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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. NÁZOV
Ekospiš, združenie obcí, Maurerová 51, 05342 Krompachy

2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍLO
502 494 95

3. SÍDLO
Maurerová 51, 053 42 Krompachy

4. OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA
Ing. Jozef Perháč

5. KONTAKTNÁ OSOBA
Ing. Jozef Perháč

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. NÁZOV
INTENZIFIKÁCIA ZHODNOTENIA A ENERGETICKÉHO VYUŽITIA KOMUNÁLNEHO
ODPADU HINCOVCE

2. ÚČEL
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie a energetické
využitie komunálneho odpadu a ostatného odpadu v objekte bývalej obaľovačky Hincovce
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch .
Navrhované zariadenie bude vybudované v areáli bývalej obaľovačky Hincovce na parcelách č.
CKN 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234 k.ú. Hincovce .
Uvedené parcely budú buď v prenájme alebo vlastníctve navrhovateľa predloženého zámeru .
Účelom technológie je vytvoriť výrobný bezoodpadový cyklus s minimálnou záťažou životného prostredia v uzavretom systéme spracovania. Výhodou zhodnocovania a energetického
využitia je jednoduché a lacnejšie spracovanie všetkých komunálnych odpadov a odpadov
vznikajúcich v podnikateľskej sfére.

3. UŽÍVATEĽ
Ekospiš, združenie obcí, Maurerová 51, 05342 Krompachy
IČO : 502 494 95

Plánuje zrealizovať prevádzku na separáciu komunálnych odpadov s osadením technologickej linky
na drvenie rôznych vyseparovaných materiálov s vysokou výhrevnou zložkou. Zariadenie je
navrhnuté ako výrobný systém, ktorého účelom je využívať vznikajúci výrobný odpad ako druhotnú
surovinu v technologickom procese výroby alternatívneho paliva.
Pri technológii zhodnocovania komunálnych odpadov a vyseparovaných bioodpadov na
materiálové a energetické využitie sa vykonávajú činnosti ako sú prepravu, zber, zhromažďovanie, separácia, skladovanie, spracovanie a zhodnocovanie odpadov čo najefektívnejším
procesom, ktoré vychádzajú zo skúseností v oblasti nakladania s odpadmi.

4. CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., a novely zákona č. 287/2009 Z.z., o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, navrhovateľ predkladá novú činnosť :
INTENZIFIKÁCIA ZHODNOTENIA A ENERGETICKÉHO VYUŹITIA KOMUNÁLNEHO
ODPADU LOKALITA HINCOVCE
V zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ( ďalej len
zákon EIA ) v znení neskorších predpisov , prílohy č. 8 kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č.6.
„Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v položkách 5 a 11,
zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov , pod B zisťovacie konanie – od 5000 t/rok“ .
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ( ďalej len
zákon EIA ) v znení neskorších predpisov § 22 v zmysle § 22 ods. 3 musí zámer obsahovať najmenej
dve variantné riešenia ( variant zámeru ) ako aj variant stavu, ktorý by nastal , ak by sa variant
neuskutočnil ( nulový variant ).
Na základe konzultácií s navrhovateľom bolo dohodnuté, že zámer bude vypracovaný v jednom
variante . Neuvažuje sa alternatívnymi riešeniami z dôvodu teritoriálneho nakoľko nie v súčasnosti
k dispozícií iná lokalita vhodná na umiestenie .
Navrhovaná činnosť je plánovaná na pozemkoch CKN 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234 k.ú.
Hincovce, mimo zastavaného územia obce Hincovce .
Na základe , že dotknutý areál je pevne vybratý ( s vnútornou komunikáciou , spevnenými plochami
) nie vhodné riešiť posudzovanú činnosť variantne z lokalitného hľadiska . Na základe týchto
skutočností navrhovateľ združenie Ekospiš, združenie obcí, Maurerová 51, 05342 Krompachy
predložilo na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť
o upustenie od požiadavky variantného riešenia činnosti .
5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Umiestenie navrhovanej činnosti
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Hincovce
Katastrálne územie: Hincovce
Parcelné číslo: 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234
Navrhovaná lokalita sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Spišská Nová Ves, v katastrálnom
území obce Hincovce, v lokalite bývalej obaľovačky. Jej okolie tvorí poľnohospodársky
využívaná pôda, v blízkosti prevádzky nie sú žiadne ložiská nerastných surovín ,podzemných
a minerálnych vôd, netečie žiadny trvalý vodný tok.
Navrhovaná lokalita predstavuje v súčastnosti 17 302 m2 plocha v extraviláne obce Hincovce.
Dotknuté územie vzdialenosti cca 2 .km od obce Hincovce a cca 2 km od obce Bystrany.
K prevádzke vedie prístupová asfaltová komunikácia po oplotený areál prevádzky bývalej
asfaltárne. Prístupová komunikácia je pripojená na šťastnú cestu III547. Spišská Nová VesKrompachy.

V areáli sa nachádza funkčná prípojka zemného plynu do vysokotlakového rozvodu distribučnej
siete SPP, čo je základným predpokladom pre realizáciu zámeru výroby biometánu. Areál je
mimo zastavaného územia. Nachádza sa na zvozovej trase spoločnosti Ekover, čo je dôležitý
faktor ovplyvňujúci náklady na realizáciu služieb a tým aj cenu pre zákazníka. V areáli sú
vybudované funkčné inžinierske siete (VN prípojka 22kV, areálová komunikácia, prípojka plynu
do vysokotlakového rozvodu SPP) a funkčná budova pre zázemie pracovníkov obsluhy
technológie vrátane pracovníkov vykonávajúcich administratívnu činnosť spoločnosti. Možnosť
využitia existujúcich stavebných objektov znižuje celkovú výšku investície a tým aj zlepšuje
návratnosť projektu.
6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTENEJ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVHRHOVANEJ
ČINNOSTI

Začatie výstavby: december 2016
Ukončenie výstavby: december 2017
Prevádzka: január 2018
8. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

Lokalita v ktorej bude realizovaná navrhovaná činnosť sa nachádza v areály bývalej asfaltovej
obaľovačky pri Hincovciach (viď príloha situácia katastrálna mapa).
Návrh inovatívneho riešenia spočíva vo výstavbe technológie na spracovanie komunálnych
odpadov ( ďalej len KO ). Srdcom technológie je vysokotlakový lis na triedenie odpadu. Jeho
úlohou je vysoko efektívna separácia odpadu a to vytriedením dvoch hlavných frakcií mokrej a
suchej zložky. Mokrá zložka z obsahom biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) vstupuje do
fermentačných procesov spracovania odpadov, ktorej produktom je biometán. Suchá zložka je
vhodná ako energetický nosič v procesoch energetického zhodnotenia odpadov (tuhé
alternatívne palivo TAP). V procese spracovania odpadu dochádza k vytriedeniu magnetických
a nemagnetických kovov, ktoré sú určené pre ďalšie materiálové zhodnotenie. Týmto riešením
sa minimalizuje objem ukladaného odpadu na skládku na inertný odpad, ktorý tvorí 8 až 10%
odpadu (piesok, štrk, hlina).
Linka pozostáva z nasledujúcich technologických činností:
 Zásobník na KO s otváračom vriec
 Vibračný triedič
 Pomalobežný drvič
 Magnetický separátor
 Vibračný triedič
 Koje na separáciu druhotných surovín
 Balistický separátor
 Pomalobežný drvič TAP
 Skrutkový dopravník na mokrú frakciu
 Lis OREX
Základne údaje o navrhovanej činností:
Celková kapacita navrhovaného zariadenia : 12 000 ton /rok.
Kóje na odpad:
Na manipulačných plochách budú vyčlenené priestory (kóje), ktoré budú slúžiť:
1. Na dočasné uskladnenie komunálneho a ostatného odpadu pred jeho spracovaním
- na vstupe.
2. Na dočasné uskladnenie jednotlivých frakcii z komunálneho a ostatného odpadu.
Manipulačná plocha:
Spevnené manipulačné plochy v navrhovanom zariadení budú navrhnuté tak, aby bol
umožnený bezproblémový pohyb a odstavenie vozidiel k technologickej linke a k jednotlivým
vyseparovaným frakciám.
Prístupová komunikácia k navrhovanému zariadeniu:
Ako prístupová komunikácia k navrhovanému zariadeniu sa bude využívať existujúca
komunikácia, asfaltová cesta vedúca k bývalej asfaltovej obaľovačke pri Hincovciach.

Sociálno- prevádzkové zariadenia:
Pre potreby navrhovanej činností sa bude využívať existujúca funkčná budova pre zázemie
pracovníkov obsluhy a administratívnej činností.
Oplotenie:
Bude sa využívať jestvujúce plechové oplotenie daného objektu.
Popis technológie
V navrhovanej lokalite sa bude vykonávať mechanická úprava(drvenie, triedenie)
a zhodnocovanie komunálnych a ostatných odpadov( odpadov z domácností a podobných
odpadov z obchodu, priemyslu a inštitúcií) za účelom získania podrvenej druhotnej suroviny,
ktorú je možno následne použiť ako tuhé alternatívne palivo(TAP) s vysokou výhrevnosťou
napríklad pre cementárne a iné priemyselné použitie.
Realizácia je zameraná na spracovanie KO s možnosťou zamerania sa na materiálové alebo
energetické zhodnotenie odpadu. Odpad po rozdružení v otvárači vriec prechádza vibračným
triedičom. Nadsitná frakcia je prepravovaná pásovým dopravníkom na ručné triedenie. Projekt
uvažuje o 4 kójach. V prípade možnosti výhodného predaja druhotných surovín (PET, papier,
sklo, a i.) pracovníci vyseparujú dané komodity určené na predaj. V rámci triedenia je možné
vyseparovať komodity (napr. drevo) ovplyvňujúce výhrevnosť TAP (tuhého alternatívneho
paliva). Počet vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu je závislí od cien druhotných
surovín na trhu, obchodných podmienok odberateľa TAP a sezónnosti zvozu TKO.

