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I. Základné údaje o navrhovateľovi
I.1.

Názov

CEE Development, s.r.o.

I.2.

Identifikačné číslo

36 806 455

I.3.

Sídlo

Cesta Slobody 475/48, Vinica 991 28

I.4.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne
oprávneného zástupcu obstarávateľa

číslo

a iné

kontaktné

údaje

Ing. Silvester Petrezsél
Cesta Slobody 475/78
Vinica 991 21
mobil: +421 907 775 269
email: silvester@cee.sk

I.5.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie
o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie

IPE-Consult
Ing. arch. Milan Škorupa
Roľnícka 116
831 07 Bratislava
mobil: 0905 448 411
email: skorupa@ipe-consult.sk
ENVI s.r.o., Ing. Anna Puškárová (spracovateľ Zámeru)
Lihoveckého 9
960 01 Zvolen
mobil: 0918 421 682
email: envi@envi.sk

-4-

„PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ AREÁL ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE“
ENVI s.r.o.

II.
II.1.

Máj 2016

Zámer činnosti

Základné údaje o navrhovanej činnosti
Názov

„ Priemyselný a logistický areál Šášovské Podhradie“

II.2.

Účel

Predmetom zámeru je výstavba priemyselného a logistického areálu Šášovské Podhradie
s výstavbou logisticko-skladových hál A a B s nevyhnutým administratívnym, sociálnym a technickým
zázemím. Účelom je vytvorenie podmienok pre vstup nových investorov s využitím pracovnej sily
zameranej na odborníkov v regióne. Hlavným zámerom je príprava územia pre účely výrobného
charakteru,

Podľa platného územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktorý bol schválený 23.04.2009,
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov č. 1  4, ktorého záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne
záväzným nariadením ( ďalej VZN) mesta Žiar nad Hronom č. 1/2009, v znení VZN č. 7/2011, 3/2012,
4/2012 a 9/2012 má časť plôch situovaných vo výrobnom okrsku Šášovské Podhradie,

v rozsahu podľa Prílohy č.1, určené funkčné využitie ako plochy priemyselnej a stavebnej
výroby, skladového hospodárstva a distribučné centrá ( kód 201).

II.3.

Užívateľ

Užívateľom je spoločnosť CEE Development, s.r.o., Cesta Slobody 475/48, Vinica 991 28
(vlastníkom je spoločnočnosť RAIMEX s.r.o.).

II.4.

Charakter navrhovanej činnosti

Posudzovaná činnosť predstavuje v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EIA“) v dotknutom
prostredí novú činnosť. V zmysle Prílohy č. 8 zákona o EIA sa uvažovaná činnosť radí pod nasledovnú
položku:
Tabuľka č. 9: „Infraštruktúra“
 položka číslo 15 „Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov“, časť B –
zisťovacie konanie (bez limitu)

Celková plocha pozemku - plošná bilancia:
Celková plocha pozemku
59 365 m2
Zastavaná plocha
22 505 m2
Spevnené plochy
15 429 m2
Parkoviská
2 448 m2
Chodník
942 m2
Plocha zelene
16 829 m2
Potok
1 212 m2
Rozšírenie 1
3 942 m2
(z celkovej plochy pozemky)
Rozšírenie 2
2 323 m2
(z celkovej plochy pozemku)

II.5.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Predmetné plochy sú situované v zastavanom území. Nachádzajú sa v blízkosti mimoúrovňovej križovatky
rýchlostnej cesty R1 a ciest I. a III. triedy. Prevažná časť plôch je súčasťou výrobného areálu (fotopríloha č. 1, 2),
ktorý je t.č. nefunkčný a susedí s plochami obytného územia (plochami so zástavbou rodinných domov). Na
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niektorých z predmetných pozemkov sú umiestnené inžinierske stavby – cesty, na pozemkoch CKN parc.čís. 555/1,
555/3, 557, 558, 559 a 560 sa nachádzajú budovy, ktorých účel súvisí s výrobným charakterom predmetného
územia (ide o priemyselné budovy – výrobnú halu, soc. – hygienickú budovu a pod.). Plocha pozemku CKN parc.
čís. 555/3, nachádzajúca sa na okraji výrobného areálu, je situovaná v blízkosti potoka Rudnica ( Kremnický potok).
Osadenie objektov:
SO 01.A  0,00 = 257,25 m n.m.
SO 03.B 0,00 = 257,25 m.n.m.
Cez stavenisko nie sú vedené žiadne podzemné ani nadzemné inžinierske siete.

Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Katastrálne územie: Šášovské podhradie
Parcelné číslo:
553/1, 553/3, 553/4, 553/5 – ostatné plochy a nádvoria,
553/6, 553/7, 554, 555/1, 555/3, 555/15, 555/16, 555/17, 555/18, 555/19,
555/21, 555/25, 557, 558, 559, 560 – zastavané plochy a nádvoria

II.6.

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

Umiestnenie navrhovanej činnosti dokumentuje mapová príloha č. 1 umiestnenie navrhovanej
činnosti. Situácia širších vzťahov tvorí mapovú prílohu č. 2 tohto zámeru.

II.7.

Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Predpokladaný termín začatia výstavby:
Predpokladaný termín skončenia výstavby:
Predpokladaná doba výstavby:
Predpokladaný termín začatia prevádzky:
Skončenie prevádzky:

II.8.

1/2017
12/2018
cca 24 mesiacov
rok 2019
trvanie prevádzky nie je ohraničené

Stručný opis technického a technologického riešenia

Nulový variant
Nulový variant predstavuje stav, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. V súčasnosti je prevažná
časť plôch súčasťou výrobného areálu, ktorý je t.č. nefunkčný a susedí s plochami obytného územia
(plochami so zástavbou rodinných domov). Na niektorých z predmetných pozemkov sú umiestnené
inžinierske stavby – cesty budovy, ktorých účel súvisí s výrobným charakterom predmetného V zmysle
ÚPD mesta Žiar nad Hronom pre danú lokalitu, je určená lokalita na plochy priemyselnej a stavebnej
výroby, skladového hospodárstva a distribučné centrá. Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala,
dotknuté územie by ostalo v stave, v akom sa nachádza v súčasnosti. Keďže je lokalita určená pre
výstavbu, je predpoklad, že by v prípade nezrealizovania variantu navrhovanej činnosti
bola
predmetom pozemkov iná stavba.
Variant navrhovanej činnosti
Opis technického a technologického riešenia je použitý z projektovej dokumentácie pre územné
konanie. Projektovú dokumentáciu vypracoval IPE-Consult Roľnícka 116, 831 07 Bratislava v máji 2016.
Jednotlivé časti k technickému a technologickému riešeniu sú podrobne popísané v kapitole IV. tohto
Zámeru. V tejto časti uvádzame len základnú informáciu, výpočty, bilančné hodnoty sú súčasťou
vstupov a výstupov v časti IV.1 a IV.2.
Členenie stavebných objektov
STAVEBNÉ A INŽINIERSKE OBJEKTY:
SO 01.A
Výrobno - skladová hala „A“
SO 02.A
Vrátnica „A“
SO 03.B
Výrobno - skladová hala „B“
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SO 04.B
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15

Vrátnica „B“
Strojovňa ATS + základ pod nádrž
Čistiareň odpadových vôd
Prípojka vody a vnútroareálové rozvody vody
Prípojka kanalizácie a vnútroareálové rozvody kanalizácie
Prípojka VN
Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové silnoprúdové rozvody NN
Prípojka slaboprúdu a vnútroareálové slaboprúdové rozvody
Komunikácie a spevnené plochy
Sadové a terénne úpravy
Oplotenie a drobná architektúra
Hrubé terénne úpravy

PREVÁDZKOVÝ
PS 01.A
PS 02.A
PS 03.A
PS 04.A

SÚBOR:
Trafostanica TS1
Výrobné a technologické zariadenia
Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu
Prevádzkové rozvody silnoprúdu

PS
PS
PS
PS

Trafostanica TS2
Výrobné a technologické zariadenia
Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu
Prevádzkové rozvody silnoprúdu

01.A
02.A
03.A
04.A

PS 05
PS 06

Zámer činnosti

Technológia strojovne ATS + nádrž
Strojné zariadenie čistiarne odpadových vôd

Urbanizmus

Predmetné plochy sú situované v zastavanom území. Nachádzajú sa v blízkosti mimoúrovňovej
križovatky rýchlostnej cesty R1 a ciest I. a III. triedy. Prevažná časť plôch je súčasťou výrobného
areálu, ktorý je t.č. nefunkčný a susedí s plochami obytného územia (plochami so zástavbou rodinných
domov). Na niektorých z predmetných pozemkov sú umiestnené inžinierske stavby – cesty, na
pozemkoch CKN parc. čís. 555/1, 555/3, 557, 558, 559 a 560 sa nachádzajú budovy, ktorých účel súvisí
s výrobným charakterom predmetného územia (ide o priemyselné budovy – výrobnú halu, soc. –
hygienickú budovu a pod.). Na tieto budovy bol vypracovaný projekt pre búracie povolenie, ktorý nie je
súčasťou tejto dokumentácie. Plocha pozemku CKN parc. čís.555/3, nachádzajúca sa na okraji
výrobného areálu, je situovaná v blízkosti potoka Rudnica ( Kremnický potok). Navrhované objekty haly
A a haly B tvoria spolu pôdorysne jeden celok približne obdĺžnikového tvaru, hmotovo hranolový objem
s výškou atiky 12,4 m na celom pôdoryse stavby.
Súčasťou objektu hál sú parkovacie miesta pre osobné i nákladné automobily, ktoré budú
umiestnené okolo navrhovaných hál priamo v riešenom areáli. Stavbou dotknuté pozemky sú spojené
areálovou príjazdovou komunikáciou. Vjazd a peší vstup do areálu Výrobno-skladovej haly A bude
kontrolovaný vrátnicou 1 (SO 02.A) umiestnenou pri vjazde do areálu. Vjazd a peší vstup do areálu
Skladovej haly B bude kontrolovaný vrátnicou 2 (SO 04.B) umiestnenou pri vjazde do areálu. Obe
riešené haly sú dopravne napojené na areálovú komunikáciu. Táto nadväzuje na súčasnú príjazdovú
komunikáciu k areálu, ktorá je dopravne napojená na rýchlostnú cestu R1.
Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné riešenie
Architektúra objektov určených pre výrobu a logistiku má predovšetkým rešpektovať funkciu objektov,
vychádzať z prevádzkových požiadaviek a nárokov na komfort pracovníkov. Súčasné technológie
umožňujú riešiť stavby podobného charakteru za použitia typových prvkov, či už sa jedná o konštrukčné
riešenie alebo opláštenie stavby. Charakteristickým prvkom skladových stavieb je ich špecifické
objemové riešenie. Typickým riešením je jednoduchý obdĺžnikový pôdorys s plochou strechou
doplnenou strešnými svetlíkmi. Pôdorysné rozmery hál sú navrhnuté o veľkostiach:
Hala A - 181,58 x 133,16m, B - 169,16 x 61,16 m a výšky po hornú hranu atiky 12,40 m.
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Administratívne vstavby pre haly sú navrhnuté ako dvojpodlažné a do architektonického riešenia
objektu sa premietajú predovšetkým výrazným presklením fasád hál. Pre každú z oboch hál sú
navrhnuté samostatné vstavby – po stranách obvodu haly. Tieto objekty sú riešené bez podpivničenia a
ich dispozičné riešenie plne rešpektuje funkciu a prevádzkové väzby. Kontrolné vrátnice SO 02.A, SO
03.B sú tvorené prefabrikovanými bunkami s rozmermi 7 x 3.8 m. V areáli výrobno-skladovej haly A je
pri vjazde navrhnutý podzemný objekt strojovne ATS a podzemnej nádrže požiarnej vody (SO 05).
Nádrž požiarnej vody a objekt strojovne ATS budú monolitické priamo na mieste vylievané
železobetónové a ich konštrukcia bude upresnená v nasledujúcom stupni PD. V areáli výrobno-skladovej
haly B pred vyústením kanalizácie do vodného toku je navrhnutý podzemný objekt odlučovača ropných
látok z dažďovej kanalizácie z parkovísk a čistiareň odpadových vôd. Technické a konštrukčné riešenie
bude súčasťou ďalšieho stupňa PD.
Farebné riešenie
Dvere, vráta – RAL 5015
Fasáda haly prevládajúce (vrátane parapetných dosiek a oplechovanie) - RAL 7038
Fasáda – zvýraznenie vstavkov – RAL 7024
Nadzemné viditeľné časti základových prahov, markízy – RAL 9010
Prevádzkovo - dispozičné riešenie

Obe výrobno-skladové haly sú koncipované ako nepodpivničené jednopodlažné objekty
obdĺžnikového pôdorysu. V halách sú navrhnuté vstavby slúžiace ako administratívne, technické a
sociálne zázemie pre celkové fungovanie hál. Vstavby sú dvojpodlažné a nachádzajú sa tu kancelárie,
šatne, sociálne zariadenie, technická miestnosť, zasadacia miestnosť, denná miestnosť, upratovacia
miestnosť. Súčasťou oboch vstavieb sú aj priestory technického a technologického vybavenia hál –
kotolňa, transformátorovňna, rozvodne VN, NN a kompresorovňa.
Z prevádzkového hľadiska môžeme dispozície hál rozdeliť na priestory výroby, zásobovacích
a expedičných skladov a priestory administratívnych vstavieb. Zásobovanie skladov bude uskutočňované
zo zníženej úrovne (-1,20 m) prístupových dvorov kamiónovej dopravy pomocou vybavení hál
vyrovnávacími mostíkmi a vertikálne výsuvnými bránami. Do výrobných a skladovacích priestorov je
prístup dvermi z exteriéru rozmiestnenými po obvode hál, ďalej dvermi z centrálnej chodby
administratívnych vstavieb.
Popis stavby z hľadiska statiky
Nosná konštrukcia objektu pozostáva z priestorového systému lineárnych (prútových)
prvkov.
Tento systém vytvára komplexný celok, ktorý je schopný bezpečne preniesť zvislé zaťaženia a odolávať
aj vodorovným účinkom od náhodných zaťažení vetrom a seizmicitou.
Nosný systém budovy tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet s votknutými PREFA stĺpmi,
pôdorysných rozmerov cca 180,0 x 132,0m. Objekt je navrhnutý s dvoma dvojpodlažnými vnút.
vstavkami. Strešná konštrukcia je tvorená systémom oceľových väzníkov, na ktorých je ukladaný
trapézový plech. Stropná konštrukcia vstavkov je tvorená systémom prefabrikovaných prievlakov a
stien, na ktoré sú ukladané panely SPIROL hrúbky 320 mm.
Prenos vertikálnych zaťažení do základov bude zabezpečovať systém tvorený železobetónovými
stĺpmi. Tieto prvky budú slúžiť ako zvislé podpery, ale aj na zachytenie krátkodobých a náhodných
vodorovných účinkov. Objekt bude založený na prefabrikovaných základových pätkách.
Prefabrikovaná konštrukcia je navrhnutá ako priestorová prútová sústava, tvorená votknutými
stĺpmi s kĺbovo uloženou konštrukciou stropu a strechy. Modulová osnova v pozdĺžnom smere je 30 x
6,0 m v priečnom smere je 22 x 6,0m .
Popis konštrukcie:
Železobetónové stĺpy majú prierez 600x600 mm, 400x600mm a 500 x 500 mm. Stĺpy budú
spojené so spodnou prefabrikovanou pätkou priamo vo výrobe. Rozmery pätiek sú navrhnuté tak, aby
maximálne napätie v základovej škáre bolo Rdt = 250 kPA. Výška všetkých pätiek je navrhnutá 500
mm. Všetky stĺpy sú navrhnuté ako nedelené priebežné. Obvodové stĺpy slúžia okrem prenosu
zaťaženia od strechy aj na uchytenie obvodového plášťa. Všetky PREFA stĺpy sú obojstranne votknuté
do spodnej prefabrikovanej pätky. Votknutím je zaistená priestorová tuhosť nosnej konštrukcie.
Stropná konštrukcia je tvorená železobetónovými prefabrikovanými prievlakmi 400 x 600 mm
s rozpätím L= 6,0 m. Na prievlaky sú následne ukladané predpäté panely SPIROL hrúbky 320 mm.

-8-

„PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ AREÁL ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE“
ENVI s.r.o.

