu klímu a hlukovú situáciu je možné navrhovanú zmenu považovať za málo významný vplyv.
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Počas výstavby sa nepredpokladajú vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu a nepredpokladá
sa ani ohrozenie kvality podzemných a povrchových vôd.
Ovplyvnenie prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd hodnotenou činnosťou sa počas
bežnej prevádzky nepredpokladá.
Prípadnému úniku ropných látok z mechanizmov na nespevnené plochy a následnej kontaminácii
podzemnej vody cez priepustné horninové prostredie bude zabránené organizačnými opatreniami.
Počas prevádzkovania navrhovanej činnosti a jej zmeny budú produkované odpadové vody:
splaškové odpadové vody,
-

vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a striech budov v rámci areálu,

-

technologické odpadové vody.

Neutralizačná stanica slúži na diskontinuálne čistenie odpadových - oplachových vôd. Zariadenie
odstraňuje z odpadových vôd ťažké kovy, ropné látky, farby a disperzie, čiastočne znižuje obsah
rozpustených solí vo vode a upravuje pH.
Neutralizačná stanica slúži k čisteniu oplachových vôd a koncentrátu z vane odmasťovania.
Technológia NS je vybavená systémom automatického dávkovania chemických prípravkov. Tento
automatický systém umožňuje dosiahnuť stálych parametrov vypúšťaných vôd vody do kanalizácie.
Oplachové vody tečú priebežne do reaktora. Po vyčistení/neutralizácií je voda odčerpaná a kal z
reaktora je prečerpaný do kalolisu. Množstvo priebežne odtekajúcich oplachových vôd je cca 300
l/zmenu. NS je napojená na riadiaci systém, čo umožňuje pribežne sledovať a upravovať celý
technologický proces čistenia.
Takto prečistená voda bude vypúšťaná do kanalizácie. Pri vypúšťaní odpadových vôd z
neutralizačnej stanice budú dodržané limity prevádzkovateľa kanalizácie.
Riziko znečistenia podzemných a povrchových vôd únikom ropných látok z automobilov je
minimalizované samotnou konštrukciou príjazdových komunikácií a parkovísk a vybavením
vonkajších spevnených plôch odlučovačom ropných látok.
Prevádzkou navrhovanej činnosti sa preto nepredpokladajú žiadne priame vplyvy na
povrchové ani podzemné vody v dotknutej lokalite a preventívnymi opatreniami sa zabráni prípadným
havarijným stavom, ktoré by kvalitu vôd v dotknutom území ohrozovali.
Vplyvy na pôdu a horninové prostredie
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalácií novej práškovej lakovacej linky na úpravu
kovových povrchov v priestoroch existujúceho prístavku.
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Pozemky, na ktorých budú navrhované objekty umiestnené, sú kategorizované ako zastavané
plochy a nádvoria. Navrhovaná zmena si nevyžiada trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy
ani lesnej pôdy.
Únik znečisťujúcich látok do pôdy a do horninového prostredia sa vzhľadom na charakter
prevádzky nepredpokladá. K úniku škodlivých látok do pôdy a do horninového prostredia by mohlo
dôjsť v prípade závažných havarijných situácií.
Obsluha jednotlivých prevádzok je vzhľadom na prijaté technické a organizačné opatrenia
pripravená v dostatočnom rozsahu a kvalite takéto situácie riešiť.
Vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu pôdy je hodnotený ako málo významný.
Vplyvy na faunu a flóru
Lokalita, na ktorej je umiestnená navrhovaná činnosť je evidovaná ako zastavané plochy a
nádvoria. Prevádzka navrhovanej činnosti bude prebiehať vo vnútri areálu firmy v existujúcich
priestoroch. Vzhľadom na nezmenený spôsob využívania priestoru sa nepredpokladá výskyt žiadneho
osobitne chráneného rastlinného ani živočíšneho druhu.
Vplyvy na genofond a biodiverzitu
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na genofond a biodiverzitu.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude prebiehať vo vnútri areálu firmy v existujúcich priestoroch.
Vzhľadom na nezmenený spôsob využívania priestoru sa nepredpokladá výskyt žiadneho osobitne
chráneného rastlinného ani živočíšneho druhu.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) nezahrnul dotknuté územie do
ÚSES ani medzi genofondové plochy. Územie nepatrí medzi prírodne hodnotené územia a nebolo
zaradené medzi biotopy európskeho ani národného významu.
Predmetné územie nie je v kontakte ani neovplyvňuje segmenty regionálneho územného systému
ekologickej stability.
Vplyvy na krajinu
Krajinná scenéria dotknutého územia je daná charakterom priemyselného areálu. Realizáciou
navrhovanej činnosti sa nezmení štruktúra ani využívanie krajiny, nebude tiež ovplyvnená scenéria
krajiny. Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní krajinnú štruktúru ani scenériu krajiny. Vplyvy na
krajinu hodnotíme ako nulové.
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Prvky urbánneho komplexu nebudú realizáciou zámeru negatívne dotknuté.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru
sídiel, architektúru a budovy
Realizácia navrhovanej zmeny nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky,
paleontologické a archeologické náleziská, štruktúru sídiel, architektúru a budovy.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Navrhovaná činnosť nezasahuje priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných
chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Rovnako územie nie
je súčasťou navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu, území zaradených
do NTURY 2000.
Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti.
Prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na chránené územia.
Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje, sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v