Schematické znázornenie materiálových tokov

Popis procesu spracovania odpadov
a) Zberové vozidlá vyložia odpad na vykladaciu plochu haly. Nakladačom obsluha premiestni
odpad do skladovacej a transportnej časti haly, kde je umiestnený drvič s funkciou otvárania
vriec a rozdruženia odpadu. Rozdružený odpad je následne transportovaný na hrubý preosievač.
Na tomto site sa odpad rozdelí do dvoch frakcií. Nadsitná časť (rozmerovo nad 150 mm recyklovateľný materiál) je prepravovaná dopravníkom. Na tomto dopravníku je možné ručne
vyseparovať druhotne využiteľné komodity. Zvyšok materiálu je prepravený do linky výroby
tuhého alternatívneho paliva (TAP). Podsitná frakcia ( pod 150mm) je prepravená do
vysokotlakového vytláčacieho lisu.
b) Podsitná frakcia je vo vysokotlakom vytláčacom lise rozdelená na suchú a mokrú frakciu,
ktorých fyzická a biologická charakteristika umožňuje ďalšie spracovanie fermentáciou na
biometán. Princíp je založený na fyzickom oddelení oboch frakcií. Komunálny odpad sa za
veľmi vysokého tlaku perforovane vytláča. To má za následok extrakciu organických častí
(zvyšky potravy), ktoré sú tlačené rozdielom tlaku medzi vnútornou a vonkajšou komorou.
Týmto spôsobom sú oddelené mechanicky odolnejšie časti (papiera a lepenky, plastov, gumy
atď.) od mäkkej časti. V závislosti na charakteristike vstupného odpadu tvorí suchá časť: cca 60 70% a podiel organickej frakcie je 30-40%. .
Suchá frakcia je použiteľná ako tuhé alternatívne palivo (TAP – palivo na výrobu tepelnej a
elektrickej energie). Pri tomto spôsobe využitia je nutné materiál spracovať podľa požiadaviek

odberateľa. Jedná sa hlavne o dočistenie materiálov na špeciálnych triediacich linkách za
účelom odseparovania hliny, štrku a piesku. Suchú frakciu je žiadúce rozdeliť podľa objemových
hmotností. Čím má materiál nižšiu objemovú hmotnosť , tým má vyššiu výhrevnosť.

Obrázok Zásobník na KO s otváračom vriec

Obrázok : Vibračný triedič
Nadsitná frakcia sa spája so suchou frakciou po odseparovaní mokrej frakcie vysokotlakovým
lisom. Suchá a nadsitná frakcia je prepravovaná do pomalobežného drviča. Tento drvič je
vhodný aj na spracovanie nadrozmerného odpadu (napr. nábytok).

Obrázok: Pomalobežný drvič, detail po otvorení krytu

Materiál po drviči je prepravený nakloneným dopravníkovým pásom do magnetického
separátora. Jadro separátora tvorí trvalý permanentný magnet, ktorý nepotrebuje k vytváraniu
magnetického poľa žiadnu vonkajšiu energiu.

Obrázok Magnetický separátor

obrázok Vibračný triedič
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Ďalším stupňom triedenia je oddelenie inertného materiálu vo vibračnom triediči. Oddelenú
frakciu tvorí hlavne piesok a sklo. Rozmer vibračného sita je 10 mm. Nasleduje pás pre
separáciu druhotných surovín.

Obrázok Kóje na separáciu druhotných surovín
Vzhľadom na vysokú prašnosť a ďalšie nepriaznivé pracovné podmienky je možné umiestniť
pás a stojiská ručného triedenia do uzavretej, klimatizovanej miestnosti s kontrolou kvality
pracovného prostredia.
Separátorom nemagnetických kovov sa oddelia suroviny tvorené v prevažnej časti hliníkom a
meďou. Princíp separácie je založený na vytváraní elektromagnetického poľa elektromotorom
(7,5 kW, 400 Volt, 50,0 Hz).
Po odseparovaní všetkých predajných komodít druhotných surovín nasleduje odseparovanie
predajnej frakcie TAP. Balistickým separátorom sa na princípe hustoty materiálov vzduchom
oddelia materiály z nižšou výhrevnosťou od predajnej frakcie.
Posledným stupňom výroby TAP je finálny pomalobežný drvič. Rozmer vstupného materiálu
je 50 až 300 mm. Rozmer výstupnej frakcie po drvení je 30 mm. Po drvení materiálu
nasleduje expedícia k odberateľovi. Na prepravu sa využívajú veľkoobjemové návesy
(walking floor). Objemová hmotnosť TAP sa pohybuje v rozhraní 150-200 kg/m3.

Obrázok Balistický separátor
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K voliteľným zariadeniam technológie patrí optický separáror, ktorý oddelí materiál s
obsahom PVC pred drvením. Toto zariadenie sa inštaluje v prípade expedície TAP do iných
zariadení na spoluspaľovanie odpadov ako sú cementárne. Vzhľadom na podmienky
spoluspaľovania odpadov v tieto zariadenia nespaľujú TAP v ktorých sa nachádza zvýšený
obsah PVC.
Mokrá frakcia po vytlačení z OREX lisu je prepravená skrutkovým dopravníkom do
sedimentačnej nádrže. Zo sedimentačnej nádrže je možné materiál umiestniť do fermentačnej
technológie alebo kompostárne na jeho biodegradáciu. V rámci prvej etapy projektu bude
tento materiál predávaný do existujúcej bioplynovej elektrárne.
Medzi voliteľné časti technológie patrí zariadenie čistenia organickej frakcie, ktoré odstraňuje
zbytkové anorganické časti z hmoty. Súčastou zariadenia je hydrocyklón. Toto zariadenie
tvorí rozhranie medzi technológiami spracovanie KO a fermentácie. Môže byť súčasťou
ktorej koľvek z nich. Na prepravu materiálu sa využívajú cisterny.
Prehľad odpadov(podľa vyhlášky MŽP č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg
odpadov), ktoré sa budú zhodnocovať v navrhovanom zariadení sú uvedené v tabuľke č. 1.
Tabuľka č.1 – ZOZNAM ODPADOV VSTUPUJÚCICH DO NAVRHOVANÉHO
ZARIADENIA

Katalógové
číslo
odpadu

Názov odpadu

Kategória
odpadu

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 09

obaly z textilu

O

16 01 19

plasty

O

17 02 01

drevo

O

17 02 03

Plasty

O

19 12 01

papier a lepenka

O

19 12 04

plasty a guma

O

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O
12

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

plasty

O

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

O

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

odpad z trhovísk

O

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

O

20 03 07

objemný odpad

O








Odpad bude dovážaný k zariadeniu na mechanickú úpravu a zhodnotenie
komunálnych a ostatných odpadov špecializovanými nákladnými vozidlami na
prepravu komunálnych a ostatných odpadov v kontajneroch
Následne sa odpad odváži na váhe a odvezie k navrhovanému zariadeniu na
mechanickú úpravu a zhodnotenie
Odpad bude dočasne umiestnený na odkladacej ploche(koje na odpad) alebo bude
priamo dávkovaný do zásobníka KO s otváračom vriec
V ďalšej fáze podrvený odpad prebehne magnetickým separátorom, kde sa vyseparujú
a oddelia kovy od ostatných odpadov
Podrvený odpad zbavený kovovej zložky bude oddelený od inertného materiálu vo
vibračnom triediči
Po odseparovaní všetkých predajných komodít druhotných surovín sa odseparuje
predajná frakcia TAP, balistickým separátorom

Technologické vybavenia navrhovaného zariadenia










Zásobník na KO s otváračom vriec
Vibračný triedič
Pomalobežný drvič
Magnetický separátor
Vibračný triedič
Balistický separátor
Pomalobežný drvič TAP
Skrutkový dopravník
Lis OREX

Špecifikácia výstupov
Výsledným produktom úpravy a zhodnocovania bude alternatívne palivo s vysokou
výhrevnosťou, ktoré je možné zaradiť podľa katalógu odpadov ako odpad s poradovým
číslom 19 12 10-palivo z odpadov, množstvo vyrobeného paliva závisí od zloženia
komunálnych a ostatných zhodnocovaných odpadov. V rámci technologického procesu sú
z neho vytriedené i ďalšie zložky :
a) kovy –budú odovzdávané na zhodnotenie oprávneným organizáciám
b) organická frakcia - bude zhodnotená v kompostárni, resp. bioplynka
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c) jemná frakcia(papier, lepenka , fólie , atď.)- bude rovnako ako hlavný produkt
zhodnocovania využívaná ako palivo
d) ťažká frakcia(sklo, kamene, minerálne a plastové zmesi, atď.)- bude uložená na skládku
odpadov Kudelník II. , Spišská Nová Ves
Tabuľka č.2 - Zoznam odpadov vystupujúcich z navrhovaného zariadenia
Katalógové
číslo
odpadu

