Vyhodnotenie opatrení PZKO realizované v rokoch 2013-2015 v oblasti riadenia kvality ovzdušia mesto Vranov nad Topľou a obcí Hencovce,
Kladzany, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec
Opatrenie

Kód
opatrenia

Zodpovedná
organizácia

Očakávaný
prínos

Časový
rozsah

Finančná
náročnosť
[tis. €]

Popis splnenia úlohy

Priemysel

Realizácia rukávového filtra za
rotačnú pec vápna

Inštalácia kontinuálneho
automatického monitorovacieho
systému emisií za uhoľný kotol
K1 (Povolenia IPKZ pre
Výroba energií)

SK_M_IN_3

SK_M_IN_2

BUKOCEL, a.s.,
Hencovce

BUKÓZA
ENERGO, a.s.,
Hencovce

Zníženie emisií TZL
z 29 t na 4 t /rok

Kontrola emisných
limitov ZL

Prvý polrok 2014

300

3
30.06.2014

V roku 2015 bol na základe rozhodnutia SIŽP
(IPKZ ) realizovaný elektrostatický
odlučovač za RPV, ale nedosiahol
požadované čistenie a zníženie emisií TZL na
úrovni 30 mg/m3. Na základe uvedeného
koncom roku 2015 bola realizovaná stavba
Odprášenie RPV – realizácia rukávového
filtra s limitom 20 mg/m3. V súčasnosti
(január 2016) prebieha skúšobná prevádzka.
Vyhodnotenie a oprávnené meranie emisií
bude uskutočnené do konca februára 2016.
AMS na K1 bol realizovaný firmou
MONITORY s.r.o. Košice k 30.06.2013.
Bola realizovaná skúšobná prevádzka,
optimalizácia AMS a zisťovanie
prechodových javov. Vzhľadom k stavbe
„Modernizácia uhoľného kotla K1“ požiadala
spoločnosť o predĺženie skúšobnej prevádzky
do 31.12.2018. V súčasnosti (cca január
2016) prebieha správne konanie.

Územné plánovanie
Zmena územného plánu mesta
Vranov n.T. č. 2 (schválenie)
Turisticko - rekreakčné
centrum - kúpalisko

SK_M_LP_1

Mesto Vranov n.T.

Zlepšenie KO

2014

962

Opatrenie plnené.
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Opatrenie

Kód
opatrenia

Zodpovedná
organizácia

Očakávaný
prínos

Časový
rozsah

Finančná
náročnosť
[tis. €]

Popis splnenia úlohy

Chodník na Ul. Čemernianska

SK_M_LP_1

Mesto Vranov n.T.

Zlepšenie KO

2014

135

Opatrenie plnené.

Nekrytá
ľadová
plocha
s príslušenstvom (nová - úprava
okolitého terénu)

SK_M_LP_2

Mesto Vranov n.T.

Zlepšenie KO

2014

300

Opatrenie plnené.

Výsadba zelene v meste Vranov
n./T. – minimálne 250 ks
ihličnatých stromov

SK_M_LP_2

Mesto Vranov n.T.

Zníženie rozptylu
emisií

2013-2015

4

Každý rok priebežne, splnené.

Výsadba zelene

SK_M_LP_2

Obec Nižný
Hrabovec

Zlepšenie KO

pribežne

nezistené

Opatrenie plnené.

SK_M_LP_2

Obec Kladzany

Zlepšenie KO

pribežne

nezistené

Nezrealizované, presun na neskoršie obdobie.

SK_M_LP_2

Obec Kladzany

Zlepšenie KO

pribežne

nezistené

Splnená čiastočne.

Obec Hencovce

Zlepšenie KO

2013-2015

365

2015 – 2018

70 000

Výsadba zelene v extraviláne
podľa projektu pozemkových
úprav
Výsadba zelene v intraviláne
podľa „Generelu zelene“
Výsadba zelene

SK_M_LP_1

II. etapa

Doprava

Príprava stavby „I/18 Nižný
Hrabovec – Petrovce nad
Laborcom“

SK_M_TR _1

Slovenská správa
ciest,
Investičná
výstavba a správa
ciest,
Košice

SK_M_TR _1

SÚC PSK oblasť
Vranov n.T.