Máj 2016

Zámer činnosti

Prievlaky sú spojené so stropnou konštrukciou cez trčiace kotevné prúty. V stĺpoch sú v miestach
uloženia prievlakov zabudované HBS profily, na ktoré je potrebné nakrútiť Protikus. Tento Protikus je
potrebné osadiť pred betónažou monolitických zálievok a horných častí prievlakov.
Medzi stropné panely a prievlaky je potrebné vložiť betonársku výstuž, potrebnú na prenos
vodorovného zaťaženia.
V administratívnej časti sú navrhnuté
schodiská. Schodiská tvoria schodiskové ramená
ukladané na prievlaky a prefa steny.
Strešná konštrukcia je tvorená oceľovými priehradovými väznicami na rozpon L=24,0m a
L=12,0m v osovej vzdialenosti 6,0 m. Horný a dolný pás je z HEA a diagonály z JP profilov. Oceľové
väznice sú na obvode ukladané priamo na ŽB stĺpy a v strede na výmenné OK prievlaky dĺžky L=12,0
m. Konštrukcia strechy je doplnená strešnými zavetreniami v pozdĺžnom a priečnom smere objektu.
Na väznice sa ukladá priamo trapezový plech.
Po obvode objektu sú na hornú hranu základových pätiek ukladané prefabrikované základové
nosníky hr. 260 mm (70 mm železobetón, 50 mm tepelná izolácia, 140 mm železobetón) s povrchovou
úpravou vonkajšej strany ako pohľadový betón.
Po celej ploche haly je železobetónová podlaha hrúbky 180 mm, pod ňou je nosná vrstva
štrkodrviny 0/63, zhutnenie: Edef2 > 100 MPa a Edef2/Edef1 < 2,2, hrúbky 200 mm a pod ňou je
zlepšené podložie cementom CEM III: 6 % - 42 kg/m2, zhutnenie: Edef2 > 80 MPa a Edef2/Edef1 < 2,0
v minimálnej hrúbke 400 mm. Obvodový plášť je tvorený ľahkými sendvičovými stenami. Trieda
betónu prefabrikovaných konštrukcií je C30/37 – C40/50. Vŕtanie do prefabrikovaných konštrukcií je
dovolené len podľa priloženého vŕtacieho plánu.
Hala A:

Predmetom riešenia projektu je výrobný proces zameraný na montáž okien. Montované budú
plastové okná. Montáž je zostavená v technologickom usporiadaní strojov, časť montáže je realizovaná
v montážnej linke. Činnosti na rozhodujúcich strojoch sú realizované v automatickom režime.
Jednoduché pracovné operácie na ručne obsluhovaných pracovných staniciach. Vlastná montáž okien je
vykonávaná ručne za pomoci ručného náradia.
V rámci výrobného programu sa budú vyrábať okná z viacerých PVC profilov. Vyrábané budú okná vo
veľkostiach 600x1500 mm. Ako sklenná výplň budú používané dodávané dvoj a trojsklá.
Počas výroby sa budú využívať technológie mechanického rezania PVC profilov, vŕtania, frézovania,
spájania za tepla a ručnej montáže. Jedná sa o stroje a zariadenia jednoúčelové, stavané pre daný
výrobok.
Dielce používané pri montáži okien (plastové profily, sklá) sú do montáži dopravované z iných
subdodávateľských závodov. Časť nakupovaného materiálu je nakupovaná ako polotovar a vo výrobe
spracovaná (tesnenia, lišty,...) alebo priamo montované (kovania, pánty, kľučky, pohony, ovládanie,...).
Výrobné technologické zariadenia a technické vybavenie potrebné pre chod strojov a zariadení bude
riešené v prevádzkových súboroch :
PS 02.A - VÝROBNÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
PS 03.A – KOMPRESOROVŇA A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
Hala B:

Predmetom riešenia projektu je výrobný proces zameraný na montáž mechanizmov dverí
osobných automobilov. Podskupina mechanizmu je u odberateľa montovaná do dverí. Zabezpečuje
všetky činnosti vykonávané v dverách – automatické/ručné uzamykanie, automatické/ručné otváranie
okien, ozvučenie, ovládacie prvky, vetranie a pod. Mechanizmus dverí pozostáva z nosného telesa
vyhotoveného z plastu. Na teleso sú montované mechanické diely ako vodiace lišty, kladky, lanká,
zámok, vetracie telesá a pod. Elektro vybavenie pozostáva z elektromotora, ovládacích prvkov,
reproduktorov, káblového zväzku.
Výroba mechanizmov dverí je zriadená do montážnych liniek. Pre každý typ automobilu bude zostavená
samostatná montážna linka. Montážne linky budú umožňovať montáž daného typu mechanizmu dverí
v rôznych prevedeniach, zložitosti, podľa požiadavky odberateľa, napr. s reproduktorom/bez
reproduktora, ručné/automatické uzamykanie a pod. Montážne linky budú zostavené z časti

-9-

„PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ AREÁL ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE“
ENVI s.r.o.

Máj 2016

Zámer činnosti

automatizovaných pracovísk a z prevažnej časti ručných montážnych pracovísk. Časť pracovísk bude
určená pre predmontáž podskupín.
Plocha výrobno-skladovej haly bude rozdelená na :
- výrobnú halu, v ktorej budú umiestnené montážne linky, pracoviská technickej kontroly
a pracoviská strojnej údržby,
- sklad príjmu materiálu, ktorý bude vybavený výškovým regálmi pre uloženie paletizovaného
materiálu, stanovisko nabíjania akumulátorov vysokozdvižných vozíkov,
- sklad expedície, kde budú uložené palety s výrobkami v blokoch na podlahe pred nakládkou.
Účel užívania objektu/stavby
Predmet výroby
Použitie výrobku

montáž modulov dverí osobných automobilov
modul dverí osobných automobilov
podskupina určená na zabudovanie do dverí osobných
automobilov
Priemyselná skupina
automobilový priemysel
Charakter výroby
ľahká montáž
Technologické výrobné zariadenia
montážne linky zostavené z automatických a poloautomatických
montážnych staníc vybavených uťahovacími, lisovacími jednotkami a testermi
Výrobné technologické zariadenia a technické vybavenie potrebné pre chod strojov a zariadení bude
riešené v prevádzkových súboroch :
PS 02.B - VÝROBNÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
PS 03.B – KOMPRESOROVŇA A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
Prevádzka logistického parku je v maximálnom stave nepretržitá, teda 24 hod. denne, 7 dní v
týždni. Predpokladá sa maximálne trojsmenná prevádzka vo výrobe, skladoch i s týmto súvisiacim v
administratívnych prevádzkach (príjem a výdaj tovaru), ostatné prevádzky (administratíva celého parku
a pomocné prevádzky) sú jednosmenné. Z hľadiska doby prevádzky však predovšetkým záleží na
jednotlivých nájomcoch, špecifikácii ich prevádzky a ich organizácie práce.
Elektrická energia
Pre napojenie objektov SO 01.A Výrobno-skladová hala „A“ a SO 03.B Výrobno-skladová hala
„B“ na elektrickú energiu, v rámci stavby Priemyselný a logistický areál Šašovské Podhradie, bude
riešená Prípojka VN. Prívody VN 22kV pre Trafostanice v objektoch SO 01.A a SO 03.B sa realizujú
z existujúcich rozvodov VN 22kV v danej lokalite – vzdušnej linky č. 303, z ktorej sú napojené
stávajúce Trafostanice Xenia a Lauroba.drevo. Na obidvoch existujúcich vzdušných vedeniach sa na
hranici pozemku riešeného územia umiestnia stožiare s úsekovými odpojovačmi, od ktorých bude
vedené zemné vedenie VN do navrhovaných Trafostaníc v objektoch SO 01.A a SO 03.B. Obidve
navrhované Trafostanice budú tiež vzájomne prepojené zemným káblovým vedením VN 22kV. Vzdušné
linky vedené cez záujmové územie stavby budú v plnom rozsahu demontované. Na zemnú VN prípojku
budú použité káble 3 x 1 x NA2XS(F)2Y 240mm2. Prípojky VN zaústia v novovybudovaných
trafostaniciach TS1 a TS2 - 2x1000kVA do rozvádzačov VN.
Napojenie objektov Vrátnica „A“ a Vrátnica „B“ bude z NN rozvádzačov RH1 a RH2 , ktoré budú
umiestnené v NN rozvodni v objektoch SO01.A a SO01.B.
Na napojenie VO sa využije samostatný vývod v NN rozvádzači RH1 a RH2 vo VN+NN rozvodni
navrhovanej Trafostanice. Vývod pre VO sa vybaví stýkačom, súmrakovým spínačom a spínačom
s možnosťou ručného ovládania. Vývod VO bude vybavený samostatným meraním spotreby elektrickej
energie. Na osvetlenie budú použité výbojkové / LED svietidlá osadené na konzole priamo na objektoch
SO 01.A a SO 03.B.
Strojovňa ATS + základ pod nádrž - Objekt bude napojený na elektrickú energiu z rozvádzačov RH1
a RH2 z novovybudovanej TS v objekte. Prípojka NN bude riešená ako káblová zemná. Prípojka bude
riešená v rámci SO10 Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové silnoprúdové rozvody NN.
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Plyn
Projektová dokumentácia nerieši napojenie na plyn.
Vykurovanie, vzduchotechnika
Systém vykurovania haly je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek.
Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola stanovená na 16°C, vonkajšieho vzduchu na 15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu 0,5 1/h.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov GP
a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí byť
vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk1= 755 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek situovaných
pod stropom vykurovaného priestoru tak, aby teplý vzduch šírili smerom nadol. Ovládanie
teplovzdušných jednotiek je zabezpečené prostredníctvom termostatu s funkciou oneskorenia
a destratifikáciou.
Vetrané priestory budú mať navrhnuté nútené mierne podtlakové vetranie. Objemový prietok vetracieho
vzduchu bude určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu hodinu –
predbežné množstvo vzduchu pre vetranie haly Qv1 = 43 500 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie budú zabezpečovať dve rekuperačné
jednotky, situované na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do VZT jednotky bude filtrovaný,
predohrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70 %, v zime dohrievaný elektrickým
ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu privádzaného vzduchu 20°C.
Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do priestoru
haly a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť pracovať
s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 30% (hygienické kritérium). Distribúciu
vzduchu budú zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk.
Zariadenie bude vybavené systémom MaR.
Vodovod a požiarna voda
V rámci zásobovania areálu pitnou vodou bude potrebné zrealizovať rozšírenie verejného
vodovodu, z ktorého bude vysadená vodovodná prípojka. Dimenzia rozšírenia verejného vodovodu je
navrhnutá DN80 (HDPE D90 PD10). V bode napojenia bude osadený uzáver DN80 so zemnou súpravou.
Na trase rozšíreného vodovodu budú osadené podzemné hydranty, ktoré budú slúžť na odkalenie
a odvzdušnenie potrubia. Z verejného vodovodu bude vysadená prípojka DN80 pre navrhovaný
priemyselný a logistický areál Šašovské Podhradie. Vodovodná prípojka DN80 (HDPE D90 PN10) bude
privedená do vodomernej šachty, kde budú osadené dve vodomerné zostavy pre areál „A“ a pre areál
„B“. Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe, uložené do 15cm lôžka z piesku, do hĺbky 1,5 m pod U.T.
obsyp sa vykoná triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm. Pri križovaní s inými podzemnými sieťami je
nutné dodržiavať STN 73 6005.
Navrhované rozšírenie verejného vodovodu DN80 (HDPE D90 PD10) dl.150m
Navrhovaná vodovodná prípojka DN80 (HDPE D90 PD10) dl.5m
Potreba požiarnej vody pre halu „A“ a „B“ bude zabezpečená nadzemnými požiarnymi hydrantmi
DN150 umiestnenými na novom rozvode požiarnej vody dimenzie DN 150 (vo vzájomnej vzdialenosti
najviac 160 m - viď situácia), ktorý bude zokruhovaný. Najnepriaznivejšie umiestnený hydrant musí mať
hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa pri prietoku 25 l/s. Tento rozvod bude napojený na existujúci
areálový požiarny vodovod vrámci priemysleného parku. Na trase požiarneho vodovodu bude osadená
vodovodná šachta s vodomernou zostavou.
Kanalizácia
Vnútroareálový rozvod splaškovej kanalizácie
Z navrhovaných objektov haly „A“ a „B“ budú splaškové vody odvádzané do areálovej
splaškovej kanalizácie ktorá bude zaústená do čističky odpadových vôd. Z ČOV budú vyčistené vody
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odtekať do Kremnického potoka. Na trase areálovej splaškovej kanalizácie bude osadená prečerpávacia
stanica ČS1, z ktorej budú splaškové vody prečerpávané do ČOV.
Vnútroareálový rozvod dažďovej kanalizácie
Areálová dažďova kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo strechy navrhovaných objektov
hál „A“ a „B“. a taktiež dažďovú vodu z navrhovaných spevnených plôch prislúchajúcich týmto
objektom. Systém odvedenia dažďových vôd je navrhnutý pomocou areálove dažďovej kanalizácie,
ktorá bude zaústená cez vústný objekt do Kremnického potoka. Výustný objekt bude spoločný pre
samostatnú dažďovú a samostatnú splaškovú kanalizáciu.
Vnútroareálový rozvod dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch
Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a parkovísk siaha od jednotlivých dažďových uličných
vpustí a zaúsťuje do retenčnej nádrže. Všetky dažďové vody zo spevných plôch (aj areálových
komunikácii) a parkovísk budú pred zaústením do retenčnej nádrže prečistené v odlučovači ropných
látok. Pre navrhované cestné komunikácie a parkovacie plochy sú navrhnuté odlučovače ropných látok o
kvalite čistenia do 0,5mg/l NEL(uvedený údaj platí pri vstupnom zaťažení NEL < 200mg/l).
ČOV (Čistiareň odpadových vôd
Splaškové odpadové vody z navrhovaného areálu sú splaškovou kanalizáciou privedené do
vstupnej čerpacej stanice splaškových odpadových vôd, kde sú akumulované a následne pravidelne
časovo prečerpávané na ČOV, kde sú vyčistené a po vyčistení sú odvádzané do vodného toku
Kremnický potok.
Doprava
Návrh areálu pozostáva z výstavby nových hál, vnútroareálových komunikácií, manipulačných
plôch, parkovísk pre vozidlá zamestnancov a pripojenia na cestu III/2492. Z technologických výrobných
tokov vyplýva i usporiadanie dopravných tokov vo vnútri areálu. Prístup zásobovacích vozidiel
k objektom hál je navrhnutý cez nakladacie rampy na prednej i zadnej strane objektov. Navrhnuté je
rekonštruovanie železničnej vlečky a jej využitie pre dovoz a odvoz materiálu priamo z výrobných hál.
Dopravný systém areálu je navrhnutý tak, že umožňuje oddelené prevádzkovanie navrhovaných hál.
Predmetom dopravného riešenia je vybudovanie vnútroareálových komunikácií, spevnených plôch,
chodníkov a parkovísk.
Prístupová komunikácia bude zhotovená s nasledovnými parametrami :
obojsmerná, dvojpruhová, smerovo nerozdelená účelová komunikácia, kategória MO 7,0/30
Parkovisková komunikácia bude zhotovená s nasledovnými parametrami :
obojsmerná, dvojpruhová, smerovo nerozdelená účelová komunikácia, kategória MO 7,0/30
vozovka s povrchom z asfaltového betónu, odvodnenie uličnými vpustami
Súčasťou komunikácií bude i chodník v šírke 1,5 m, prepojujúci parkoviská so vstupnými
bránkami do areálu. Polomery oblúkov vo vnútri parkoviska budú R=3,0m. Oblúky komunikácií určených
pre nákladnú dopravu budú s polomerom napojenia R=12,0m. Celý areál bude oplotený a v mieste
vrátnice bude uzatvárateľná dvojkrídlová brána. Všetky vnútroareálové plochy určené pre dopravu sú
charakterizované ako spevnené plochy.
Sadové úpravy
Parkový trávnik sa založí zmesou trávneho semena v množstve 3 dkh/ma. Vzhľadom na
množstvo inžinierskych sietí je možné v niektorých častiach uvažovať len s výsadbou nízkych okrasných
drevín. Výrub vysokej zelene sa nebude realizovať, pretože predmetné územie sa doteraz využívalo ako
priemyselný areál. Vzhľadom k tomu že percento zelených plôch je na spodnej hranici, investor sa bude
snažiť o kvalitatívnejšiu výsadbu zelene.
Organizácia výstavby
Vzhľadom na charakter stavby a jej rozsah je na stavenisku dostatok miesta na situovanie
zariadenia staveniska včítane dočasných voľných skládok materiálu. Kancelárie a sociálno-hygienické
zariadenia budú riešené prenosnými unimobunkami. Stavenisko bude staveniskovými komunikáciami
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napojené na jestvujúcu komunikáciu a staveniskovými prípojkami na jestvujúce inžinierske siete.
Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním vyhláseným investorom po spracovaní ďalšieho
stupňa PD. Konkrétne riešenie staveniska bude koordinované s vybratým dodávateľom.
Oplotenie
Celý riešený areál bude chránený oplotením vysokým minimálne 2 metre. Obvod oplotenia je
dlhý cca 897 m a zahŕňa celú riešenú plochu areálov, tzn. budovy skladových hál A, B, parkovacie
plochy osobnej dopravy návštevníkov aj zamestnancov, obslužné komunikácie aj manipulačné plochy
nákladnej dopravy.
Príprava územia – búracie práce
Projekt búracích prác predstavuje počiatočnú fázu prípravy územia pre stavbu priemyselného a
logistického areálu Šašovské Podhradie. Požiadavky na situovanie ako aj samotný priestor areálu s
potrebnými komunikačnými a obslužnými funkciami si vyžadujú kompletné zbúranie deviatich objektov
bývalého drevospracujúceho podniku. Objekty budú po ukončení búracích prác odstránené a terén vo
vymedzenej časti pre pripravovanú novostavbu splanírovaný a upravený tak, aby po búracích prácach
neostali nežiadúce terénne nerovnosti a objekty kolidujúcich základov.
Postup:
- demontáž rozvodov elektroinštalácie a všetkých voľne vedených rozvodov vody, kanalizácie, plynu,
vzduchotechniky vnútorných i vonkajších spojených s objektom
- demontáž oceľových vrát a otvorových výplní
- vybúranie vertikálnych vnútorných stavebných konštrukcií
- postupné vybúranie murovaných obvodových konštrukcií objektov vo väzbe na postupnú demontáž
oceľovej nosnej konštrukcie vrátane oceľových väzníkov
- vybúranie podláh vrátane všetkých podkladných vrstiev
- vybúranie základových konštrukcií objektov

II.9.

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite

Zámerom priemyselného a logistického areálu sa vytvárajú podmienky pre vstup nových
investorov. Ich postupným etablovaním dochádza k oživeniu a rozšíreniu priemyselnej výroby v regióne
a následnej ponuke pracovných príležitostí pre široké spádové územie.
Areál je napojený na existujúcu technickú infraštruktúru v súlade s Územným plánom mesta Žiar nad
Hronom. Objekt svojím charakterom rešpektuje základnú funkčnú špecifikáciu Územného plánu mesta
Žiar nad Hronom. Jeho architektonické a funkčno-prevádzkové začlenenie do stávajúcej urbanistickej
štruktúry je navrhnuté v súlade s ich obsahom. V rámci technického riešenia sa uvažuje s nasadením
vyspelých technológií s cieľom znížiť energetickú potrebu objektu a tým znížiť environmentálnu záťaž.

Realizácia priemyselného a logistického areálu spoločnosti svojim charakterom neprinesie
významné vplyvy na životné prostredie dotknutého územia predovšetkým z dôvodu, že sa
jedná už o existujúci priemyselný areál a nejedná sa o výstavbu priemyselného areálu na
„zelenej lúke“.