Názov odpadu

Kategória
odpadu

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

O

19 12 12

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

O

20 01 40

Kovy

O

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

O

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02 hliník

O

20 01 40 03 olovo

O

20 01 40 04 zinok

O

20 01 40 05 železo a oceľ

O

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
S narastajúcim množstvom skládkovaných komunálnych odpadov je nevyhnutné aspoň časť
týchto odpadov zhodnotiť. Nový POH SR pre roky 2016 až 2020 stanovuje 50 % - nú
recykláciu komunálnych odpadov .
Pre splnenie cieľa 50% -nej recyklácie komunálnych odpadov je nevyhnutné zásadné
zvýšenie úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov,
predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov.
Navrhovaná technológia k splneniu tohto cieľa nepochybne prispeje .
V súčasnosti v SR nie sú vybudované dostatočné kapacity na úpravu a zhodnocovanie
komunálnych odpadov .
Účelom navrhovanej činnosti je znížiť množstvo skládkovaných komunálnych odpadov,
zabezpečiť zhodnocovanie odpadov a tým aj prispieť k plneniu záväzkov vyplývajúcich zo
smernice Európskeho parlamentu a Rady 20008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj cieľov
stanovených v POH SR do roku 2020 .
Navrhovaná technológia je jednou z najmodernejších technológií nakladania a spracovania
odpadu. Lisovací a vytláčací proces je úspešné riešenie pre spoločnosti zaoberajúce sa zberom
a zvozom komunálneho odpadu, vlastníkov a prevádzkovateľov skládok a lokálne
samosprávy.
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Hlavné výhody systému sú:
- Výhrevnosť materiálu po spracovaní je výrazne vyššia z dôvodu výrazného zníženia
vlhkosti. Vzhľadom na to je suchá frakcia vhodná ako TAP v zariadeniach na energetické
zhodnotenie.
- Homogenita mokrej organickej frakcie umožňuje jej použitie bez ďalšieho spracovania v
procese riadenej anaeróbnej fermentácie s cieľom produkcie bioplynu, alebo biometánu. Jej
produktom je kompost.
- Technológia OREX zaberá menej miesta ako tradičné technológie separácie mokrej
organickej zložky a spracovania TKO.
- V porovnaní s konvenčnými technológiami sme zistili nižšie prevádzkové a personálne
náklady.
- Inštalácia technológie kladie nižšie nároky na skládkovanie, predlžuje životnosť skládok a
výrazne redukuje náklady za skládkovanie TKO.
10. Celkové náklady ( orientačné )
3 734 000,- EUR
11. Dotknutá obec
Hincovce
12. Dotknutý samosprávny kraj
Košický
13. Dotknuté orgány
Ministerstvo životného prostredia SR
OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
RÚVZ Spišská Nová Ves
14. Povoľujúci orgán
OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
Obec Hincovce
15. Rezortný orgán
Ministerstvo životného prostredia SR
16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
Súhlas Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §
97 ods. 1 písmena c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov .
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17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne
hranice
Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti nepresiahnu hranice Slovenskej republiky .

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území ( napríklad
navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska
sústava chránených území ( Natura 2000 ), národné parky, chránené krajinné
oblasti, chránené vodohospodárske oblasti ) .
Z hľadiska geomorfologického členenia územia Slovenskej republiky patrí posudzované
územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty,
subprovicnie Vnútorné západné Karpaty. Nachádza sa na rozhraní Slovenského Rudohoria
a Fatransko – Tatranskej oblasti (Mazúr E., Lukniš M., Atlas krajiny Slovenská republika
2002). Katastrálne územie mesta Krompachy svojou južnou časťou zasahuje do Hnileckých
vrchov a severnou časťou do Hornádskeho Podolia, na západe do pohoria Galmus a východná
časť patrí do Kluknavskej kotliny.
Širšie posudzované územie je tvorené Hornádskou kotlinou ohraničenou zo severnej strany
Braniskom, z južnej strany Volovskými vrchmi a z juhovýchodnej strany masívom Čierna
hora. Z hľadiska morfoštrukúry má reliéf Hornádskeho Podolia depresných charakter
s reliéfom typu pahorkatiny až roviny. V závislosti na charaktere podložia
a geomorfologickom vývoji v období kvartéru je reliéf charakteru vyššej rezanej pahorkatiny,
pahorkatiny až zvlnenej roviny. Vlašská kotlina má mierne zvlnený reliéf pahorkatiny.
Severná časť širšieho okolia posudzovaného územia predstavuje z hľadiska morfologickomorfometrických typov reliéfov nerozčlenené roviny, južná a juhozápadná časť patrí medzi
silne členité nižšie hornatiny a juhovýchodná časť patrí medzi silne členité vrchoviny.
Severozápadná časť širšieho okolia posudzovaného územia zaradujeme medzi silne členité
pahorkatiny až stredne členité vrchoviny. Severne má územie charakter veľmi silne členitých
nižších hornatín (celok Branisko)
1.1. DOTKNUTÉ ÚZEMIE
Dotknuté územie kde sa bude realizovať navrhovaná činnosť predstavuje objekt bývalej
asfaltárne, ktoré spadá do katastrálneho územia obce Hincovce. Lokalita sa nachádza cca
........ m od zastavanej časti obcí Hincovce.
Geologická charakteristika územia
Z geologického hľadiska je riešené územie budované flyšovými fáciami s premenlivým
obsahom ílovcov a pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu. Predkvartérne podložie je
prekryté ílovitými zeminami premenlivej mocnosti. Údolie potokov vypĺňajú
deluviálnofluviálne sedimenty. Miestami sa vyskytujú pleistocénne proluviálne sedimenty,
väčší rozsah majú štrky a piesčité štrky stredných terás fluviálnych sedimentov, ktoré
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miestami obklopujú piesčito až hlinito kamenité sutiny a polygenetické svahové hliny
deluviálnych sedimentov nečleneného kvartéru.
V katastri obce Hincovce nie sú evidované geodynamické javy.
1.2 Geologické pomery
Geologická stavba širšieho okolia posudzovaného územia zahŕňa tektonické jednotky
uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 Tektonické jednotky

Názov
Gemerikum

Silicikum
Vnútrokarpatský
paleogén
Kvartér

Popis
Volovské vrchy – fylty, amfibolity, metavulanity, metapieskovce
staropaleozioického veku, mladšie paleozoikum (fylty, bridlice,
vulkanity, kvarcity, zlepence, kryštalické vápence, druhohorné
karbonázové horiny.
Slovenský kras, sever Volovských vrchov, Slovenský raj, Galmus –
triasové karbonáty.
Hornádska kotlina – pieskovce, ílovce, zlepence.
Riečne sedymenty, spraše, sprašové hliny, piesky.

Z hľadiska geologického členenia Slovenskej republiky patrí posudzované územie do oblasti
Gemerského pásma. Geologická stavba užšieho okolia posudzovaného územia vrátane
posudzovaného územia tvorí mladšie paleozoikum (zlepence, pieskovce, pestré ílovité
bridlice, vulkanity, zriedkavo karbonáty, stredný – vrchný karbón) a mezozoikum vnútorných
Karpát (pieskovce, ílovité a vápnité bridlice, vápence).
Neotektonická stavba širšieho okolia posudzovaného územia má z južného, východného
a severného smeru charakter pozitívnej jednotky (pohorie) s veľkým zdvihom. Z východného
až severovýchodného smeru sa charakter mení postupne na pozitívnu jednotku (pohorie)
s veľmi malým zdvihom a prechádza do negatívnej jednotky (medzihorská kotlina) s malým
poklesom. Posudzované územie je z tohto hľadiska tvorené pozitívnou jednotkou (pohorie)
s veľmi malým zdvihom(Mazúr E., Lukniš M., Atlas krajiny Slovenská republika 2002).
Ložiská nerastných surovín v širšom okolí posudzovaného územia (zdroj: Správa a stave
ŽP Košického kraja 2002):
 komplexné Fe rudy - Mníšek - Fichtenhűbel
 medené rudy - Gelnica - Gelnická žila
 medené rudy - Gelnica - Krížová žila
 medené rudy - Gelnica - Nadložná žila
 medené rudy - Gelnica - Nová žila
 medené rudy - Smolník - Cu
 medené rudy - Smolník - haldy
 polymetalické rudy - Mníšek nad Hnilcom
 polymetalické rudy - Prakovce
 azbest + azbestová hornina - Jaklovce
 baryt - Jaklovce
 kremeň - Mníšek nad Hnilcom
 kremeň - Smolník
 kremeň - Stará Voda
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kremeň - Švedlár - Štofova dolina
vápenec ostatný - Veľký Folkmár – Folkmárska skala
vápenec vysokopercentný - Jaklovce - Kurtova skala
komplexné Fe rudy - Poráč
komplexné Fe rudy - Rudňany
komplexné Fe rudy - Rudňany
komplexné Fe rudy - Rudňany
komplexné Fe rudy - Rudňany - Zapálenica
komplexné Fe rudy - Rudňany hĺbka I. a II. žila
medené rudy - Poráč - Zlatník - Kalcitová žila
medené rudy - Slovinky
medené rudy - Spišská Nová Ves
medené rudy - Spišská Nová Ves

