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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. NÁZOV
„Zariadenie

na zber kovového šrotu a starých vozidiel“

2. ÚČEL
Účelom je spracovanie zámeru pre posúdenie činnosti prevádzky autorizovaného
zariadenia na zber starých vozidiel a zber kovového šrotu pre región Banskej Štiavnice,
ktoré bude spĺňať požiadavky platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a to pre:
1.

ZBER STARÝCH VOZIDIEL:
▪ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. Septembra 2000
o vozidlách po dobe životností v platnom znení,
▪ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
▪ Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nákladní s vyhradenými odpadmi.

Zber starých vozidiel bude zabezpečovaný odborným spôsobom, ktorý prispeje
k zabezpečeniu plnenia limitov a cieľov.
2.

ZBER KOVOVÉHO ŠROTU:
▪ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Zber železného šrotu zabezpečí odborné nakladanie a využitie tejto druhotnej suroviny.
Areál navrhovanej činnosti je umiestnený na nezastavanom pozemku, v katastrálnom
území Banská Štiavnica na pozemkoch C-KN parc. č. 5400/1, 5400/39, 5400/38.
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta Banská Štiavnica. V zmysle
regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia platného územného
plánu mesta Banská Štiavnica (Zmeny a doplnky č. 7, schválené uznesením č. 54/2017
zo dňa 31. 5. 2017) sa jedná o lokalitu s dominantnou funkciou: výrobné územie. Lokalita
navrhovanej činnosti je na detaile výkresu územnoplánovacej dokumentácie označená
červenou šípkou.
3. UŽÍVATEĽ
Užívateľom navrhovanej činnosti bude spoločnosť JVtrans & servis s. r. o. ,
Roľnícka 1086/4 , 969 01 Banská Štiavnica.
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4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Jedná sa o novú navrhovanú činnosť. Účelom navrhovaného zámeru investora –
spoločnosti je zriadenie zberného dvora, kde bude zabezpečený zber starých vozidiel
a výkup kovového odpadu. Zariadenie na zber kovového šrotu a starých vozidiel bude
vybudované v katastrálnom území mesta Banská Štiavnica, v priemyselnej zóne na
parcelných číslach CKN 5400/1, 5400/38, 5400/39. Uvedené parcely nie sú vo
vlastníctve investora. Ich využívanie na uvedený účel bude riešené zmluvným vzťahom
o dlhodobom prenájme nehnuteľnosti. Prístup do areálu bude z ulice Trate mládeže
a tvorí ju jestvujúci vjazd cez vstupnú bránu.
Na základe uvedeného je možné navrhovanú činnosť kategorizovať v zmysle Prílohy č.
8, zákona o EIA nasledovne:
▪
Kapitola 9: Infraštruktúra
Položka č. 9: Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok | Časť B: zisťovacie konanie
Položka č. 10: Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných
kovov alebo starých vozidiel bez limitu | Časť B: zisťovacie konanie
Z hľadiska odôvodnenia predkladanej žiadosti uvádzame, že posudzovaná činnosť:
▪

nadväzuje na účel
dokumentácie obce,

využitia

pozemku

v zmysle

územnoplánovacej

▪

navrhovateľ nemá vo vlastníctve inú lokalitu, t. j. iný vhodný pozemok alebo
funkčnú objektovú sústavu, kde by bolo možné činnosti umiestniť,
predmetné pozemky bude užívať na základe dlhodobého zmluvného vzťahu
s vlastníkom.

Žiadosti od upustenia od vypracovania variantného riešenia bolo vyhovené príslušným
orgánom. Okresný úrad Banská Štiavnica – Odbor starostlivosti o ŽP vydal súhlas
s upustením od variantného riešenia navrhovanej činnosti rozhodnutím č. OU-BSOSZP-2021/000/485 zo dňa 25. marca 2021.
5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Tabuľka č. 1: Údaje k umiestneniu zariadenia
Zariadenie na zber kovového šrotu a starých
STAVBA
vozidiel
Kraj
Banskobystrický
Okres
Banská Štiavnica
Obec
Banská Štiavnica
Katastrálne
Banská Štiavnica
územie
Parcelné číslo
KN-C 5400/1, 5400/38, 5400/39
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Investor: spoločnosť JVtrans & servis s. r. o. nie je vlastníkom pozemkov. Pozemku sú
evidované na LV č. 6366, na ktorých sa nachádza dvor. Vlastníkom pozemkov je
spoločnosť DANHAL-DUŽINA s.r.o., Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica, IČO:
50 135 716. Činnosť na pozemkoch bude vykonávaná na základe zmluvy.
6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Obrázok č. 1:

Zdroj:
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=13&c=18.912823,48.445968&it=point&dt=-#

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Výkres koordinačnej situácie so zameraním na umiestnenie navrhovanej činnosti je
súčasťou Prílohy č. 1 tohto Zámeru.
7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI
Začiatok výstavby:
Koniec výstavby:

08/2021
10/2021

Začiatok prevádzkovania po získaní a nadobudnutí právoplatného rozhodnutia:
I. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods.1 písm. d)
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (vydané Okresným úradom
Banská Štiavnica)
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8. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA
Zariadenie na zber kovového šrotu a starých vozidiel sa navrhuje v súlade s platnou
legislatívou a za účelom zlepšenia možností zberu, zhromažďovania a opätovného
využitia odpadu. Prístup do areálu bude z ulice Trate mládeže a tvorí ju jestvujúci vjazd
cez vstupnú bránu.
8.1. Zber starých vozidiel
V rámci činnosti sa budú zberať a spracovávať staré vozidlá kategórie:
-

M motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované
na prepravu cestujúcich a to M1 vozidlá projektované a konštruované na prepravu
cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča,

-

N motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na
prepravu tovaru a to N1 vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,

-

L malé motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá (kategória L1e) alebo trojkolesové
vozidlá (kategória L2e) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45
km/h a charakterizované:
✓ v prípade dvojkolesového vozidla motorom, ktorého zdvihový objem valcov
neprevyšuje
50
cm3 v
prípade
spaľovacieho
motora
alebo
najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického
motora,
✓ v prípade trojkolesového vozidla motorom, ktorého zdvihový objem valcov
neprevyšuje 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo najväčší čistý
výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora, alebo
najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického
motora,

Tabuľka č. 2: Zaradenie starých vozidiel (autovrakov) podľa Katalógu odpadov
(príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z.)
Katalógové
číslo odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

16 01 04

Staré vozidlá

N

16 01 06

Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny O
a iné nebezpečné dielce

Staré vozidlá budú do zariadenia dopravované dvoma spôsobmi:
• mobilný starý automobil bude dopravený do zariadenia po vlastnej osi držiteľom
vozidla;
• nemobilný starý automobil – prepravu takéhoto starého vozidla do zariadenia
zabezpečí buď prevádzkovateľ, alebo iná organizácia alebo držiteľ vozidla
určeným dopravným prostriedkom (napr. autoťahačom).
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Postup činnosti v zariadení bude nasledovný:
I.
II.
III.
IV.

Odváženie vozidla
Prebratie vozidla
Uloženie vozidla do skladu
Odvoz vozidlom autorizovanej spoločnosti (ŽP EKO QELET a. s.)

Na mobilnej mostovej váhe s nosnosťou 20 ton bude dovezené staré auto odvážené,
prebrané a následne uložené do stavebného objektu SO01 Sklad starých vozidiel
a manipulačnej techniky. Manipulačná plocha bude podľa § 66 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov definovaný ako určené parkovisko.
Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na
základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa
§ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
Skladovať vozidlá je možno stohovaním, maximálne 2 vozidlá na sebe. Kapacita skladu
max. 10 ks.
Staré vozidlá sa budú zhromažďovať a následne odvážať autorizovanej spoločnosti za
účelom ďalšieho spracovania.
Odvoz bude prebiehať špeciálnym kontajnerovým nákladným vozidlom s kapacitou pre
10 ks starých vozidiel po dosiahnutí kapacity skladu, s predpokladanou frekvenciou 1krát za kalendárny mesiac.
V prípade že staré auto bude nejakým spôsobom poškodené a aby sa predišlo
environmentálnemu znečisteniu budú vozidlá zbavované kvapalín. Tieto budú následne
zhromažďované v uzamykateľnom sklade nebezpečných odpadov. Uzatvorený sklad
nebezpečných odpadov bude tvoriť skladový kontajner s havarijnou vaňou.
Rozmery skladu:
Vonkajšie rozmery (mm) - 3000 x 2200 x 2200
Vnútorné rozmery (mm) - 2840 x 2000 x 2000
Prepravný rozmer (mm) - 3000 x 2200 x 380
Hmotnosť (kg) - 605
Podlahu bude tvoriť
žiarovo zinkovaná vaňa z plechu hrúbky 3mm so žiarovo
zinkovaným roštom. Objem záchytnej vane v takomto type kontajnera je 275 l. Kontajner
je vybavený dvojkrídlovými dverami s kľučkou a zámkom na čelnej strane.
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8.2. Zber kovového šrotu
Do zariadenia na zber kovových odpadov sa budú preberať druhy odpadov (príloha č.1
k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z.) uvedené v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka č. 3: Zoznam odpadov v zariadení
Katalógové
číslo odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ
VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 04

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 04 01

Meď, bronz, mosadz

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinok

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 06

Cín

O

17 04 07

Zmiešané kovy

O

17 04 11

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ
ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ
PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 10

ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

19 10 01

Odpad zo železa a z ocele

O

19 10 02

Odpad z neželezných kovov

O

19 12

ODPADY
Z
MECHANICKÉHO
SPRACOVANIA
ODPADU
NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A
PELETIZOVANIA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

19 12 02

Železné kovy

O

19 12 03

Neželezné kovy

O

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH
ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU

20 01

ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU
OKREM 15 01

20 01 40

Kovy

O

20 01 40 01

Meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02

Hliník

O

VRÁTANE
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20 01 40 04

Zinok

O

20 01 40 05

Železo a oceľ

O

20 01 40 06

Cín

O

20 01 40 07

Zmiešané kovy

O

Pri zriaďovaní zariadenia na zber kovového šrotu, budú plne rešpektované požiadavky
určené § 14 a 16 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Vykupovať sa môžu len materiály dovolené, pri ktorých je preukázateľný ich pôvod.
Vedenie opisu a evidencie dokumentácie o kovovom odpade bude zabezpečené aj
pomocou inštalovaného kamerového systému, ktorým bude priestor s kovovým odpadom
monitorovaný, záznamy budú uchovávané počas 14 dní odo dňa zhotovenia a na
vyžiadanie bude tento záznam poskytnutý orgánom štátnej správy
odpadového
hospodárstva.
Po prevzatí kovového odpadu sa tento odváži a uloží do SO02 Sklad kovového šrotu.
V prípade zberu menších množstiev sa tieto odvážia na malej váhe s nosnosťou 150 kg.
V prípade farebných kovov sa tieto budú ukladať do uzavretých a uzamykateľných
kontajnerov. Váhy budú zaradené do skupiny určených meradiel, ktoré spĺňajú
požiadavky platnej legislatívy pre metrológiu.
Uzavretý kontajner na farebné kovy je to veľkokapacitný kontajner so spevnenou
konštrukciou, ktorý je možné aj uzamknúť. Dno kontajnera je vyrobené z plechu hrúbky 5
mm a steny kontajnera sú z plechu hrúbky 4 mm. Vnútorný rozmer dna kontajnera je
2400 x 1500 mm, najväčší rozmer otvoru kontajnera je 3500 x 1650 mm. Rozmer otvoru
pri otvorení poklopu je 1650 x 1500 mm. Najvyššia vnútorná výška kontajnera je 1250
mm.
Obrázok č. 2: Typizovaný kontajner využívaný na zber farebných kovov