II.10.

Celkové náklady

Celkové predpokladané náklady na realizáciu predstavujú cca 11,19 mil. eur.

II.11.

Dotknutá obec

Názov katastrálneho územia
Šášovské Podhradie

Kód
860 654
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Dotknutý samosprávny kraj

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

II.13.

Dotknuté orgány

Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP Žiar nad Hronom
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor krízového riadenia
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Žiari nad Hronom
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Žiari nad Hronom
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom

II.14.

Povoľujúci orgán

Mesto Žiar nad Hronom

II.15.

Rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia SR

II.16.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov

Základné povolenia:
- územné rozhodnutie a stavebné povolenie (aj búracie práce) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
V ďalších schvaľovacích procesoch bude potrebné na úseku životného prostredia z hľadiska
relevantnosti predovšetkým požiadať okrem iného o:
 súhlasy na úseku vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení
neskorších predpisov (povolenia na vypúšťanie vôd, vodné stavby – ČOV, ORL, havarijný plán,
apd.)
 súhlasy na úseku odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (súhlas na zhromažďovanie s NO v prípade
zhromažďovania NO do 1t, a ďalšie podľa relevantnosti výroby a množstva a druhu vznikajúcich
odpadov)
 povolenia na úseku regionálneho úradu verejného zdravotníctva (uvedenie priestorov do
prevádzky, a ďalšie podľa požiadaviek úradu)
V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými
sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania,
vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť
o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o
námietkach účastníkov konania. V stavebnom povolení stavebný úrad určí záväzné podmienky na
uskutočňovanie stavby. Z časového hľadiska určí povinnosť oznámiť začatie stavby a lehotu na
dokončenie stavby. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo
dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
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Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch presahujúcich štátne hranice

S prihliadnutím na charakter činnosti a vzhľadom na jej umiestnenie možno konštatovať, že vplyvy
navrhovanej činnosti nebudú presahovať štátne hranice Slovenskej republiky.

- 15 -

„PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ AREÁL ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE“
ENVI s.r.o.

III.
III.1.

Máj 2016

Základné informácie o súčasnom
prostredia dotknutého územia

Zámer činnosti

stave

životného

Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

Pre účely predkladaného zámeru „ Priemyselný a logistický areál Šášovské Podhradie“ sa
posudzovaným územím rozumie budúci areál, viď. mapové prílohy č. 1 a 2. Pod pojmom „užšie okolie
posudzovaného územia“ sa rozumie okruh s polomerom približne 1 km od areálu s navrhovanou
prevádzkou (prevažne územie výrobného okrsku mestskej časti Šášovské Podhradie) a „širšie okolie
posudzovaného územia“ zahŕňa mesto Žiar nad Hronom, priľahlé obce a okolité územie (okruh s
priemerom cca 5 km).

III.1.1.

Geomorfológia

Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr a kol., 2002) je širšie okolie posudzovaného
územia súčasťou Alpskohimalájskej sústavy, Karpatskej podsústavy, provincie Západné Karpaty,
subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasti Slovenského Stredohoria a celku Žiarska kotlina.
Žiarska kotlina predstavuje tektonickú depresiu obkolesenú vulkanickými útvarmi výbežkov pohorí. Celá
oblasť Žiarskej kotliny je uzavretá z viacerých strán. Na juhozápade kotlinu ohraničuje
Pohronský Inovec, na severozápade Vtáčnik (Vtáčnik- 1346 mn.m.), Kremnické vrchy (Suchá hora–
1232 mn.m.), na východe až juhovýchode Štiavnické vrchy (Sitno– 1010 mn.m.). Kotlinou preteká
rieka Hron. Celé katastrálne územie Žiar nad Hronom sa vyznačuje miernym prevýšením a je
charakterizované pahorkatinným reliéfom.
V rámci užšieho okolia posudzovaného územia bude areál umiestnený v katastrálnom území
mestskej časti Šášovské Podhradie. Terén pre umiestnenie budúcej prevádzky navrhovanej činnosti je
prevažne rovinatý. Charakter užšieho okolia posudzovaného územia ovplyvňuje predovšetkým činnosť
rieky Hron.

III.1.2.

Geologické pomery

Geologická charakteristika územia
Žiarska kotlina predstavuje vnútrokarpatskú tektonickú depresiu v rámci stredoslovenských
neovulkanitov, situovanú medzi pohorím Štiavnických vrchov, Kremnických vrchov a Vtáčnikom.
Geologickú stavbu územia tvoria horniny treťohorných a kvartérnych útvarov Žiarskej kotliny. Jej vnútro
je vyplnené neogénnymi sladkovodnými sedimentami (panón-pont) so zastúpením ílov, siltov, štrkov i
zlepencov, ktoré sú veľmi variabilne prevrstvené tufitmi, tufmi, tufitickými pieskovcami i tufobrekciami.
Dominantnými morfotektonickými štruktúrami územia sú severná časť hodrušsko-štiavnickej hraste
(mezozoický ostrov) a výrazná tektonicky rozčlenená žiarska depresia, zaberajúca hlavnú časť územia s
hĺbkou predterciérneho podložia až 3500 m (čiastková depresia medzi Lovčou a Žiarom nad Hronom). Z
geotermického hľadiska možno Žiarsku kotlinu charakterizovať ako geotermicky vysoko aktívnu oblasť.
Teploty v hĺbke 1000 m dosahujú 55-60 °C, hustota tepelného toku sa pohybuje od 80 do 100 mW/m2
s charakteristickou hodnotou 95 mW/m2. Značná časť predterciérneho podložia kotliny je
charakterizovaná teplotami 100 °C a vyššími v hĺbke pod 2100 m a hlbšie. Najvyššie teploty sú v
strednej časti kotliny v čiastkovej depresii medzi Lovčou a Žiarom n/H, kde v hĺbke 3400 až 3500 m je
teplota okolo 130 °C. Od stredu smerom k okrajom kotliny teplota na predterciérnom podloží klesá, čo
súvisí so zmenšovaním sa hĺbky predterciérneho podložia. (MŽP SR, Žiarska kotlina a nové suroviny,
2012)
V rámci geologických pomerov užšieho okolia posudzovaného územia možno uvažovať o
geologickej stavbe, ktorú tvoria horniny treťohorných a kvartérnych útvarov Žiarskej kotliny. Jej vnútro
je vyplnené neogénnymi sladkovodnými sedimentami (panón-pont) so zastúpením ílov, siltov, štrkov i
zlepencov, ktoré sú veľmi variabilne prevrstvené tufitmi, tufmi, tufitickými pieskovcami i tufobrekciami.
Zastúpenie jednotlivých prvkov geologickej stavby do značnej miery ovplyvňuje činnosť rieky Hron.
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Radónové riziko
Jedným z vybraných negatívnych faktorov životného prostredia priamo súvisiaci s územím
a jeho funkčným využitím je radónové riziko. Radón ako rádioaktívny plyn a produkt premeny rádia sa
obyčajne nachádza v pôdnom vzduchu. Pre okres Žiar nad Hronom vyplýva z mapy radónového rizika,
že prevažná časť okresu je z hľadiska radónového rizika hodnotená ako územie s nízkym a miestami
stredným radónovým rizikom. Priamo na posudzovanom území a jeho užšom okolí prevláda stredné
radónové riziko.
Geodynamické javy
Vzhľadom na rovinatý reliéf širšieho okolia posudzovaného územia sa neočakáva náchylnosť k
vzniku geodynamických javov. Z hľadiska seizmickej a geodynamickej stability možno považovať
územie aluviálnej nivy Hrona za stabilné a bez svahových pohybov a zosuvov. Z hľadiska
geodynamických javov môžeme pozorovať v širšom okolí posudzovaného územia bočnú eróziu
povrchových tokov, konkrétne rieky Hron. Seizmickú aktivitu posudzovaného územia a jeho širšieho
okolia môžeme ohodnotiť intenzitou 6-7 (MSK-64).
Ložiská nerastných surovín
V širšom okolí posudzovaného územia sa nenachádzajú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská
nerastných rudných a nerudných surovín. Najbližšie ložiská nerudných surovín sú vzdialené 8 km
juhozápadným smerom. Ide o ložiská stavebného kameňa v Hliníku nad Hronom a Lehôtke pod brehmi,
kde sa ťažia ryolity a perlit.

III.1.3.

Klimatické pomery

Zrážkové pomery
Priemerné ročné množstvo zrážok je cca 700 mm. Maximálne množstvo zrážok spadne obyčajne
v júli, až 73 mm. Minimálne zrážky bývajú vo februári, keď dosahujú hodnotu okolo 46 mm. Snehová
pokrývka trvá v priemerných rokoch okolo 100 dní vo vyšších horských polohách. Objavuje sa koncom
novembra a končí v polovici marca. Priemerná ročná vlhkosť vzduchu sa pohybuje okolo 73%.
Maximálna vlhkosť vzduchu býva v novembri až 84%, minimálne v júli okolo 66%. (Koncepcia rozvoja
tepelného hospodárstva mesta Žiar nad Hronom, 2006)
Teplotné pomery
Posudzované územie a jeho širšie okolie sa nachádza v oblasti Žiarskej kotliny, ktorá patrí do
teplej oblasti, charakterizovanej dlhým, teplým a suchým letom, veľmi krátkym prechodným obdobím s
teplou až mierne teplou jarou a jeseňou. Priemerný počet letných dní je 50-60, priemerný počet
mrazových dní je 100-110. Oblasť širšieho okolia posudzovaného územia sa vyznačuje mierne vlhkou
klímou s chladnou zimou a priemernou teplotou v mesiaci január nad -3,5 °C. Priemerná ročná teplota
vzduchu je 7,7 °C. Najstudenším mesiacom býva február s extrémom až -34,5 °C. Najteplejším
mesiacom je mesiac júl s priemernou teplotou vzduchu 18,2 °C a maximálnou teplotou až 34,4 °C.
Celkovo teplotu vzduchu v oblasti značne ovplyvňujú priľahlé pohoria a nerovnosti reliéfu.
Veterné pomery
Vysoký počet dní s bezvetrím (cca 40 %) odpovedá terénnej konfigurácii. Nedostatok
prevetrávania spolu s výskytom inverzií vytvárajú nepriaznivé rozptylové podmienky, čo vplýva aj na
častú zhoršenú kvalitu ovzdušia. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu za rok je 73 %, najvyššia je v
novembri 84 %, najnižšia v júli 66 %. Z hľadiska rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší sú
najrelevantnejšími meteorologickými parametrami smer a rýchlosť vetra a stabilita zvrstvenia
atmosféry. Z dlhodobého hľadiska sa tieto parametre odzrkadľujú v klimatických veterných
ružiciach, priemernej ročnej rýchlosti vetra, podiele bezvetria, a počte výskytu teplotných inverzií.
Priemerná ročná rýchlosť vetra na stanici Žiar nad Hronom za posledných desať rokov je 1,2 m/s.
Bezvetrie sa na tejto stanici vyskytuje približne 1/3 roka. Rýchlosti vetra väčšie ako 8 m/s sa vyskytujú
veľmi málo, predstavujú len 0,06 %.
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Hydrologické pomery

Povrchové vody
Povrchové vody sú reprezentované prirodzenými alebo umelo vytvorenými vodnými tokmi
a vodnými plochami. Posudzované územie spadá do povodia rieky Hron, ktorú môžeme zaradiť medzi
stredne veľké vodné toky. V úseku Žiarskej kotliny spád Hrona dosahuje 0,125 %. V dlhodobom
priemere dosahuje Hron najvyššie prietoky v jarných mesiacoch (apríl) a najnižšie začiatkom jesene
(september). Povodňové prietoky majú krátke trvanie. Riečnu sieť dopĺňa sústava prítokov Hrona.
Užším okolím v tesnej blízkosti posudzovaného územia prechádza oblasťou Kremnický potok, ktorý je
pravostranným prítokom Hrona a má dĺžku 21 km. Užším okolím preteká južne od posudzovaného
územia Istebný potok ktorý je ľavostranným prítokom rieky Hron. V širšom okolí posudzovaného územia
sa do Hrona napája Lutilský a Chotárny potok. Medzi vodné plochy nachádzajúce sa v širšom okolí
posudzovaného územia patrí Žiarsky rybník. Vo vzdialenosti približne 4 km od posudzovaného územia sa
nachádza prameň Kečka.
Priemerné mesačné a extrémne prietoky v m3/s rieky Hron namerané na monitorovacej stanici
Žiar nad Hronom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 1 Priemerné mesačné a extrémne prietoky (Hydrologická ročenka SHMÚ, 2010)

7260 STANICA: Žiar nad Hronom, TOK: Hron, STANIČENIE: 131,50 PLOCHA: 3310,62
72,18 46,52 49,24
69,82 120,6 120,4 42,08 65,3
85,84 51,73 76,09 91,09 74,32
Qm
Qmax 2010
359,5 Deň/Mes/Hod:
02/06/11 Qmin
2010 Deň/Mes 17/02
18,92
Qmax 1978-2009 636,4 26/12/00 - 2009
Qmin 1978-2009 25/12 - 2003
7,324
Kvalita povrchových vôd sa priamo na posudzovanom území nezisťuje. Odberné miesta pre
zisťovanie kvality povrchových vôd tokov sa nachádzajú na rieke Hron. Najbližšia monitorovacia stanica
je stanica Žiar nad Hronom na 131 riečnom kilometri Hrona.
Podzemné vody
Vplyv na kvalitu podzemných vôd má predovšetkým kvalita vody v rieke Hron. Najväčší podiel
na znečistení vôd má priemysel a poľnohospodárska činnosť, ktoré produkujú veľké množstvo
znečisťujúcich látok a tým ovplyvňujú kvalitu povrchových a podzemných vôd. Medzi znečisťovateľov
vôd patria aj čierne skládky, staré environmentálne záťaže, zlá politika odpadového hospodárstva
a chýbajúca kanalizácia a čistiarne odpadových vôd v niektorých oblastiach.
Z hydrogeologického hľadiska sa akumulácie podzemných vôd vytvárajú v riečnych náplavoch, v
terasových stupňoch a v neogénnom vulkano-sedimentárnom komplexe. Fluviálne sedimenty poriečnej
nivy sú reprezentované piesčitými štrkmi s rôznym stupňom zahlinenia, ktoré sú obvykle prekryté rôzne
mocnou vrstvou piesčitých hlín. Priepustnosť štrkových sedimentov sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí
rádov koeficienta filtrácie 10-4m/s. Priepustnosť piesčitých hlín je výrazne nižšia a pohybuje sa v
rozmedzí rádov koeficienta filtrácie kf 10-5-10-6 m/s. Hladina podzemnej vody je v hydraulickej
spojitosti s hladinou v Hrone, pričom k najvýraznejšiemu ovplyvňovaniu dochádza v pririečnej zóne.
Úroveň hladiny podzemnej vody sa v priebehu roka výrazne mení, v závislosti od zmeny klimatických a
hydrologických pomerov. Maximá sú dosahované v jarných mesiacoch od marca do mája. Minimá
dosahuje hladina podzemnej vody v auguste až novembri. V údolí Hrona sa hladina podzemnej vody
nachádza v hĺbke 1-3 m pod terénom. Smer prúdenia podzemných vôd spravidla sleduje sklon relatívne
nepriepustného podložia kvartéru, ktoré v uvedených oblastiach tvoria sedimenty neogénu. Na
akumulácie aluviálnych sedimentov sú viazané vodohospodársky významné zásoby podzemných vôd,
ktoré sú vodárensky využívané pri Žiari nad Hronom.
Minerálne vody a termálne vody
Na posudzovanom území a jeho širšom okolí sa nenachádzajú minerálne a termálne vody, ktoré
by mohli byť ovplyvnené navrhovanou činnosťou. V širšom okolí posudzovaného územia sú miesta
patriace medzi oblasti s potenciálom na využitie takýchto vôd, avšak v súčasnosti nie sú využité.
Vodohospodársky chránené územia
Posudzované územie sa nenachádza ani nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti.
Priamo na posudzovanom území ani jeho širšom okolí sa nenachádza vodohospodársky chránené
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územie. Užším okolím posudzovaného územia prechádza pásmo zraniteľnej oblasti rieky Hron.
Posudzované územie nezasahuje do žiadneho ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a ani do
ochranného pásma prírodných zdrojov minerálnych vôd.

III.1.5.

Pôdy

Vlastnosti pôdy sú priamo podmienené abiotickými prírodnými faktormi. Pôdny kryt je zároveň
ovplyvnený a menený antropogénnou činnosťou. Žiarskej kotline prevládajú ilimerizované až oglejené
pôdy, ako: fluvizeme kultizemné, prievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizemné ľahké, príp. pody
z nekarbonátových aluviálnych sedimentov. Nivné pôdy sú v nižšie položených miestach v doline Hrona
a jeho prítokov patria k mladým pôdam. Pri zvýšení hladiny rieky Hrona sú zamokrované. Prehľad
zastúpenia jednotlivých pôdnych typov na území okresu Žiar nad Hronom je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
Tabuľka 2 Zastúpenie pôdnych typov v okrese Žiar nad Hronom

Zastúpenie
Pôdny typ
v%
11,91
PG – pseudoglej

Pôdny typ
FM - fluvizem
ČA - čiernica
ČM - černozem
RM - regozem
HM - hnedozem
LM - livizem

0,01
2,39

RA – rendzina
OM – organozem
SK - slanisko, SC - slanec
LI - litozem, RN - ranker
GL – slej

KM - kambizem

57,74

KT – kultizem

PZ - podzol

-

INÉ - litozeme, rankre, rendziny resp.
kambizeme a ich komplexy na zrázoch

Zastúpenie
v%
24,6
0,39
0,09
0,12
0,61
2,14

Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy






V užšom okolí posudzovaného územia, sa prevažne vyskytujú nasledovné pôdne typy:
fluvizeme kultizemné, sprievodne fluvizeme glejové, modálne a kultizemné ľahké, z
nekarbonátových aluviálnych sedimentov
kambizeme modálne kyslé, sprievodne kultizemné a rankre; zo zvetralín kyslých až neutrálnych
hornín
pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé; zo sprašových hlín a svahovín
kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodne rankre a kambizeme
pseudoglejové; zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín
kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodne pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne
gleje, zo zvetralín rôznych hornín

III.1.6.