V širšom okolí posudzovaného územia sa nachádza overené a preskúmané ložiská nerastných
surovín - výhradné ložiská, ktoré sú evidované v bilancii zásob výhradných ložísk Slovenskej
republiky a ktoré majú určené dobývacie priestory alebo chránené ložiskové územia (CHLÚ),
ktoré zabezpečujú ochranu ložiska pred znemožnením alebo sťažením jeho dobývania.
Chránené ložiskové územie (zdroj: Krajská koncepcia starostlivosti o ŽP v Košickom kraji)
Krompachy – baryt (ŠGÚDŠ Bratislava), okres Spišská Nová Ves.
Inžiniersko-geologická charakteristika
Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie patrí širšie okolie posudzovaného územia zo
severnej strany do rajónu vysokometamorfovaných a pieskovcovo-zlepencových
predkvartérnych hornín, východne a západne je to rajón ílovcovo-vápencových predkvarérny
hornín a údolných riečnych náplavových kvartérnych sedimentov. Užšie okolie
posudzovaného územia vrátane posudzovaného územia patrí do rajónu údolných riečnych
náplavov (Mazúr E., Lukniš M., Atlas krajiny Slovenská republika 2002).
Pôdy
Pôdny typ posudzovaného územia vrátane užšieho okolia posudzovaného územia je tvorí
prevažne typ kambizeme tvorené pôdnymi jednotkami: kambizeme modálne kyslé zo
zvetralín kyslých hornín, sprievodné rendziny vylúhové zo zvetralín slienitých vápencov
a slieňovcov, kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre; zo zvetralín
kyslých až neutrálnych hornín, kambizeme podzolové, sprievodné podzoly kambizemné a
rankre; zo zvetralín kyslých hornín, kambizeme pseudoglejové kyslé, lokálne pseudogleje
modálne kyslé a gleje; zo zvetralín rôznych hornín. Východne od posudzovaného územia sa
nachádzajú výrazne kontaminované pôdy, kultizeme kambizemné kontaminované
magnezitovými a inými exhalátmi. Pôdy v užšom okolí posudzovaného územia vrátane
posudzovaného územia majú hlinitú zrintostnú triedu so strednou retenčnou schopnosťou a
priepustnosťou.
V širšom okolí posudzovaného územia severne majú zastúpenie aj podzoly, podzoly
kambizemné, sprievodné rankre a litozeme, z ľahších zvetralín kyslých hornín. Zrnitostná
trieda širšieho okolia posudzovaného územia je piesčito-hlinitá a stredne štrkovitá (20 – 50
%) a jej retenčná schopnosť a priepustnosť je stredná (Mazúr E., Lukniš M., Atlas krajiny
Slovenská republika 2002).