Zdroj: Jasenák, P. (2021)
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V zariadení na zber sa budú používať nasledovné zariadenia a prostriedky:
➢ mobilná mostová váha, nosnosť 20 ton;
➢ uzavretý sklad NO, skladový kontajner so záchytnou vaňou, rozmery 3000 x 2200
x 2200 mm;
➢ malá váha, nosnosť 150 kg;
➢ uzavretý kontajner na farebné kovy (2 ks), rozmery 3500 x 1650 x 1700 mm;
➢ vysokozdvižný vozík;
➢ havarijná súprava na likvidáciu ropných a iných ekologicky škodlivých látok.
8.3. Opis stavebných objektov
SO 01 SKLAD STARÝCH VOZIDIEL A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Stavebný objekt je navrhnutý ako prekrytý oceľový prístrešok s nosnou oceľovou
konštrukciou so základnými pôdorysnými rozmermi 6,0 x 15,5 m so svetlou výškou 4,0 –
4,3 m, s pultovou plechovou strechou so spádom 3,0°. Plocha strechy 116,0 m2. Objekt
bude mať železobetónové základy. Podlaha bude tvorená tak, aby zabraňovala
prípadnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia. Stredom skladu bude
položený BG žľab, ktorý bude vyspádovaný do zbernej nádrže s objemom 0.5 m3. Zberná
nádrž bude vo vodotesnom vyhotovení. Toto technické opatrenie slúži na prípadný únik
znečisťujúcich látok so starých vozidiel. Rovnako podlaha skladu bude zabezpečená
proti prípadnému úniku znečisťujúcich látok a to tak, že v rámci konštrukcie podlahy bude
osadená hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC s odolnosťou proti ropným látkam
1.5 mm.
Návrh konštrukčného prevedenia podlahy:
➢ vystužený betón, 150 - 200 mm;
➢ geotextília;
➢ hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC s odolnosťou proti ropným látkam
1.5mm;
➢ geotextília;
➢ štrkodrva;
➢ hutnený terén.
SO 02 SKLAD KOVOVÉHO ŠROTU
Stavebný objekt bude vytvorený ako otvorený, ohradený z časti betónovými „T“ kusmi
a potom plechový oplotením. Pôdorysná plocha objektu je 70 m2. Podlaha bude tvorená:
➢ panely;
➢ štrkodrva;
➢ hutnený terén.
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SO 03 MANIPULAČNÉ A SPEVNENÉ PLOCHY
Stavebný objekt je rozdelený na dve časti a to tak, kde sa môže manipulovať so starými
vozidlami a ostatné plochy. Tam, kde sa bude manipulovať so starými vozidlami bude
konštrukčné zloženie podlahy zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok viď. popis
v SO01. Plocha bude vyspádovaná smerom k filtračným vložkám odlučovača ropných
látok ( ORL-UV) do uličnej vpuste, ktoré sú napojené na kanalizáciu.
Výmera takto prevedených manipulačných plôch:
485 m2
Tam kde sa nebude manipulovať so starými vozidlami bude konštrukčné zloženie
podlahy prevedené tak ako je uvedené v SO02.
Výmera takto prevedených spevnených plôch:
730 m2
SO 04 PRACOVNÁ, SOCIÁLNA BUNKA
Stavebný objekt bude slúžiť ako kancelária pre obsluhu zberného zariadenia, kde bude
umiestnená prevádzková evidencia, PC, prepojenie na váhu a ostatné časti na
prevádzku. Súčasťou je sociálne zázemie (šatňa, WC). Objekt bude napojený na
inžinierske siete – elektická energia, voda, kanalizácia. Plošné rozmery sú 4,0 x 6,0 m,
výška 2,5 m. Objekt môže byť v prevedení Unimobunky.
SO 05 PRÍPOJKA A VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
Z jestvujúcej šachty, ktorá je umiestnená na pozemku sa vytvorí prípojka (DN25)
s vodomernou zostavou a rozvod vody sa privedie do sociálnej a pracovnej bunky, kde
budú inštalované sanitárne zariadenia.
SO 06 VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD NN, OSVETLENIE
Napojenie areálu na NN rozvod sa vykoná z jestvujúceho objektu, kde sa umiestni aj
podružné meranie a prívod NN sa zaústi na pozemku v rozvádzači RM. Odtiaľ sa napoja
požadované objekty a zároveň aj verejné osvetlenie areálu.
SO 07 PRÍPOJKA A VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
Odvedenie dažďových a splaškových vôd bude riešené spoločnou združenou
kanalizáciu, ktorá sa cez kontrolnú šachtu napojí na verejnú kanalizáciu, ktorá
prechádzka areálom.
Do kanalizácie sa budú odvádzať dažďové vody:
➢ zo strechy skladu starých vozidiel
➢ zo strechy pracovnej a sociálnej bunky
➢ z manipulačných plôch cez ORL vpuste
➢ z manipulačných plôch bez ORL vpuste
Do kanalizácie sa budú odvádzať splaškové vody:
➢ zo sociálnych zariadení v pracovnej a sociálnej bunky
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SO 08 OPLOTENIE
V zmysle legislatívnych požiadaviek je nutné, aby celý areál bol zabezpečený a oplotený.
Areál bude zabezpečený celoplechovým oplotením o výške 2,5 m. Vstup do objektu bude
cez bránu a rovnako do častí areálu kde sa bude zhromažďovať materiál bude cez
bránu.
9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE
Zber starých vozidiel bude v Banskej Štiavnici novou činnosťou, ktorá bude rozšíri
ponuku služieb v oblasti odpadov, zároveň umožní lepšiu dostupnosť pre miestnych
obyvateľov ako aj obyvateľov priľahlých obcí.
Areál navrhovanej činnosti je umiestnený v priemyselnej časti Banskej Štiavnice a je
v súlade s územným planom mesta. Do areálu navrhovanej činnosti je vyhovujúce
dopravné napojenie priamo z miestnej komunikácie. Umiestnenie navrhovanej činnosti je
bez záberu pôdy (druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie).
Negatíva navrhovanej činnosti nie sú známe. V súvislosti s touto činnosťou je
vykonávaný zber kovového šrotu a starých vozidiel a následne odvoz do
spracovateľského zariadenia na základe zmluvných vzťahov. Vzhľadom na kapacitu
zariadenia (10 vozidiel - zber) a umiestnenie v danej lokalite sa nepredpokladá ani
negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu v tejto časti územia. Prínosom bude aj
vytvorenie 2 nových pracovných miest.
10. CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ)
Predpokladaný investičný náklad stavby stanovený kvalifikovaným odhadom je na úrovni
do 100 tisíc €.
11. DOTKNUTÁ OBEC
Dotknutou obcou je mesto Banská Štiavnica
12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dotknutým samosprávnym krajom je Banskobystrický samosprávny kraj.
13. DOTKNUTÉ ORGÁNY
Dotknutým orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, alebo
vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňujú povolenie činnosti.
Povoľovanie stavebných objektov bude v pôsobnosti stavebného úradu.
14. POVOĽUJÚCI ORGÁN
✓ Mesto Banská Štiavnica
✓ Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie
✓ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
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15. REZORTNÝ ORGÁN
✓ Ministerstvo životného prostredia SR
16. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
➢ Územné rozhodnutie (§ 39 a nasl.) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Povoľujúci orgán: Mesto Banská Štiavnica
➢ Stavebné povolenie (§§ 54 a nasl. a 120 ods. 1) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Povoľujúci orgán: Mesto Banská Štiavnica
➢ Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na
ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného
dvora podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Štiavnica
➢ Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 13 ods.
3 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vo veci územného
a kolaudačného rozhodnutia)
Príslušný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom
➢ Iné povolenia v zmysle stanovísk dotknutých orgánov.

17. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Z hľadiska charakteru a umiestnenia navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že by
prevádzkovanie činnosti vyvolalo vplyvy presahujúce štátne hranice SR.
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH
ÚZEMÍ
1.1. Vymedzenie hraníc dotknutého územia
Územie pre umiestnenie navrhovanej činnosti sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta
Banská Štiavnica. Prvky technickej infraštruktúry vo vzťahu k lokalite navrhovanej
činnosti sú nasledovné:
▪ JUH: miestna komunikácia - ul. Trate mládeže (pozdĺž a v tesnej blízkosti
juhozápadnej hranice pozemku) a prevádzková budova zvarovne a skladu
stavebnín (v tesnej blízkosti)
▪ VÝCHOD: areál stavebnej spoločnosti (v tesnej blízkosti pozemku), železničná
trať (vo vzdialenosti cca 200 m)
▪ SEVER: miestna komunikácia – ul. Eleny Maróthy-Šoltésovej (pozdĺž a v tesnej
blízkosti hranice pozemku), pozemok s rodinným domom (na druhej strane
pozemnej komunikácie)
▪ ZÁPAD: miestna komunikácia – ul. Eleny Maróthy-Šoltésovej (pozdĺž a v tesnej
blízkosti hranice pozemku)
V bezprostrednom susedstve pozemku s umiestnením navrhovanej činnosti (sever) sa
nachádzajú prevádzkové objekty technických služieb – mestského podniku a
nehnuteľnosť s obytnou funkciou (smer sever), smerom na východ sa nachádza
prevádzka spol. SimKor s.r.o. (stavebná činnosť), miestna komunikácia Eleny MaróthyŠoltésovej vedie k prevádzkovému areálu Stredného odborného učilišťa lesníckeho. V
susediacom objekte na ulici Trate mládeže (západným smerom) sa nachádza
prevádzkový objekt, v ktorom sídlia prevádzky obchodu a služieb. Rozmanitá funkčná
skladba, extenzívne funkčné využívanie priemyselných areálov (časti areálov bez
funkčného využitia, pričom charakteristiku územia významne určuje priestorové
usporiadanie objektovej sústavy bývalých Štiavnických strojární), čo sa premietlo do
neusporiadanej kompozične nezvládnutej chaotickej štruktúry. Na predmetné územie sa
vzhľadom na príslušnosť ku k.ú. Banská Štiavnica vzťahujú špecifiká ochrany a
manažmentu krajiny a pamiatok, podľa zákona č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji
územia Banskej Štiavnice a okolia. Lokalita nie je súčasťou územia, na ktoré sa vzťahuje
Nariadenie vlády č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica. V zmysle
územnoplánovacej dokumentácie a súvisiacich regulatívov priestorového usporiadania a
funkčného využitia územia platného územného plánu mesta Banská Štiavnica (Zmeny a
doplnky č. 7 - schválené uznesením č. 54/2017 zo dňa 31. 5. 2017, neskôr
v aktualizovanom znení ZaD č. 8) sa jedná o lokalitu s dominantnou funkciou: výrobné
územie – súčasť urbanistického obvodu UO 7 – P, Šachta František – stanica. Tento
urbanistický obvod s prevahou priemyselného funkčného využitia, doplnenou funkciou
občianskej vybavenosti a bývania individuálneho charakteru. Vlastná lokalita je súčasťou
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funkčno–priestorového bloku 7-2.
Obrázok č. 3:
Okraj pozemku so susediacou prevádzkovou budovou z ul. Trate mládeže

Obrázok č. 4:
Pozdĺžny profil pozemku navrhovanej činnosti s ulicou E. Maróthy-Šoltésovej
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Obrázok č. 5:
Detail pozemku s nadzemným elektrickým vedením

Obrázok č. 6:
Susediaci pozemok technických služieb mesta na severnej strane
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Obrázok č. 7:
Východný okraj pozemku – vpravo vjazd do areálu prevádzky spol. SimKor s.r.o.
kopírujúci hranicu pozemku navrhovateľa z miestnej komunikácie
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1.2. Geomorfologické pomery
Z hľadiska regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr & Lukniš,
1986) je oblasť prieskumného územia súčasťou Alpsko – Himalájskej sústavy,
subprovincia – Vnútorné Západné Karpaty, oblasť – Slovenské stredohorie, celok –
Štiavnické vrchy, podcelok – Sitnianská vrchovina, časť - Štiavnická brázda.
Súčasná tvarová charakteristika územia je výsledkom dlhotrvajúceho zložitého procesu,
počas ktorého na zemský povrch pôsobili spočiatku endogénne sily (tektonická aktivita,
vulkanická činnosť) a neskôr exogénne sily (voda, vietor, ľad, mráz, človek). Súčasný
reliéf je od pôvodného sopečného reliéfu značne odlišný. Produktom tohto obdobia bol
hladko modelovaný zarovnaný reliéf – stredohorská roveň, ktorej zvyšky nachádzame v
štiavnických vrchoch i dnes (Sitnianske predhorie, južná vrcholová časť Skaliek,
plošinaté chrbty medzi Vysokou a Richňavskými jazerami, nad Pukancom a Rybníkom ).
Morfologicky sú veľmi výrazné lávové prúdy často so skalnými formami, ktoré kontrastujú
s hladko modelovaným reliéfom na pyroklastikách. V dôsledku pestrej mozaiky rôzne
odolných sopečných hornín eróznych a denudačných procesov Štiavnické vrchy
predstavujú pestrý, horizontálne silne rozčlenený reliéf so striedajúcimi sa horskými
rázsochami a chrbtami, poklesnutými brázdami, plytšími a hlbšími dolinami. (M. Slámová
a kol., 2020)

Obrázok č. 8: Geomorfologické členenie širšieho územia (Mazúr a Lukniš, 1986)

Zdroj: Konečný, V. at al. (1998)

17

Zariadenie na zber kovového šrotu a starých vozidiel
Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Obrázok č. 9: Geologická mapa širšieho územia

Zdroj: Konečný, V. at al. (1998)

Štiavnický stratovulkán predstavuje najrozsiahlejšiu vulkanickú štruktúru na vnútornej
strane karpatského oblúka. Na geologickej stavbe širšieho okolia hodnoteného územia
sa podielajú horniny kryštalinika, mezozoika, sedimenty neogénu a kvartéru. Neogén je
tvorený vulkanickým komplexom, ktorý predstavujú pyroklastiká andezitov v amfibolickobiotitickom vývoji.
Vývoj štiavnického stratovulkánu v období bádenu až sarmatu (interval cca pred 15,0 –
11,0 mil. rokov) sa uskutočnil v priebehu piatich hlavných vývojových etáp, ktoré striedali
obdobia dočasného vulkanického pokoja. V spodnom sarmate (cca pred 13 až 12 mil.
rokov) v dôsledku obnovenej vulkanickej aktivity z viacerých eruptívnych centier vznikli
na svahu stratovulkánu a v oblasti kaldery menšie vulkány. (Konečný, V., 2008)
Strednú stratovulkanickú stavbu – 3. etapu bádenu predstavuje vrchný báden - spodný
sarmat zahŕňa formovanie kaldery vo vrcholovej časti stratovulkánu. Subsistencia kaldery
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prebiehajúca s explozívno-efuzívnou a extruzívnou aktivitou biotiticko-amfibolických
andezitov studenskej formácie, bola kompenzovaná uložením vulkanických produktov.
Po explozívnej fáze, ktorú charakterizovali prevažne erupcie pemzovo-popolových
prúdov a freatomagmatická aktivita nasledovali výlevy (efúzie) láv striedajúce sa
s explozívnou aktivitou. Vznik a rast lávových kôp (extruzívnych dómov) bol sprevádzaný
dezintegráciou a brekciáciou (nepravidelnými prienikmi) povrchových častí s hromadením
úlomkovitého materiálu v ich bezprostrednom okolí, prerušovaný tiež explozívnou
deštrukciou so vznikom pyroklastických prúdov. Extruzívne efuzívne formy charakterizujú
geologické podložie v okolí navrhovanej činnosti. Z hľadiska prítomnosti kvartérnych
sedimentov identifikujeme v území navrhovanej činnosti deluviálno-fluviálne sedimenty Splachové (ronové) hliny. (pozri Konečný, V. et al., 1998)
1.3. Pôdne pomery
Pedologicky je možné územie navrhovanej činnosti a okolia charakterizovať
prítomnosťou troch pôdnych typov: 1. Rendziny a Kambizeme rendzinové (kultizemné
rendzinové), 2. Kambizeme podzolové (kultizemné podzolové) a kambizeme modálne
(kultizemné) kyslé, 3. Andozeme modálne kyslé, Kambizeme andozemné a Kambizeme
modálne kyslé.
1.4. Klimatické pomery
V zmysle klimatickej klasifikácie patrí záujmové územie do teplého, mierne vlhkého
okrsku s chladnou zimou. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje v intervale 900 až
1000 mm (M. Lapin, P. Faško, M. Melo, P. Šťastný, J. Tomlain in Miklós et al., 2017).
Tabuľka č. 4: Vybrané klimatické charakteristiky
Klimatické oblasti:
(pozorované obdobie 1961 – 1990)
Globálne žiarenie za rok:
(pozorované obdobie 1961 – 1990; Tomlain, Hrvoľ, 2002 in Atlas krajiny SR)
Priemerný ročný počet dní s hmlou
Priemerná teplota vzduchu v januári (°C)
Priemerná teplota vzduchu v júli (°C)
Priemerná ročná teplota aktívneho povrchu pôdy (°C)
Priemerný úhrn zrážok v januári (mm)
Priemerná ročná hodnota radiačného indexu sucha (Bo/LR), za obdobie
1961-1990 (porovnanie úhrnu zrážok a energie z radiačnej bilancie)
Počet vykurovacích dní v roku
Absolútne mesačné maximum zrážok (mm), priemer za r. 1951-2000
Priemerný ročný úhrn zrážok, priemer za r. 1961-1990 (mm)
Priemerný úhrn zrážok v júli (mm)
Priemerná teplota vzduchu za rok (°C)
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou, priemer za r. 1961-1990
Zaťaženie územia prízemnými inverziami, za obdobie 1961-1990
Hodnota klimatického ukazovateľa zavlaženia (mm),
priemer za r. 1961-1990
Zdroj: https://app.sazp.sk/atlassr/#