znení neskorších predpisov, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a
krajiny.
Najbližšie sa k danej lokalite nachádza maloplošné chránené územie, a to Národná prírodná
rezervácia Šarišský hradný vrch, ktorý je vzdialený od posudzovaného územia približne 4,7 km.
Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími
relevantnými strategickými dokumentmi
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na lokalite, ktorá je v súlade s ÚPD obce Župčany.
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Na základe konzultácii s navrhovateľom, dňa 23.08.2019 zaslal navrhovateľ okresnému úradu
vyhodnotenie pripomienky obce Malý Šariš, v ktorom uvádza že prípravky použité v zariadení
obsahujú aktívne látky v súlade s kritériami biodegrability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004
o detergentoch. Zariadenie na likvidáciu odpadových vôd splní limit PAL-A 10 mg/l pre vypúšťanie
odpadových vôd do kanalizácie. Pre úspešné dodržiavanie tohto limitu je potrebné dodržiavať
technologický postup a prevádzkový poriadok.
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa v zákonom stanovenej lehote vyjadrili:
(stanoviská môžu byť v skrátenej forme)
- Krajský pamiatkový úrad Prešov – dotknutý orgán (list č. KPUPO-2019/17547-2/59491/Jur zo
dňa 25.07.2019, doručený dňa 29.07.2019) uviedol, že zmena navrhovanej činnosti sa priamo ani
nepriamo nedotýka evidovaných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území,
ochranných pásiem a archeologických nálezov a archeologických nálezísk.
Realizáciu zámeru podmieňuje len zabezpečením ochrany nepredvídaných archeologických
nálezov v procese územného a stavebného konania.
- Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky – rezortný orgán (list č.
23356/2019/IDP/60946 zo dňa 25.07.2019, doručený dňa 29.07.2019) uviedol, nasledovné
pripomienky:
- Navrhovanú činnosť žiada prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcu dotknutej
komunikácie ovplyvneného navrhovanou činnosťou a jeho požiadavky rešpektovať v plnom
rozsahu.
- Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN
a technickými predpismi.
- Pre lokality navrhované v blízkosti pozemných komunikácií je potrené zrealizovať opatrenia
na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy. Voči správcovi pozemných
komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože
negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
- Upozorňuje, že dňa 13.04.2015 vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálnebo rozvoja
SR Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete č. 10755/2015/C212-SCDPK/21695, ktorým bolo
rozhodnuté o prečíslovaní všetkých ciest III.triedy na území SR novými štvorcifernými
číslami s platnosťou od 01.05.2015. Rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
06.0.52015 a všetky súvisiace informácie o prečíslovaní ciest III.triedy, ako aj prevodníky
čísel ciest III.triedy po krajoch v tabuľkovej forme a mapy cestnej siete sú zverejnené na
stránke Slovenskej správy ciest (www.cdb.sk). V celom dokumente požaduje uvádzať iba
nové čísla ciest I. a III.triedy.
MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej
zmeny činnosti „Areál LINAK – Práškovacia linka“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených
požiadaviek.
Vyjadrenie okresného úradu – pripomienky sa vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej
dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných
predpisov, preto budú zahrnuté do odporúčaní pre povoľovacie konanie.
- Ministerstvo hospodárstva SR – rezortný orgán (list č. 19614/2019-4210-44432 zo dňa
25.07.2019, doručený dňa 31.07.2019) uviedol, že
- Odporúča, aby navrhovateľ v záujme ochrany zdravia a životného prostredia v súlade
s nariadením (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení , dôsledne dodržiaval ako následný
užívateľ chemických látok určené spôsoby použitia látok, dané expozičné scenáre,
ustanovené obmedzenia a režim autorizácie, ak sa vyžaduje.
Vyjadrenie okresného úradu –pripomienka sa akceptuje.
- Obec Malý Šariš – dotknutá obec (list č. MS-2019/365-OCU-001 zo dňa 29.07.2019, doručený
dňa 31.07.2019) uviedol, že požaduje dopracovať parametre neutralizačnej stanice o ukazovateľ
PAL-A v mg/l
Vyjadrenie okresného úradu – navrhovateľ doložil dňa 22.08.2019 vyjadrenie, v ktorom uvádza že
prípravky použité v zariadení obsahujú aktívne látky v súlade s kritériami biodegrability podľa
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Smernice (EÚ) No.648/2004 o detergentoch. Zariadenie na likvidáciu odpadových vôd splní limit
PAL-A 10 mg/l pre vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie. Pre úspešné dodržiavanie tohto limitu
je potrebné dodržiavať technologický postup a prevádzkový poriadok. Zabezpečenie dodržiavania
limitov pre odvádzanie odpadových vôd je podmienkou č. 1 tohto rozhodnutia.
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – dotknutý
orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2019/039993/02/ZO zo dňa 14.08.2019, doručený dňa 20.08.2019)
uviedol, že zámer uvádza možné zdroje znečisťovania ovzdušia – práškovacia linka
a dieselagregát pre zabezpečenie chodu požiarneho čerpadla. V ďalšom stupni povoľovacieho
procesu je potrebný v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší súhlas orgánu ochrany ovzdušia
na vydanie povolenia na stavbu zdroja znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ zdroja
znečisťovania ovzdušia je povinný predložiť tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia žiadosť