18

Hydrogeologická a hydrologická charakteristika územia
Územie leží v zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska v subrajone paleogénu
Hornádskej kotliny hydrogeologického rajónu PQ 115 paleogén Hornádskej kotliny.
Povrchové kvartérne sedimenty majú významnú úlohu pri zachytávaní atmosférických zrážok
a regulácii povrchového a podzemného odtoku, čo závisí aj od ich priepustnosti, menej
priepustné sú svahové uloženiny na plochých svahoch, budovaných ílovcami, a
najmenejpriepustné sú fluviálne náplavy.
Obyčajná podzemná voda má typický plytký, podpovrchový obeh, zmena jej hladiny je v
rozhodujúcej miere podmienená klimatickými a hydrologickými činiteľmi, minimum
dosahuje v zimnom období (november - február) a maximum v marci (topenie snehu), pričom
letné búrky ju výrazne neovplyvňujú.
Z hydrologického hľadiska sa v katastri nachádzajú horniny s veľmi slabou
puklinovovrstvovou priepustnosťou a minimálnym zvodnením.
Územie patrí do povodia Bodrogu a Hornádu, čiastkové povodie Hornád. Povrchové vody sú
odvodňované prítokmi rieky Hornád.V katastri obce sa nachádzajú viaceré malé vodné toky a
odtokové línie. Klčovský potok je najvýznamnejším tokom katastra a obce a je recipientom
uvažovanej činnosti – odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Klčovský potok pramení v
Levočských vrchoch, v podcelku Levočské planiny, v lokalite Homôlka. Je to ľavostranný
prítok Hornádu a má dĺžku 18 km. Do Hornádu ústi juhovýchodne od obce Bystrany pod
mestom Spišské Vlachy.
Bezmenný pravostranný prítok Klčovského p. (rkm zaústenia cca 2,8) do ktorého ústi
bezmenný ľavostranný prítok (rkm zaústenia cca 0,6). Tieto toky pretekajú intravilánom obce.
Klimatická charakteristika územia
Kataster obce spadá do klimatickej oblasti mierne teplej, podoblasti mierne vlhkej, s chladnou
zimou. V tejto klimatickej oblasti charakterizovanej počtom letných dní (rok s denným
maximom teplôt vzduchu nad 25 °C ) v roku pod 50, priemernou teplotou v júli nad 16°C a v
januári pod -5°C, so začiatkom žatvy raži ozimnej po 15. júli.
Prírodné pomery sa prejavujú odlišným priebehom v ročnom a dennom chode všetkých
klimatických prvkov, ktoré majú výrazne kontinentálne znaky. Vládne tu pomerne dlhá zima,
jar nastupuje rýchlo a letné teploty sú priaznivé.
Priemerná ročná teplota v oblasti (stanica Levoča) je 6,4°C, priemer za teplý polrok je 13,2°C,
najchladnejší mesiac je január s priemerom - 6,2°C a najteplejší je júl s priemerom 16,9°C.
Zrážky sú obyčajne krátkodobé a intenzívne. Prevažná časť zrážok pripadá na letný polrok.
Priemerné ročné zrážkové úhrny podľa stanice Levoča, sú podľa štatistických období od 599
mm do 624 mm, najvyššie zrážkové úhrny sa vyskytovali v júni a v júli, najnižšie v januári
a februári. Špecifickú informáciu o zabezpečenosti zrážkami podáva Walterov klimograf.
Ročné grafy zo stanice Spišské Vlachy dokazujú vyššiu frekvenciu tzv. suchých období, keď
krivka zrážok klesá pod krivku tepôt v tejto oblasti oproti južnej časti okresu Spišská Nová
Ves. Najmä v zime sú pomerne časté teplotné inverzie so zadržiavaním chladného vduchu,
stekajúceho kHornádu, v zúžení Hornádskej kotliny pod Spišskými Vlachami, pomerne časté
aj v porovnaní so západnejšími časťami Hornádskej kotliny sú inverzné hmly všeobecne aj v
letných a zimných mesiacoch. Zima je pomerne suchá. Priemerný dátum začatia obdobia
snehovej prikrývky je 15.11.,
priemerný dátum jej konca je 29.3., priemerná výška snehovej pokrývky je 10,2 cm.
Priemerná ročná relatívna vlhkosť je 80% s maximom v novembri a decembri a minimom v
apríli až júli.
Prevládajúci smer vetra je západný a severozápadný, najmenej sa vyskytuje južný smer vetra.
Veterné podmienky:
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V priebehu roka maximum bezvetria pripadá na august – október a najmenej sa bezvetrie sa
vyskytuje vo februári až v apríli.
Pedologická charakteristika územia
V severozápadnej časti územia pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové v nivách
potokov fluvizeme. Z hľadiska pôdnych druhov ide o pôdy hlinité až ílovitohlinité, stredne
ťažké až ťažké poznačené ilimerizáciou a oglejením. Pôdy zornené sú prevažne stredne
hlboké málo skeletnaté až stredne skeletnaté, TP sa nachádzajú na pôdach stredne hlbokých
až plytkých a stredne skeletnatých. Lúky a pasienky sú situované najmä na sklonitostne
extrémnejších polohách, pričom aj veľká časť plôch orných pôd by mala byť využívaná ako
trávne porasty z hľadiska typologicko produkčných kategórií. Na plochách poľnohospodársky
využívaných plôch badať prejavy plošnej a ryhovej erózie.
V riešenom území nie je predpoklad kontaminácie pôdy.
Z hľadiska typologicko produkčných kategórií v k.ú. prevládajú menej produkčné pôdy,
najlepšou kategóriou je O6 na malej výmere. V orných pôdach sa nachádza veľká časť pôd,
ktoré by podľa BPEJ mali byť využívané ako kvalitné trávne porasty kategórie T1.
Malá časť pôd na severovýchode a západe je odvodnená. Plochy poľnohospodárskej pôdy v
k.ú. sú v zmysle Nitrátovej direktívy zaradené ako zraniteľná oblasť najnižšieho stupňa „A“.
Živočíšne regióny
Zoogeograficky patrí katastrálne územie Bystrany (podľa Atlasu SSR, Čepelák: Živočíšne
regióny) do:
- provincie Karpaty
- oblasti Západné Karpaty
- Vonkajšieho obvodu
- Podtatranského okrsku
Potenciálna vegetácia
Geobotanické členenie územia je štandardne popísané podľa Geobotanickej mapy Slovenska
(Michalko a kol., 1987). Geobotanická mapa SR je mapou rekonštrukcie vegetácie
Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa na základe fytocenologických a
ekologických (klimatických, pôdnych a hydrologických) pomerov vyvinula na určitom
biotope, bez vplyvu ľudskej činnosti. Je výsledkom využitia znalosti o vegetácii v prírodných
podmienkach územia a dlhodobého výskumu v prírode. V k.ú Hincovce na nivách
Klčovského potoka a potoka Peklisko sú lokalizované jelšové lesy na nivách podhorských
vodných tokov, zvyšnú časť územia by pokrývali karpatské dubovo-hrabové lesy a dubovohrabové lesy lipové, lokálne – ostrovčekovito, jedľové a jedľovo-smrekové lesy a dubové
nátržníkové lesy
vo vrcholových polohách . V riešenom sa vyskytujú nasledovné mapovacie jednotky
spoločenstiev:
Al - lužné lesy podhorské a horské
Sú tu zahrnuté pobrežné jelšové a jasenovo-jelšové lužné lesy a spoločenstvá krovitých vŕb.
Spoločenstvá tejto jednotky sú pokračovaním vŕbovo topoľových lužných lesov, s ktorými
majú mnoho spoločných znakov. Ekologicky sa viažu na alúvia potokov podmáčaných
prúdiacou podzemnou vodou alebo ovplyvňovaných častými povrchovými záplavami.
Krovité vrbiny sú pionierskymi spoločenstvami na mladých riečnych naplaveninách
lemujúcich brehy vodných tokov.
Predstavujú vrbiny zväzu Salicion triandrae s vŕbou purpurovou (Salix purpurea), vŕbou
krehkou (S. fragilis) a jelšou sivou (Alnus incana), okolo prítokou zväčša jelšiny zväzu
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Alnenion glutinoso - incanae s jelšou sivou, jelšou lepkavou (A. glutinosa), vŕbou krehkou,
jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior) a ďalšími druhmi. Krovitú vrstvu tvoria vŕba
trojtycinková, vŕba krehká, lokálne aj vŕba sivá. Z ďalších drevín je najhojnejšia jelša sivá.
Druhové zloženie bylinného poschodia je pestré, pretože k hygrofilným a subhygrofilným
rastlinám často prenikajú aj vodou splavené druhy z okolitých lesných a prameniskových
spoločenstiev. V oblasti hlavných tokov sú dnes tieto lesy zúžené len na brehové porasty, na
mnohých miestach s umelo vysadenými kultivarmi topoľov, pričom v ich podraste sa na
niektorých miestach zachoval veľký podiel prirodzených porastov. V zachovalých častiach
potokov najmä v ich horných častiach sa vyskytujú líniové brehové porasty, miestami i plošne
pomerne veľké skupiny, ktoré po upustení od tradičného obhospodárovania sa druhotne
rozširujú i na väčšie plochy alúvií. Pomerne bohato sú vyvinuté i spoločenstvá indikačných
rastlín, prípadne náhradné spoločenstvá (Calthion).
C - dubovo – hrabové lesy karpatské
Mezofilné zmiešané listnaté lesy sú na území Slovenska najrozšírenejšou lesnou
klimatickozonálnou formáciou v dubovom stupni. Pôvodne zaberali súvislé rozsiahle plochy,
najmä v pahorkatinách a na vrchovinách, až do výšky priemerne 600 m n. m. a vo všetkých
vnútro karpatských kotlinách a podoliach. V súčasnosti z nich zostali len zvyšky, najmä
v severných kotlinách, ktoré sú vo veľkej miere antropogenizované. Polohy patriace tejto
mapovanej jednotke sú prevažne obhospodarované.
Dubovo - hrabové lesy karpatské zaberali na riešenom území východnú časť katastra
Bystrany. Tieto spoločenstvá boli premenená na oráčiny a pasienky.
Qp - Dubové nátržníkové lesy
Na dubovo - hrabové lesy plynule nadväzujú spoločenstvá dubových nátržníkových lesov,
ktoré sú charakterizované prevahou duba letného na menej exponovaných a borovice lesnej
na najexponovanejších stanovištiach. Zaberajú len južné a vrcholové polohy, zaberajú v
území menej súvislé plochy v západnej časti katastra a sú typické výskytom teplomilnejších
floristických elementov, ktoré i po odstránení lesných porastov pretrvávajú v xerotermných
stepných porastoch strmších svahov. V predmetom území boli v nedávnej minulosti
najcennejšie z týchto plôch nevhodne zalesnené nepôvodnými druhmi drevín (prevažne
borovica, smrek, smrekovec).
CP - Dubovo - hrabové lesy lipové sú špecifickým spoločenstvom vnútrokarpatských kotlín.
Sú jedným z 2 podzväzov zväzu dubovo - hrabových lesov (Carpinion betuli). Tvoril ich
smrek obyčajný (Picea abies), borovica lesná (Pinus sylvestris), smrekovec opadavý (Larix
decidua), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), lipa malolistá (Tilia cordata) a dub letný
(Quercus aucuparia), pričom dub letný bol vedúcou drevinou na suchších, teplých flyšových
svahoch alebo horších, zamokrených pôdach plošín, ostatné polohy zaberal zmiešaný lipovo smrekový les so silnou účasťou duba letného a vtrúseným topoľom osikovým (Populus
tremula), vŕbou rakytovou (Salix caprea), javorom mliečnym (Acer platanoides) a jaseňom
štíhlym. Lipovo - smrekový les tvoril mozaiku - na lepších pôdach prevládala pravdepodobne
lipa s dubom, na horších a chladnejších mal väčšiu účasť smrek. Tento typ lesa zaberal
roztrúsené ostrovčeky v riešenom území. Dnes sú na plochách týchto lesov prevažne oráčiny,
resp. druhotné lúčne a pasienkové spoločenstvá, v lesných porastoch je druhová skladba silne
zmenená v prospech smreka, smrekovca a borovice.
PA - Jedľové a jedľovo - smrekové lesy
Predstavujú ihličnaté lesy na nenasýtených pôdach. Tieto lesy tvorila prevažne jedľa biela s
primiešaným smrekom obyčajným, vtrúseným smrekovcom opadavým a borovicou sosnou, z
listnatých drevín to bola jarabina vtáčia, javor horský, vzácne jelša sivá a buk lesný. V
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riešenom území ide najmä o ostrovčekovitý výskyt v Hornádskej kotline, hlavne v údoliach a
na severne exponovaných svahoch. V súčasnosti sa na nelesných pôdach vyskytujú
chudobnejšie pasienky, v lesných porastoch Hornádskje kotliny prevláda smrek a borovica na
úkor prirodzených drevín, vysadené sú i introdukované dreviny. Malé plochy územia v alúviu
Klčovského potoka zaberali slatiny (S). Túto skupinu však samostatne neuvádzame, pretože
je ju obtiažne lokalizovať, súviseli však s PA typom lesov. Tieto boli do značnej miery
zničenéodvodnením a následným rozoraním. Tam, kde sa zachovali, predstavujú zväčša
veľmi hodnotné spoločenstvá, blízke rôznym sukcesným štádiám pôvodných spoločenstiev.
Reálna vegetácia
Napriek tomu, že v katastri obce prevláda poľnohospodárska pôda, sú tu relatívne rovnomerne
rozložené rôzne formy významných krajinných prvkov, ktoré podmieňujú biologickú
biodiverzitu v riešenom území.
Okrem genofondovo významných lokalít sú to lesné porastu v západnej a strednej časti
katastra obce, lúky a skupinky NDV v poľnohospodársky obrábanej krajine.
State o biote, ochrane a krajine boli spracované s použitím citovaných podkladov z ÚPN-O.
V súčasnej dobe je trávobylinná vegetácia zastúpená bežnými charakteristickými druhmi
ovsíkových lúk, ako je rebríček obyčajný (Achillea millefolium), psinček tenučký (Agrostis
capillaris), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), ovsica páperistá (Avenula pubescens),
zvonček konáristý (Campanula patula), rasca lúčna (Carum carvi), škarda dvojročná (Crepis
biennis), lipkavec mäkký (Galium mollugo), pakost lúčny (Geranium pratense), boľševník
borščový (Heracleum sphondylium), nevädza lúčna (Jacea pratensis), chrastavec roľný
(Knautia arvensis), púpavec srstnatý (Leontodon hispidus), ľadenec rožkatý (Lotus
corniculatus), paštrnák siaty (Pastinaca sativa), timotejka lúčna (Phleum pratense),
bedrovník väčší (Pimpinella major), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), iskerník
prudký (Ranunculus acris), štrkáč menší (Rhinanthus minor), silenka obyčajná (Silene
vulgaris), kozobrada východná (Tragopogon orientalis), ďatelina lúčna (Trifolium pratense),
veronika obyčajná (Veronica chamaedrys), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), kostrava
červená (Festuca rubra), lipnica lúčna (Poa pratensis), trojštet žltkastý (Trisetum flavescens).
Tieto lúky majú v území najväčšie rozšírenie. Na vlhších miestach k nim pristupujú psiarka
lúčna (Alopecurus pratensis), jesienka obyčajná (Colchicum autumnale), kostrava lúčna
(Festuca pratensis), kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi), iskerník plazivý (Ranunculus
repens), krvavec lekársky (Sanquisorba officinalis). Na suchých výslnných miestach k týmto
druhom pristupuje oman vŕbolistý (Inula salicina), klinček kartuziánsky (Dianthus
carthusianorum), repík lekársky (Agrimonia eupatorium), turica ostrá (Erigeron acre), horec
krížatý (Gentiana cruciata), ďatelina prostredná (Trifolium medium), ďatelina horská
(Trifolium montanum), krasovlas bezbyľový (Carlina acaulis), hlaváč žltkastý (Scabiosa
ochroleuca), mrvica pestrá (Brachipodium pinnatum).
Toto spoločenstvo je vyvinuté v území najmä na strmších stráňach, najmä v severnej časti
územia však zaniká vplyvom sukcesného zarastania plôch náletovými drevinami. Lokálne sa
v ňom na extrémnejších polohách s plytkými pôdami vyskytujú aj regionálne vzácne druhy
ako oman mečolistý (Inula ensifolia) či ľan rakúsky (Linum austriacum). Vlhké lúky osídľujú
najmä druhy ako nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides).