Teplý, mierne vlhký
okrsok, s chladnou
zimou
1150 – 1200 kWh.m-2
70 – 300
-4 / -5
14 - 16
7-8
50 - 60
0
240 – 280
250-300
800 – 900
60 - 80
4-6
80 - 100
málo inverzné polohy
-200 -400
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1.5. Hydrologické pomery
Povrchové vody
Z hydrologického hľadiska sa záujmové územie nachádza v čiastkovom povodí rieky Ipeľ
(číslo HP:4-24). Územím prebieha hronsko–ipeľská rozvodnica. Zo Skalky rozvodnica
čiastkového povodia Ipľa vedie k Počúvadlianskemu jazeru, ktoré obchádza najskôr zo
západu a potom zo severu, na Petrovom vrchu (948 m n. m.) sa otáča na severozápad.
Vzhľadom na to, že podložie územia je tvorené málo bohatými horninami na vodu, čo
v kombinácii s pomerne teplým podnebím (dlhodobá hodnota výparu na úrovni 80%)
vplýva na pomerne veľký odtok, zastúpenie povrchových vôd nie je vysoké. Cez kataster
Banskej Štiavnice v južnej expozícii (povodie Ipľa) pretekajú dva potoky - Štiavnický a
Štefultovský. Vody v potoku Štiavnička sú kontaminované ťažkými kovmi, pred vstupom,
ale aj po výstupe z ČOV. V katastrálnom území mesta pramení vodný tok Štiavnica (č. 424-03-078), táto preteká mestskou časťou Sitnianska a Štefultov. Územím mesta
preteká Štiavnický potok (podzemným systémom štôlní), v južnej časti intravilánu mesta
tečie v otvorenom neupravenom koryte. (PHSR, 2019) Územie navrhovanej činnosti je
od vodného toku Štiavnica vzdialené cca 100 m na západ.
Chemický stav útvarov povrchových vôd
Obrázok č. 10: Chemický stav útvarov povrchových vôd

Zdroj: Environmentálna regionalizácia SR 2016

Základom hodnotenia chemického stavu útvarov povrchových vôd sú špecifické
znečisťujúce látky, ktoré sú definované ako znečistenie spôsobené prioritnými látkami.
Pri ich hodnotení sa uplatňujú smernice EÚ. Hodnotenie chemického stavu vôd
pozostávalo z posúdenia výskytu 41 prioritných látok vo vodných útvaroch povrchových
vôd. Súlad výsledkov monitorovania s Environmentálnou normou kvality (ENK)
predstavuje súlad s požiadavkami pre dobrý chemický stav.
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Podľa RSV „dobrý stav povrchovej vody“ znamená stav, ktorý dosahuje útvar povrchovej
vody, ak je jeho ekologický a jeho chemický stav aspoň „dobrý“.
Ekologický a chemický stav útvarov povrchových vôd v širšom okolí navrhovanej činnosti
je obtiažne stanoviť vzhľadom na absenciu monitoringu. Územie sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti lokalít s pozostatkami banskej činnosti alebo nakladania
s ťažobným odpadom, čo poukazuje na nepriaznivý ekologický stav prostredia.
Podzemné vody
V zmysle Prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom
plánovaní, vodnými útvarmi podzemnej vody v území sú hydrogeologické rajóny
Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria (V 088) a Neovulkanity
južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria (označenie: V 093).
Chemický stav podzemných vôd
Z hľadiska hodnotenia chemického stavu predkvartérnych útvarov podzemných vôd
v dotknutej oblasti, podľa údajov z environmentálnej regionalizácie, sa tento klasifikuje
ako „dobrý“.
Obrázok č. 11: Chemický stav útvarov podzemných vôd

Zdroj: Environmentálna regionalizácia SR 2016

1.6. Biotické pomery
Flóra
Riešené územie spadá z hľadiska fytogeografického členenia (Futák, 1966) do oblasti
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry
(Praecarpaticum), kde v rámci fytogeografického okresu Slovenské stredohorie –
Štiavnické vrchy tvoria samostatnú fytogeografickú jednotku.
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Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník, 2002) sa širšie územie
nachádza na hranici bukovej zóny, štiavnického okresu a dubovej zóny, podzóny horskej,
oblasti sopečnej, okresu: Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, podokresu Štiavnické
vrchy, východného obvodu.
Súčasná potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných
klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope),
bez vplyvu činnosti človeka. Súčasná rekonštruovaná prirodzená vegetácia je
predpokladanou vegetáciou, ktorá by pokrývala určité miesto bez vplyvu ľudskej činnosti
počas historického obdobia.
Záujmové územie je súčasťou urbanizovanej lokality s dominantným zastúpením
prevádzok priemyslu a služieb.
V širšom okolí záujmového územia boli z hľadiska výskytu potenciálnej prirodzenej
vegetácie identifikované nasledovné jednotky: dubové lesy na kyslých podložiach,
karpatské dubovo-hrabové lesy a bukové a jedľovo-bukové lesy (vo vyšších polohách).
Fauna
S ohľadom na zoogeografické členenie Slovenska patrí sledovaná oblasť do
nasledovných celkov: 1. Terestrický biocyklus - Provincia listnatých lesov, podkarpatský
úsek (Jedlička, Kalivodová, Atlas krajiny SR 2002), 2. Limnický biocyklus –
Pontokaspická provincia, podunajský okres, stredoslovenská časť (Hensel, Krno, Atlas
krajiny SR 2002).
Tabuľka č. 5: Fauna v širšom okolí navrhovanej činnosti
sokol rároh (Falco cherrug), sokol lastovičiar (Falco subbuteo), sokol
sťahovavý (Falco peregrinus), orol krikľavý (Aquila pomarina), jariabok
hôrny (Bonasa bonasia), ďateľ čierny (Dryocopus martius), lelek lesný
(Caprimulgus europaeus), sova lesná (Strix aluco), kuvik plačlivý
(Athene noctua), rybárik riečny (Alcedo atthis), vodnár potočný
Vtáky (vybr.)
(Cinclus cinclus), krkavec čierny (Corvus corax), sokol myšiar (Falco
tinnunculus), výr skalný (Bubo bubo), strakoš červenochrbtý (Lanius
collurio), dudok chochlatý (Upupa epops), muchárik červenohrdlý
(Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), ďateľ malý
(Dendrocopos minor)
rys obyčajný (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos), mačka divá
(Felis silvestris), jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus
Cicavce (vybr.) capreolus), sviňa divá (Sus scrofa), muflón hôrny (Ovis musimon), krt
obyčajný (Talpa talpa), veverica obyčajná (Sciurus vulgaris), plch
lesný (Dryomys nitedula), kuna hôrna (Martes martes)
fúzač alpský (Rosalia alpina), roháč veľký (Lucanus cervus),
nosorožtek (Oryctes nasicornis), krasoň jedľový (Eurythyrea
Hmyz (vybr.)
austriaca), bystrušky z rodu Carabus, motýle - jasoň chochlačkový
(Parnassius mnemosyne), vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius),
vidlochvost feniklový (Papilio machaon), netopiere (Chiroptera) 22
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podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), podkovár malý
(Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myotis),
večernica malá (Pipistrellus pipistrellus Schreber)
jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), slepúch lámavý (Anguis fragilis),
Plazy
užovka hladká (Coronella austriaca), jašterica zelená (Lacerta viridis),
a obojživelníky
skokan hnedý (Rana temporaria), ropucha obyčajná (Bufo bufo),
(vybr.)
salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

1.7. Chránené územia, vzácne a ohrozené druhy a biotopy
Lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou pamiatkovej rezervácie v zmysle Prílohy č.
1 Nariadenia vlády SR č. 280/2000 Z. z.o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.
V katastrálnom území Banská Štiavnica identifikujeme niekoľko chránených území
a ochranných pásiem.
V záujmovej lokalite, resp. širšom okolí sa nachádza 5 chránených území:
1.
CHKO Štiavnické vrchy (2. stupeň ochrany)
2.
CHA Arborétum Kysihýbel (3. stupeň ochrany)
3.
CHA Banskoštiavnická botanická záhrada (por. č. 7 podľa Prílohy č. 1 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 293/1996 Z. z.)
4.
CHA Banskoštiavnická kalvária (por. č. 8 podľa Prílohy č. 1 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 293/1996 Z. z.)
5.
CHA Michalské rašelinisko (4. stupeň ochrany)
6.
PR Kamenný jarok (5. stupeň ochrany)
Územia siete NATURA 2000
Územia európskeho významu
Územie zmeny navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho evidovaného územia
európskeho významu. Do katastrálneho územia mesta zasahujú aj chránené územia
európskeho významu Sitno (SKUEV 0216) a Suť (SKUEV 0265) v ktorých platí 2. stupeň
ochrany.
1. Sitno – SKUEV 0216
Rozloha:
935,557 ha
Správca územia: Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia: Banská Štiavnica, Beluj, Ilija, Počúvadlo, Prenčov
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité
stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
23
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9110 Kyslomilné bukové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany Barbastella barbastellus, Bombina variegata,
Callimorpha quadripunctaria, Cucujus cinnaberinus , Lucanus cervus, Lynx lynx,
Pulsatilla grandis, Rhysodes sulcatus, Ursus arctos
2. Suť – SKUEV 0265
Rozloha:
9041,333 ha
Správca územia: Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :
Banky, Banská Belá, Banská Hodruša, Banská Štiavnica,
Hliník nad Hronom, Horné Opatovce, Hronská Breznica, Jalná, Kozelník, Ladomer,
Lehôtka pod Brehmi, Močiar, Repište, Sklené Teplice, Šášovské Podhradie, Teplá,
Vieska, Vyhne, Žakýl
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité
stanovištia Orchideaceae)
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany Barbastella barbastellus, Bombina variegata,
Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Cottus gobio, Limoniscus violaceus,
Lucanus cervus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis
emarginatus, Myotis myotis, Phengaris teleius, Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Rhodeus sericeus amarus, Rosalia alpina, Ursus arctos
Chránené vtáčie územia
Územie zmeny navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho evidovaného
chráneného vtáčieho územia.
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Ramsarské lokality
V okolí navrhovanej činnosti nie sú definované.
Iné biotopy
Biocentrá:
1. Kamenná dolina – Handrlová, 2. Zlatý vrch, 3. Končiar–Jelenia skala, 4. Kajchýbel, 5.
Bančianske jazero, 6. Humelajka, 7. Rudlov, 8. Amorozka, 9. Kozia stráň, 10. Jelšový
vrch, 11. Šobov, 12. Červená studňa, 13. Neišmentnerova záhrada, 14. Štôlna Michal,
15. Kalvária ( časť tvorí chránený areál), 16. Paradajz, 17. Botanická záhrada, 18.
Svätotrojičný vrch, 19. Kysihýbel, 20. Drienová, 21. Pri ihrisku, 22. Vladárova lúka.
Mokrade v katastri mesta: nie sú evidované.
Z hľadiska ochrany prírody celé riešené územie sa nachádza v prvom stupni ochrany
prírody a krajiny.
Ochranné pásma a iné chránené územia
Vodohospodársky chránené územia
Mesto Banská Štiavnica je zásobované vodou z verejného vodovodu, resp.
z vodárenskej nádrže Vyhnianskej vodohospodárskej sústavy – tajchu Rozgrund
(Štiavnické jazero, orig. Rossgrunder Teich) s vymedzením pásiem hygienickej ochrany
1. - 3.
Iné ochranné pásma
Ochranné pásmo nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochranné pásmo sa definuje ako
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie
spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb
a majetku: 10 m, z dôvodu nadzemného elektrického v priestore navrhovanej činnosti.
Navrhovateľ bude musieť taktiež dodržať technické a bezpečnostné podmienky
k umiestneniu zariadenia od prevádzkovateľa distribučnej siete na predchádzanie
poškodenia plynárenských zariadení a taktiež stanoviská príslušných prevádzkovateľov
telekomunikačných zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách k možnému styku stavebných objektov zariadenia.
2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA
Predmetná lokalita sa nachádza v krajine, kde sa vyskytujú špeciálne – historické
krajinné štruktúry súvisiace s banskou činnosťou. Tradičná banícka krajina obsahuje
kultúrne, historické a technické pamiatky svetového významu. Osobitný význam majú
vodné nádrže, tzv. tajchy zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. V najbližšom okolí navrhovanej činnosti sa nachádzajú 2 Komorovské tajchy
(orig. Hűtter Teiche), postavené pre potreby Hornej Huty a ako doplnkový zdroj vody pre
stúpy v Antonskej doline (nachádzajú sa vo vzdialenosti 810 m od lokality navrhovanej
činnosti juhovýchodným smerom). Uvedené tajch sú súčasťou Štiavnickej
vodohospodárskej sústavy, ktorú tvorí 8 tajchov (v 5 vodohospodárskych podsústavách –
Vodárenská, Štiavnická, Klingerštôlnianska, Komorovská a Michalštôlnianska). Tajchy
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plnili nielen banský účel, ale v niektorých prípadoch aj vodárenskú funkciu.
Širšie predmetné územie patrí do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy s
celoplošným 2. stupňom ochrany (zriadená Vyhláškou MK SSR č. 124/1979 Zb. zo dňa
22. septembra 1979 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.). Štiavnické vrchy sú
najväčšie sopečné pohorie Západných Karpát s lokálnym výskytom najmä andezitových
brál a výstupom pyroklasitckých prúdov a sú charakteristické prelínaním teplomilných
prvkov flóry a fauny s karpatskými horskými prvkami. Toto však charakterizuje širšie
okolie urbanizovaných plôch sídelného celku.
Z hľadiska zaradenia vlastnej lokality navrhovanej činnosti podľa stupňa hemeróbie
(miery antropogénneho vplyvu na ekosystém) uvádzame, že sa jedná o metaheneróbny
stupeň písm. a) úplne urbanizované plochy, zastavané budovami, technickými dielami,
asfaltové a betónové plochy nepreniknuteľné pre korene rastlín, s označením:
devastovaný, stupeň ekologickej stability: O.
V zmysle klasifikácie RÚSES okresu Banská Štiavnica územného systému negatívnych
faktorov (ÚSNF) – tzv. jadier a plôch, sa lokalita umiestnenia navrhovanej činnosti
kategorizuje ako jadro a plocha ÚSNF I. rádu.
Do tejto kategórie sú zaradené o.i. všetky priemyselno-technické prvky krajinnej štruktúry
– priemyselné areály tvoria výraznú bariéru pre migráciu bioty. Predstavujú tiež
významný sekundárny stresový faktor.
3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ
HODNOTY ÚZEMIA
K 31.12.2019 bolo na území mesta Banská Štiavnica evidovaných 10 004 obyvateľov.
Z hľadiska demografických trendov charakterizuje Banskú Štiavnicu úbytok, resp.
stagnácia počtu obyvateľstva, pričom uvedený trend potvrdzujú údaje o vývoji počtu
obyvateľov v prierezovom období.
Tabuľka č. 6:
Vývoj počtu obyvateľov vo vybraných rokoch v období r. 2001 až 2019
Názov ukazovateľa
Počet obyvateľov
Zdroj: Štatistický úrad SR