s náležitosťami v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší . Ak by v priebehu
povoľovacieho procesu vznikli ďalšie stredné alebo veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, je
potrebný súhlas tunajšieho orgánu ochrany ovzdušia.
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy – dotknutý orgán (list č.
OU-PO-OSZP3-2019/041085-02/PG zo dňa 12.8.2019, doručený dňa 20.08.2019) uviedol, že
z hľadiska ochrany vodných pomerov má pripomienku
 Množstvo vypúšťaných odpadových vôd do existujúcej splaškovej kanalizácie a ich
limitné hodnoty treba odsúhlasiť s prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd a s jej
vlastníkom.
Vyjadrenie okresného úradu – pripomienka sa akceptuje.
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny – dotknutý
orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2019/040913-02/DK zo dňa 09.08.2019, doručený dňa 20.08.2019)
uviedol, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny je výstavba parkoviska navrhovaná v území
s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, t.j. neposkytuje sa mu osobitná ochrana. Upozornil, že v prípade výrubu
drevín resp.krovia, je potrebné požiadať o súhlas od územne príslušného obecného úradu.
Verejnosť sa do procesu zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neprihlásila.
Vyhodnotenie
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska
povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti,
najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky
sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich
riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do
odporúčaní pre povoľovacie konanie.
Stavba Areálu LINAK bola posudzovaná v procese zisťovacieho konania v roku 2013,
výsledkom ktorého bolo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, č. 2013/220214853/ZM zo dňa 27.9.2013 so záverom, že navrhovaná činnosť „Areál Linak“ sa nebude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Spoločnosť LINAK Slovakia s.r.o. v rokoch 2013 - 2014 vybudovala nový výrobný závod v
katastri obce Župčany. Do priestorov nového výrobného závodu bola presunutá technológia z
prenajatých priestorov v logistickom parku v katastri obce Malý Šariš.
Výrobný závod spoločnosti LINAK Slovakia s.r.o. v Župčanoch sa zaoberá výrobou
lineárnych aktuátorov pohonov, rotačných aktuátorov a zdvíhacích stĺpikov.
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Areál spoločnosti sa realizoval po etapách. Prvá etapa sa realizovala v rokoch 2014 -2015 a
druhá etapa v rokoch 2017 – 2018. Hlavnou prevádzkovou výrobnou činnosťou aj po zrealizovaní
navrhovaných zmien ostane výroba lineárnych aktuátorov pohonov, rotačných aktuátorov a zdvíhacích
stĺpikov. Zmena spočíva v tom, že povrchová úprava komponentov sa nebude realizovať
dodávateľsky, ale na vlastnej práškovacej linke. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalácií novej
práškovej lakovacej linky na úpravu kovových povrchov v priestoroch existujúceho prístavku.
Plocha určená na realizáciu projektu: „Práškovacia linka - III. etapa“ predstavuje 285 m2.
Areál spoločnosti LINAK Slovakia je umiestnený v katastri obce Župčany.
Dotknuté územie je ohraničené zo severu cestou I/18, z východu Župčanským potokom, z juhu
diaľnicou D1 a zo západu miestnou komunikáciou. Územie je rovinatého charakteru s miernym
juhovýchodným sklonom.
Identifikované negatívne vplyvy na zložky prírodného prostredia sú veľmi malé až
zanedbateľné, pričom z hľadiska využívania týchto zložiek tieto vplyvy nevytvárajú priame hrozby.
Účinok možných negatívnych vplyvov bude eliminovaný prevádzkovými opatreniami. Písomné
stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v lehote podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP sa považujú za súhlasné.
Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotnej obce Župčany
a rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter zmeny navrhovanej činnosti, nebudú
produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo
cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká zmeny
navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať
opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplynulo, že realizácia
zmeny navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o navrhovanej činnosti, po zohľadnení podmienok
uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je prijateľná z hľadiska celkových (negatívnych
i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.
Na základe uvedených skutočností nie je predpoklad, že by sa v rámci povinného hodnotenia
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, získali akékoľvek nové skutočnosti o vplyvoch zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie oproti tým, ktoré sú popísané v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti.
Záver
Okresný úrad pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP prihliadal na stanoviská predložené k oznámeniu
o zmene, § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, a primerane použil kritéria pre zisťovacie
konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia
celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP konštatuje,
že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov
konania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V rámci zisťovacieho konania okresný úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré
by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré požiadavky,
ktoré odporúčame zohľadniť pri príprave projektovej dokumentácie pre následné povolenia podľa
osobitných predpisov:


Zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických nálezov v procese územného
a stavebného konania.
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Navrhovanú činnosť žiada prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcu
dotknutej komunikácie ovplyvneného navrhovanou činnosťou a jeho požiadavky
rešpektovať v plnom rozsahu.
Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami
STN a technickými predpismi.
Pre lokality navrhované v blízkosti pozemných komunikácií je potrené zrealizovať
opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy. Voči
správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na
realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase
realizácie známe.
Upozorňuje, že dňa 13.04.2015 vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálnebo
rozvoja SR Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete č. 10755/2015/C212SCDPK/21695, ktorým bolo rozhodnuté o prečíslovaní všetkých ciest III.triedy na
území SR novými štvorcifernými číslami s platnosťou od 01.05.2015. Rozhodnutie,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.0.52015 a všetky súvisiace informácie
o prečíslovaní ciest III.triedy, ako aj prevodníky čísel ciest III.triedy po krajoch
v tabuľkovej forme a mapy cestnej siete sú zverejnené na stránke Slovenskej správy
ciest (www.cdb.sk). V celom dokumente požaduje uvádzať iba nové čísla ciest I.
a III.triedy.
V ďalšom stupni povoľovacieho procesu je potrebný v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší súhlas orgánu ochrany ovzdušia na vydanie povolenia na stavbu zdroja
znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný
predložiť tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia žiadosť s náležitosťami v zmysle § 17 ods.
2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší .
Ak by v priebehu povoľovacieho procesu vznikli ďalšie stredné alebo veľké zdroje
znečisťovania ovzdušia, je potrebný súhlas tunajšieho orgánu ochrany ovzdušia.
V prípade výrubu drevín resp.krovia je potrebné požiadať v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o súhlas od
územne príslušného obecného úradu.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie
mieru 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia
rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň
doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
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Doručí sa:
1.

LINAK Slovakia s.r.o., Župčany 435, 080 01 Župčany

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP:
Dotknutá obec:
1. Obec Župčany, 080 01 Prešov
2. Obec Malý Šariš, 080 01 Prešov
Povoľujúci orgán:
1.
Obecný úrad Župčany, 080 01 Prešov
Rezortný orgán:
1.
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
2.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava

Dotknutý orgán:
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01
Prešov
MO SR, Komenského 39/A, 040 01 Košice
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