Vlhké lúky osídľujú najmä druhy ako nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides), kozonoha
hostcová (Aegopodium podagraria), angelika lesná (Angelica sylvestris), žerušnica lúčna
(Cardamine pratensis), škarda močiarna (Crepis paludosa), pakost hnedočervený (Geranium
phaeum), kuklík potočný (Geum rivale), krkoška voňavá (Chaerophyllum aromaticum),
krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), prvosienka vyššia (Primula elatior), pýr psí
(Roegneria canina), hviezdica hájna (Stellaria nemorum). nadutica bobuľnatá (Cucubalus
baccifer), kukučina európska (Cuscuta europaea), záružlie močiarne (Caltha palustris),
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pakost močiarny (Geranium palustre), čerkáč obyčajný (Lysimachia vulgaris), karbinec
európsky (Lycopus europaeus), lipnica lúčna (Poa trivialis), metlica trstnatá (Deschampsia
caespitosa), škripina lesná (Scirpus sylvestris), sitina sivá (Juncus inflexus) a sitina rozložitá
(Juncus effusus). Prevažujúce sú vysokobylinné spoločenstvá na neobhospodarovaných
plochách, ktoré tvoria pichliač zelinový (Cirsium oleraceum), pichliač potočný (Cirsium
rivulare), pichliač sivý (Cirsium glaucum), vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum), túžobník
brestový (Filipendula ulmaria), vrbica vŕbolistá (Lythrum salicaria), konopáč obyčajný
(Eupatorium cannabinum). Fragmentárne sa vyskytujú aj porasty vysokých ostríc, ktorým
dominuje ostrica štíhla (Carex gracilis), ostrica ostrá (Carex acutiformis), ostrica pľuzgierkatá
(Carex vesicaria).
V alúviách potokov sa ďalej vyskytuje slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium
alternifolium), ostružina ožinová (Rubus caesius), chmeľ obyčajný (Humulus lupulus),
pavinič päťlistý (Parthenocissus quinquefolia), žihľava dvojdomá (Urtica dioica), kyslička
obyčajná (Oxalis acetosella), kopytník európsky (Asarum europaeum), vranovec štvorlistý
(Paris quadrifolia), čarovník parížsky (Circaea lutetiana), hluchavka purpurová (Lamium
purpureum), hluchavkovec žltý (Galeobdolon luteum), deväťsil hybridný (Petasites
hybridus), netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere), papraď samčia (Dryopteris
filismas), papraď ostnatá (Dryopteris spinulosa).
1. 6 Živočíšstvo
V oblasti preskúmanosti živočíšnej ríše je situácia odlišná od rastlinnej, v predmetnom území,
nakoľko leží mimo atraktívnych zoologických území, nebol v minulosti realizovaný výskum
žiadnej zo živočíšnych skupín, takže absentujú relevantné údaje.
Kultúrna poľnohospodárska krajina je osídlená množstvom druhov stavovcov i bezstavovcov,
ktoré tu nachádzajú trvalé alebo prechodné pôsobisko. V ich druhovom zložení prevládajú
druhy poľnohospodárskej krajiny, aj keď vďaka prítomnosti enkláv lesa a biotopov
charakteru lesa a blízkosti súvislejších lesných porastov sa vyskytuje aj dostatok druhov
listnatých lesov.
Tieto sú viazané na spomínané enklávy, okraje lesných porastov, lesné lemy a postupne sa
rozširujú aj na plochy zarastajúce sukcesnými štádiami drevín. Vzhľadom na nedostatok
vhodných biotopov v poľnohospodárskej krajine sa pomerne málo vyskytujú špecifické
skupiny hmyzu (blanokrídlovce), resp. ich druhové spektrum je pomerne chudobné. Rovnako
pomerne chudobné sú skupiny druhov osídľujúce stojaté vody – napriek pomerne rozsiahlemu
biotopu mokradí v nivách Klčovského potoka i Pekliska je v nich nedostatok plôch so stojatou
vodou. Pomerne dobré podmienky má poľovná zver. Vzhľadom na prevládajúci typ biotopov
boli ako predstavitelia bezstavovcov vybrané chrobáky, zastúpené vo všetkých biotopoch. Z
druhov chrobákov listnatých lesov sa tu s výnimkou vyložene vzácnych vyskytujú temer
všetky charakteristické indikačné druhy, nakoľko tieto sa vyskytujú aj v okrajových častiach
lesov a v náhradných biotopoch – svižník lesný (Cicindela sylvicola), bystruška kožovitá
(Carabus coriaceus), drevár hnedý (Hylecoetus dermestoides), zdochlinár hladký (Xylodrepa
quadripunctata), svietluška svätojánska (Lampyris noctiluca), pestroš mravcový (Thanasimus
formicarius), krasoň lesklý (Anthaxia nitidula), kvetovka jahodová (Anthonomus rubi),
nosánik žaluďový (Curculio glandium), skákač bukový (Rhynchaenus fagi). K nim sa
pridružujú druhy otvorenej poľnohospodárskej krajiny ako hrbáč obilný (Zabrus gibbus),
kováčik sivý (Lacon murinus),
kohútik modrý (Lema lichenis), zlatoň obyčajný (Cetonia aurata), bystruška fialová
(Carabus violaceus), svižník poľný (Cicindela campestris), behúnik plstnatý (Harpalus
pubescens), utekáčik obyčajný (Pterostichus vulgaris), šupináčik obyčajný (Phyllobius
oblongus), lienka sedembodková (Coccinella septempunctata), liskavka topoľová (Melasoma
populi), váhavec jelšový (Agelastica alni), štítnatec zelený (Cassida viridis), snehuľčík štíhly
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(Cantharis rustica), nosánik ligurčekový (Otiorrhynchus ligustrici), blyskáčik repkový
(Meligethes aeneus), chrúst obyčajný (Melolontha melolontha), chrústik letný (Rhizotrogus
solstitialis).
V prípade stavovcov je situácia jednoduchšia, nakoľko prakticky všetky druhy
obojživelníkov, plazov a vtákov, ako aj prevažná časť cicavcov, sú chránené, preto sa ich
výskyt v území do veľkej miery zhoduje so zoznamom chránených druhov živočíchov, takže
tu vyskytujúce sa druhy sú ďalej uvedené podľa zoznamu vyhlášky.
V prevažnej väčšine ide o druhy listnatých lesov, poľnohospodárskej krajiny a druhy
ubiquistické. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva
zákon o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) boli v
území vyčlenené biotopy európskeho a národného významu, rovnako boli zaznamenané
druhy
živočíchov a rastlín európskeho a národného významu.
Ochrana prírody
V zmysle vyhlášky sa v záujmovom území nachádzajú nasledovné chránené rastlín:
vstavačovec májový pravý (Dactylorhiza majalis ssp. majalis), päťprstnica obyčajná
(Gymnadenia conopsea) Všetky uvedené druhy sa považujú za druhy národného významu. 23
Okrem nich sa v území vyskytujú nasledovné ohrozené druhy, uvedené v Červenom zozname
papraďorastov a semenných rastlín Slovenska: veternica lesná (Anemone sylvestris) LR:nt,
astra spišská (Aster amelloides) LR:nt, ostrica trstnatá (Carex paniculata) VU, višňa krovitá
(Cerasus fruticosa) VU, horec krížatý (Gentiana cruciata) LR:nt, ľalia zlatohlavá (Lilium
martagon) LR:nt, ľan rakúsky (Linum austriacum) LR:nt, chlpánik vrcholíkatý (Pilosella
cymosa) LR:nt Kategórie ohrozenosti podľa IUCN:
VU – Vulnerable – zraniteľný
LR – Lower Risk – menej ohrozený s podkategóriou
nt – Near Threatened – takmer ohrozený
Z ďalších regionálne vzácnych rastlín treba spomenúť prilbicu pestrú (Aconitum variegatum),
oman mečolistý (Inula ensifolia), horčinku väčšiu (Polygala major), černohlávok veľkokvetý
(Prunella grandifolia) či ružu bedrovníkolistú (Rosa pimpinellifolia).
Z chránených a prioritných druhov živočíchov sa v záujmovom území nachádzajú nasledovné
druhy: obojživelníky – Amphibia kunka žltobruchá (Bombina variegata), ropucha
bradavičnatá (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan hnedý (Rana temporaria),
salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), mlok horský (Triturus alpestris), mlok
obyčajný (Triturus vulgaris) plazy – Reptilia slepúch lámavý (Anguis fragilis), jašterica
obyčajná (Lacerta agilis), užovka obyčajná (Natrix natrix), vretenica obyčajná (Vipera
berus), jašterica živorodá (Zootoca vivipara) vtáky – Aves jastrab lesný (Accipiter gentilis),
jastrab krahulec (Accipiter nisus), mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), škovránok
poľný (Alauda arvensis), kačica divá (Anas platyrhynchos), ľabtuška lesná (Anthus trivialis),
orol krikľavý (Aquila pomarina), myšiarka ušatá (Asio otus), výr skalný (Bubo bubo),
myšiak lesný (Buteo buteo), myšiak severský (Buteo lagopus), stehlík pestrý (Carduelis
carduelis), stehlík zelený (Carduelis chloris), stehlík čížavý (Carduelis spinus), glezg
hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes), holub hrivnák (Columba palumbus), krkavec
čierny (Corvus corax), vrana túlavá (Corvus corone), havran čierny (Corvus frugilegus),
kavka tmavá (Corvus monedula), chrapkáč poľný (Crex crex),
belorítka domová (Delichon urbica), ďateľ veľký (Dendrocopos major), ďateľ prostredný
(Dendrocopos medius), strnádka žltá (Emberiza citrinella), slávik červienka (Erithacus
rubecula), sokol myšiar (Falco tinnunculus), pinka lesná (Fringilla coelebs), pipíška
chochlatá (Galerida cristata), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), lastovička domová
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(Hirundo rustica), trasochvost biely (Motacilla alba), sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka
bielolíca (Parus major), vrabec domový (Passer domesticus), vrabec poľný (Passer
montanus), jarabica poľná (Perdix perdix), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros),
kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix),
kolibkárik zelený (Phylloscopus trochiloides), straka čiernozobá (Pica pica), žlna zelená
(Picus viridis), hýľ lesný (Pyrhulla pyrhulla), pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra),
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), brhlík lesný (Sitta europaea), hrdlička záhradná
(Streptopelia decaocto), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), sova lesná (Strix aluco), škorec
lesklý (Strurnus vulgaris), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), penica slávikovitá (Sylvia
borin), penica hnedokrídla (Sylvia communis), penica popolavá (Sylvia curruca), oriešok
hnedý (Troglodytes troglodytes), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (Turdus
philomenos), drozd čvíkotavý (Turdus pilaris), plamienka driemavá (Tyto alba), dudok
hochlatý (Upupa epops), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) cicavce – Mammalia vlk
obyčajný (Canis lupus), jež bledý (Erinaceus concolor), plch lieskový (Muscardinus
avellanarius), netopier obyčajný (Myotis myotis), hranostaj čiernochvostý (Mustela
erminea), ucháč sivý (Plecotus austriacus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros),
veverica stromová (Sciurus vulgaris), piskor obyčajný (Sorex araneus), piskor malý (Sorex
minutus) Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sa považujú za druhy
národného významu.
Okrem uvedených chránených druhov živočíchov sa z cicavcov vyskytujú ďalšie regionálne
významné a vzácne druhy, ako lasica obyčajná (Mustela nivalis), kuna lesná (Martes martes),
kuna skalná (Martes foina), jazvec lesný (Meles meles), bežnejšia je líška (Vulpes vulpes). Z
ostatných druhov majú zastúpenie ešte zajac poľný (Lepus europaeus), diviak (Sus scrofa),
jeleň (Cervus elaphus), srnec (Capreolus capreolus).
Biotopy národného a európskeho významu sa v záujmovom území vyskytujú nasledovne:
Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd
Tr 5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty
Tr 7 Mezofilné lemy
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky
Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky
Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach
Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí
Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách
Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy
Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové
Legislatívne vymedzené chránené územia
V katastri obce Hincovce sa nenachádzajú legislatívne chránené územia.
Obec sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a
krajiny. V katastri obce sa nenachádza žiadne maloplošné, ani veľkoplošné chránené územie z
národnej siete. Nenachádza sa tu ani žiadne chránené územie z európskej sústavy chránených
území NATURA 2000 (chránené vtáčie územie a územie európskeho významu).
Z pohľadu širších vzťahov sa v okolí, mimo katastrálneho územia Hincovce nachádzajú Národná prírodná rezervácia Sivá Brada, vyhlásená úpravou Ministerstva kultúry SSR č.
9146/1979 - OP z 30.11.1979 (pôvodne ako štátna prírodná rezervácia - ŠPR) o výmere
19,5472 ha, k. ú. Spišské Podhradie .
- Prírodná pamiatka Sobotisko, vyhlásená Nariadením ONV v Spišskej Novej Vsi č. 28/d z
22.12.1987 (pôvodne chránený prírodný výtvor - CHPV) o výmere 13,32 ha, k. ú. Spišské
Podhradie, Žehra .
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- Národná prírodná pamiatka Spišský hradný vrch, vyhlásená Nariadením ONV v
Spišskej Novej Vsi podľa uznesenia č. 83 z 15.3.1990 (pôvodne ako CHPV, PP) o výmere
24,2064 ha, k. ú. Žehra.
- Prírodná pamiatka Ostrá hora, vyhlásená Nariadením ONV v Spišskej Novej Vsi podľa
uznesenia č. 83 z 15.3.1990 (pôvodne ako CHPV) o výmere 29,3240 ha, k. ú. Spišské
Podhradie, Žehra
- Prírodná pamiatka Zlatá brázda, vyhlásená Nariadením ONV v Spišskej Novej Vsi podľa
uznesenia č. 83 z 15.3.1990 (pôvodne ako CHPV) o výmere 1,6160 ha, k. ú. Spišské
Podhradie.
- Prírodná pamiatka Jazierko na Pažiti, vyhlásená Nariadením ONV v Spišskej Novej Vsi
26 podľa uznesenia č. 83 z 15.3.1990 (pôvodne ako CHPV) o výmere 0,1101 ha, k. ú. Spišské
Podhradie.
- Národná prírodná rezervácia Dreveník, vyhlásená vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 83 z
23.3.1993, publikovaná v Zbierke zákonov SR, čiastka 25, 26.4.1993 (pôvodne ako ŠPR) o
výmere 101,1557 ha, k. ú. Spišské Podhradie, Žehra. Prvý krát sa ako chránené územie o
výmere 40 katastrálnych jutár spomína v roku 1928. Z hľadiska zákona účinne bola vyhlásená
prvý krát až v roku 1982 úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 2964/1982 - 32 z 30.4.1982 o
výmere 66,90565 ha.
- Chránený areál Historický park Bijacovce, schválený Radou ONV v Spišskej Novej Vsi
č. 61 z 26. 3. 1982 (pôvodne ako historický park) o výmere 4,4322 ha, k. ú. Bijacovce , za
ChA vyhlásený v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
- Chránený areál Historický park Hodkovce, schválený Radou ONV v Spišskej Novej Vsi
č. 61 z 26. 3. 1982 (pôvodne ako historický park) o výmere 9,0992 ha, k. ú. Žehra, za ChA
vyhlásený v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
- Spišský hrad a pamiatky jeho okolia - pod týmto názvom bola časť susedného územia
zapísaná Výborom pre svetové dedičstvo UNESCO v r. 1993 do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO. Návrh ochranného pásma tohto územia bol spracovaný Pamiatkovým
ústavom Bratislava, regionálne stredisko v Levoči .