Rok 2001

Rok 2011

Rok 2015

Rok 2019

10 874

10 409

10 184

10 004

Počtom 645 276 obyvateľov k 31. 12. 2019 Banskobystrický kraj predstavoval 11,8 %
podiel slovenskej populácie. Hustota osídlenia kraja 68 obyvateľov na km2 je najnižšia zo
všetkých krajov. Okres Banská Štiavnica patrí medzi redšie osídlené okresy kraja. Jedná
sa o región prevažne vidieckeho charakteru so zastúpením vidieckeho obyvateľstva na
úrovni cca 30 %. Hustota obyvateľstva v okrese Banská Štiavnica je 54,97 obyv./km²,
v meste je táto hodnota na úrovni 214,04 obyv./km².
Ukazovateľ miery prirodzeného prírastku obyvateľstva bol v r. 2018 pre okres Banská
Štiavnica v intervale -1,9 – 0,0 ‰ (priemer SR: 0,6 ‰).
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Ukazovateľ miery migračného prírastku bol v r. 2018 pre okres Banská Štiavnica v
intervale -4,9 - -2,0 ‰ (priemer SR: 0,7 ‰).
Ukazovateľ priemerného veku bol v r. 2018 pre okres Banská Štiavnica v intervale 40,1 –
42,0 (priemer SR: 40,8 rokov).
Z hľadiska živorodenosti v r. 2018 bol okres Banská Štiavnica s intervalom 9,1 – 10,0 ‰
ľahko pod priemerom SR (10,6 ‰).
Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry obyvateľov mesta, podľa štatistických údajov z r. 2012
(10 360 obyvateľov), bez vzdelania – 14,3%, základné vzdelanie – 11,9%, učňovské
vzdelanie (bez maturity) – 14,2%, úplné stredné odborné (s maturitou) – 19,6%, úplné
stredné všeobecné – 5,3%, VŠ (2. stupeň) – 15,9%, VŠ doktorandské – 0,7%
obyvateľov.
Významným demografickým faktorom je ukazovateľ starnutia obyvateľstva –
z uvedeného hľadiska je v posledných rokoch možné, vzhľadom na zvyšujúci sa podiel
obyvateľov v postproduktívnom veku a naopak pokles osôb predproduktívneho veku,
konštatovať posun k regresívnemu typu populácie. Na úbytku obyvateľstva a podieľa
taktiež faktor migrácie.
4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA
V zmysle environmentálnej regionalizácie (rok 2010) ako výstupu procesu priestorového
členenia krajiny, na základe stanovených kritérií a vybraných súborov environmentálnych
charakteristík, podľa kvality stavu a tendencie zmien dotknutého životného prostredia, sa
územie navrhovanej činnosti nachádza na rozhraní 2. a 3. stupňa kvality z 5 stupňovej
hodnotiacej škály, čo znamená vyhovujúcu až narušenú kvalitu životného prostredia.
Súčasne sa územie nachádza v Dolnopovažskej zaťaženej oblasti.
Obrázok č. 12: Syntetická mapa

ERS
Triedy úrovne životného prostredia:
I. prostredie vysokej úrovne
II. prostredie vyhovujúce
III. prostredie narušené
IV. + V. prostredie silne až extrémne znečistené

Zdroj: ŠOP SR
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4.1. Znečistenie ovzdušia
V dotknutom okrese Banská Štiavnica sa nevyskytuje oblasť riadenej kvality ovzdušia.
Na kvalitu ovzdušia v okolí navrhovanej činnosti majú vplyv zdroje znečisťovania na
území mesta, najmä energetické zariadenia (kotolne), technologické zdroje znečistenia
z priemyselnej činnosti (špeciálna výroba), automobilová doprava a lokálne kúreniská
(spaľovanie pevných palív). Kvalitu ovzdušia v meste Banská Štiavnici vo vzťahu
k vybraným mestám okolí je možné porovnať z údajov o emisiách a merných územných
emisiách za r. 2017.
Tabuľka č. 7:
Údaje o emisiách a merných územných emisiách základných znečisťujúcich látok
vypustených z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov v r. 2016
Mesto
Banská
Štiavnica
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad
Hronom

Merné územné emisie (t.km-2)
TZL
SO2
NO2
CO

TZL

Emisie (t)
SO2
NO2

5,006

2,626

5,669

10,132

0,02

0,01

0,02

0,03

67,216

672,078

665,849

217,180

0,09

0,89

0,88

0,29

29,968

403,543

223,375

134,279

0,07

0,95

0,53

0,32

176,645

2 973,985

705,164

18 437,417

0,34

5,75

1,36

35,62

CO

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v SR (SHMU, 2017)

Tabuľka č. 8:
Údaje o emisiách a merných územných emisiách základných znečisťujúcich látok
vypustených z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov v r. 2017
Mesto
Banská
Štiavnica
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad
Hronom

Merné územné emisie (t.km-2)
TZL
SO2
NO2
CO

TZL

Emisie (t)
SO2
NO2

3,892

0,024

4,977

8,214

0,01

0,00

0,02

0,03

62,751

286,028

473,573

186,290

0,08

0,38

0,62

0,25

30,263

410,387

219,579

134,654

0,07

0,96

0,52

0,32

199,251

2 641,868

816,615

17 038,802

0,38

5,10

1,58

32,92

CO

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v SR (SHMU, 2018)

Tabuľka č. 9:
Údaje o emisiách a merných územných emisiách základných znečisťujúcich látok
vypustených z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov v r. 2018
Mesto
TZL
6,247
Banská
Štiavnica
54,773
Zvolen
20,796
Žarnovica
194,060
Žiar nad
Hronom

Emisie (t)
SO2
NO2

CO

Merné územné emisie (t.km-2)
TZL
SO2
NO2
CO

0,022

4,556

6,116

0,02

0,00

0,02

0,02

394,518

529,917

192,630

0,07

0,52

0,70

0,25

424,863

198,351

138,757

0,05

1,00

0,47

0,33

2 177,367

732,598

16 937,874

0,37

4,21

1,42

32,72

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v SR (SHMU, 2019)
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Emisie v okrese Banská Štiavnica zaznamenali v r. 2018 nárast v rámci tuhých
znečisťujúcich látok (TZL), pričom tieto tvoria dve hlavné skupiny: PM10 - častice
s priemerom od 2,5 do 10 µm, ktoré môžu ľahko prenikať do pľúcnych tkanív a spôsobiť
zdravotné problémy v oblasti srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy. Zdrojom týchto častíc
je zvírený prach z ciest, priemyselných závodov, spaľovanie tuhých látok či výfukové
plyny z motorových vozidiel, PM2,5 - častice s priemerom menším ako 2,5 µm a podobne
ako častice PM10 majú negatívny efekt na ľudské zdravie a hlavne na dýchacie cesty. Ich
zdrojom sú všetky druhy spaľovacích procesov, vrátane spaľovania dreva v ľudských
obydliach, energetika, procesy v poľnohospodárstve, automobilová doprava atď. Oxid
siričitý (SO2) - plynná látka, ktorá pôsobí dráždivo na sliznice dýchacích ciest a na očné
spojivky, je obsiahnutý vo výfukových plynoch spaľovacích motorov, vzniká aj pri
spaľovaní fosílnych palív alebo pri spracovávaní rúd obsahujúcich síru. Oxidy dusíka
(NOX) vznikajú v technických zariadeniach, v ktorých dochádza k spaľovaniu vo vzduchu
za vysokých teplôt, sú taktiež súčasťou výfukových plynov. Môžu spôsobiť mierne až
ťažké zápaly priedušiek alebo pľúc a taktiež sa podieľajú na poškodzovaní ozónovej
vrstvy, okysľovaní dažďových zrážok a tvorbe smogu. Oxid uhoľnatý (CO) je
produktom spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení
spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá, a je najškodlivejšou zložkou výfukových
plynov.
Tabuľka č. 10: Počet zdrojov znečisťovania ovzdušia a počet prevádzkovateľov
Počet
zdrojov

Mesto
Banská
Štiavnica
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad
Hronom

Počet
subjektov

Počet
zdrojov

2008

Počet
subjektov

Počet
zdrojov

2010

Počet
subjektov

Počet
zdrojov

2016

Počet
subjektov

Počet
zdrojov

2017

Počet
subjektov

2018

54

42

53

36

40

25

41

26

38

23

196
84
150

109
56
101

192
67
145

106
46
101

200
59
157

111
45
104

202
60
161

121
46
101

199
57
156

114
44
102

V období r. 2008 – 2018 je možné konštatovať permanentný pokles počtu zdrojov
znečisťovania ovzdušia v okrese Banská Štiavnica, čo je možné pripísať modernizácii
priemyselných technológií, ale aj zániku prevádzkovateľov.
Monitorovacie stanice
Na zabezpečenie podkladov pre hodnotenie kvality ovzdušia v aglomeráciách a zónach
meraním prevádzkuje SHMÚ ako poverená organizácia pre zákon o ovzduší Národnú
monitorovaciu sieť kvality ovzdušia (NMSKO). V roku 2018 bolo do uvedenej siete
zahrnutých 38 monitorovacích staníc (MS) s rôznym meracím programom, ktorý je
závislý na druhu a lokalizácii MS. Počet MS zohľadňuje požiadavky vyhlášky č. 244/2016
Z. z. o kvalite ovzdušia, na určenie najmenšieho počtu vzorkovacích miest na stále
merania koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. V okrese
Banská Štiavnica sa nenachádza automatizovaná monitorovacia stanica kvality ovzdušia.
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4.2. Znečistenie vôd
4.2.1. Povrchové vody
Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). Tento zákon vytvára podmienky na
všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov
a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd
a na ich účelné a hospodárne využívanie.
Kvalita vody v tokoch je ovplyvňovaná produkciou priemyselných a splaškových vôd a
intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou spojenou s používaním hnojív. V oblasti
znečisťovania a ohrozovania akosti povrchových a podzemných vôd v súčasnej dobe na
území celého okresu sa javí nedisciplinovanosť a nerešpektovanie zákonných noriem
obyvateľmi okresu a to hlavne vypúšťaním obsahu žúmp do povrchových a podzemných
vôd. Územie navrhovanej činnosti a jeho širšie okolie patrí do povodia Ipľa (číslo
hydrologického poradia 4-24-03-078). V tabuľke č. 10 sú uvedené všeobecné požiadavky
na kvalitu povrchových vôd v zmysle prílohy č. 1 (časť A) Nariadenia č. 269/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Tabuľka č. 11: Vybrané ukazovatele kvality vody na toku Štiavnica - miesto odberu:
Štiavnica – nad Sv. Antonom, (kód VÚ: SKI0026, r. 2019)
Ukazovateľ
Rozpustený kyslík (O2)
– mg/l
Biochemická spotreba
kyslíka (BSK-5) – mg/L
Chemická spotreba
kyslíka Cr (CHSKCr) –
mg/l
Reakcia vody (pH)
Teplota vody – 0C
Vodivosť – mS/m
Amoniakálny dusík (NNH4) – mg/l
Dusičnanový dusík (NNO3) – mg/l
Celkový fosfor (Pcelk.)
– mg/l
Celkový dusík (Ncelk.)
– mg/l

Minimum

Maximum

Priemer

Hodnota podľa NV
č. 269/2010 Z. z.

8,04 mg/l

11,85 mg/l

9,95

Viac ako 5,0

0,9

52,8

8,2

7

9,81

120,00

28,17

35

7,63
3,0
35,2

8,11
21,4
92,4

7,95
11,2
68,9

8,5
˂ 26
110

0,082

2,070

0,617

1

1,5

8,0

4,7

5

0,12

0,57

0,31

0,4

4,2

10,0

7,0

9

Zdroj: MŽP SR – SHMÚ, 2020
Legenda:
vyhovujúci stav

nevyhovujúci stav

Namerané výsledky prekročených ukazovateľov poukazujú na výrazný vplyv
antropogénnej činnosti. Výrazné prekročenie v ukazovateli amoniakálneho dusíka, ktorý
je anorganického pôvodu a pochádza zo splachov z pôd hnojených dusíkatými
hnojivami. Možno konštatovať, že na znečistení povrchových vôd majú vysoký podiel
najmä pozostatky z bývalej banskej a priemyselnej činnosti (najmä zvýšená koncentrácia
Zn, Pb, Cd), poľnohospodárskej výroby, priesaky zo skládok, poľných hnojísk a sídiel
s nevybudovanou kanalizáciou.
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Prekročená hodnota dusitanového dusíka kopíruje negatívny trend vo väčšine
čiastkových povodí. Hlavným zdrojom znečistenia vody dusitanmi, ako aj dusičnanmi, je
poľnohospodárstvo (prírodné a umelé hnojivá), priemyselný odpad (anorganický dusík
viazaný v zlúčeninách kovov) a splaškové vody. V zmysle NV SR č. 174/2017 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa za citlivé oblasti podľa § 33
vodného zákona sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd na území Slovenskej
republiky. Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú
poľnohospodársky využívané pozemky v obciach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č.
1 uvedeného nariadenia. Mesto Banská Štiavnica nie je zaradené podľa prílohy č.1
medzi zraniteľné oblasti.
4.2.2. Podzemné vody
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí širšie posudzované územie do dvoch
základných rajónov:
▪ V 088 IL00 - Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria subrajón povodia Ipľa
▪ V 093 - Neovulkanity južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria
Významnú kategóriu podzemných vôd v širšom okolí lokality predstavujú banské vody,
ktoré sú antropogénnogeogénne ovplyvnenými podzemnými vodami. Tieto vody však
nepredstavujú významné environmentálne riziko. ((Hudáček, M.- Kubičková, J., 2005))
Z hľadiska klasifikácie útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch v SÚP Dunaj
je možné tieto zaradiť ako Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa a jeho
prítokov (kód útvaru: SK1000800P).
Obrázok č. 13: Chemický stav útvarov podzemných vôd

Zdroj: Environmentálna regionalizácia SR (2016)
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Oblasť navrhovanej činnosti z hľadiska noriem kvality podzemnej vody je klasifikovaná
ako vyznačujúca sa zlým chemickým stavom. Uvedené potvrdzuje skoršie výsledky
monitoringu chemického stavu predkvartérnych útvarov podzemných vôd z hľadiska
monitorovania pesticídov. (Hornáčková Patschová a kol., 2013)
4.3. Znečistenie pôd
Najvýznamnejším faktorom znečistenia pôdy v okolí navrhovanej činnosti je jej
poľnohospodárske využitie, najmä v dôsledku aplikácie chemických prostriedkov a hnojív,
nepriamo môže byť kontaminácia pôdy spôsobená aj prevádzkou
miestnych
energetických zdrojov a tiež z dopravy.
Obrázok č. 14: Ekologická kvalita územia

Zdroj: Environmentálna regionalizácia SR (2016)