Rekonštrukcia cestnej siete za
účelom skvalitnenia cestnej
premávky na komunikácii
– cesta II/554 N. Hrabovec
(51,482 km – 51,982 km)
– cesta III/018236 Vranovské
Dlhé (0,000 km až 0,400 km)

Odľahčenie lokálnej
siete, zlepšenie
plynuloti dopravy
a ŽP

Zlepšenie KO

2013

17,8

Príprava stavby „I/18 Nižný Hrabovec –
Petrovce nad Laborcom“ je presunutá na
obdobie 2018-2021.

V mesiaci júl 2013 položený dvojvrstvový
náter z katiónovej emulzie v náklade 17tis. €.
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Opatrenie

Kód
opatrenia

Zodpovedná
organizácia

Očakávaný
prínos

Časový
rozsah

Finančná
náročnosť
[tis. €]

Popis splnenia úlohy

Priebežné vysprávky obaľovanou
drvou technológiou za tepla
hlavne po výkone zimnej údržby
ciest

SK_M_TR _1

SÚC PSK oblasť
Vranov n.T.

Zlepšenie KO

2013-2015

40

Plní sa priebežne po každej ZÚC.

Opravy cestných komunikácií,
chodníkov, parkovísk a
odstavných plôch

SK_M_TR _3

Mesto Vranov n.T.

Zlepšenie KO

2013-2015

927

Na opatrenie uskutočnené v rokoch 20132015 bolo použitých 927 tis. eur.

Regulácia lokálnych zdrojov

Iné

Ochrana ovzdušia – areál
spoločnosti skupiny BUKÓZA
HOLDING, a.s. – zakúpenie
zametacej techniky
Čistenie ciest – odstraňovanie
zimných posypov v jarnom
období – zamedzenie
znečisťovaniu cestných
komunikácii pri výjazdoch z polí
a stavebných areálov (cesty I., II.
a III. tr.) – prípadne podľa
potreby

SK_M_OT_1

SK_M_OT_1

BUKÓZA
HOLDING, a.s.

Zníženie
sekundárnej
prašnosti na cestných
komunikáciách
areálu

2013

SÚC PSK oblasť
Vranov n.T.

Zlepšenie KO

2013-2015

Nákup samozberného zametača Renalt bol
realizovaný v mesiaci jún 2013.

7
+ 15/rok 2015

Prevádzkové náklady samozberného
zametača a striekanie ciest marec – október
( cca 600 motohodín ).

15
Pri predpokladanej frekvencii čistenia 4x
ročne.
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Opatrenie

Zabezpečiť odstránenie zimných
posypov v jarnom období
a bežnú pravidelnú údržbu ciest
I.triedy, opravy vytlkov

Kód
opatrenia

SK_M_OT_1

Čistenie ciest – odstraňovanie
zimných posypov v jarnom
období , zamedzenie
znečisťovaniu mestských
komunikácii; čistenie parkovísk
a iných spevnených plôch

SK_M_OT_1

Pri povoľovaní stavieb uviesť do
podmienok povolenia, že
stavebník nesmie nad mieru
primeranú pomerom znečisťovať
okolie stavby prachom

SK_M_OT_2

Zodpovedná
organizácia

Očakávaný
prínos

Slovenská správa
ciest,
Investičná
výstavba a správa
ciest,
Košice

Zníženie emisií so
zimných posypov
a resuspenzie

Mesto Vranov n.T.
Obec Hencovce
Obec Kučín
Obec Majerovce
Obec Nižný
Hrabovec
Obec Kladzany
Mesto Vranov n.T.
Obec Hencovce
Obec Kučín
Obec Majerovce
Obec Nižný
Hrabovec
Obec Kladzany

Zníženie emisií so
zimných posypov
a resuspenzie

Zníženie emisií
z lokálnych
dočasných zdrojov

Časový
rozsah

Finančná
náročnosť
[tis. €]

Popis splnenia úlohy

priebežne

5

Opatrenie sa plní, priebežne podľa potreby.

Nezistené.

Priebežne počas celého roka, opatrenie
plnené.

Každoročne
v jarnom období
apríl až máj,
ostatné priebežne
podľa potreby
znečistenia

Priebežne

organizačné
opatrenie

Uvádza sa , opatrenie plnené.

Doplnené zrealizované opatrenia

Nové asfaltové koberce cestných
prepojení v areáli BUKÓZA
HOLDING, a.s.

SK_M_TR _1

BUKÓZA
HOLDING, a.s.

Zníženie prašnosti
na cestných
komunikáciách

2013-2015

130

Kompletná prípravu na pokládku
povrchového materiálu, ktorá zahŕňala okrem
rekonštrukcie aj rozšírenie niektorých
úsekov, na viac ako 7.000 m2 vozoviek.

4