2.

Krajina, stabilita, ochrana a scenéria.

Súčasná krajinná štruktúra
Záujmové územie predstavuje narušenú a premenenú krajinu, s menším podielom prírodných
prvkov v ktorej sa nachádzajú :
- urbárna štruktúra vidieckeho sídla s dopravnou infraštruktúrou, a zahustením
antropogénnych prvkov
- poľnohospodárska štruktúra s veľkoplošnými oráčinami a plochou nefunkčného
devastovaného poľnohospodárskeho dvora
- prírodná štruktúra lesných celkov nepôvodného zloženia o malej výmere
Do prevažujúcej intenzívne využívanej krajiny sú vtrúsené neúžitky, neobhospodarované,
prípadne zamokrované plochy, kde sa uplatňujú jednak burinné spoločenstvá a sukcesné rady
vegetácie charakteru krajinnej zelene, ktoré tvoria ojedinelé a fragmentované enklávy.
Koeficient ekologickej stability
Podľa regionálneho ÚSES má k.ú. Hincovce KES (koeficient ekologickej stability) 1,0,
pričom KES v rozpätí 0,9 – 2,9 predstavuje vyváženú kultúrnu krajinu. Aktualizovaný
nadregionálny ÚSES klasifikuje ekologickú kvalitu priestorovej štruktúry krajiny
posudzovaného územia ako priaznivú, čo je však potrebné akceptovať spolu so zázemím
významných okolitých krajinných a prírodných štruktúr Spiša.
V rámci celoslovenského posúdenia predstavuje prevažná časť katastra priestor ekologicky
nestabilný, severná a juhozápadná časť územia priestor ekologicky stredne stabilný. Túto
klasifikáciu potvrdzuje koeficient ekologickej kvality katastrálneho územia ako objektívny
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ukazovateľ podielu ekologicky kvalitných plôch v katastri, ktorý predstavuje v rámci
celoslovenského hodnotenia pre kataster Hincoviec stredný stupeň 0,41 – 0,6 v stupnici
hodnotenia do 1. KES poľnohospodárskej časti územia katastra (podiel ekologicky kvalitných
plôch v k. ú.) hodnotu < 0,4 v stupnici hodnotenia do 1, teda najnižší stupeň v trojstupňovom
hodnotení, len na južnom okraji dosahuje hodnotu 0,4 – 0,59.