Katastrálne územie v širšom okolí navrhovanej činnosti je v škále kvality (min - max) 1. 5. charakterizovaná vysokým až veľmi vysokým koeficientom ekologickej kvality územia.
4.4. Poškodenie vegetácie a ohrozovanie živočíšstva
Z predchádzajúceho textu vyplýva, že vegetácia v záujmovom území a v jeho okolí je
imisiami poškodzovaná primerane k miere zaťaženia dotknutého ovzdušia emisiami
emitovanými v záujmovom území a jeho okolí z poľnohospodárskej výroby, energetiky
a dopravy.
4.5. Radónové riziko
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Objemová aktivita radónu (OAR) v ovzduší pobytových priestorov závisí od mnohých
faktorov, predovšetkým od použitého stavebného materiálu, geologického podložia
stavby, konštrukcie domu, jeho podpivničenia, spôsobu a intenzity vetrania miestností.
Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007 Z. z. je smerná hodnota na
vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia od radónu v pobytových priestoroch pre
existujúce stavby 400 Bq/m3 v priemere za rok, pre novostavby a zrekonštruované stavby
200 Bq/m3 v priemere za rok. Odporúčaná referenčná úroveň pre ročný priemer OAR
v pobytových priestoroch je podľa smernice 2013/59, ktorou sa stanovujú základné
bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku
ionizujúceho žiarenia, rovná 300 Bq/m3.
Zhodnotenie radónovej záťaže obyvateľstva vplyvom geologického podložia vyústilo do
spracovaní mapy radónového rizika pre celé územie SR v mierke 1 : 200 000, kde sú
vymedzené územia s nízkym, stredným a vysokým radónovým rizikom. Územie Banskej
Štiavnice sa nachádza v nízkom až strednom stupni radónového rizika.
4.6. Hluk
Všeobecne pozitívny vplyv dopravy prijímaný obyvateľstvom má tiež negatívnu stránku.
Doprava najmä znečisťuje ovzdušie a produkuje hluk, čo hlavne pociťujú obyvatelia sídiel
pozdĺž miestnych komunikácií. Zdrojmi nadmerných hladín hluku v meste Banská
Štiavnica vo vonkajších chránených priestoroch a chránených miestnostiach súvisí s
vysokou koncentráciou obyvateľstva, dopravných prostriedkov a aktivít najrozličnejšieho
charakteru (stacionárne zdroje hluku, služby, priemysel, kultúra, šport, zábava) v prípade
ich nevyhovujúceho umiestnenia, resp. bez technického zabezpečenia opatrení na
znižovanie hluku.
4.7. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a vplyv kvality životného prostredia na
človeka
Z hľadiska environmentálneho zdravia t.j. zdravia, ktoré je ovplyvnené životným
prostredím v riešenom území sa nenachádzajú vysoké hodnoty znečistenia zložkami
životného prostredia hlukom, ďalšími fyzikálnymi faktormi, negatívnymi prírodnými alebo
umelými javmi, predstavujúcimi riziko pre zdravie človeka krátkodobej alebo dlhodobej
expozícii. Pre mesto Banská Štiavnica je možné medzi faktory najviac poškodzujúce
životné prostredie zaradiť nasledovné:
▪ areály priemyselných závodov a skladov - negatívne vplyvy spočívajú najmä
v plošnom zábere, bariérovom efekte, produkcii emisií, odpadov, hluku, produkcii
odpadových vôd a pod.,
▪ intenzívne zastavané územie s prevažujúcou obytnou a obslužnou funkciou
(urbanizované areály) – bariérový vplyv, plošný záber. Sekundárne vplyvy –
produkcia odpadov,
▪ znečisťovanie vody, pôdy, ovzdušia z lokálnych kúrenísk,
▪ dopravné plochy a línie - cestné komunikácie s intenzitou dopravy nad 1000
voz./24 hodín), železnica - bariérový vplyv, znečistenie ovzdušia, hlukové
zaťaženie,
▪ umelo vybudované vodné nádrže a vodohospodárske stavby (kanály, hrádze,
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hate) – bariérový vplyv z hľadiska migrácie fauny,
▪ skládky odpadov a poľné hnojiská – bodové zdroje kontaminácie prostredia,
▪ elektrické nadzemné vedenia – bariérový vplyv (najmä VVN vedenia)
V Banskobystrickom kraji majú štatisticky najväčší podiel úmrtia na choroby obehovej
sústavy (najmä chronická ischemická choroba srdca, infarkt myokardu a cievne choroby
mozgu). Druhou najčastejšou príčinou úmrtia obyvateľov sú nádorové ochorenia.
Trendové štatistiky úmrtí a tiež epidemiologickú situáciu v období 2020 a 2021 výrazne
ovplyvňuje pôsobenie ochorenia COVID-19 (infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom
SARS-CoV-2 z rodu Betacoronavirus) v populácii.
Tabuľka č. 12: Komparatívne údaje o počte pozitívne testovaných na SARS-CoV-2
(prepočítaný na 10 000 obyvateľov)
Okres
Banská Bystrica
Bratislava
Banská Štiavnica
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Zvolen
Krupina
Levice
Celkový počet pozitívne
testovaných v SR

Počet pozitívne testovaných na SARS-CoV-2 ku
dňu 23.03.2021
817,8
673,6
301,9
492,2
397,8
564,8
337,2
333,4
350 551

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce/okresy_covid_prepocet.php

Obrázok č. 15: 7-dňový sumár pozitívnych PCR testov na 10 000 obyvateľov

Zdroj:
https://databezpatosu.sk/okresny-report-podrobny/?dbp_district=Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica

Z dôvodu pretrvávajúcej krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.
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stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na
území SR boli v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bližšie špecifikované vybrané
kompetencie regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vrátane pracoviska so sídlom
v Žiari nad Hronom. Je odôvodnený predpoklad, že zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti vrátane vývoja ukazovateľov počtu hospitalizácií a úspešnosti liečby
širokého spektra ochorení bude v r. 2021 determinované práve incidenciou ochorenia
COVID-19 a súvisiacou dynamikou vakcinácie obyvateľstva.

IV. ZÁKLADNÉ
ÚDAJE
O PREDPOKLADANÝCH
VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE
ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE
1. POŽIADAVKY NA VSTUPY
1.1. Záber pôdy
Areál navrhovanej činnosti je umiestnený na nezastavanom pozemku, v katastrálnom
území Banská Štiavnica na pozemkoch C-KN parc. č. 5400/1, 5400/39, 5400/38 vedené
ako dvor.
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta Banská Štiavnica. K záberu pôdy
realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde.
1.2. Spotreba vody
Stavba bude napojená na jestvujúci verejný vodovod.
V čase výstavby stavebných objektov a inštalácie potrebného vybavenia bude spotreba
pitnej vody viazaná prevažne na spotrebu vody stavebným personálom. Zariadenia
samotnej stavby budú dodávané vo forme jednotlivých komponentov a montované
priamo na mieste, pričom si ich inštalácia nebude vyžadovať spotrebu vody nad bežný
rámec. Priemerná denná potreba úžitkovej vody pre účely výstavby sa tak bude meniť aj
v závislosti na etape realizácie.
Realizácia vnútorného vodovodu bude tvoriť novú vodovodnú prípojku, ktorá sa napojí
na existujúci verejný vodovod.
Pitná a požiarna voda
Prívod vody bude riešený cez jestvujúcu šachtu v rámci areálu, kde bude umiestnené
meranie jej potreby. Presné technické podmienky budú stanovené prevádzkovateľom.
Prívod vody bude zaústený do SO04 Pracovná, sociálna bunka, kde bude sociálne
zariadenie. Predpokladá sa prevádzka s 2 pracovníkmi.
Bilancia potrieb vody (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z,)
Celková denná potreba vody je počítaná pre:
počet obyvateľov:
n = 2 osoby
spotreba vody:
Q = 120 l /os./ deň
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Priemerná denná spotreba vody:
Qp = n x Q = 2 x 120 = 240 litrov l / deň
Priemerná ročná spotreba vody:
Qr = 250 x Qp = 250 x 240 = 60000 l / rok = 60,0 m3 / rok
Potreba požiarnej vody zatiaľ nie je stanovená, bude špecifikovaná v projektovej
dokumentácií pre stavebné povolenie. Podrobenejší popis bude predmetom projektu
požiarnej dokumentácie v ďalšom stupni prípravy, ktorý bude vypracovaný v súlade
s právnymi požiadavkami.
1.3. Spotreba plynu
Nie sú požiadavky na spotrebu zemného plynu, keďže sa nebude využívať. Jestvujúce
plynové potrubie križuje vstup do areálu, preto bude v rámci stavebného konania
potrebné identifikovať podmienky ochrany tohto potrubia, ktoré stanoví SSP –Distribúcia
a.s.
1.4. Spotreba elektrickej energie
Prívod NN pre zariadenie bude z jestvujúceho rozvádzač z vedľajšej haly, kde bude
umiestnené aj podružné meranie. Prívod bude ukončený v rozvádzači RM, v areály
prevádzkovateľa. Odtiaľ bude riešené napájanie všetkých zariadení + osvetlenie areálu.
Predpokladané technické parametre:
• Hodnota hlavného ističa:
32 A
• Predpokladaný ročný odber elektriny:
3000,0 kWh
• Napäťová sústava:
3PEN~400V/230V,50Hz,TN-C-S
V rámci areálu je jestvujúce vzdušné vedenie VN, ktoré má ochranné pásmo 10,0 m, čo
je nutné rešpektovať pri príprave výstavby.
1.5. Surovinové zdroje
Využitie surovinových zdrojov je chápané v čase realizácie navrhovanej činnosti
v podobe inštalácie potrebného vybavenia, najmä v rozsahu potrebných stavebných
materiálov a technických komponentov vybavenia.
1.6. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Areál je priamo napojený na miestnu komunikáciu. Pre prevádzku navrhovanej činnosti
nie je potrebné zriaďovanie alebo rozširovanie ciest a navrhovaná činnosť neobmedzuje
prípadný rozvoj obecnej a miestnej dopravnej infraštruktúry.
Počas výstavby objektového príslušenstva bude zaťaženie dotknutých dopravných
komunikácií v rozsahu požiadaviek na prepravu technických komponentov inštalovaného
technologického vybavenia a materiálov na výstavbu jednotlivých stavebných objektov,
vrátane stavebných materiálov a odvozu odpadov. Presun dodávok sa uskutoční po
jestvujúcich komunikáciách. Areál zberného zariadenia bude komunikačne napojený na
miestnu komunikáciu – ul. Trate mláceže, pričom doprava bude zahŕňať naskladnenie
36

Zariadenie na zber kovového šrotu a starých vozidiel
Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

starých vozidiel a dovoz kovových odpadov a následný vývoz na ďalšie zhodnotenie
s predpokladanou frekvenciou vývozu 1-krát za mesiac. Stavba predpokladá výstavbu tzv.
určeného parkoviska pre staré vozidlá, parkovanie vozidiel zamestnancov bude v rámci
zabezpečených plôch v areáli.
1.7. Nároky na pracovné sily
V čase výstavby navrhovanej činnosti bude vytvorený bližšie nešpecifikovaný počet
pracovných miest, pričom tento sa bude meniť v závislosti na prebiehajúcej etape
výstavby.
V čase prevádzky súvisiacich činnosti sa očakáva vytvorenie celkom 2 nových
pracovných miest.
Ďalšie súvisiace pracovné miesta, ktorých výkon nebude viazaný výlučne na navrhovaný
areál, môžu vzniknúť v súvislosti so zabezpečovaním logistiky a obslužných činností.
2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH
2.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia
Prevádzka zariadenia na zber kovového šrotu a starých vozidiel nebude predstavovať
zdroj znečisťovania ovzdušia.
Počas výstavby
Dôjde k časovo obmedzenému a lokálnemu zaťaženiu ovzdušia emisiami zo spaľovacích
motorov nákladných automobilov a stavebnej techniky, v súvislosti s dopravou
jednotlivých komponentov technologického vybavenia a stavebných materiálov na miesto
určenia, ako aj v súvislosti so samotnou výstavbou. Rozsah etapy výstavby potrebných
stavebných objektov je však plošne pomerne obmedzeného charakteru, a spolu
s inštaláciou technologického vybavenia bude trvať cca 2 -3 mesiace.
2.2. Líniové a mobilné zdroje
V súvislosti s prevádzkou zariadenia na zber kovového šrotu a starých vozidiel vzniká
potreba dopravného zabezpečenia prevádzky. Toto dopravné zabezpečenie bude
ťažiskovo zahŕňať dovoz odpadov a starých vozidiel a ich odvoz zo zariadenia.
2.3. Odpadové vody
Počas realizácie budú vznikať odpadové vody splaškové, v množstvách odpovedajúcich
spotrebe pitnej vody pre sociálne účely.
Počas prevádzkovania budú vznikať splaškové vody a vody z povrchového odtoku.
Splaškové vody:
Bilancia splaškových vôd je vypočítaná podľa spotreby vody v zmysle Vyhlášky MŽP SR
č. 684/2006 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na
návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Priemerná ročná spotreba vody:
Qr = 250 x Qp = 250 x 5240 = 60,0 m3 / rok
kde
Qp
je priemerná denná potreba vody
240 l / deň
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Zrážkové vody:
Bilancia zrážkový vôd je vypočítaná podľa plôch ktoré sú riešené ako odkanalizované
v zmysle STN 73 6760. Sú to:
- Plocha strechy SO01 Sklad starých vozidiel a manipulačnej techniky: 116,0 m2
- Plocha manipulačných plôch v rámci SO03 Manipulačné a spevnené plochy, ktoré sú
zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok: 485,0 m2
Qdst =
r . ψ . A
Qdst = 0,025 x 1 x (116 + 485) m2 = 15, 33 l/s
kde:
r
je výdatnosť dažďa v [l/s.m2]
0,025
ψ
súčiniteľ odtoku zrážkovej vody 1,0
A
plocha strechy [m2]
143,30
Odvedenie dažďových a splaškových vôd bude riešené spoločnou združenou
kanalizáciu, ktorá sa cez kontrolnú šachtu napojí na verejnú kanalizáciu, ktorá
prechádzka areálom.
2.4. Odpady
Počas realizácie výstavby navrhovanej
činnosti sa predpokladá vznik odpadov
charakteristických pre stavebnú činnosť. Všetky vznikajúce stavebné odpady budú
triedené a prednostne zhodnocované. Nezhodnotiteľný odpad bude zneškodňovaný na
základe platných právnych predpisov. V prípade vzniku nebezpečných odpadov budú
v súlade so zákonom skladované podľa ich kategórií v nádobách na to určených.
Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov bude zabezpečené externými firmami
vlastniacimi oprávnenie k takejto činnosti. Doklady o odpadov vzniknutých realizáciou
stavby budú zosumarizované a predložené ku kolaudačnému konaniu.
Tabuľka č. 13: Vznik odpadov pri výstavbe
Katalóg.
číslo

Katalógový názov
odpadu

Kategória

Množ.
t/rok

Spôsob
nakladania

17 01 07 Stavebná suť

O

2

D1

17 05 06 Výkopová zemina

O

3

D1

Legenda: O - ostatný odpad,
D1 – uloženie do zeme alebo na povrch zeme

Odpady, ktoré budú vznikať v súvislosti s prevádzkou zberného dvora pre kovový
šrot a staré vozidlá sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 14: Vznik odpadov pri prevádzke
Číslo skupiny,
Názov skupiny,
podskupiny podskupiny a druhu
a druh odpadu
odpadu
08 03 18

Odpadový toner do
tlačiarne iný ako
uvedený v 08 03 17

Pôvod odpadu/
miestov vzniku

Kategória
odpadu

Administratívna činnosť

O

Množstvo
t/rok

Spôsob
nakladania

0,2

R3
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13 05 08

15 01 10

15 02 02
16 01 03

Zmesi odpadov z
lapačov piesku a
odlučovačov oleja z
vody
Obaly obsahuj. NL
alebo kontaminované
NL
Absorbenty, filtračné
materiály, handry na
čistenie
Opotrebované
pneumatiky