Fauna a flóra

Fauna
Podľa zoogeografického členenia patrí územie Žiarskej kotliny do oblasti Západných Karpát,
obvodu vnútorného, okrsku južného. Živočíšstvo patrí druhovým zložením k spoločenstvám listnatého a
zmiešaného lesa, krovinných a bylinných formácií, spoločenstvám polí a lúk, spoločenstvám brehov riek,
spoločenstvám potokov a riek, spoločenstvám skalných stien a brál doplnené spoločenstvami ľudských
sídel. Vyskytujú sa tu skoro všetky druhy zvierat a vtáctva stredného Slovenska. Osobitú pozornosť si
zaslúži chov a lov rýb v mŕtvom ramene rieky Hrona. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
v Žiari nad Hronom po dokončení regulácie rieky Hrona zriadila od roku 1960 v mŕtvom ramene Žiarsky
rybník. (Územný plán mesta Žiar nad Hronom, 2009).
Lokalita patrí do nadnárodného biokoridoru významného pre ťah vtákov. V tejto lokalite bolo
lokalite spozorovaných 22 druhov vtákov. Z chránených druhov národného významu bol zistený iba 1
druh, a to Saxicola torquata - pŕhlaviar čiernohlavý. Z drobných zemných cicavcov boli zaregistrované
nasledujúce druhy: Apodemus sylvaticus - ryšavka krovinná, Clethrionomys glareolus - hrdziak hôrny,
Sorex araneus - piskor obyčajný a Talpa europea - krt obyčajný. Z obojživelníkov bol zistený výskyt
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druhu Hyla arborea - rosnička zelená (LR.nt) Na skúmanej lokalite tečie Hron v pôvodnom koryte a
tvorí pomerne zachovalý tok. Dno je štrkovito-kamenisté, pri brehoch s ílovitými a bahnistými nánosmi.
Výraznym znakom lokality je čiastočná zachovalosť brehových porastov, ako aj pôvodnosť riečneho
koryta. V tejto časti Hrona boli pozorované napr. druhy: Brachyptera risi, Nemoura flexuosa,
Protonemoura intricata (pošvatky) Ecdyonurus torrentis, Ecdyunurus dispar Rhitrogena germanica,
Baetis vardarensis (podenky), Hydropsyche pellucidula, H. angustipennis, Sericostoma personatum
(potočníky) (Bulánková, Krno, Halgoš, 2000). Z dvojkrídlovcov je pozoruhodný výskyt druhov viazaných
na čistejšiu vodu napr. Simulium argyreatum (Simuliidae), Yamatotipula montium (Tipuliidae). Výskyt
uvedených druhov sa vysvetľuje samočistiacou schopnosťou rieky Hron, umožnenú brehovými
porastami. V okolitých lesoch je zaznamenaný početný výskyt jelenej, srnčej a diviačej zvery.
Flóra

Podľa fytogeografického členenia patrí posudzované územie do oblasti západokarpatskej flóry,
obvodu predkarpatskej flóry, okresu Slovenské stredohorie a podokresu Vtáčnik. V širšom okolí
posudzovaného územia sa nachádzajú tri vegetačné stupne: dubový, bukovo-dubový a bukový stupeň.
Okrem prevažujúcich karpatských druhov sem od juhu až juhozápadu prenikajú panónske druhy,
teplomilné a suchomilné. Vegetačný kryt širšieho okolia posudzovaného územia, ktorý sa nachádza
okolo mesta Žiar nad Hronom je poznačený činnosťou človeka. Okolité lesy sú bučiny s premiešaným
smrekom alebo borovicou. Na niektorých lokalitách sa vyskytuje aj dub zimný, smrekovec opadavý
alebo javor. Na posudzovanom území sa vyskytujú nepôvodné rastlinné spoločenstvá a typy biotopov,
ktoré sú výsledkom antropogénnej činnosti v oblasti. Značnú časť širšieho okolia posudzovaného
územia zaberajú zastavané plochy a komunikácie doplnené sídelnou vegetáciou (líniová vegetácia,
záhrady a pod.). Užšie okolie posudzovaného predstavuje hlbšiu terénnu zníženinu, čiastočne
zaplavovanú plochu, na ktorej dominuje rastlinné spoločenstvo vysokých ostríc Magnocaricion elatae.
Napriek tomu, že lokalita je výrazne antropogenizovaná, v kontakte s telesom terajšej cesty a
železnicou, je floristicky druhovo chudobná, patrí medzi kategóriu zraniteľných spoločenstiev. Dôvodom
sú najmä kvantitatívne, ale aj kvalitatívne zmeny v močiarnych biotopoch. Priamo na posudzovanom
území sa nevyskytujú vzácne, ohrozené ani chránené rastlinné druhy.
Charakteristika biotopov
Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb ako aj pôsobnosť orgánov ochrany štátnej
správy a obcí upravuje zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Priamo na
posudzovanom území sa nenachádza žiadne chránené územie, ktorému by bola zabezpečovaná územná
ochrana v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny vyšším stupňom ochrany ako 1. stupňom. Platí tu
teda všeobecná ochrana.
Do širšieho okolia posudzovaného územia zasahuje veľkoplošné chránené územie - Chránená
krajinná oblasť (CHKO) Štiavnické Vrchy.
Migračné koridory živočíchov
Na území okresu Žiar nad Hronom sa nachádza viacero významných migračných koridorov,
ktoré spájajú lokálne aj vzdialené biocentrá. Medzi pohoria, ktoré obklopujú Žiarsku kotlinu v oblasti
širšieho okolia posudzovaného územia patria Štiavnické Vrchy, Kremnické Vrchy a Vtáčnik. Významné
nadregionálne a regionálne biocentrá horského, pahorkatinného aj nížinného typu sú typické pre územie
Banskobystrického kraja. Tieto sú usporiadané v pásmach podľa prírodných zákonitostí v smere zo
severu na juh, t.j. v smere hlavných hrebeňov pohorí a v smere dolín pozdĺž tokov a riek. Po prepojení
týchto biocentier regonálneho a nadregionálneho významu biokoridormi by tento systém mal tvoriť
biokoridor provincionálneho významu.
Biokoridory nadregionálneho významu:
 Skala - Kľacká dolina - Vysoká -Turček
 vodný tok Hron
 hrebeň Štiavnické vrchy - Kremnické vrchy
Biokoridory regionálneho významu:
 Koložiar
 Lutilský a Lehotský potok
 Jastrabá - Veľký háj - Brestov diel -Triesky
 Kremnicky potok
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Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
Krajinná štruktúra

Posudzované územie určené na realizáciu zámeru sa nachádza vedľa dopravného uzlu,
v ktorom sa napája na rýchlostnú cestu R1 spájajúca Bratislavu s Banskou Bystricou cesta prvej triedy
I/65, ktorá spája Nitru a Martin. Užšie okolie posudzovaného územia tvorí oblasť s výrobnými podnikmi
a skladovacími halami. Vedľa zjazdu z rýchlostnej cesty sa nachádza reštaurácia s parkoviskom, ktoré
poskytuje možnosť oddychu hlavne pre vodičov diaľkovej a kamiónovej dopravy. V širšom okolí
posudzovaného územia prevláda typická nížinná poľnohospodárska krajina so sústredenými vidieckymi
sídlami. Prevažujúce v tejto oblasti sú veľko-blokové formy poľnohospodárskeho využitia krajiny.
V užšom okolí posudzovaného územia sú pôvodné prírodné prvky a lokálne ekosystémy zachované vo
forme brehových porastov vodných tokov, roztrúsených menších lesných plôch a remízok. V širšom okolí
posudzovaného územia majú pomerne značné zastúpenie aj lesy, ktoré sa nachádzajú na úpätiach
pohorí obklopujúcich celú Žiarsku kotlinu.
V rámci hodnoteného územia možno vyčleniť nasledovné základné prvky krajinnej štruktúry:
 lesné porasty
 brehové porasty
 rozptýlená zeleň v krajine
 líniová vegetácia pozdĺž komunikácií
 trvalé trávne porasty
 vodné toky a plochy
 orná pôda
 trvalé kultúry
 zastavané plochy (obytné areály, areály občianskej vybavenosti, administratívne objekty,
športovorekreačné areály, priemyselné areály, poľnohospodárske areály)
 sídelná vegetácia
 ostatné plochy (ťažobné areály, skládky odpadov)
 líniové dopravné prvky (cestné komunikácie, železnica)
 líniové prvky (elektrické vedenia, produktovody, plynovody, vodovody a káblové vedenia
telekomunikačných spoločností)
Stabilita
Z hľadiska stability môžeme posudzované územie a jeho užšie okolie charakterizovať ako
územie silne narušené. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce stabilitu krajiny v danej oblasti patrí
antropogénna činnosť, konkrétne významné dopravné koridory, priemyselná činnosť a
poľnohospodárstvo. V širšom okolí posudzovaného územia značne ovplyvňuje stabilitu prostredia
urbanizácia a rozširovanie miest a obcí. Posudzované územie má charakter oblasti priemyselnej výroby,
pričom pôvodné druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytovali boli z tohto územia vytlačené
a nahradené umelou výsadbou. Poľnohospodárska činnosť a doprava má taktiež priamy vplyv na
lokálne spoločenstvá organizmov v širšom okolí posudzovaného územia.
Scenéria
Z pohľadu vizuálneho vnímania krajiny a jednotlivých prvkov jej scenérie je jedným za
najvýraznejších limitov reliéf, ktorý ma priamy vplyv na počet výhľadových a videných priestorov.
Prírodné aj umelo vybudované prvky krajinnej štruktúry určujú estetický potenciál priestoru krajiny
a zároveň ho môžu rozdeľovať na jednotlivé časti a celky. Reliéf v oblasti širšieho okolia posudzovaného
územia má typický pahorkatinový charakter a je prevažne hornatý a vyznačuje sa pomerne veľkou
horizontálnou a vertikálnou členitosťou. Krajina v oblasti Žiarskej kotliny je pomerne hornatá,
s pomerne značným percentuálnym zastúpením lesov a lesných plôch. Za hlavné pozitívne prvky
scenérie krajiny môžeme považovať hlavne lesy, remízky, vetrolamy, líniovú vegetáciu popri cestách,
brehové porasty, vodné plochy a vodné toky so svojou typickou vegetáciou. Medzi negatívne faktory,
ktoré ovplyvňujú scenériu krajiny v oblasti širšieho okolia posudzovaného územia môžeme považovať
priemyselné budovy a areály. Negatívne scenériu ovplyvňujú aj sídla prevažne vidieckeho typu
a technické prvky infraštruktúry.
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Územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je jeden z nástrojov pre riešenie priestorovej
stránky ekologickej stabilizácie územia a optimalizácie využívania krajiny. Nosnými stavebnými prvkami
takéhoto systému sú biocentrá (Bc) a biokoridory (Bk), v podmienkach silno urbanizovaných území sú
súčasťou funkčného ÚSES aj ostatné plošné prvky (napr. kategórie vnútromestskej zelene, sady,
vinice).
Regionálny ÚSES tvorí sieť ekologicky významných segmentov krajiny, ktoré zaisťujú územné
podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu rastlín a živočíchov
regiónu. Za biocentrá boli vybrané tie plochy, ktoré majú vhodné podmienky pre ich vznik a ďalší
prirodzený vývoj. K ďalším kritériám pre výber územia za biocentrum bol stupeň zachovalosti,
prirodzenosti a reprezentatívnosti zoo – zložky ako aj územná rozloha.
Kostra územného systému ekologickej stability širšieho okolia posudzovaného územia vytvára v
krajinnom priestore ekologickú sieť, ktorá zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky hodnotným
segmentom v území; vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu
rastlinným a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región - biocentrá (majú charakter
jadrových území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine); umožňuje migráciu a výmenu
genetických informácií živých organizmov – biokoridory; zlepšuje pôdoochranné, klimatické a
ekostabilizačné podmienky v území. V ÚPN VÚC Banskobystrického kraja boli medzi prvky kostry
územného systému ekologickej stability zahrnuté krajinné segmenty, ktoré zabezpečujú v riešenom
území trvalo udržateľný rozvoj vo vzťahu k prírodným danostiam a potenciálu územia. Na území okresu
Žiar nad Hronom a území širšieho okolia posudzovaného územia sa nachádzajú nasledovné prvky
územného systému ekologickej stability.
Jadrové územie európskeho významu
 Centrálna časť CHKO Štiavnické vrchy
 CHKO Ponitrie
Jadrové územie národného významu
územie
 Kremnických vrchov (výhľad CHKO)
Biocentrá nadregionálneho významu
 Vtáčnik
Biocentrá regionálneho významu:
 Kremnický štít - Javorník
 Smrečník - údolie Ihráčskeho potoka
 Jastraba skala - Ostrá hora
 Demian
 Kapitulské bralá
 Bralce - Szaboóva skala
 Kamenný jarok
 Kamenná
 Vyhniansky potok
 Ihráčsky potok
Biokoridory nadregionálneho významu:
 Skala - Kľacká dolina - Vysoká -Turček
 vodný tok Hron
 hrebeň Štiavnické vrchy - Kremnické vrchy
Biokoridory regionálneho významu:
 Koložiar
 Lutilský a Lehotský potok
 Jastrabá - Veľký háj - Brestov diel -Triesky
 Kremnicky potok
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Ochrana prírody

Priamo na dotknutom území platí všeobecná ochrana, keďže sa na tomto území nenachádza
žiadne chránené územie, ktorému by bola zabezpečovaná územná ochrana v zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny vyšším stupňom ochrany ako 1. stupňom. Práva a povinnosti právnických a fyzických
osôb ako aj pôsobnosť orgánov ochrany štátnej správy a obcí upravuje zákon NR SR č. 198/2014 Z. z.,
ktorým sa mení pôvodný zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Na území Banskobystrického kraja a okresu Žiar nad Hronom sa nachádza viacero chránených
území. Nachádzajú sa tu veľkoplošné chránené územia Chránená krajinná oblasť (CHKO) Štiavnické
vrchy a CHKO Ponitrie. V širšom okolí sa nenachádzajú chránené vtáčie územia. V užšom okolí
posudzovaného územia sa nenachádzajú lokality siete NATURA 2000 - medzinárodne chránených území
(územia európskeho významu a chránené vtáčie územia). Posudzované územia priamo nezasahuje do
žiadneho chráneného územia podľa osobitných predpisov.
V dotknutom území sa trvalo nevyskytujú prvky krajinnej štruktúry, ktoré by vykazovali prvky
jedinečnosti alebo mnohorakosti.

III.3.
III.3.1.

Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty
územia
Demografia

Posudzované územie sa nachádza na území Banskobystrického kraja v okrese Žiar nad Hronom.
Areál plánovej činnosti je umiestený vedľa rýchlostnej cesty R1 v katastri mestskej časti Šášovské
Podhradie. Banskobystrický kraj tvoria okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva,
Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
Na území okresu Žiar nad Hronom sa nachádzajú dve mestá a 33 obcí s celkovým počtom obyvateľov
okresu približne 47 700 a jeho celkovou rozlohou 517 km2. Samotné mesto Žiar nad Hronom má
v súčasnosti 18 817 obyvateľov. Celkovo môžeme štruktúru obyvateľstva okresu Žiar nad Hronom
považovať za regresívnu, pričom sa zvyšuje podiel starších generácií a prehlbuje sa proces starnutia
obyvateľstva. Počet obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku sa zvyšuje na úkor detskej
populácie. Môžeme však pozorovať nepatrný nárast mladšej populácie, ktorý má súvis s počtom
voľných pracovných miest, lepšími podmienkami pre mladé rodiny a trendom migrácie obyvateľstva
z vidieckych sídel do miest.
Významným referenčným prvkom stavu obyvateľstva je celková miera nezamestnanosti.
V Banskobystrickom kraji počet nezamestnaných a teda aj miera nezamestnanosti nikdy neklesla pod
priemernú úroveň v rámci celoslovenského priemeru. Počet nezamestnaných obyvateľov kraja v roku
2014 dosahoval hodnotu 17,22 %. Vplyv na zvyšovanie zamestnanosti v mestách má hlavne budovanie
obchodných centier a vytváranie nových pozícií v oblasti služieb ale aj iných výrobných a nevýrobných
pracovných odvetviach. Celkovo sa pracovný trh v posledných rokoch mení vďaka rozvoju priemyslu čo
priamo súvisí s budovaním priemyselných parkov a príchodom zahraničných investorov z oblasti
strojárstva, metalurgie a elektrotechnického priemyslu. V okrese Žiar nad Hronom je veľká časť
priemyselných podnikov naviazaná na spracovanie hliníka a hliníkových polotovarov, ktorých výrobu
v súčasnosti zabezpečuje spoločnosť Slovalco a.s..
Časť pracovného trhu stále pokrýva
poľnohospodárstvo. Územie Banskobystrického kraja je charakteristické poľnohospodárskou tradíciou
s dlhou históriou zameranou z veľkej časti na živočíšnu výrobu vďaka veľkému počtu trávnatých plôch
a pasienkov v horských oblastiach. V južných okresoch Banskobystrického kraja prevláda rastlinná
výroba. Preferovaným spôsobom poľnohospodárskej výroby je veľkoplošný typ, ktorý sa využíva na
väčšine územia. Zároveň sa na území kraja vyskytujú vinice a ovocné sady. Z rastlinnej výroby prevláda
hlavne pestovanie obilnín a krmovín.

III.3.2.

Sídla

Mestská časť Šášovské Podhradie leží približne 2 km východne od mesta Žiar nad Hronom,
ktoré je zároveň okresným mestom. Táto mestská časť je rozdelená na riekou Hron na dve časti z nich
jedna sa rozprestiera južne od rieky pod zrúcaninou hradu Šášov a druhá leží severozápadne od rieky
popri rýchlostnej ceste R1, ktorá križuje Žiarsku kotlinu a spája západné a stredné oblasti Slovenska.
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Posudzované územie sa nachádza v severnej časti katastrálneho územia mestskej časti Šášovské
Podhradie.