3 . Súčasný stav kvality životného prostredia, vrátane zdravia
Súčasné hodnotenie kvality životného prostredia je rozporné. Na jednej strane zabezpečuje
vidiecke prírodné prostredia pomerne kvalitné priestorové pomery, dobrú ventiláciu územia
ako aj štandardná časť obytného prostredia obce.
Na strane druhej, negatívnym vplyvom sa vyznačuje práve chýbajúca alebo nedostatočná
technická vybavenosť, obytné prostredie rómskej osady s veľmi vysokou hustotou
obyvateľstva ako aj nedostatočné bezprostredné rekreačné zázemie obce a chýbajúci kontakt s
prírode blízkymi prvkami po obvode zastavaného územia.
Na zdravotný stav obyvateľstva najmä obývajuceho osadu negatívne pôsobí celý rad faktorov,
ako aj vysoké hygienicko – epidemiologické nebezpečenstvo.
Zo vzdialenejších negatívnych faktorov ktoré by mohli potenciálne ovplyvniť kvalitu
prostredia v obci Hincovce patrí kameňolom v Olcnave ako aj farma veľkovýkrmne
ošípaných Spišské Vlachy, obidve prevádzky sa nachádzajú južne od Bystrian. Dobývací
priestor kameňolomu Dreveník na severe je už uzatvorený.
IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VRÁTANE ZDRAVIA A MOŽNOSTIACH
OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE
Základné údaje o predpokladaných vplyvoch sú textovo stručne popísané v nižšie uvedených
statiach a sumárne sa nachádzajú sa v samostatných tabuľkách pre variant zámeru a nulový
variant v časti IV: 6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia.
1. Požiadavky na vstupy (napríklad záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a
energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).
Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy, záber pozemkov, zriadenie
vecného bremena. Nie potrebné pre danú činnosť .

1. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie
Navrhovaná činnosť vzhľadom na situovanie činnosti a jej vzdialenosti od významných
prírodných prvkov nemá vplyv na chránené územia. Chránené územia prírody v zmysle
zákona, navrhované územia európskeho významu a navrhované chránené vtáčie územia sú
mimo dosahu aktivít spojených s realizáciou popisovanej činnosti. Vykonávaná činnosť nie je
vykonávaná v chránenom území a ani nezasahuje do chránených území.
Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového pôsobenia
V období počas výstavby zariadenia na zber odpadov bude krátkodobým zdrojom znečistenia
ovzdušia prašnosť zo stavebných prác a pohybu dopravných mechanizmov. Tento vplyv však
bude lokalizovaný len na oblasť staveniska. Tieto vplyvy nedosiahnu takú intenzitu, aby
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mohli pôsobiť na prírodné prostredie mimo areálu staveniska. Presun mechanizmov bude po
existujúcich dopravných trasách. V týchto súvislostiach nie je počas realizácie zámeru reálny
predpoklad negatívnych vplyvov na geologické prostredie, pôdu, vodu, genofond a
biodiverzitu a nebudú ovplyvnené zdravé životné podmienky obyvateľov priameho ani
širšieho okolia. Po zrealizovaní navrhovaných opatrení nie je predpoklad negatívnej zátaže
pre jednotlivé zložky ŽP a zdravie obyvateľstva. V prevádzke sa bude manipulovať i s
nebezpečnými druhmi odpadov v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Navrhovaný zámer
nepredpokladá vplyv na biotu, pôdu, ÚSES a scenériu krajiny. Vplyv prevádzky na dopravu
možno považovať za zanedbateľný, z dôvodu minimálneho prírastku dopravného zataženia
oproti súčasnému stavu. Medzi pozitívne málo významné vplyvy môžeme považovať vplyv
na odpadové hospodárstvo, infraštruktúru a rozvoj mestskej časti.
2. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
V rámci vykonávania navrhovanej činnosti na určenom mieste nebudú vytvárané žiadne
vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.

3. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej
činnosti na životné prostredie
Počas výstavby je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:
 zamedziť únikom ropných látok zo stavebných mechanizmov do horninového
prostredia,
povrchových a podzemných vôd v priestore staveniska vhodnou údržbou stavebných
strojov a dopravných prostriedkov
 obmedziť pohyb stavebných mechanizmov mimo určené prístupové komunikácie
a mimo vyznačený obvod staveniska
 minimalizovať prašnosť staveniska kropením a čistením staveniskových a prístupových
komunikácií a dodržať zásady odvodnenia staveniska
 dodržiavať zásady nakladania s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
Prevádzka zariadenia nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité prostredie pri dodržaní
všetkých zásad manipulácie s odpadom podľa Prevádzkového poriadku, ktorého návrh bude
predložený ku kolaudácii stavby. Negatívne účinky a vplyvy stavby nebudú zhoršovať
životné prostredie nad prípustnú mieru. Prípustnú mieru stanovia technické predpisy a normy
a splnenie týchto požiadaviek sa preukazuje meraním. Realizácia stavby bude robená za
dodržiavaní podmienok, obsiahnutých vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov tak, aby
bolo dosiahnuté najoptimálnejšie riešenie z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Na
minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhujeme vytvoriť vegetačnú clonu viacúrovňovou
výsadbou vegetácie, ktorá bude plniť účel estetického odizolovania areálu od obyvateľov a
usmerní pohyb vzduchových hmôt. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
v objektoch je daná dodržiavaním príslušných predpisov. Možnými zdrojmi ohrozenia zdravia
a bezpečnosti pracovníkov je nedodržanie postupov pri zemných a stavebných prácach,
prácach na strojoch a zariadeniach, prácach pri elektrických inštaláciách a pri prevádzke
objektov. Ucelený súbor určených postupov je daný existujúcimi predpismi a nie je
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na životné prostredie. Systém bude
predmetom projektu stavby a vlastných organizačných a prevádzkových predpisov
navrhovateľa činnosti. Okrem uvedených technicko-prevádzkových opatrení je potrebné
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dodržiavať aj organizačno-administratívne opatrenia a prevádzkové predpisy súvisiace
s činnosťou zariadenia ako sú:
 Prevádzkový poriadok,
 Havarijný plán zariadenia,
 Prevádzkový denník zariadenia,
 Technologický reglement zariadenia,
 Požiarny štatút.
Technické, organizačné a administratívne opatrenia
 Manipulačné priestory a kontajnery zreteľne a nezameniteľne označovať a dbať na to,
aby do priestorov prevádzkovej budovy vstupovali a s odpadom manipulovali iba
oprávnené osoby.
 Viesť a uchovávať predpísanú evidenciu a dokumentáciu o odpadoch a prevádzkovú
dokumentáciu zariadenia.
 Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia.
 Zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadmi.
 Odpady vznikajúce pri výkone činností tvoriacich predmet podnikania zaraďovať podľa
platného Katalógu odpadov a viesť predpísanú evidenciu.
 Komunálny odpad ukladať do zberných nádob a nakladať s týmto v súlade s
predpismi. V každej etape činnosti vytvoriť podmienky pre oddelené zhromažďovanie
odpadov a separovaný zber odpadov.
Iné opatrenia
 Šetrne zaobchádzať s prírodnými prvkami počas stavebných prác
 Akceptovať odporúčania, návrhy a záväzky vyplývajúce z priebehu procesu
posudzovania vplyvov v rozsahu, v akom budú premietnuté do rozhodnutia
príslušného orgánu.
Príslušné všeobecne záväzné právne a iné predpisy ustanovujú pre hodnotené činnosti rad
povinnosti, v dôsledku ktorých musí prevádzkovateľ tohto zariadenia vypracovať viaceré
dokumenty a tieto dať schváliť príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy.
4. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala
V prípade, že navrhovaná činnosť nebude realizovaná, bude využitie dotknutého územia
v súčasnom nepriaznivom stave, zapríčinenom nedostatočnými kapacitami na nakladanie
s riešenými odpadmi. Ide o rozšírenie prevádzky takým spôsobom, ktorý rešpektuje najlepšie
dostupné techniky a technológie. Návrh realizácie a zámeru sa v celom priebehu riešenia
opiera o súlad a rešpektovanie zákonných predpisov pre vykonávanú činnosť.
5. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územno plánovacou dokumentáciou a
ďalšími relevantnými dokumentmi
Obec Hincovce nemá spracovanú ani schválenú územno – plánovaciu dokumentáciu .

29

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho
variantu
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, nedostatočné kapacity na zhodnocovanie
komunálnych odpadov ostanú na súčasnej úrovni. Posudzovaný areál bude naďalej slúžiť na
podnikateľskú činnosť Navrhovaný variant považujeme za optimálne riešenie z hľadiska
environmentálneho, a technicky realizovateľného, vyplývajúceho z praxe, využívajúc pri tom
BAT. Navrhovaným zámerom v oblasti nakladania s odpadmi sa naďalej využijú doterajšie
existujúce spevnené plochy v súlade s funkčným využitím územia a vybudovanou
infraštruktúrou. Zámer pre túto činnosť je vypracovaný v navrhovanom optimálnom variante.

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
Navrhovaný zámer predkladá riešenia v nakladaní s vybranými druhmi odpadu plne v súlade
s platnou legislatívou EU, právnymi predpismi SR a ostatnými strategickými dokumentami
národného, regionálneho a miestneho významu.

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
Bratislava, marec 2016
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IX. Potvrdenie správnosti údajov

Meno spracovateľa zámeru
Ing. Peter Vyparina

Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu navrhovateľa
Ing. Jozef Perháč - riaditeľ
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