Čistenie odlučovača
ropných látok

N

0,5

Obalové materiály

N

0,1

Servis a údržba
prevádzky

N

0,1

Zber starých vozidiel

O

0,5

R3

D8

D1

D1

16 01 07

Olejové filtre

Zber starých vozidiel

O

0,2

R3

16 01 13

Brzdové kvapaliny

Zber starých vozidiel

N

0,1

R1

Zber starých vozidiel

N

0,1

R1

Obalové materiály

O

12

R3

16 01 14
15 01 01

Nemrznúce kvapaliny
obsahujúce
nebezpečné látky
Obaly z papiera
a lepenky

R3

15 01 02

Obaly z plastov

Obalové materiály

O

9

15 01 04

Obaly z kovu

Obalové materiály

O

0,3

R4

20 01 21

Žiarivky

Servis osvetlenia

N

0,005

R5

N

0,05

R4

O

0,05

R4

20 01 35

20 01 36

Vyradené elektrické
a elektronické
zariadenia
Vyradené elektrické
a elektronické
zariadenia

Servis chladiacich
a mraziacich zariadení
Servis ostatných
zariadení

Legenda: O - ostatný odpad, N – nebezpečný odpad, D – zneškodňovanie, R – zhodnotenie
R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R3 – recyklácia alebo spätné získanie organických zlúčenín
R4 – recyklácia alebo spätné získanie kovov a kovových zlúčenín
D1 – uloženie do zeme alebo na povrch zeme
D8 – biologická úprava

POPIS SPÔSOBU NAKLADANIA S ODPADOM
Odpady bežného prevádzkového charakteru, napr. komunálny odpad, obalový odpad,
žiarivky, použité absorbenty, handry kontaminované NL a pod., vznikajú v množstvách
neprekračujúcich bežný rámec. Prevádzkovateľ s týmito odpadmi musí nakladať
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a zabezpečiť ich začlenenie do systému
zavedeného triedeného zberu, a ich odvoz a zneškodňovanie alebo zhodnocovanie len
organizáciami s príslušným oprávnením.
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2.5. Hluk a vibrácie
Počas výstavby budú emisie hluku a prípadných vibrácií pochádzať z dvoch typov
zdrojov:
A) z líniových zdrojov akými sú napr. presun nákladných automobilov s materiálom po
príjazdových komunikáciách
B) zo stacionárnych zdrojov akými sú napríklad popojazdy nákladných automobilov
alebo prevádzka niektorých zariadení (hladiny hluku sú uvažované vo vzdialenosti 1
m od obrysu zdroja):
hladina hluku LA (dB)
➢ nákladný automobil
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Tento hluk má výrazne premenlivý až prerušovaný charakter. Možná je aj superpozícia
jednotlivých zdrojov hluku.
Najvyššie prípustné hodnoty hladiny hlukovej expozície podľa jednotlivých druhov
činnosti na pracoviskách sú uvedené v NV SR č.115/2006 Z. z., o minimálnych
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou hluku – príloha č. 2.

Prípustné hodnoty hluku musia plniť požiadavky vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
2.6. Žiarenie a iné fyzikálne polia
V súvislosti s prenosovými trasami elektrickej energie a elektromagnetického vlnenia
z nich emitovaného, to je dostatočne eliminované už samotným obalom kábla.
2.7. Zápach a iné výstupy
Je možné konštatovať, že nie je predpoklad vzniku stavu obťažujúceho alebo
ohrozujúceho dotknuté obyvateľstvo.
2.8. Doplňujúce údaje
Vzhľadom k jestvujúcej prevádzke navrhovanej činnosti s tým, že dodatočné zmeny
a úpravy prevádzkovateľ nepredpokladá, sa doplňujúce údaje neuvádzajú.

3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
3.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Dotknutým obyvateľstvom sú najmä vlastníci susedných nehnuteľností, avšak z hľadiska
posúdenia možného konfliktu ochrany iných záujmov nebolo identifikované potenciálne
ani faktické ohrozenie práv vyplývajúcich z vlastníctva týchto nehnuteľností. Navrhovaná
40

Zariadenie na zber kovového šrotu a starých vozidiel
Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

prevádzka zariadenia sa nachádza v okrajovej časti okresného mesta. Miesto stavby je
voľnou plochou v blízkosti prevádzkovej haly zvarovne a skladu stavebnín a funkčne
korešponduje s objektovou sústavou v okolí.
Počas prevádzky objektu bude dochádzať k priamym aj nepriamym vplyvom na
dotknuté obyvateľstvo.
K pozitívnym vplyvom na obyvateľstvo patrí nepochybne vytvorenie dvoch trvalých
pracovných miest.
Za pozitívne vplyvy nepriameho charakteru nielen vo vzťahu k obyvateľom mesta Banská
Štiavnica možno pokladať využitie dotknutého územia, keď budú nevyužité plochy
zmenené s vybudovaním technickej infraštruktúry a s výrazným environmentálnym
aspektom užívania priestoru – predchádzaním vzniku odpadov zo starých vozidiel
a zhromažďovaním pred ich následným zhodnotením a elimináciou vzniku miest
s nezákonným uložením odpadu v katastrálnom území mesta a v širšom okolí.
Medzi negatívne vplyvy navrhovanej činnosti patria v určitej miere emisie znečisťujúcich
látok a hluku do okolitého prostredia a zvýšená dopravná záťaž dotknutej lokality
súvisiaca s charakterom prevádzky (dovozu a odvozu vozidiel).
3.2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery
Konštrukčné riešenie stavebných objektov (manipulačných a spevnených plôch so
zabezpečením proti úniku znečisťujúcich látok) musí byť realizované s dôrazom na
vylúčenie potenciálnych negatívnych vplyvov na horninové prostredie. Vzhľadom na
charakter predmetnej prevádzky, sa kontaminácia horninového podložia cudzorodými
látkami dá potenciálne očakávať len v prípade havarijných situácií v podobe úniku
znečisťujúcich látok, s ohľadom na čo bude
riešené jej príslušné havarijné
zabezpečenie.
Predmetná činnosť nemá vplyv na ložiská nerastných surovín a geologické pomery
v lokalite. Endogénne geodynamické javy, vyjadrené ako seizmické ohrozenie lokality,
musí byť zohľadnené pri projektovaní stavebných objektov.
V rámci posudzovaných činností podľa tohto zámeru sa nepredpokladá priamy vplyv na
miestne geomorfologické pomery.
3.3. Vplyvy na klimatické pomery
Prevádzkou činnosti nedôjde k zastavaniu ornej pôdy, dôjde k čiastočnej zmene
emisných pomerov. Realizáciu zámeru v porovnaní so súčasným stavom v oblasti
klimatických pomerov hodnotíme ako akceptovateľnú.
3.4. Vplyvy na ovzdušie
Počas výstavby činnosti bude ovzdušie lokality dočasne zaťažované emisiami
z dopravy stavebného materiálu a zo stavebných strojov a zariadení. zdrojov
znečisťovania ovzdušia súvisiacich s automobilovou dopravou.
Počas prevádzkovania činnosti bude ovzdušie lokality zaťažované najmä emisiami zo
zdrojov znečisťovania ovzdušia súvisiacich s automobilovou dopravou. Širšie záujmové
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územie je významnejšie zaťažované rovnako hlavne emisiami z vykurovania domácností
v obytných zónach, emisiami z dopravy a emisiami z poľnohospodárskej činnosti.
Celkovo je tak možné, vzhľadom k množstvám emitovaných znečisťujúcich látok
z navrhovanej činnosti, k zabezpečeniu ich rozptylu, ako aj k celkovému nízkemu
imisnému zaťaženiu dotknutého územia, konštatovať, že nie je predpoklad neprimeranej
miery vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia.
3.5. Vplyvy na vodné pomery
Počas realizácie budú vznikať odpadové vody splaškové, v množstvách odpovedajúcich
spotrebe pitnej vody pre sociálne účely.
Počas prevádzkovania budú vznikať splaškové vody a vody z povrchového odtoku.
Tieto budú odvádzané kanalizáciou.
3.6. Vplyvy na pôdu
Realizácia zariadenia nevyžaduje záber pôdy.
Kontaminácia pôd počas prevádzky sa nepredpokladá, pripúšťa sa iba v dôsledku
havarijných situácií, pri prevádzke stavebných a dopravných mechanizmov, čo musí byť
preventívne riešené v rámci dodržiavania pracovných postupov.
3.7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Výstavba aj prevádzkovanie navrhovanej činnosti bude na jestvujúcej zastavanej ploche
a v území s dominantným zastúpením prevádzok priemyslu a služieb, realizácia
nepredpokladá ohrozenie fauny, flóry a ani biotopu. Vlastná výstavba objektu si
nevyžaduje výrub drevín, neznamená ani ohrozenie populácie zvlášť chránených alebo
regionálne chránených živočíchov, vrátane ich reprodukčného priestoru. Výstavbou nie
sú ohrozené žiadne živočíchy v prevádzkovom priestore vzhľadom na skutočnosť, že sa
realizuje už v zastavanom a oplotenom areáli.
Z hľadiska ochrany prírody celé riešené územie sa nachádza v 1. stupni ochrany a v
žiadnom ochrannom pásme, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny. Na základe predmetu ochrany okolitých území, vrátane siete NATURA 2000, a
vzhľadom k charakteru prevádzkovanej a navrhovanej činnosti, a pri dodržaní uvedených
preventívnych opatrení sa predpokladá nevýznamný vplyv.
3.8. Vplyvy na krajinu a jej ekologickú stabilitu
Vplyvy na štruktúru a využívanie krajiny
V etape výstavby nedochádza k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy ani k zmene
funkčného členenia krajinného celku. Navrhovaná činnosť je v súlade s územným
plánom mesta.
Vplyvy na scenériu krajiny
Umiestnením novo navrhovaného objektu nedôjde k významnej zmene scenérie krajiny,
pričom vplyv tejto činnosti na scenériu krajiny možno klasifikovať ako trvalý. Pri osádzaní
nových objektov dodržať potrebné vzdialenosti a odstupy v zmysle platnej legislatívy.
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Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma
Pre územie navrhovanej činnosti platí v súlade s § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany.
V lokalite posudzovanej činnosti bude potrebné rešpektovať ochranné pásma
elektrického vedenia, plynárenských zariadení, telekomunikačného zariadenia alebo
vedenia verejnej telekomunikačnej siete, pokiaľ budú počas projektovej prípravy
identifikované.
Činnosť nebude mať významný vplyv.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Navrhovaná činnosť sa nachádza mimo dokumentovaných prvkov nadregionálneho
a regionálneho významu. V rámci realizácie stavby ako aj prevádzky súvisiacich objektov
musia byť v plnej miere rešpektované ochranné pásma vzťahujúce sa k chráneným
územiam vrátane pamiatkovej rezervácie (do ktorej však lokalita priamo nezasahuje),
resp. podmienky určené v územnoplánovacej dokumentácii mesta. Môžeme zhodnotiť,
že vplyv na krajinu a jej ekologickú stabilitu nebude významný.
3.9. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Vplyvy na štruktúru sídiel a iné hodnoty
Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvňuje štruktúru dotknutého sídelného útvaru.
Hodnotená činnosť nemá významný vplyv na štruktúru sídiel a iné hodnoty.
Vplyvy na dopravu
Vplyv činnosti na dopravu počas výstavby bude dočasný, počas prevádzky sa bude
prejavovať ako trvalý, a to dopravným zaťažením. Rozsah dopravy spojený s prevádzkou
zariadenia nepredpokladá výrazné zvýšenie frekvencie dopravy, mierny nárast
predstavuje doprava spojená najmä s dovozom starých vozidiel, kovového odpadu
a následným odvozom vozidiel a vyzbieraných kovových odpadov za účelom ďalšieho
zhodnotenia. Je možné konštatovať, aj vzhľadom na skutočnosť, že účinky danej
činnosti budú pôsobiť diskontinuálne, budú vplyvy akceptovateľné.
3.10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Priamo na dotknutej lokalite nie sú evidované žiadne pamiatky kultúrnej alebo historickej
hodnoty. Objekty kultúrnej a historickej hodnoty, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom
území nie sú činnosťou dotknuté. Vplyvy sú nulové.
3.11. Vplyvy na archeologické náleziská
Nález archeologického významu pri potenciálnej stavebnej činnosti nie je možné vylúčiť.
V takomto prípade je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.
z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení. Vplyvy sa nepredpokladajú.
3.12. Lokality
V dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne známe paleontologické náleziská, ktorých
by sa navrhovaná činnosť mohla dotknúť. Vplyvy sú nulové.
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3.13. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
V dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne kultúrne hodnoty hmotnej či nehmotnej
povahy. Vplyvy sú nulové.
3.14. Iné vplyvy
V súvislosti s predmetnou činnosťou v dotknutom území neboli identifikované žiadne
ďalšie, ako vyššie uvedené vplyvy, ktoré môžu ovplyvňovať pohodu a kvalitu života
obyvateľov mesta, či obyvateľov vzdialenejšieho okolia, prírodné prostredie či dotknutú
krajinu.
4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Potenciálne
zdravotné
riziká
pre
dotknuté
obyvateľstvo
sú
spojené
s hlukom produkovaným počas výstavby a aj v súvislosti s dopravným zaťažením
dotknutej lokality a s rizikom úniku znečisťujúcich látok do vôd. Do ovzdušia sú pri
prevádzkovaní činnosti emitované emisie znečisťujúcich látok z dopravy (všetky
mechanizmy, zariadenia a vozidlá využívané pri výkone činností musia byť kompatibilné
s emisnými právnymi požiadavkami). Z hľadiska expozície dotknutého obyvateľstva
hlukom je možné konštatovať, že predmetná činnosť počas výstavby môže by zdrojom
hluku, počas prevádzky jediným významným zdrojom hluku môže byť doprava
a manipulácia so starými vozidlami a materiálom, vrátane kovového odpadu.
Pre prípustné hodnoty podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. je možné hodnotený
areál kategorizovať nasledovne:
Tabuľka č. 15: Kategorizácia činnosti podľa prípustných hodnôt hluku
Prípustné hodnotya)
(dB)
Ref.
Kategória
Pozemná Hluk
Opis chráneného územia
čas.
územia
doprava z iných
inter. b)c)
zdrojov
LAeq,p
LAeq,p
Územie
bez
obytnej
funkcie
a bez
chránených vonkajších priestorov, výrobné
zóny, priemyselné parky, areály závodov.

IV.

deň
večer
noc

70
70
70

70
70
70

Vysvetlivky:
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. Ak ide o sezónne
zariadenia, hluk sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať.
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia
taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a
vodnej dopravy.