III.3.3.

Poľnohospodárska výroba

Oblasť Žiarskej kotliny, v ktorej sa nachádza posudzované územie patrí do repárskoobilninárskej oblasti, charakteristickej vysokým až stredným stupňom výnosnosti plodín, s produkciou
zameranou na pestovanie kukurice na zrno, cukrovej repy, obilnín, zeleniny a ovocia. Okrajové časti
kotliny spolu s nižšími polohami okolitých pohorí patria oblasti, ktorej prevažuje pestovanie zemiakov a
obilnín s nízkym stupňom výnosnosti. Tržnými plodinami sú zemiaky sadbové, konzumné, ľan, repka
olejná. Poľnohospodárske plochy sa nachádzajú na nive rieky Hron, kde sú často v kontakte s brehovým
porastom rieky alebo potokov. Viaceré poľnohospodárske plochy sú nepriaznivo ovplyvnené trvalým
alebo periodickým zamokrením. Zamokrené poľnohospodárske plochy sa využívajú ako lúky, alebo sa
poľnohospodársky vôbec nevyužívajú. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy sa v okrese Žiar nad
Hronom v posledných rokoch znižuje. Na jej znižovaní má priamy vplyv rozširovanie plochy mesta
a celkovo urbanizácia a výstavba priemyselných parkov. Vzhľadom na trend rozširovania zastavaných
plôch a znižovania výmery poľnohospodárskej pôdy je potrebné prijať opatrenia, ktorými by sa
maximálne využili v súčasnosti nevyužité zastavané plochy a spomalilo ubúdanie takejto pôdy. Pri
pohľade na živočíšnu výrobu, môžeme vidieť má významné postavenie chovu hovädzieho dobytka. Vo
veľkej miere je zastúpený aj chov ošípaných, oviec a hydiny pričom pretrváva skôr pokles stavu týchto
hospodárskych zvierat.

III.3.4.

Lesné hospodárstvo

Lesná výroba má v špecifické postavenie a osobitý charakter. Výrobný cyklus je pomerne
zdĺhavý čo vyplýva z faktu, že prírastok drevnej hmoty je v relatívne pomalý a dlhodobý.
Banskobystrický kraj patrí medzi oblasti s významnou mierou lesnej ťažby čo priamo vyplýva zo
scenérie krajiny. Okres Žiar nad Hronom má z hľadiska svojej krajinnej štruktúry dobré podmienky pre
využívanie lesov na ťažbu dreva. Lesné hospodárstvo je rozvinuté najmä v okrajových častiach územia v horských oblastiach. Lesnatosť sa v území pohybuje od 46-64 %. Prevládajú lesy v dubovo-bukovom,
bukovom až jedľovo-bukovom stupni. Najväčšie zastúpenie majú hrab, buk, dub, menej lipa, jaseň,
javor a iné listnaté dreviny. S lesnou výrobou je nepriamo spojená produkcia poľovnej zveri. Z hľadiska
poľovníckej rajonizácie zasahujú do územia okresu produkčné oblasti jelenej, srnčej, diviačej a malej
zveri.

III.3.5.

Priemyselná výroba

Najväčší podiel na priemyselnej produkcií Banskobystrického kraja má hutnícky, strojársky,
elektrotechnický, ťažobný, chemický a potravinársky priemysel. Okres Žiar nad Hronom prispieva
značnou mierou k priemyselnej produkcií kraja. Prevláda hlavne hutnícky a strojársky priemysel. Oblasť
okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica je z hľadiska priemyselnej produkcie naviazaná na výrobu
a spracovanie hliníka a hliníkových polotovarov.
Priemyselná činnosť v oblasti Žiarskej kotliny hlavne v minulosti spôsobovala značné poškodenie
životného prostredia. Hlavným znečisťovateľom bola výroba hliníka z bauxitovej rudy, ktorú
zabezpečoval podnik ZSNP, a.s.. V nadväznosti na činnosť podniku vznikla v blízkosti závodu halda
hnedého a červeného kalu, ktoré sú odpadovými produktmi pri výrobe hliníka. Prevádzka hlinikárne
a prítomnosť tejto haldy v minulosti zapríčinila kontamináciu okolitého prostredia mnohými látkami
medzi ktoré patria ťažké kovy ale najmä fluór. Sanáciou haldy a zmenou výrobných postupov sa
výrazne zmiernil vplyv výroby na okolité prostredie. Hliník sa v súčasnosti nevyrába z bauxitovej rudy
ale priamo z oxidu hlinitého a pri tomto postupe nevzniká odpad v podobe kalu, čím nedochádza
k rozširovaniu haldy, ktorá významným spôsobom narúša scenériu krajiny.

III.3.6.

Doprava a dopravné plochy

Automobilová doprava
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Mesto Žiar nad Hronom leží na križovatke strategických ciest, významných aj z medzinárodného
hľadiska, ktoré spájajú jednotlivé krajské a okresné mestá. Vybudovaním rýchlostnej cesty R1, ktorá
vytvára nosnú trasu spájajúcu Bratislavu s Nitrou a Banskou Bystricou a obchvatu mesta Žiar nad
Hronom došlo k poklesu dopravného zaťaženia priamo v centre mesta aj na okolitých cestách prvej
a druhej triedy. Táto rýchlostná cesta prechádza na severe užším okolím posudzovaného územia
v tesnej blízkosti. V blízkosti posudzovaného územia sa nachádza dopravný uzol, v ktorom sa na
rýchlostnú cestu R1 napája cesta prvej triedy 65, ktorá spája oblasť stredného a severného Slovenska.
Po dobudovaní časti rýchlostnej cesty pri Nitre sa celá komunikácia stala hlavným tranzitným ťahom
medzi západným a stredným Slovenskom.
Železničná doprava
Žiar nad Hronom patrí medzi mestá s dobrou dostupnosťou železničných spojení. Na území
mestskej časti Šášovské Podhradie sa nachádzajú dvojkoľajové, elektrifikované trate a osobná stanica.
Užším okolím posudzovaného územia vo vzdialenosti menej ako 100 metrov prechádza železničná trať
č. 150 Nové Zámky – Zvolen osobná stanica. V prípade diaľkových spojov je najbližšia zastávka
železničná stanica v Žiari nad Hronom.
Iná doprava
V širšom okolí posudzovaného územia sa neprevádzkujú iné spôsoby dopravy. Najbližším
letiskom od posudzovaného územia je letisko Sliač. Rieka Hron vzhľadom na prítomnosť malých
vodných elektrární, tvar koryta a prietokový režim nemá vhodné podmienky pre plavbu nákladných ľudí
preto sa pre lodnú dopravu nevyužíva.

III.3.7.

Produktovody

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
Zásobovanie pitnou vodou na území mesta Žiar nad Hronom a jeho mestských častí je
realizované prostredníctvom verejného vodovodu. Na území mestskej časti Šášovské Podhradie
prevláda domový spôsob zástavby a množstvo domácností disponuje vlastnou studňou. Často krát však
voda v studniach nie je vhodná na pitie, čo spôsobuje hlavne znečistenie spôsobené zlým systémom
odpadového hospodárstva a odvádzania znečistených vôd a nepriamo znížená kvalita vody v rieke Hron.
V meste Žiar nad Hronom je vybudovaná kanalizačná sieť a čistiareň odpadových vôd, ktorá
odvádza odpadové vody z jednotlivých mestských častí. V mestskej časti Šášovské Podhradie sú
splaškové a odpadové vody z domácností často vypúšťané do prostredia bez predchádzajúceho čistenia.
Niektoré domácnosti disponujú vlastnou malou čistiarňou odpadových vôd.
Elektrická energia
Na území Banskobystrického kraja v okrese sa nenachádzajú jadrové a veľké tepelné
elektrárne. Oblasť stredného Slovenska, konkrétne okresu Žiar nad Hronom je kvôli priemyselným
podnikom napájaná diaľkovým vedením rozvodnej siete vysokého napätia z jadrovej elektrárne
v Mochovciach a tepelnej elektrárne v Novákoch. Na rieke Hron je vybudovaných viacero malých
vodných elektrární. Najbližšia takáto elektráreň sa nachádza na 143 riečnom kilometri Hrona v Hronskej
Dúbrave.
Celkovo môžeme konštatovať že zásobovanie elektrickou energiou a pokrytie verejnej rozvodnej
siete je na území mesta na dobrej úrovni. V užšom okolí posudzovaného územia dodávku elektrickej
energie zabezpečuje sekundárny rozvod, riešený vzdušným vedením a káblovým vedením uloženým v
zemi. Pre súčasný stav záťaže energetických zariadení jestvujúce transformátorové stanice a rozvody
vysokého a nízkeho napätia postačujú pre existujúcu a plánovanú podnikateľskú činnosť.
Teplo, plyn
Posudzované územie je napojené na verejný plynovod, ktorý pokrýva väčšinu územia mesta
a zabezpečuje tak dodávku plynu pre väčšinu domácností a podnikov v oblasti. Zásobovanie teplom na
území mesta je zabezpečované z centrálnej teplárne, ktorá sa nachádza v Ladomerskej Vieske.
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Telekomunikácie
Na území mesta Žiar nad Hronom a jej priľahlých častí zabezpečujú telekomunikačné pripojenie
cez pevnú linku spoločnosti Telekom a Orange. Mobilný operátori, ktorý poskytujú telekomunikačné
služby v regióne sú Telekom, Orange a O2.

III.3.8.

Služby

Odpadové hospodárstvo
Na území mesta Žiar nad Hronom je zavedený záväzný množstvový systém zberu komunálnych
odpadov v celom katastrálnom území mesta v zmysle platného a účinného všeobecne záväzného
nariadenia č. 14/2009 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými
odpadmi (DSO) na území mesta Žiar nad Hronom. Oprávnenou osobou na nakladanie s KO a DSO na
celom území mesta je spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., ktorá sa prioritne zaoberá
odvozom a spracovaním komunálneho odpadu. Filozofia množstvového systému zberu odpadov je
založená na motivácii obyvateľov k triedeniu zložiek odpadov z komunálneho odpadu, ktoré sa odvážajú
zadarmo. Poplatníci na katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom si platia len za vyprodukovaný
zmesový komunálny odpad v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými nariadeniami č.
14/2009, č. 3/2010 a č. 8/2010. V roku 2011 bol ukončený projekt Intenzifikácia separovaného zberu v
Žiari nad Hronom, ktorej zámerom bolo zefektívnenie spôsobu nakladania s odpadmi - maximalizovať
množstvo triedeného odpadu, ktorý je možno ďalej materiálovo a energeticky spracovať. Tento projekt
zabezpečil aj nové nádoby do stojísk, ako aj do domácností pre triedenie BRO a do záhrad vo forme
kompostérov. V súčasnosti prebiehajú v meste Žiar nad Hronom 2 projekty týkajúce sa odpadového
hospodárstva. Jedným z nich je Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Horné Opatovce v Žiari nad
Hronom. Tento projekt je zameraný na environmentálnu obnovu, ktorá vyplýva z európskej a národnej
legislatívy a cieľom je zakonzervovať skládku odpadov proti negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Druhým z prebiehajúcich projektov je Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom, ktorý
predstavuje komplexné riešenie nakladania s odpadom, vrátane triedenia zložiek KO, materiálového a
energetického zhodnotenia odpadov.
Komunálny odpad, ktorý vzniká na území mesta Žiar nad Hronom sa vyváža na skládku
priemyselného a komunálneho odpadu Žiar nad Hronom v časti Horné Opatovce, ktorú prevádzkuje
spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o..
Ostatné služby
Mestská časť Šášovské Podhradie nedisponuje dostatočným počtom obyvateľov, ktorý by
vytváral podmienky pre existenciu niektorých druhov služieb. Obyvatelia v tejto oblasti preto využívajú
služby okresného mesta. Ponuka služieb je v meste Žiar nad Hronom ako okresnom meste na dobrej
úrovni. Občania v meste majú k dispozícií pomerne veľké množstvo školských, zdravotníckych aj
administratívnych zariadení. V meste sa nachádzajú sídla a stanice policajného zboru, hasičského
a záchranného zboru a stanice rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Mesto taktiež disponuje mestskou
políciou, ktorá udržuje poriadok na území mesta a jeho mestských častí. Svoje zastúpenie majú v meste
aj úrady jednotlivých orgánov štátnej správy. Mesto je dobre vybavené aj ostatnými službami ako sú
poradenské a právnické služby, holičstvá a kaderníctva, opravárenské služby a servis a podobne.
Školstvo
V mestskej časti Šášovské Podhradie sa nenachádzajú žiadne školské zariadenia a deti z tejto
oblasti dochádzajú do okolitých obcí a mesta Žiar nad Hronom. Mesto Žiar nad Hronom ako okresné
mesto poskytuje na výber primerané množstvo základných škôl, štátnych ale aj súkromných stredných
škôl a gymnázium. Na území mesta je taktiež dostatočný počet predškolských zariadení. Vzhľadom na
tieto skutočnosti môžeme konštatovať, že sféra školstva je v tomto meste vybudovaná dobre. Najbližšie
univerzity sa nachádzajú vo Zvolene a v Nitre.
Zdravotníctvo
Najbližšie veľké zdravotnícke zariadenie od posudzovaného územia je Všeobecná nemocnica
Žiar nad Hronom, ktorá sa nachádza na západnom okraji mesta. Disponuje špecializovanými
oddeleniami, pohotovosťou a širokým spektrom zdravotníckych služieb. Na území mesta sa nachádza
množstvo súkromných ambulancií, lekární a poliklinika. Z pohľadu zdravotnej starostlivosti môžeme
povedať, že zdravotná starostlivosť a jej dostupnosť je v tejto oblasti na dobrej úrovni.
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Kultúra
Mesto Žiar nad Hronom ako okresné mesto ponúka dostatočné možnosti v rámci kultúrneho
života obyvateľov a rozvoja tejto sféry na tomto území. Medzi hlavné patria: Mestské kultúrne centrum
s kinom Hron, ktoré usporadúva kultúrne a spoločenské akcie a podujatia, organizuje letný festival CITY
FEST, koncerty, Mestský rozhlas online a pod., Knižnica Michala Chrásteka, ktorá sprístupňuje
univerzálny knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Ďalej je na území mesta Krajská
hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, ktorá je výchovným zariadením prírodovedného charakteru
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sústreďuje sa hlavne na šírenie
poznatkov z oblasti astronómie, blízkych prírodných a technických vied. Svoju činnosť zameriava
predovšetkým na deti a mládež, a tiež i na širokú verejnosť. Z podujatí dominujú hlavne besedy,
prednášky, prezentácie a programy v planetáriu spojené s pozorovaním dennej i nočnej oblohy. Budova
hvezdárne je vzdialená asi 7 minút chôdze z centra mesta i autobusovej stanice. Zároveň sa v meste
nachádza Pohronské osvetové stredisko, ktoré realizuje kultúrno-osvetové aktivity a profesionálne
organizuje voľný čas detí, mládeže a dospelých v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a
Žarnovica prostredníctvom festivalov, prehliadok, súťaží, výstav, tvorivých dielní, školiteľských podujatí,
metodických dní, klubovej činnosti, inštruktáží, jarmokov, školy tradičného a súčasného remesla.

III.3.9.

Rekreácia a cestovný ruch

Vhodné podmienky v okolí posudzovaného územia rovnako ako na území celého okresu pre
turistiku vidieckeho typu, cykloturistiku a špecifické formy rekreácie ako napr. poľovníctvo a rybárstvo.
Mesto Žiar nad Hronom poskytuje dostatočné spektrum služieb a ubytovania. Podmienky pre turistov sú
v meste pomerne dobré. Žiarska kotlina a priľahlé pohoria vytvárajú vhodné podmienky pre turistov
a cyklistov. Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom, ktoré sa nachádza na východnom okraji mesta
poskytuje osvieženie obyvateľom počas horúcich letných mesiacov.
Z hľadiska tranzitu turistov prechádza širším okolím posudzovaného územia veľké množstvo
dopravných ťahov medzi ktoré patrí rýchlostná cesta R1, viaceré cesty prvej a druhej triedy a železničná
trať Nové Zámky - Zvolen. Prostredníctvom týchto komunikácií sa presúva veľká časť obyvateľstva
smerujúca zo západného na Slovenska stredné a východné Slovensko. Mesto Žiar nad Hronom môžeme
považovať za dôležitý dopravný uzol, v ktorom sa spájajú a križujú cesty a železničné trate.

III.3.10.

Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

V užšom okolí posudzovaného územia sa nachádza niekoľko významná kultúrna pamiatka
Šášovský hrad. Zrúcanina Šášovského hradu leží v katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom nad
mestskou časťou Šášovské Podhradie asi 3 km od mesta smerom na Zvolen. Pod hradom je v letných
mesiacoch prístupná i pamätná izba. Zrúcanina je prístupná zo železničnej stanice Šášovské Podhradie
ležiacej na trati č. 150 Nové Zámky - Žiar nad Hronom - Zvolen; peši zo železničnej stanice v Žiari nad
Hronom cez Ladomerskú Viesku po náučnom chodníku s informačnými tabuľami. Trasu označujú
zeleno-biele turistické značky. Cesta zo stanice trvá cca 1 hod. Šášovské Podhradie leží pri ceste č. 50
medzi Žiarom nad Hronom a Hronskou Dúbravou pred odbočkou cesty do Kremnice. Mestskou
hromadnou dopravou sa tam možno dostať autobusom č. 4 zo zastávok: Reštaurácia Lux, Ul.
Dukelských hrdinov, Ul. Kmeťova, Centrálna autobusová zastávka, Výstupná zastávka: Šášovské
Podhradie, obec (pod hradom).
Na území mesta Žiar nad Hronom sa nachádza niekoľko kultúrnych pamiatok:
Kaštieľ
Renesančno-barokový kaštieľ dal v roku 1631 postaviť ostrihomský arcibiskup Peter Pázmáň.
Dnes slúži ako sídlo Súkromnej obchodnej akadémie. V tesnej blízkosti kaštieľa sa nachádza Park
Štefana Moysesa, kde bol v roku 1969 odhalený jeho pomník. Možno si tu prezrieť Živý kútik s minizoo
a štyrmi umelými rybníkmi. V blízkosti parku sa nachádza tiež plážové kúpalisko a futbalový štadión.
Kostol Povýšenia sv. Kríža
Klasicistický dvojvežový kostol bol postavený v rokoch 1808-1813. V kostole je krypta, v ktorej
je medzi inými pochovaný aj Štefan Moyses (1797-1869), prvý predseda Matice slovenskej a
banskobystrický biskup. Nad kryptou sú vo vnútri kostola mramorové tabule - jedna je venovaná
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Štefanovi Moysesovi a druhá Michalovi Chrástekovi, prvému tajomníkovi Matice slovenskej.
Socha Štefana Moysesa
Sochu Štefana Moysesa v nadživotnej veľkosti vytvoril v roku 1999 akademický sochár Milan
Ormandík. Socha stojí pred Domom kultúry na Námestí Matice slovenskej.
Pomník Ladislava Exnára
Nachádza sa pred ZŠ na Ul. Dr. Janského č. 2, 5 minút chôdze rovno po Ulici Štefana Moysesa
od Námestia Matice slovenskej.