Na základe vyššie uvedeného tak nie je predpoklad prekračovania uvedených limitov
v súvislosti s prevádzkou predmetnej činnosti.
Na základe vyššie uvedeného nie je predpoklad vzniku negatívneho vplyvu na
zdravie dotknutého obyvateľstva v dôsledku zhoršenia kvality povrchových alebo
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podzemných vôd. Ohrozeniu zdravotného stavu dotknutého obyvateľstva sa predchádza
dodržiavaním prevádzkových predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
havarijným udalostiam ako je napr. požiar, ktorý môže priamo aj sekundárne ovplyvniť
zdravie osôb, sa predchádza dodržiavaním prevádzkových predpisov v oblasti požiarnej
ochrany, protipožiarnym zabezpečením prevádzky, ktoré musí byť v súlade s platnou
legislatívou a príslušnými STN normami. Vzhľadom k navrhovanému systému
havarijného zabezpečenia prevádzka nepredstavuje z pohľadu zdravia dotknutého
obyvateľstva žiadne neprimerané riziko a v prípade potreby je toto včasným
a účelným zásahom riešiteľné a odstrániteľné.

5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Z hľadiska ochrany prírody celé riešené územie sa nachádza v 1. stupni ochrany a v
žiadnom ochrannom pásme, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny. Vplyv navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia je
akceptovateľný.
6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A
ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA
Vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv vrátane vplyvu na
zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality,
hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.
Pri určovaní významnosti vplyvov sa uvažuje o ich možných dopadoch na kvalitu
životného prostredia počas realizácie stavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti.
Komplexné posúdenie vplyvov bolo spracované z hľadiska hodnotiacich kritérií:
• rozsahu vplyvu a jeho hodnotenie
→ 1 = minimálny, 2 = málo významný, 3 = významný, 4 = veľmi významný
•

závažnosť vplyvu a jeho hodnotenie
→ 1 = minimálna, 2 = možné ohrozenie, 3 = ohrozujúca , 4 = nežiaduca

•

pravdepodobnosť výskytu vplyvu a jeho hodnotenie
→ 1 = žiadna , 2 = málo pravdepodobný, 3 = pravdepodobný , 4 = veľmi
pravdepodobný

•

doba trvania vplyvu a jeho hodnotenie
→ 1 = krátkodobý, 2 = strednodobý, 3 = dlhodobý , 4 = trvalý

Komplexné vyhodnotenie vplyvov podľa stupňa významnosti:
VV – veľmi významné vplyv = súčet hodnôt komplexného posúdenia je ˃ 10, resp. aspoň
jedno hodnotiace kritérium má hodnotu 4
V–

významný vplyv = súčet hodnôt komplexného posúdenia je ≥ 7,
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N–

nevýznamný = súčet hodnôt komplexného posúdenia nepresahuje hodnotu 4

Tabuľka č. 16: Register vplyvov navrhovanej činnosti počas výstavby
Výsledné hodnotenie

Stupeň významnosti

Obyvateľstvo

doba trvania

Vytvorenie dočasných
pracovných miest
Hluk
Emisie zo spaľovacích
motorov

pravdepodobnosť

Vplyv

závažnosť

Hodnotená oblasť

rozsah

Hodnotiace
kritéria vplyvu

3

1

3

4

11

VV

3

3

3

1

10

V

3

3

3

1

10

V

3

2

2

2

9

V

3

2

2

2

9

V

1
1

1
1

1
2

1
1

4
5

N
N

1

1

2

1

5

N

1

1

1

1

4

N

1

2

2

1

6

N

Znečistenie pôdy a vody

Horninové prostredie,
nerastné suroviny,
geodynamické javy
a geomorfologické pomery

Kontaminácia horninového
prostredia
Ložiská nerastných surovín
Seizmické ohrozenie
Geomorfologické pomery

Klimatické pomery

Ovzdušie
Vodné pomery

Umiestnenie dočasných
objektov a mechanizmov na
stavenisku
Emisie ZL zo spaľovacích
zariadení
Kontaminácia povrchových
a podzemných vôd

Spotreba pitnej vody
Pôda

Fauna, flóra a biotopy

Záber pôdy
Kontaminácia pôdy

Chránené druhy rastlín
Biotopy európskeho
a národného významu
Ruderalizácia plôch
Migračné cesty živočíšstva

3

2

2

2

9

V

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

3

2

2

2

9

V

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

N
N

Riadenie vplyvu

pozitívny vplyv
používanie
vyhovujúcich
dopravných
a stavebných
prostriedkov
dodržiavanie
preventívnych
pracovných
postupov
dodržiavanie
preventívnych
pracovných
postupov
nevyskytujú sa
zohľadniť v PD
zohľadniť v PD

používanie
vyhovujúcich
mechanizmov
dodržiavanie
preventívnych
pracovných
postupov
len pre stavebný
personál
nevyskytujú sa
dodržiavanie
preventívnych
pracovných
postupov
nevyskytujú sa
nevyskytujú sa
zastavaný areál
zastavaný areál
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Krajina a ekologická
stabilita

Obmedzovanie živočíšstva
Štruktúra a využívanie krajiny

Scenéria krajiny
Chránené územia a ochranné
pásma

Urbánny komplex
a využitie zeme

Územný systém ekologickej
stability
Štruktúra sídiel a iné hodnoty
Poľnohospodárska výroba
Priemyselná výroba
Doprava

1

1

1

1

4

N

3

2

3

2

10

V

1

1

1

1

4

N

3

2

2

1

8

V

1

1

1

1

4

N

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

N
N

3

1

3

1

8

V

3

1

3

2

9

V

2

1

2

1

6

N

1

1

3

1

6

N

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

Infraštruktúra

Odpady
Kultúrne a historické
pamiatky
Archeologické náleziská
Paleontologické náleziská
a geologické lokality
Kultúrne hodnoty
nehmotnej povahy

Objekty kultúrnej a historickej
hodnoty
Nález archeologického
významu
Výskyt nálezísk a lokalít
Výskyt hodnôt nehmotnej
povahy

zastavaný areál
využitie jestvujúcej
komunikácie,
inžinierskych sietí
a dodržanie súladu
s ÚP mesta

súlad s ÚP
v prípade tech.
infraštruktúry
dodržať stanoviská
prevádzkovateľov
nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
zamestnanosť
počas výstavby
organizácia
dopravy
využitie inžinierskej
vybavenosti
jestvujúcej stavby
minimalizácia a
zhodnotenie
nevyskytuje sa
zapracovať v PD
nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
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Tabuľka č. 17: Register vplyvov počas prevádzky navrhovanej činností

pravdepodobno
sť
doba trvania

Výsledné hodnotenie

Stupeň významnosti

Obyvateľstvo

závažnosť

Hodnotená oblasť

rozsah

Hodnotiace
kritéria
vplyvu

4

1

4

4

13

VV

2

2

3

2

9

V

Vplyv

Vytvorenie trvalých
pracovných miest
Hluk z činnosti do
vonkajšieho prostredia
Odpady

4

1

4

4

13

VV

3

2

3

3

11

VV

3

2

3

3

11

VV

3

2

2

3

10

V

3

2

2

3

10

V

Emisie z dopravy

Frekvencia dopravy

Znečistenie pôdy a vody
Horninové prostredie,
nerastné suroviny,
geodynamické javy
a geomorfologické
pomery
Klimatické pomery

Ovzdušie

Vodné pomery

Kontaminácia horninového
prostredia

Emisie z dopravy
2

2

3

3

10

V

2

2

3

3

10

V

3

2

2

3

10

V

1

2

1

1

5

N

2

2

2

3

9

V

Emisie z dopravy

Kontaminácia povrchových
a podzemných vôd
Spotreba pitnej vody
Odvod dažďových vôd

Riadenie vplyvu

pozitívny vplyv
súlad s pracovnými
postupmi
nakladanie s odpadmi
v súlade s hierarchiou
odpadového
hospodárstva
a právnymi predpismi
– pozitívny vplyv
používanie technicky
spôsobilých
dopravných
prostriedkov
využitie jestvujúcich
komunikácií
a dobudovanie
infraštruktúry
(spevnených plôch)
vypracované
pracovné postupy
vypracované
pracovné postupy

používanie technicky
spôsobilých
dopravných
prostriedkov
používanie technicky
spôsobilých
dopravných
prostriedkov
vypracované
pracovné postupy
zabezpečiť
hospodárne
nakladanie s vodou
pravidelné čistenie
ORL
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Odvod splaškových
odpadových vôd
Pôda

Krajina a ekologická
stabilita

Chránené druhy rastlín
Biotopy európskeho
a národného významu
Ruderalizácia plôch
Migračné cesty živočíšstva
Obmedzovanie živočíšstva
Štruktúra a využívanie krajiny
Scenéria krajiny
Chránené územia a ochranné
pásma

Urbánny komplex
a využitie zeme

1

2

2

6

N

1

1

1

1

4

N

3

2

2

3

10

V

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
4
4

N
N
N
N

1

1

1

1

4

N

3

2

2

1

8

V

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

2

2

3

3

10

V

2

1

2

3

8

V

4

1

4

4

13

VV

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

1

1

1

1

4

N

Trvalý záber pôdy
Kontaminácia pôdy

Fauna, flóra a biotopy

1

Územný systém ekologickej
stability
Štruktúra sídiel a iné hodnoty
Poľnohospodárska výroba
Priemyselná výroba
Doprava
Infraštruktúra
Odpady

Kultúrne a historické
pamiatky
Archeologické
náleziská

Paleontologické
náleziská a geologické
lokality
Kultúrne hodnoty
nehmotnej povahy

Objekty kultúrnej a historickej
hodnoty
Nález archeologického
významu

Výskyt nálezísk a lokalít
Výskyt hodnôt nehmotnej
povahy

súlad s projektovou
dokumentáciou
a podmienkami
stavebného úradu
zabezpečiť povolenie
orgánu ochrany
pôdneho fondu
vypracované
pracovné postupy
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
realizovať v súlade
s podmienkami
územného plánu
v prípade tech.
infraštruktúry dodržať
stanoviská
prevádzkovateľov
dodržať ustanovené
podmienky
dodržať ustanovené
podmienky
nevyskytuje sa
súlad s podmienkami
stavebného úradu
dodržať ustanovené
podmienky
dodržať ustanovené
podmienky
nakladanie s odpadmi
v súlade s hierarchiou
odpadového
hospodárstva a
právnymi predpismi –
pozitívny vplyv
nevyskytuje sa
v tesnej blízkosti
postupovať v súlade
s právnymi predpismi
a vyjadrením
príslušného orgánu
štátnej správy
nevyskytuje sa

nevyskytuje sa v
tesnej blízkosti
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Prevádzkovanie navrhovanej činnosti svojim riešením a umiestnením predstavuje pre
životné prostredie dotknutého územia potenciálny zdroj nepriaznivých vplyvov, ktorý je
však do značnej miery determinovaný charakterom územia a teda je možné konštatovať
najmä kumulatívne účinky vplyvov vzhľadom na ostatné priemyselné prevádzky. Súčasne
všetky vyvolané nepriaznivé vplyvy vykazujú charakteristiky vplyvov zmierniteľných
vhodne nastavenými eliminačnými a ochrannými opatreniami. Zároveň je potrebné
konštatovať, že realizácia činnosti zberu starých vozidiel prinesie významný pozitívny
vplyv na obyvateľstvo, nakoľko sa skvalitní infraštruktúra v odpadovom hospodárstve, čo
bude kontinuálne prispievať k eliminácii nezákonného nakladania s dotknutým tokom
odpadov.
7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
Navrhovaná činnosť nepresahuje svojim vplyvom štátnu hranicu SR.
8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM
NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ
V rámci prípravy na výstavbu budú v predmetnej lokalite využité jestvujúce prípojky
inžinierskych sietí k hranici pozemkov navrhovanej činnosti, resp. na vlastné náklady –
elektroinštalácia, vodovod, kanalizácia.
Z hľadiska zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky bude využitá
jestvujúca infraštruktúra.
9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Riziká počas výstavby
Počas výstavby môžu vzniknúť riziká v súvislosti so stavebnou činnosťou, ktorých
vylúčenie priamo súvisí s dodržiavaním ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetky stavebné a
montážne firmy, pred nástupom na stavebné práce musia poučiť svojich zamestnancov o
bezpečnosti práce a technických zariadení v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností.
Riziká počas prevádzky
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti budú všetky činnosti projektované predovšetkým so
zohľadnením odstupových vzdialeností, potrebe zabezpečenia stavby vodou na hasenie
požiarov a technického riešenia prístupu a príjazdu k stavbe v prípade hasebného
zásahu, a to v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a iných právnych predpisov.
Pri prevádzkovaní popisovanej činnosti z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci musia byť, vzhľadom na jej charakter, dodržované príslušné technické normy
a právne predpisy. Po inštalovaní zariadení bude oprávnenou právnickou osobou
vykonaná kontrola technických zariadení. Investor doloží doklady o vhodnosti použitia
jednotlivých strojov a výrobkov (certifikáty) na dané účely, v zmysle zákona č.124/2006 Z.
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z., z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky – posudzovanie zhody.
Dispozičné riešenie priestorov musí vyhovovať požiadavkám STN a predpisov z hľadiska
hygieny a bezpečnosti práce. Práce, údržbu a opravy vyhradených technických
zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Zariadenia musia vyhovovať požiadavkám vyplývajúcim z vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a
vyhlášky č. 59/1982 Zb., ktoré určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti
práce pri práci a technických zariadení. Investor
vypracuje zoznam osobných
ochranných pomôcok pre zamestnancov a v súlade s ním tieto zabezpečí. Príslušné
priestory navrhovanej činnosti budú minimálne označené v súlade s nariadením č.
387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia
pri práci.
Prevádzkovateľ navrhovanej činnosti nebude mať povinnosť predložiť oznámenie o
zaradení podniku alebo jeho aktualizáciu podľa ustanovenia § 5 zákona č. 128/2015 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Počas prevádzky môže dôjsť k havarijnými stavom alebo iným situáciám, napr. vo forme
úniku znečisťujúcich látok z kanalizačného systému. Rozsah prípadnej havarijnej udalosti
alebo znečistenia môže byť výlučne lokálneho charakteru, ale pri úniku znečisťujúcich
látok do verejnej kanalizácie by tento rozsah mohol mať aj širší charakter.
Prevádzkovateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na zabránenie možnej
environmentálnej škody.
10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV
JEDNOTLIVÝCH
VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V súvislosti s očakávanými vplyvmi a ďalšími možnými rizikami výstavby a prevádzky
navrhovanej činnosti bude potrebné prijať opatrenia na minimalizáciu a predchádzanie
negatívnym vplyvom a ich následkom.
PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

•

Pri projektovaní stavebných objektov rešpektovať požiadavky záväznej časti
územného plánu mesta Banská Štiavnica a tiež dokument „Stratégia adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (v znení aktualizácie
v r. 2018)“.

ETAPA VÝSTAVBY

•

Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom
konaní.

•

Vyhradené technické zariadenia realizovať na základe posúdenej konštrukčnej
dokumentácie technických zariadení.

•

Všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky
musia mať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia.

•

Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať príslušné všeobecné technické požiadavky
na stavby a príslušné technické normy.
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TECHNICKÉ
▪

▪

▪

▪

A TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA

na úseku vody a pôdy
•

realizovať všetky dostupné opatrenia na úseku ochrany vôd, najmä za účelom
zabránenia úniku znečisťujúcich látok z používaných stavebných, dopravných
mechanizmov a technologických zariadení v čase výstavby a prevádzky

•

uprednostniť minimalizáciu skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami
v areáli staveniska a prevádzky. Pokiaľ je táto činnosť nevyhnutná, zabezpečiť
ju v súlade s platnými predpismi.