III.3.11.

Archeologické náleziská

Priamo na posudzovanom území sa nenachádzajú archeologické náleziská. Najbližšie
archeologické nálezisko je žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej v Žiari nad
Hronom - miestna časť Horné Opatovce.

III.3.12.

Paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Na posudzovanom území a jeho užšom okolí sa nenachádzajú nijaké paleontologické náleziská
ani iné významné geologické lokality.

III.4.

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Kvalita životného prostredia v širšom okolí posudzovanej lokality je daná spôsobom využitia
územia, ktoré má v širšom okolí posudzovaného územia typický antropogénny charakter s výrazným
vplyvom priemyselnej činnosti. Na znečisťovaní životného prostredia dotknutého územia sa podieľa
hlavne priemyselná činnosť, doprava a poľnohospodárstvo.

III.4.1.

Ovzdušie

Celá oblasť Žiarskej kotliny sa vyznačuje veľmi nepriaznivými meteorologickými podmienkami
vzhľadom na úroveň znečistenia prízemnej vrstvy ovzdušia priemyselnými exhalátmi. Najväčší
podiel na znečistení ovzdušia má výroba hliníka a energie. V dôsledku zmeny technológie výroby
hliníka došlo k poklesu emisií fluóru, ale zvýšilo sa množstvo emisií oxidov uhlíka. Priemerná
ročná rýchlosť vzduchu zo všetkých smerov je 1,8 m.s –1, čo je približne 3-krát nižšia hodnota ako v
Bratislave. Najvyššiu početnosť v roku má východný a severozápadný smer vetra. Územie mesta
Žiar nad Hronom a obce Ladomerská Vieska patrí do vymedzenej oblasti riadenia kvality ovzdušia.
(Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia- územie mesta Žiar nad
Hronom a obce Ladomerská Vieska, 2009).
Z hľadiska znečisťovania ovzdušia má v tejto oblasti rovnako ako v celom Banskobystrickom
kraji najväčší podiel priemysel. Značnú časť na znečisťovaní má aj poľnohospodárska činnosť
a doprava. Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia na území Banskobystrického kraja a patrí
spoločnosť Slovalco, a.s. zaoberajúce sa výrobou hliníku a hliníkových polotovarov. Prehľad množstiev
jednotlivých znečisťujúcich látok množstiev pre okres Žiar nad Hronom za posledné štyri roky je
uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 3 Prehľad jednotlivých znečisťujúcich látok pre okres Žiar nad Hronom

2014

1.3.00
Tuhé
znečisťujúce
látky (TZL)
177,058

2013

133,736

1 831,384

804,545

13 741,140

94,816

2012

128,854

1 908,250

890,084

13 780,000

71,949

2011

141,291

2 709,660

906,833

13 866,500

123,977

Rok

3.9.99
Oxid siričitý
(SO)

3.4.03
Oxidy dusíka
(NOx)

2 348,637

746,748

3.5.01
Oxid
uhoľnatý
(CO)
14 640,079
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Znečisťovanie ovzdušia v oblasti mesta Žiar nad Hronom sa do značnej miery viaže na výrobu
hliníka a jeho spracovanie, ktoré má v oblasti dlhoročnú tradíciu. Prehľad najväčších stacionárnych
zdrojov znečistenia ovzdušia podľa prevádzkovateľa pre okres Žiar nad Hronom je uvedený
v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 4 Prehľad najväčších stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v okrese Žiar nad Hronom

1.3.00
Tuhé
znečisťujúce
látky (TZL)
118,872

3.9.99
Oxid
siričitý
(SO)
2 078,521

3.4.03
Oxidy
dusíka
(NOx)
492,920

3.5.01
Oxid
uhoľnatý
(CO)
14 062,240

4.4.02
Organické
látky
(TOC)
53,852

13,877

215,378

206,618

131,865

7,087

9,580

0,034

5,588

2,285

54,051

STEFE ECB, s.r.o.

6,034

0,001

9,128

48,026

0,279

VUM, a.s.

1,355

48,081

2,336

334,684

16,925

Názov prevádzkovateľa
Slovalco, a.s.
Dalkia Industry Žiar nad
Hronom, a.s.
Nemak Slovakia s.r.o.

III.4.2.

Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody v širšom okolí posudzovaného územia nesú známky kontaminácie splaškovými
vodami z obytných území a vodami z poľnohospodárky obhospodarovaných pôd. Povrchové vody
priamo ovplyvňujú kvalitu podzemných vôd, čo platí aj opačne. Kvalita vody v toku Hron na území
mesta je značne ovplyvňovaná privádzaným znečistením z hornej časti Hrona, ktorá je recipientom
odpadových vôd zo strojárskych, drevárskych, potravinárskych podnikov a tiež z rafinérskeho
spracovania ropy a výroby vykurovacích olejov, ale aj vypúšťaných komunálnych odpadových vôd z
miest a obcí, ktoré sa nachádzajú nad mestom. Celkovo môžeme vodu v rieke Hron v tejto časti toku
podľa jednotlivých ukazovateľov zaradiť medzi stredne až silne znečistené vody.
Kvalitu podzemných vôd v užšom okolí posudzovaného územia negatívne ovplyvňuje hlavne
doprava, poľnohospodárska a priemyselná činnosť. Na území mesta sa nachádza monitorovací objekt vrt základnej siete SHMÚ v lokalite Šašovské Podhradie. V tomto monitorovacom objekte bol nameraný
zvýšený obsah mangánu a železa, čo môže byť aj dôsledkom zlých kyslíkových pomerov. Zvýšený obsah
bol zaznamenaný u stopových prvkov - arzén. V tejto oblasti sú vo všeobecnosti podzemné vody
zaťažené zvýšenými obsahmi chloridov, síranov, dusičnanov, amónnych iónov ako dôsledok
poľnohospodárskej činnosti v údolnej nive Hrona. Na kvalitu podzemných vôd však výrazne vplýva
priemysel, čo sa prejavuje zvýšenými obsahmi všeobecných a špecifických organických látok a
stopových prvkov. Vysoké hodnoty mineralizácie podzemných vôd môžu byť spôsobené prienikom
znečistenia z odkaliska spracovaného bauxitu do podzemných vôd a ich prúdením alebo môžu tiež
dokumentovať znečistenie podzemných vôd z minulosti. Územie mesta sa vyznačuje zvýšenými
koncentráciami znečisťujúcich látok so stupňom kontaminácie podzemných vôd Cd = 0,11 - 3,00.
Zdroje znečistenia, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vôd môžeme rozdeliť podľa ich charakteru a
pôsobenia na bodové a plošné. Významnými bodovými zdrojmi znečistenia na území mesta sú mestská
čistiareň odpadových vôd, celý areál ZSNP + Slovalco s priemyselnými závodmi ZSNP a.s., ZSNP
FOUNDRY a.s., ZSNP RECYKLING s.r.o. a SLOVALCO a.s. V meste je vybudovaná verejná kanalizácia a
mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd. Na verejnú kanalizáciu a ČOV nie je v súčasnej dobe
napojené celé územie mesta. Časti mesta a to Partizánska ulica, výrobný okrsok a obec Šašovské
Podhradie nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu s čistením odpadových vôd. Priemyselné odpadové
vody z jednotlivých závodov a prevádzok v rámci závodu ZSNP a.s. sú odvádzané čiastočne delenou
kanalizáciou do recipienta Hron. Čistenie produkovaných priemyselných odpadových vôd si zabezpečujú
jednotlivé závody a prevádzky samostatne na úroveň určenú prevádzkovým poriadkom kanalizácie resp.
v zmysle vydaných príslušných rozhodnutí. Splaškové a komunálne odpadové vody sú čistené v troch
mechanickobiologických ČOV. Špecifickým zdrojom znečistenia vôd je odkalisko , kalové pole ZSNP a.s.,
na ktoré sa ukladal zostatok bauxitu po vyťažení oxidu hlinitého. Z pôvodného monitoringu podzemných
vôd v okolí odkaliska vyplynulo, že bolo vybudované bez náležitej izolácie dna. Toto potvrdili aj výsledky
geologického a hydrogeologického prieskumu. V rokoch 1992-1997 sa vykonali opatrenia na
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zamedzenie priesakom do podložia pomocou nepriepustnej clony po obvode odkaliska zapustenej až do
nepriepustného podložia. (Územný plán mesta Žiar nad Hronom, 2009).

III.4.3.

Pôdy

Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory využívania a rozvoja územia. Medzi hlavné
negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú environmentálnu funkciu pôd patria najmä zhutňovanie, acidifikácia,
neuvážené meliorácie a rekultivácie, nadmerná chemizácia, emisno-imisná kontaminácia a zvyšujúca sa
erózia. Priamo na posudzovanom území neboli vykonané podrobné prieskumy kvality pôdy. Všeobecne
sa na plošnej kontaminácii pôd najväčšou mierou podieľajú najmä nasledujúce činitele:
 výskyt prirodzenej kontaminácie pôd rizikovými prvkami z geochemických anomálií,
 vplyv globálnych emisií pochádzajúci prevažne zo zahraničných zdrojov a prejavuje sa zvýšeným
obsahom Cd, Pb, Cr, As,
 vplyv vnútroštátnych zdrojov s lokálnym až regionálnym dosahom z rôznych druhov priemyslu,
 vplyv poľnohospodárstva (najmä obsah Cd z fosforečných hnojív, ako aj priemyselné komposty
a kaly z ČOV),
 vplyv emisií z dopravných prostriedkov.
Lokality, ktoré boli kontaminované aj v minulosti (v okolí priemyselných závodov, v oblasti
vplyvu geochemických anomálií), sú kontaminované aj v súčasnosti. To znamená, že pôdy si pomerne
dobre a dlho udržujú tento nepriaznivý stav. Na príklade vývoja vodorozpustného fluóru v oblasti
Žiarskej kotliny dotknutej oblasti výraznom zlepšení obsahu fluóru v emisiách v danej oblasti najmä po
roku 1998, v pôde len pozvoľný pokles, pri výraznosti súčasnej hodnoty vodorozpustného fluóru
prekračujú takmer 5-násobne platný hygienický limit. Takéto pôdy bude potrebné aj v budúcnosti
neustále monitorovaný V lokalite Žiar nad Hronom je vysoký (0,36 lite Žiar nadextrémne vysoký (nad
0,71 %) obsah soli. Chemické zloženie mineralizovaných podzemných vôd je hlavným zdrojom vzniku a
rozvoja soľných pôd. Sodifikácia pôd ako proces viazania výmenného sodíka na sorpčný komplex
monitorovaných pôd v roku 2011, je porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi, kde obsah výmenného
sodíka v sorpčnom komplexe bol v lokalite Žiar nad Hronom zistený vysoký (10 – 20 %) až veľmi
vysoký (nad 20 %). Hodnoty pôdnej reakcie (pH) ako indikátora sodifikácie pôdy potvrdzujú veľmi silne
alkalickú reakciu (pH > 8,5) na lokalite Žiar nad Hronom. (Správa o stave ŽP SR v roku 2011)
Znečistenie pôd v katastrálnom území mestskej časti Šášovské Podhradie zodpovedá miernej až
strednej kontaminácii, ktorá môže byť spôsobená dopravou, poľnohospodárkou a priemyselnou
činnosťou a zároveň zlou kvalitou podzemných a povrchových vôd. Stále viac vystupuje do popredia
poškodenie pôd prírodnými procesmi a to hlavne následkom intenzívnej antropogénnej činnosti. Medzi
takéto procesy, ktoré v značnej miere ovplyvňujú pôdu v širšom okolí posudzovaného územia patrí
zvýšená vodná erózia, zapríčinená z veľkej časti odlesňovaním.

III.4.4.

Znečistenie horninového prostredia

Predchádzajúce využitie posudzovaného územia, priemyselná a poľnohospodárska činnosť,
hustota dopravy a blízkosť starých environmentálnych záťaží, z ktorých môžu vylúhovaním unikať látky
lokálne kontaminujúce horninové prostredie, dovoľuje predpokladať kontamináciu horninového
prostredia. Horninové prostredie na dotknutom území je priamo ovplyvnené dopravou a priemyselnou
činnosťou. Z časti má na kontamináciu horninového prostredia vplyv aj poľnohospodárska činnosť
v oblasti a zhoršená kvalita podzemných a povrchových vôd.

III.4.5.

Skládky

Najbližšie skládka komunálneho odpadu k posudzovanému územiu je skládka priemyselného
a komunálneho odpadu Žiar nad Hronom v časti Horné Opatovce, ktorú prevádzkuje spoločnosť ZSNP
SPO, s.r.o..

III.4.6.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Posudzované územie nie je z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp.
hodnotnou lokalitou. Súčasná vegetácia na posudzovanom území je tvorená iba minimálnym zostatkom
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pôvodného porastu. Vzhľadom na priemyselný charakter oblasti s vlastnosti biotopu k posudzovanej
lokalite nie sú priamo na posudzované územie viazané žiadne významné druhy rastlín a živočíchov.

III.4.7.

Územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability predstavuje štruktúru ekologickej kvality krajiny.
Posudzované územie leží na ploche, ktorá je silne ovplyvnená činnosťou človeka, v blízkosti železnice
a významného dopravného ťahu R1. Najbližšie prvky ÚSES v okolí posudzovaného územia sú
nadregionálny biokoridor rieky Hron a regionálny koridor Kremnický potok.

III.4.8.

Hluk

Zvýšenú hlučnosť v dotknutom území spôsobuje najmä automobilová doprava, v menšej miere
menšie stacionárne zdroje hluku. Vibrácie sa prejavujú len lokálne pozdĺž významnejšie dopravne
zaťažených komunikácií.

III.4.9.

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Zdravotný stav obyvateľstva v Banskobystrickom kraji a rovnako aj v okrese Žiar nad Hronom je
odzrkadlením vplyvov viacerých faktorov. Jedným z najvýznamnejších je faktor vplyvu životného
prostredia na zdravie obyvateľstva, ďalej zlý životný štýl a úroveň zdravotníckej starostlivosti.
Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných podmienok je
stredná dĺžka života pri narodení. Zdravotný stav obyvateľstva do značnej miery ovplyvňujú aj
ekonomická a sociálna situácia, stravovacie návyky a životný štýl. Znečisťovanie ovzdušia, povrchových
a podzemných vôd a pôdy a tiež dopravná záťaž so všetkými negatívnymi dôsledkami spôsobujú
prenikanie cudzorodých látok do prostredia a tým aj do potravinového reťazca, na ktorého konci stojí
práve človek. Toto všetko ovplyvňuje v konečnom dôsledku najmä vek a zdravotný stav ľudskej
populácie.
Významným ukazovateľom, ktorý odráža celkový stav obyvateľstva je priemerný vek
obyvateľov. Priemerný vek obyvateľa okresu Žiar nad Hronom je 40,28 rokov, pričom priemerný vek
u mužov je 38,54 a u žien 41,92. Ďalším ukazovateľom je stredná dĺžka života populácie, ktorá
charakterizuje intenzitu úmrtnosti a poskytuje obraz o úrovni životných podmienok obyvateľov. Stredná
dĺžka života u mužov v okrese Žiar nad Hronom dosahuje hodnotu 72,96 a u žien 79,63. Medzi
najčastejšie príčiny úmrtia patria srdcovo-cievne choroby, nádorové ochorenia a respiračné ochorenia.
Často tieto ochorenia vyplývajú zo zlej kvality životného prostredia, zlej životosprávy a nezdravého
životného spôsobu života. Významným faktorom, ktorý zapríčiňuje vysokú mieru úmrtí na srdcovocievne ochorenia je stres, ktorý je zároveň najčastejšou príčinou zlyhaní srdca.
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IV.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej
činnosti
na
životné
prostredie
vrátane
zdravia
a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

IV.1.

Požiadavky na vstupy

IV.1.1.

Záber pôdy

Jedná sa o plochy, ktoré sú v LV (textová príloha č. 1) definované ako ostatné plochy
a zastavané plochy a nádvoria. Prevažná časť plôch je súčasťou výrobného areálu, ktorý je t.č.
nefunkčný a susedí s plochami obytného územia (plochami so zástavbou rodinných domov). Na
niektorých z predmetných pozemkov sú umiestnené inžinierske stavby – cesty, na pozemkoch CKN
parc.čís. 555/1, 555/3, 557, 558, 559 a 560 sa nachádzajú budovy, ktorých účel súvisí s výrobným
charakterom predmetného územia (ide o priemyselné budovy – výrobnú halu, soc. – hygienickú budovu
a pod.).
Dotknuté parcely:
Parcelné číslo: 553/1, 553/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 554,555/1, 555/3, 555/15, 555/16, 555/17,
555/18, 555/19, 555/21, 555/25, 557, 558, 559, 560

IV.1.2.

Nároky na zastavané územie

Navrhovaná výstavba bude realizovaná v zastavanom území. Z titulu výstavby logistického
areálu dôjde k asanácii niektorých stavebných objektov.
Základný prehľad plôch navrhovanej činnosti:
Celková plocha pozemku
59 365 m2
Zastavaná plocha
22 505 m2
Spevnené plochy
15 429 m2
Parkoviská
2 448 m2
Chodník
942 m2
Plocha zelene
16 829 m2
Potok
1 212 m2
Rozšírenie 1
3 942 m2
(z celkovej plochy pozemky)
Rozšírenie 2
2 323 m2
(z celkovej plochy pozemku)

IV.1.3.

Ochranné pásma

Ochranné pásma komunikácií
cesta III/2492
25 m od osi komunikácie
rýchlostná cesta R1
100 m od osi krajného jazdného pruhu
železničná trať č. 150
60 m od osi koľaje
Navrhované komunikácie, spevnené plochy a parkoviskové plochy zasahujú do ochranných pásiem ciest
III/2492 a R1. Pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné požiadať o vydanie výnimky
z ochranného pásma týchto ciest.
Ďalšie ochranné pásma
Ochranné pásmo Kremnického potoka – potrebné rešpektovať
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Surovinové zabezpečenie

Kvapalné prípravky používané počas prevádzky
-

Mazacie tuky používané v prevádzke budú uložené v prepravných baleniach (sud 200 l).
V sklade príjmu budú uložené na palete v množstve 2 sudy na havarijnej vani.

-

V prevádzke je sud uložený v špeciálnom zariadení pre automatické dávkovanie pod tlakom.

-

Kvapalné prípravky používané v údržbe (mazacie tuky, hydraulické oleje, čistiace prípravky)
budú dodávané v drobných baleniach spreje 250 ml, plechovky 1 l. Uložené sú v priestore
údržby v skini, ktorá je prevedená pre daný účel použitia.

-

Vo výrobnom procese nie sú používané chemikálie alebo látky organického pôvodu, ktoré sú
hodnotené jako chemické faktory.

Skladové hospodárstvo
Hala A
Sklad príjmu
Profily PVC o dĺžke 6000 mm sú dopravované v špeciálnych rámoch a v sklade uložené na voľnej
ploche stohované v troch vrstvách. Sklá sú uložené na voľnej ploche v blokoch podľa rozmerov.
Paletizovaný materiál a v sklade príjmu materiálu bude uložený vo výškových paletových regáloch.
V regáloch je uložený baliaci materiál – kartóny a fólie.
-

-

kapacita skladu

profily PVC
sklá
paleta
priemerná hmotnosť palety

dĺžka 6000 mm
max. 1500x1500 mm
800x1200 mm

Tabuľka č. 5 druhov a množstva uskladneného materiálu v sklade príjmu
Materiál

80 paliet
80 ton
60 paliet
400 kg

Možstvo
[ ton ]

- profily z PVC

60,0

- sklo

80,0

- guma (tesnenie)

3,6

- kovový materiál (montážne kovanie)

5,4

- kartónové obaly

12,6

- baliaca fólia

2,5

Spolu
V časti skladu budú uložené prázdne palety.

164,1

Sklad expedície
Expedícia výrobkov bude riešená nákládkou zabaleného paletizovaného materiálu do
nákladných automobilov cez brány vybavené vyrovnávacími môstikmi a tesniacimi manžetami.
- počet brán

3 brány

Výrobky budú uložené na prostých paletách zabalené v kartónoch a ovinuté baliacou fóliou. V sklade
expedície budú uložené na podlahe v blokoch.
- počet paliet
240 paliet
- priemerná hmotnosť palety
600 kg
- pôdorysný rozmer palety
800x1600 mm
Tabuľka č. 6 ročnej spotreby materiálu
Materiál

Možstvo
[ t/rok ]
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- profily z PVC

1.400,0

- sklo

1.600,0

- guma (tesnenie)

80,0

- kovový materiál (montážne kovanie)

90,0

- kartónové obaly

200,0

- baliaca fólia

12,0

Spolu za rok

3.382,0

Hala B
Sklad príjmu materiálu
Materiál vstupujúci do objektu je vykladaný z nákladných automobilov cez brány
s vyrovnávacími môstikmi s tesnicimi manžetami.
Počet brán pre vykládku materiálu
3 brány
Materiál je paletizovaný a v sklade príjmu materiálu bude uložený vo výškových paletových regáloch.
- kapacita skladu
1 800 paliet
- rozmer palety
800x1200 mm
- priemerná hmotnosť palety
400 kg
Tabuľka č. 7 druhov a množstva uskladneného materiálu v sklade príjmu
Materiál
Možstvo
[ ton ]
- kovový materiál

100,0

- plast

150,0

- elektrické a elektronické diely

41,7

- elektrické káble

35,8

- guma

5,7

- mazací tuk

0,4

- baliaci materiál (papier, kartóny)

1,6

Spolu
V časti skladu budú uložené prázdne palety.

335,2

Sklad expedície
Expedícia výrobkov bude riešená nákládkou paletizovaného materiálu do nákladných
automobilov cez brány vybavené vyrovnávacími môstikmi a tesniacimi manžetami.
- počet brán
3 brány
Výrobky budú uložené v účelových paletách vybavených polystyrénovými vložkami. V sklade expedície
budú uložené na podlahe v blokoch v niekoľkých vrstvách nad sebou.
- počet paliet
500 paliet
- priemerná hmotnosť palety 400 kg
- pôdorysný rozmer palety
800x1200 mm
Tabuľka č. 8 ročnej spotreby materiálu
Materiál

Možstvo
[ t/rok ]

- kovový materiál

1.200,0

- výlisky z plastu

1.800,0

- elektrické a elektronické diely

500,0

- elektrické káble

430,0

- guma

68,0
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2,0

Spolu za rok

4.000,00

Pre výstavbu navrhovanej činnosti bude potrebný stavebný materiál, kamenivo, štrky, štrkopiesky –
množstvá v tejto fáze nie sú špecifikované, zdrojmi týchto materiálov budú štandardne dodávateľské
organizácie. Betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, strešné krytiny,
izolácie, drevo, plastové výrobky, potrubia, sklo a ostatné budú riešené tiež dodávateľsky, pôjde
o obchodné výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia.

IV.1.5.

Elektrická energia

Prípojka VN (objekt SO 09)
Pre napojenie objektov SO 01.A Výrobno-skladová hala „A“ a SO 03.B Výrobno-skladová hala
„B“ na elektrickú energiu, v rámci stavby Priemyselný a logistický areál Šašovské Podhradie, bude
riešená Prípojka VN. Prívody VN 22kV pre Trafostanice v objektoch SO 01.A a SO 03.B sa realizujú
z existujúcich rozvodov VN 22kV v danej lokalite – vzdušnej linky č. 303, z ktorej sú napojené
stávajúce Trafostanice Xenia a Lauroba.drevo. Na obidvoch existujúcich vzdušných vedeniach sa na
hranici pozemku riešeného územia umiestnia stožiare s úsekovými odpojovačmi, od ktorých bude
vedené zemné vedenie VN do navrhovaných Trafostaníc v objektoch SO 01.A a SO 03.B. Obidve
navrhované Trafostanice budú tiež vzájomne prepojené zemným káblovým vedením VN 22kV. Vzdušné
linky vedené cez záujmové územie stavby budú v plnom rozsahu demontované. Na zemnú VN prípojku
budú použité káble 3 x 1 x NA2XS(F)2Y 240mm2. Prípojky VN zaústia v novovybudovaných
trafostaniciach TS1 a TS2 - 2x1000kVA do rozvádzačov VN.
Vonkajšie rozvody VN budú uložené v celej trase do zemnej ryhy. Káble navrhovanej prípojky VN sa vo
voľnom teréne uložia v káblovej ryhe do pieskového lôžka a každého 1,5m budú zväzkované.
Pod spevneným povrchom, pri križovaní inžinierskych sietí a vo vstupe do Trafostanice budú káble VN
chránené uložením do chráničky z rúry svetlosti 200mm. Na označenie výkopu sa použije výstražná
fólia. Pri súbehu a križovaní podzemného káblového vedenia 22kV s ostatnými inžinierskymi sieťami
treba dodržať bezpečnostné vzdialenosti podľa STN 73 6005.
Základné technické údaje
- napäťová sústava: 3 ~ 50Hz, 22kV / IT
- ochrana pred úrazom el. prúdom podľa podľa STN EN 61 936-1/2011 a STN EN 50 522/2011:
- u živých častí: krytom, zábranou, umiestnením mimo dosahu
- u neživých častí: pripojením na uzemňovaciu sústavu
- prostredie bude určené protokolom o určení prostredia, spracovaným odbornou komisiou,
pre uvedenú stavbu ako celok, podľa STN 33 2000-5-51
- námrazová oblasť: stredná
- výkonová bilancia areálu uvedenej stavby:
SO 01.A Výrobno-skladová hala „A“
Inštalovaný príkon: Pi = 2 MW
Súčasný výkon: Pp =
1,6 MW
Súčasnosť:
ß
=
0,8
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie Ar = 7 500 MWh/rok.
SO 03.B Výrobno-skladová hala „B“
Inštalovaný príkon: Pi =
Súčasný výkon:
Pp =
Súčasnosť:
ß
=

2 MW
1,4 MW
0,7

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie Ar = 6 800 MWh/rok.
Inštalovaný príkon : Pi = 2 000 kW
Súčasný výkon
: Pp = 1 600 kW
Súčasnosť
:B =
0,8
- skratové pomery
začiatočný rázový skratový prúd (Ik“3) ...................... 22,2 kA/1sec
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nárazový skratový prúd (Ip) ....................................... 51,8 kA
- stupeň dôležitosti dodávky el. energie:
zaistenie dodávky el. energie je podľa normy STN 34 1610 č.3.
- el. zariadenie prípojky VN patrí medzi vyhradené technické zariadenie skupiny „A/c“
podľa vyhl. č.508/2009 Zb.z.
Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové silnoprúdové rozvody NN (objekt SO 10)
Vonkajšie osvetlenie (VO)
Na napojenie VO sa využije samostatný vývod v NN rozvádzači RH1 a RH2 vo VN+NN rozvodni
navrhovanej Trafostanice. Vývod pre VO sa vybaví stýkačom, súmrakovým spínačom a spínačom
s možnosťou ručného ovládania. Vývod VO bude vybavený samostatným meraním spotreby elektrickej
energie. Na osvetlenie budú použité výbojkové / LED svietidlá osadené na konzole priamo na objektoch
SO 01.A a SO 03.B. Osvetlenie príjazdovej komunikácie, vnútroareálových komunikácií a parkovísk bude
riešené výbojkovými / LED svietidlami na bezpäticových stožiaroch ( výška 9m ) s výložníkom ( vyloženie
1,5m).
Intenzita vonkajšieho osvetlenia bola stanovená na hodnotu:
nakladací priestor (dokovacie miesta)
20Lx
parkovanie kamionov
15Lx
parkovanie automobilov
10Lx
priestor 10m od Haly
5Lx
Elektroinštalácia k vonkajšiemu osvetleniu bude prevedená káblami CYKY pod opláštením budovy
(svietidlá upevnené na budove) a káblami AYKY a NAYY v zemnej ryhe ( pre svietidlá na stožiaroch ).
Vnútroareálové silnoprúdové NN rozvody
V rámci vnútroareálových silnoprúdových rozvodov budú vybudované prípojky NN pre objekty – SO
02.A Vrátnica „A“, SO 04.B Vrátnica „B“, SO 05 Strojovňa ATS a SO 06 Čistiareň odpadových vôd.
Napojenie sa prevedie celoplastovými káblami AYKY, NAYY a CYKY, ktoré budú uložené do zemnej ryhy
na upravený podklad. Prívod pre ČOV bude vedený aj po vnútorných priestoroch objektu SO 03.B.
Prevedenie káblového rozvodu - káble vnútroareálových rozvodov NN budú vo vonkajšom priestore
vedené v káblovej ryhe. Vo voľnom teréne sa uložia do pieskového lôžka, zakrytého pálenými tehlami.
Pod spevneným povrchom, pri križovaní cestnej komunikácie, inžinierskych sietí a pri prestupe do
objektu budú káble NN chránené uložením do chráničky z ohybnej trubky PVC určenej pre uloženie do
zeme, resp do betónu. Na označenie káblového vedenia sa do výkopu uloží výstražná fólia. Pred
zahájením výkopových prác musia byť presne zamerané a vytýčené všetky podzemné inžinierske siete,
aby neprišlo k ich poškodeniu. Pri súbehu a križovaní káblov NN s ostatnými inžinierskymi sieťami musia
byť dodržané bezpečnostné vzdialenosti podľa STN 73 6005.
Prípojka slaboprúdu a vnútroareálové slaboprúdové rozvody (objekt SO 11)
Prípojka slaboprúdu
Objekt rieši prívod telefónnych liniek JTS pre objekty v areály stavby. Bod napojenia sa stanoví
v spolupráci so Slovak Telekomom. Predpokladá sa prívod optickým vedením, ktoré zaústi na objektoch
SO 02.A – Vrátnica „A“ a SO 04.B – Vrátnica „B“ do prípojkovej skrine, kde sa umiestni prevodník
OPTO/METAL. Z prípojkovej skrine na objekte SO 02.A sa napoja telefónne linky v objekte Vrátnica „A“
a bude vedená telefónna prípojka do objektu SO 01.A Výrobno-skladová hala „A“ káblom TCEPKPFLE
5XN 0,6mm. Z prípojkovej skrine na objekte SO 04.B sa napoja telefónne linky v objekte Vrátnica „B“
a bude vedená telefónna prípojka do objektu SO 03.B Výrobno-skladová hala „B“ káblom TCEPKPFLE
5XN 0,6mm. Uzemnenie prípojkových skríň sa realizuje prepojením na uzemňovaciu sieť príslušného
stavebného objektu.
Vnútroareálové slaboprúdové rozvody
V rámci vnútroareálových slaboprúdových rozvodov sú riešené vonkajšie slaboprúdové rozvody pre
štruktúrovanú kabeláž, bezpečnostný systém, EPS a Hlasovú signalizáciu požiaru. Areálové rozvody
slaboprúdu pre štruktúrovanú kabeláž a bezpečnostný systém budú riešené v ďalšom stupni PD na
základe požiadaviek investora.
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Elektrická požiarna signalizácia

Signály z požiarnych liniek a ovládacie signály, vedené z ústredne EPS v objektoch SO 02.A a SO 04.B
do objektov SO 01.A, SO 03.B a SO 05 budú vedené metalickými káblami TCEPKPFLE 5XN 0,8mm,
zaústeným na objektoch do rozvodných skriniek.
Vonkajšia káblová trasa rozvodov EPS musí byť chránená pred nebezpečnými účinkami atmosférických
vplyvov. V svorkovnicových skrinkách sa realizuje ochrana vedenia pomocou zvodičov prepätia.
Uzemnenie skriniek EPS sa prepojí na uzemňovaciu sústavu príslušných objektov.

Hlasová signalizácia požiaru (požiarny rozhlas)