•

pred spustením prevádzky vykonať skúšku tesnosti u novovybudovaných
prípojok, resp. potrubí a pravidelne vykonávať revízie.

•

prevádzkovať ORL v súlade s jeho prevádzkovými predpismi a pravidelne
vykonávať jeho revíziu a údržbu.

na úseku ovzdušia
•

prašnosť v čase výstavby minimalizovať dôkladným zakrytím prepravovaných
materiálov plachtou, v prípade potreby kropením staveniska a príjazdových
komunikácií, obmedzením tvorby zásob sypkého materiálu a zaistením
dôkladného čistenia verejných komunikácii a nákladnej dopravy pred vstupom
na verejné komunikácie.

•

plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním
mechanizmov, vozidiel a iných zariadení v dobrom technickom stave
a dôkladnou organizáciou dopravy za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov
dopravných prostriedkov a chodu motorov na prázdno.

na úseku odpadového hospodárstva
•

vykonávať činnosť výhradne na základe a v súlade s podmienkami súhlasu
príslušného orgánu.

•

všetky odpady vznikajúce v priebehu výstavby a počas prevádzky skladovať
a zneškodňovať/zhodnocovať v súlade s platnými právnymi a vykonávacími
predpismi.

•

dodržiavať ustanovenia platného VZN mesta Banská Štiavnica.

•

prevádzkovať činnosť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a POH
SR a súvisiacej dokumentácie na miestnej úrovni.

•

vznikajúce nebezpečné odpady zhromažďovať a nakladať s nimi v zmysle
platnej legislatívy.

na úseku ochrany zdravia
•

pred začatím vykonávania činnosti požiadať príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva o uvedenie priestorov do činnosti.

ORGANIZAČNÉ OPATRENIA
•

vypracovať všetky potrebné prevádzkové, havarijné, servisné a hygienické
poriadky a ďalšie interné predpisy v zmysle osobitých právnych predpisov.

•

viesť príslušnú evidenciu o prevádzke a poskytovať všetky údaje o prevádzke
požadované legislatívou príslušným orgánom štátnej správy.
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11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ
ČINNOSŤ NEREALIZOVALA
V prípade nerealizovania navrhovanej činnosti by nevznikli vplyvy dokumentované
v kapitole 6 predkladaného zámeru.
Vzhľadom na skutočnosť, že záujmová lokalita je podľa územnoplánovacej
dokumentácie súčasťou výrobného územia, pri nerealizovaní navrhovanej činnosti, by
táto bola využitá pre realizáciu inej aktivity priemyselného charakteru, ktorá by mohla
vyvolať iné, komparatívne negatívnejšie vplyvy na životné prostredie dotknutého územia.
12. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU
ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI
STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI
Navrhovaná činnosť je svojim charakterom v súlade s územným plánom mesta Banská
Štiavnica v znení Zmien a doplnkov č. 8 (schválené uznesením č. 60/2018 zo dňa 27. 6.
2018).
Navrhovaná činnosť je tiež v súlade s Programom odpadového hospodárstva mesta
Banská Štiavnica pre obdobie 2016 – 2020 (s predĺženou platnosťou na základe ust. §
135 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.), podľa ktorého v kapitole 4.1.6 Ciele pre staré
vozidlá, je uvedený nasledovný cieľ: „zabezpečiť spracovanie všetkých prevzatých
starých vozidiel autorizovaným spracovateľom“. Navrhovateľ má zmluvné dojednanie so
spracovateľom starých vozidiel.

13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH
OKRUHOV PROBLÉMOV
Na základe údajov o identifikovaných vplyvoch podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
odporúčame ukončiť proces posudzovania vplyvov v štádiu zisťovacieho konania.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH
OPTIMÁLNEHO VARIANTU (VRÁTANE POROVNANIA S NULOVÝM
VARIANTOM)
1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER
OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, upustil od variantného riešenia
činnosti listom č. OU-BS-OSZP-2021/000/485 zo dňa 25.03.2021.
Predkladaný zámer je riešený v jednom variante a vo variante nulovom, ktorý je možné
charakterizovať ako stav, ktorý by nastal, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
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Pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti, vrátane súvisiacich činností sme
nastavili nasledovné kritériá:
• Vplyvy na obyvateľstvo
• Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery
• Vplyvy na klimatické pomery
• Vplyvy na ovzdušie
• Vplyvy na vodné pomery
• Vplyvy na pôdu
• Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
• Vplyvy na krajinu a jej ekologickú stabilitu
• Vplyvy na urbánny komplex a využitie zeme
• Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
• Vplyvy na archeologické náleziská
• Vplyvy na paleontologické náleziská a geologické lokality
• Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Z uvedených vplyvov - na základe hodnotenia
najvýznamnejšie negatívne boli určené nasledovné:

podľa

ich

významnosti,

za

Počas výstavby:
Z uvedených vplyvov - na základe hodnotenia podľa ich významnosti, za významné boli
určené nasledovné:
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo – Hluk a emisie zo spaľovacích motorov
Výsledné hodnotenie: 10, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo – Znečistenie pôdy a vody
Výsledné hodnotenie: 9, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické
javy a geomorfologické pomery – Kontaminácia horninového prostredia
Výsledné hodnotenie: 9, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Vodné pomery – Kontaminácia povrchových
a podzemných vôd
Výsledné hodnotenie: 9, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Krajina a ekologická stabilita – Chránené územia
a ochranné pásma
Výsledné hodnotenie: 8, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Urbánny komplex a využitie zeme - Doprava
Výsledné hodnotenie: 9, stupeň významnosti: významný
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Z uvedených vplyvov - na základe hodnotenia podľa ich významnosti, za veľmi
významné a významné pozitívne boli určené nasledovné:
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo - Vytvorenie dočasných pracovných miest
Výsledné hodnotenie: 11, stupeň významnosti: veľmi významný
• Hodnotená oblasť: Krajina a ekologická stability – Štruktúra a využitie
krajiny
Výsledné hodnotenie: 11, stupeň významnosti: veľmi významný
• Hodnotená oblasť: Urbánny komplex a využitie zeme – Priemyselná výroba
Výsledné hodnotenie: 8, stupeň významnosti: významný
Počas prevádzky:
Z uvedených vplyvov - na základe hodnotenia podľa ich významnosti, za veľmi
významné a významné negatívne boli určené nasledovné:
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo – Emisie z dopravy
Výsledné hodnotenie: 11, stupeň významnosti: veľmi významný
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo – Frekvencia dopravy
Výsledné hodnotenie: 11, stupeň významnosti: veľmi významný
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo – Hluk z činnosti do vonkajšieho prostredia
Výsledné hodnotenie: 9, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo – Znečistenie pôdy a vody
Výsledné hodnotenie: 10, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické
javy a geomorfologické pomery – Kontaminácia horninového prostredia
Výsledné hodnotenie: 10, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Klimatické pomery – Emisie z dopravy
Výsledné hodnotenie: 10, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Ovzdušie- Emisie z dopravy
Výsledné hodnotenie: 10, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Vodné pomery – Kontaminácia povrchových
a podzemných vôd
Výsledné hodnotenie: 10, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Vodné pomery – Odvod dažďových vôd
Výsledné hodnotenie: 9, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Pôda – Kontaminácia pôdy
Výsledné hodnotenie: 10, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Krajina a ekologická stabilita – Chránené územia
a ochranné pásma
Výsledné hodnotenie: 8, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Urbánny komplex a využitie zeme - Doprava
Výsledné hodnotenie: 10, stupeň významnosti: významný
• Hodnotená oblasť: Urbánny komplex a využitie zeme - Infraštruktúra
Výsledné hodnotenie: 8, stupeň významnosti: významný
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Z uvedených vplyvov - na základe hodnotenia podľa ich významnosti, za veľmi
významné pozitívne boli určené nasledovné:
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo – Vytvorenie trvalých pracovných miest.
Výsledné hodnotenie: 13, stupeň významnosti: veľmi významný
• Hodnotená oblasť: Obyvateľstvo – odpady
Výsledné hodnotenie: 13, stupeň významnosti: veľmi významný
• Hodnotená oblasť: Urbánny komplex a využitie zeme – Odpady
Výsledné hodnotenie: 13, stupeň významnosti: veľmi významný

2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO
VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY

STANOVENIE

PORADIA

Zámer na zisťovacie konanie je predkladaný na posúdenie v jednom variantnom riešení,
ktoré zahŕňa realizáciu navrhovanej činnosti. Od variantného riešenia bolo upustené.
Ďalším posudzovaným variantom je tzv. nultý variant, t.j. stav, kedy sa navrhovaná
činnosť nerealizuje.
V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti by mohla byť v dotknutom území
umiestnená iná činnosť, ktorá by potenciálne mohla zaťažiť životné prostredie vo väčšej
miere ako činnosť predkladateľa zámeru.
3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Na základe komparácie s nulovým variantom je možné konštatovať, že navrhovaná
činnosť je z hľadiska socio-ekonomických dôsledkov významnejším variantom pre
dotknutý región ako nulový variant.
Realizácia činnosti bude mať preukázateľne pozitívny vplyv na rozvoj infraštruktúry
odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica vrátane širšieho okolia.
Na základe vykonaného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti v hodnotenom území
považujeme navrhovaný variant za realizovateľný.

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
Príloha č. 1 Koordinačná situácia
Príloha č. 2 Mapa širších vzťahov
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VII.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU

1. ZOZNAM TEXTOVEJ
VYPRACOVALA PRE
MATERIÁLOV

A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA
ZÁMER, A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH

VYBRANÁ LITERATÚRA A PRAMENE:
1. Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky
NEHAP V, 2019

-

2. BEZÁK, J., 1997: Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest
s počtom obyvateľov nad 10 000 a okresných miest s vysokým a stredným
radónovým rizikom
3. ČEPELÁK, J., 1980: Živočíšne regióny, 1: 1 000 000, Atlas SSR, SAV, SÚGK
Bratislava
4. ČERVEŇ, M. a kolektív, 2018: Banskoštiavnická
Tajomstvá štiavnických hôr.

vodohospodárska

sústava.

5. FUTÁK, J., 1980: Fytogeografické členenie SSR (1 : 1 000 000), SAV, SÚGK
Bratislava
6. FRANKO, O., POSPÍŠIL, P., GAZDA, S., 1976:
ČSSR.

Základná hydrogeologická mapa

7. HORÁČKOVÁ, Š., 2016: Vývoj Západných Karpát a úvod do geologickej stavby
Slovenska
8. Hornáčková Patschová, A., Dömenyová, J., Chalupková, K.: Monitorovanie pesticídov
vo vodách v SR (Slovenské rastlinolekárske dni, Nitra, 9.-10. október 2013)
9. HRAŠKO, J., A KOL., 1993: Pôdna mapa Slovenska.
10. JASENÁK, P.: Zariadenie na zber kovového šrotu a starých vozidiel (projektový
zámer)
11. KOČICKÝ, D. A KOL., 2011: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu
Banská Štiavnica.
12. KOLEKTÍV AUTOROV, 2002 : Atlas krajiny. MŽP SR – SAŽP Banská Bystrica.
13. KOLEKTÍV AUTOROV: Hydrologické ročenky pre podzemné vody a povrchové vody,
SHMÚ, Bratislava.
14. KOLEKTÍV AUTOROV: Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických
staníc na území SR, SHMÚ, Bratislava.
15. KOLEKTÍV AUTOROV: Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na
jeho znečisťovaní v SR, SHMÚ, Bratislava
16. KOLEKTÍV AUTOROV, 2016: Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky
2016. MŽP SR (Bratislava) – SAŽP (Banská Bystrica)
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17. KONEČNÝ, V. et al., 1998: Geologická mapa regiónu Štiavnických vrchov
a Pohronského Inovca.
18. KONEČNÝ, V.,: Neogénny vulkanizmus na území Slovenska. In: Enviromagazín
6/2008.
19. MAZÚR,E., LUKNIŠ, M., 1986: Geomorfologické jednotky (in Atlas krajiny SR, 2002).
20. MICHALKO, J. a kol. (1986): Geobotanická mapa ČSSR, SAV Bratislava
21. MŽP SR, 2014: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy
22. Národné centrum zdravotníckych informácií: Zdravotnícka ročenka SR 2014-2019
23. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica
(programovacie obdobie 2015 – 2024)
24. Program odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica na roky 2016 - 2020
25. Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020
26. SHMÚ, 2019: Hodnotenie kvality povrchovej vody na Slovensku
27. STANOVÁ, V., VALACHOVIČ, M., (eds.) 2002: Katalóg Biotopov Slovenska.
DAPHNE - Bratislava.
28. ŠÚ SR, 2010: Demografické zloženie obyvateľstva SR
29. ŠÚ SR, 2001: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Základné údaje,
Obyvateľstvo.
30. ŠÚ SR, 2012: Základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
31. ŠÚ SR, 2019: My v číslach – pohyb obyvateľstva
32. Územný plán mesta Banská Štiavnica v znení zmien a doplnkov č. 8

Digitálne pramene
1. http://www. enviro.gov.sk
2. http://www.enviroportal.sk
3. https://app.sazp.sk/atlassr
4. https://databezpatosu.sk
5. http://www.statistics.sk
6. http://www.upsvar.sk
7. http://www.unsk.sk
8. http://www.pamiatky.sk
9. http://www.banskastiavnica.sk
10. http://www.shmu.sk

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

http://www.vupop.sk
http://www.vzbb.sk
http://www.zakonypreludi.sk
http:// www.gpi.savba.sk
http:// www.mapa.zoznam.sk
http:// www.envigroup.cz
http://www.sodbtn.sk
https://zbgis.skgeodesy.sk/
http://www.sopsr.sk
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2.

ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU
▪ Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, upustil od
variantného riešenia činnosti listom č. OU-BS-OSZP-2021/000/485 zo dňa
25.03.2021.

3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Iné doplňujúce informácie k navrhovanej činnosti nie sú.
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VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
BANSKÁ ŠTIAVNICA, MAREC 2021

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. SPRACOVATELIA ZÁMERU

Hlavní riešitelia :

Vladimír Slančok
Ing. Monika Rafaelisová
Mgr. Peter Koška

2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA:

_____________________
Vladimír Slančok
konateľ

SPRACOVATEĽ ZÁMERU:

______________________
Ing. Monika Rafaelisová
externá spolupráca

____________________
Mgr. Peter Koška
externá spolupráca
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PRÍLOHA č. 1
Koordinačná situácia
„Zariadenie na zber kovového šrotu
a starých vozidiel Banská Štiavnica“
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PRÍLOHA č. 2
Mapa širších vzťahov
„Zariadenie na zber kovového šrotu
a starých vozidiel Banská Štiavnica“

Mapa širších vzťahov navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovového šrotu
a starých vozidiel Banská Štiavnica“ (mierka 1:50 000):

Zdroj: MAPA Slovakia Editor, s. r. o. (2021)

Vysvetlivky:
Lokalita navrhovanej činnosti – areál zariadenia na zber kovového šrotu a starých vozidiel
Banská Štiavnica