Prepojenie medzi rozhlasovou ústredňou v objektoch SO 02.A a SO 04.B a reproduktorovými linkami
i diaľkovým ovládaním v objektoch SO 01.A a SO 03.B sa realizuje káblom CYKY-J 12x2,5mm2, ktorý
zaústi na jednotlivých objektoch do svorkovnicovej skrinky.
Káble slaboprúdových rozvodov sa v podzemnej trase uložia do káblovej ryhy, pričom pod spevneným
povrchom a pri križovaní inžinierskych sietí budú chránené v ohybnej plastovej rúre. Optické káble sa
v celej trase uložia do ochranných rúrok HDPE.
Vo voľnom teréne sa káble uložia do pieskového lôžka, zakrytého betónovými doskami.
Na označenie káblového vedenia sa do výkopu uloží výstražná fólia.
Pri kladení podzemných vedení musia byť dodržané zásady priestorového usporiadania podľa STN 73
6005.
PS 01.A Trafostanica TS1, PS 01.B Trafostanica TS2
Základné technické údaje
Napäťové sústavy:
strana VN - 3 ~ 50Hz, 22kV / IT
Trojfázová sústava s neuzemnením vinutím transformátora ,všetky živé časti
siete voči zemi sú izolované, všetky kostry zariadení sú priamo uzemnené
spoločne.
strana NN - 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V / TN-C
Trojfázová sústava s priamo uzemneným uzlom transformátora s vyvedením
neutrálneho a ochranného vodiča PEN , s ktorým sú spojené všetky kostry
a neživé časti zariadení.
Ochrana pred úrazom el. prúdom:
Pre VN časť podľa STN EN 61936-1/2011 a STN EN 50 522/2011:
- u živých častí: krytom, zábranou, umiestnením mimo dosahu
- u neživých častí: pripojením na uzemňovaciu sústavu
Pre NN časť podľa STN 33 2000-4-41:
- základná: izoláciou živých častí, krytmi, alebo zábranou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania, ochranné pospájanie
Ochrana proti skratu a preťaženiu:
Transformátory budú chránené:
na strane VN odpínačom s poistkami
na strane NN proti preťaženiu 3-pólovým ističom
Prostredie bude určené protokolom o určení prostredia, spracovaným odbornou komisiou, pre uvedenú
stavbu ako celok podľa STN 33 2000-5-51
Zatriedenie el. zariadenia:
Z hľadiska ohrozenia sa priestory v TS posudzujú ako priestory s vysokou mierou
ohrozenia. Elektrické zariadenia trafostanice sa zatriedujú v zmysle vyhlášky č.508/2009 Zb.z. ako
vyhradené technické zariadenia do skupiny ”A/c”.
Zaťaženie: 2x 1000 kVA
Impedančné napätie: 6% Uk
Kapacita preťaženia: 30%
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Trafostanice TS1, TS2 budú vstavané do navrhovaných objektov SO 01.A a SO 03.B a obsahujú
miestnosti: 2xTrafokobka, VN rozvodňa a NN rozvodňa.
Vo VN rozvodni bude použitý typový VN rozvádzač s príslušným elektrickým vybavením. S prihliadnutím
na predpokladané
zaťaženie a požiadavky investora sú v TS navrhnuté 2 vzduchové
transformátory, každý o výkone 1000 kVA.
Prívod do transformátorov bude riešený káblovým prepojom z VN rozvádzača 22kV káblami AXEKVCEY.
Vývody NN z transformátora budú riešené 1kV káblami typu 1-YY a budú zaústené do NN rozvádzačov
RH1 a RH2.
Fakturačné meranie spotreby el. energie bude na VN strane, pričom sa v Trafostaniciach umiestni skriňa
merania USM.
Hlavné rozvádzače RH1, RH2
Bude sa jednať o skriňové, voľne stojace rozvádzače v krytí IP40/20, ktoré budú pozostávať
z prívodového poľa a vývodových polí. V rozvodni NN bude osadený aj prepojovacie pole RH12, ktoré
bude slúžiť na vzájomné prepojenie rozvádzačov RH1 a RH2 pri potreby údržby, servisu a poruchy,
pričom paralelná spolupráca sa nepredpokladá.
Súčasťou rozvádzačov RH1 a RH2 bude aj kompenzácia pri chode naprázdno, na sekundárnej strane
transformátora, kde je zaradený trojfázový kondenzátor, ekvivalentne výkonu transformátora.
Z rozvádzačov RH1, RH2 bude napojený hlavný technologický el. rozvádzač pre Halu, rozvody PPR,
svetelný rozvádzač pre administratívu, objekt vrátnice, čerpacie stanice v areály stavby, vonkajšie
osvetlenie a prípadné ďalšie technologické objekty. Pre spoločné vonkajšie objekty bude riešené
v rozvádzači NN podružné meranie spotreby el. energie.
PS04.A Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS04.B Prevádzkový rozvod silnoprúdu
V rámci technologického zariadenia budú v objekte inštalované jednotlivé stroje a zariadenia.
Rozmiestnenie týchto zariadení, ako aj potrebu napojenia ne elektrickú energiu určí technológ
v spolupráci s investorom.
Pre napájanie technologického zariadenia bude vo výrobných priestoroch inštalovaná sústava
zbernicových prípojnicových rozvodov. Každá vetva zbernicového prípojnicového rozvodu sa vybaví
napájacím a koncovým dielom. Napojenie bude prevedené z rozvádzača RH1 a RH2 v NN rozvodni,
pričom každá vetva rozvodu bude mať samostatné bezpečnostné vypínanie pre prípad nebezpečenstva.
Napojenie sa prevedie celoplastovým káblom CYKY, resp. jednožilovými káblami CHBU a to samostatne
pre každú vetvu prípojnicového systému. Zbernicový prípojnicový systém bude vybavený prípojným
miestom každé 2m. Prípojnicový systém bude montovaný na konzoly a tiahla upevnené na nosnú
konštrukciu haly, pričom umiestnenie nesmie brániť pohybu mostových žeriavov.
Časť zariadenia pre výrobu bude napojená z podružných rozvádzačov RMS. Každé pripojené zariadenie
bude vybavené rozpojovacím miestom – vypínačom, alebo zásuvkou.
Požiadavky na káble a trasy :
Inštalácia bude prevedená celoplastovými NYM-J, CYKY-J káblami. Prednostne sa použijú káble
bezhalogénové, nešíriace plameň.
Káble budú uložené:
- pod omietkou, resp na lištách NIEDAX
- na povrchu - na káblových lávkach a v elektroinštalačných trubkách
Požiadavky na trasy :
- Hlavné trasy
- prípojnicový rozvod, káblové žľaby dierované.
- Vedľajšie trasy
- káblové žľaby dierované
- elektroinštalačné trubky
- káblové žľaby PVC

SO 01.A Výrobno-skladová hala „A“ , SO 03.B Výrobno-skladová hala „B“
Časť 04-1 Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Charakteristika elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia
Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“, v zmysle vyhlášky Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.
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Základné technické údaje
Rozvodné sústavy
Napäťová sústava
: 3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C
: 3N+PE ~ 50Hz 400V/TN-S
: 3N+PE ~ 50Hz 400V/TN-C-S
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie
Elektrická energia je zabezpečená v stupni :
3 – bez zaistenia.
1 – zaistené – núdzové osvetlenie, zariadenia PO a ZODaSH, zariadenia IT
Energetická bilancia a rozčlenenie spotrieby elektrickej energie
SO 01.A Výrobno-skladová hala „A“
Inštalovaný príkon
: Pi =
2 MW
Súčasný výkon
: Pp =
1,6 MW
Súčasnosť
:ß =
0,8
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie Ar = 7 500 MWh/rok.
SO 03.B Výrobno-skladová hala „B“
Inštalovaný príkon
: Pi =
2 MW
Súčasný výkon
: Pp =
1,4 MW
Súčasnosť
:ß =
0,7
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie Ar = 6 800 MWh/rok.
Kompenzácia účinníka :
Kompenzácia bude riešená na hodnotu cos = 0,95 samostatnými kompenzačnými rozvádzačmi, ktoré
budú umiestnené v NN rozvodni.
Skratové údaje:
Na prípojniciach hlavného NN rozvádzača pre príslušné Haly je potrebné uvažovať s nasledujúcimi
skratovými údajmi :
súmerný rázový skratový prúd (Ik“3) ......................... 22,1 kA/1sec
nárazový skratový prúd (Ip) ....................................... 51,5 kA
Ochrana proti skratu a preťaženiu
Elektrické zariadenia budú proti skratu chránené ističmi a poistkami a proti preťaženiu kompaktnými
ističmi, ktoré obsahujú skratovú aj tepelnú ochranu.
Prostredie
Vplyv prostredia na elektrické zariadenie bude určený „Protokolom o prostredí“. Protokol bude
vypracovaný v ďalšom stupni PD.
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007
Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania ( kap.411 )
dvojitá, alebo zosilnené izolácia ( kap.412 )
elektrické oddelenie pri napájaní jedného spotrebiča ( kap.413)
malé napätie SELV a PELV (kap.414)
Ochrana:

- základná

- pri poruche

-

základnou izoláciou živých častí
zábranami alebo krytmi
prekážkami
umiestnením mimo dosah
samočinným odpojením napájania
ochranným pospájaním
ochranným uzemnením
doplnková ochrana prúdovým chráničom
funkčným malým napätím FELV
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Napájanie rozvádzačov
Elektrické zariadenia vo Výrobno-skladovej hale „A“ a Výrobno skladovej hale „B“ budú napojené
z hlavných el. rozvádzačov RH1, RH2, umiestnených v Rozvodniach NN.
Z rozvádzačov RH1, RH2 sa napojí sústava podružných rozvádzačov RMS, umiestnených vo Výrobnoskladových priestoroch a z rozvádzačov RS, umiestnených v Administratívnych priestoroch.
Rozvádzače RMSx :
Bude sa jednať o skriňové voľne stojace oceľoplechové rozvádzače, v krytí IP40/20. Rozvádzače sú
určené na napojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technického vybavenia objektu ako sú
zariadenia pre elektrické vykurovanie, VZT, chladenie, vetranie, MaR, technologické zariadenie pre
výrobu a ostatné elektrické spotrebiče.
Rozvádzače RMSx budú zostavené z :
prívodného poľa
vývodového poľa pre osvetlenie, technické a technologické zariadenie
objektu
Rozvádzače RS pre Administratívu :
Bude sa jednať o oceľoplechové / celoplastové rozvodnice v prevedení pre zapustenú montáž.
Vybavenie bude pozostávať z hlavného ističa/vypínača, prepäťovej ochrany, prúdového chrániča a
ističových vývodov pre svetelné a zásuvkové obvody a ostatné el. spotrebiče. Rozvádzače sú určené na
napojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technického vybavenia administratívnej časti objektu.
Osvetlenie :
Osvetlenie v objektoch bude riešené žiarivkovými /LED svietidlami v krytí podľa druhu prostredia.
Všetky svietidlá budú vybavené elektronickým predradníkom. Miesto zrakovej úlohy bolo stanovené vo
výške +0,85m nad podlahou. Udržiavaná minimálna osvetlenosť Em stanovená podľa STN EN12464-1.
nasledovne :
 kancelárske a administratívne priestory - 500Lx
 výrobné, skladové a manipulačné priestory - 300Lx
 skladové priestory - 200Lx
 komunikačné priestory - 200Lx
 dokovacie miesta - vnútorné priestory - 300Lx
 dokovacie miesta - vonkajšie priestory - 20Lx
 sociálne zariadenia - 200Lx
 schodištia - 100Lx
Index podania farieb Ra>80. Ovládanie osvetlenia bude miestne, jednopólovými, dvojpólovými,
sériovými, striedavými a krížovými vypínačmi v polozapustenom prevedení, resp. v prevedení na
povrch . Osvetlenie v skladových priestoroch bude rozdelené do sekcií. Ovládanie sekcií osvetlenia bude
tlačidlovými ovládačmi, ktoré budú sústredené do ovládacích skríň.
Ovládacie skrine osvetlenia ( M )
Bude sa jednať o plastové rozvodnice v prevedení pre montáž na povrch. Vybavené budú tlačidlovými
ovládačmi so svetelnou signalizáciou.
Núdzové osvetlenie :
Núdzové osvetlenie bude riešené žiarivkovými
s vlastným zdrojom, resp. sa použijú svietidlá
s batériovým núdzovým modulom a invertorom. Núdzové osvetlenie bude pozostávať z:
- orientačného svetlenia ( označenie únikových východov )
- protipanikového osvetlenia ( osvetlenie priestoru )
Prevádzka osvetlenia bude automatická, osvetlenia sa bude zapínať automaticky pri strate napätia v
sieti. Doba činnosti núdzového osvetlenia bude určená projektom PO.
Zásuvkové obvody :
Skladové priestory : Na pripojenie prenosných elektrospotrebičov a pre potreby údržby budú v
objekte inštalované zásuvky, resp. zásuvkové skrine 16A/230V,
400V/16A, 400V/32A so zadným
prívodom. Počet a umiestnenie zásuviek a zásuvkových skríň bude upresnený po dohode s investorom
v ďalšom stupni PD.
Administratíva a sociálne zázemie : Na pripojenie prenosných elektrospotrebičov budú v objekte
inštalované zásuvky 16A/230V v polozapustenom prevedení. Časť zásuviek bude umiestnená
v parapetnom žľabe. Zásuvky sa umiestnia vo výške 0,4m nad podlahou.
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Technické vybavenie objektu :
V rámci technického vybavenia objektu budú inštalované zariadenia VZT, chladenia, vetrania, ÚK,
ZOTaSH, EPS. Všetky zariadenia budú pripojené na elektrické energiu podľa požiadaviek jednotlivých
profesií.
Prevádzkový rozvod silnoprúdu :
Je riešený samostatným prevádzkovým súborov PS04.A a PS04.B Prevádzkové rozvody silnoprúdu.
Požiadavky na káble :
V celom objekte bude inštalácia prevedená celoplastovými NYM-J, CYKY-J káblami. Prednostne sa
použijú káble bezhalogénové, nešíriace plameň. Pre zariadenia, ktoré musia byť v činnosti počas požiaru
budú použité káble s funkčnou odolnosťou pri požiari v zmysle projektu PO.
Káble budú uložené:
- pod omietkou, resp na lištách NIEDAX
- na káblových lávkach a v elektroinštalačných trubkách
- káble s funkčnou odolnosťou pri požiari v káblových žľaboch a na lávkach
s požiarnou odolnosťou podľa projektu PO.
Požiadavky na trasy :
- Hlavné trasy
- káblové žľaby dierované . Na upevnenie sa použijú kotviace skrutky.
- Vedľajšie trasy
- káblové žľaby dierované, elektroinštalačné trubky upevnené
na stene
- káblové žľaby PVC
- káble pod omietkou
Ekvipotenciálna svorkovnica :
V objektoch bude zriadená ekvipotenciálna svorkovníca (EP). Na ekvipotenciálnu svorkovnicu sa
pripoja všetky kovové potrubia pri vstupe do budovy, všetky elektrické rozvádzače, pracovné stroje
a všetky oceľové konštrukcie v objekte.
Ekvipotenciálna svorkovnica sa pásom FeZn 30x4 pripojí na uzemnenie objektu.
Časť 04-2 Vnútorné slaboprúdové rozvody :
Dátové rozvody
Pre káblový rozvod dát (káble a spojovací hardware) bude zabezpečený štandard podľa požiadaviek
investora. Sústreďovací bod bude v miestnosti Serverovne.
Káblové rozvody počítačovej siete budú riešené štruktúrovanou kabelážou do Administratívnej časti
objektu, do požadovaných výrobných a skladových priestorov objektu. Z hlavného dátového rozvádzača
bude vedený aj prepoj optickým vedením do objektu Vrátnica.
Telefónny systém
Prívod telefónnych liniek JTS do objektov SO 01.A a SO 02.B bude riešený Prípojkou telefónu z hlavného
pripojovacieho bodu pre celý areál, ktorý bude na objekte SO 02.A Vrátnica „A“.
Telefónna prípojka zaústi na objektoch SO 01.A a SO 02.B do prípojkovej skrine, z ktorej sa privedú
telefónne linky do Serverovne, kde bude umiestnená pobočková telefónna ústredňa.
Vnútorné telefónne linky budú v kancelárskych priestoroch a ďalších požadovaných priestoroch
ukončené v účastníckych telefónnych zásuvkách.
Vnútorné rozvody telefónu sa realizujú štruktúrovanou kabelážou dátových rozvodov.
Bezpečnostný systém
Kancelárske, vybrané technické priestory a vstupy na prízemí, ako i vstupy z vonkajšieho priestoru do
výrobných priestorov objektu budú chránené detektormi pohybu.
Dvere vonkajších vstupov do administratívnej časti budú opatrené magnetickými detektormi otvorenia.
Signály z jednotlivých detektorov budú privedené do ústredne PSN, ktorá sa umiestni v miestnosti
Serverovne. Z ústredne PSN bude zaistený prepoj do objektu Vrátnica.
Pri narušení uzatvoreného stráženého priestoru (zóny) bude aktivovaný prenos na PCO.
Vnútorné rozvody PSN sa realizujú dátovými káblami typu FTP.
Na monitorovanie vonkajšieho priestoru objektu budú použité farebné IP kamery vonkajšie, napojené
na monitorovacie a nahrávacie zariadenie, umiestnené v miestnosti Serverovne. Areál bude vybavený
dostatočným osvetlením, ktoré umožní dobrú funkciu kamier v noci tak, aby celý priestor bol
monitorovaný. CCTV zabezpečí kapacitu nahrávania po dobu 3 dní.
V požadovaných vnútorných priestoroch sa umiestnia vnútorné IP farebné kamery, ktoré sa inštalujú
tak, aby snímali potrebný priestor. Archivovanie záznamu bude až 1 mesiac.
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Spracovaný signál z kamier bude ďalej privedený aj do miesta stálej obsluhy – Vrátnica, kde budú
umiestnené počítače s monitormi.
Rozvody snímaného signálu z bezpečnostných kamier sa realizujú káblami typu FTP , prepojenie zo
Serverovne do objektu Vrátnica bude po optickom káble.
Dochádzkový a prístupový systém
Vstupy určené pre príchod a odchod zamestnancov budú opatrené bezkontaktnými čítacími jednotkami
dochádzkového a prístupového systému. Tieto sa prepoja s riadiacou jednotkou, z ktorej bude výstup
na počítač pre spracovanie údajov.
Z čítacieho zariadenia bude cez riadiacu jednotku ovládané elektrické otváranie dverí.
Prístupový systém bude napojený na počítač cez ústredňu PSN.
Na rozvody pre prístupový systém sa použijú dátové káble FTP .
Časť 04-3 Bleskozvod a uzemnenie
Bleskozvod bude riešený podľa STN 34 13998:2014, ako aj STN 33 2000-5-54/2008 a STN EN 62 3022:2013. Pre Výrobno-skladové haly je v zmysle STN34 1398:2014 navrhnutý aktívny bleskozvod, ktorý
bude tvorený zberným zariadením, zvodmi so skúšobnými svorkami, počítadlom zásahov bleskov
a uzemnením.
Zberné zariadenie :
Na strechu bude inštalovaný aktívny bleskozvod, ktorý bude
tvorený zberacím elektronickým
zariadením-počet zberacích zariadení bude určený výpočtom v ďalšom stupni PD. Zberače aktívneho
bleskozvodu sa na streche rozmiestnia tak, aby každý bod strechy bol umiestnený v ochrannom pásme
zberného zariadenia. Elektronické zariadenie (zberač) bude umiestnené na základnej tyči z nerezu,
rozšírenej o nástavné tyče dĺžky 2m.
Zvody :
Každý zberač bude prepojený s uzemňovacím systémom pomocou zvodov, pričom každý zberač bude
mať dva zvody. Zvody sa inštalujú na protiľahlých stranách objektu. Zberače sa na streche vzájomne
prepoja.
Vo výške 0,6m nad terénom budú zvodové vodiče privedené do plastových krabíc so skúšobnými
svorkami SZ a počítadlom zásahov blesku. Od skúšobných svoriek pokračujú zvody vodičmi FeZn
30x4mm, ktoré sa prepoja s uzemňovacou sústavou.
Uzemnenie
Pre uzemnenie objektu bude v zmysle STN 34 1398:2014 vyhotovená kombinácia uzemnenia typu A (
aktívny bleskozvod ) a typu B ( základový uzemňovač objektu )
Uzemnenie aktívneho bleskozvodu - tyčové uzemňovače dĺžky 2m. Každý zvod bude uzemnený tromi
zemniacimi tyčami, ktoré sa umiestnia do trojuholníka tak, aby min. vzdialenosť medzi nimi bola 2m.
Základový zemnič objektu - pre objekt sa vyhotoví základový uzemňovač, ktorý musí spĺňať podmienky
stanovené v STN 34 1398:2014 s prihliadnutím na EN 62305-3 a STN 33 2000-5-54 . Základový zemnič
sa realizuje z vodičov FeZn 30x4mm,
vložených do betónového základu pod izolačné vrstvy,
s vyvedenými uzemňovacími prípojmi. Vývody zo základového zemniča budú vyvedené do priestoru
haly.
Všetky vývody zo základového zemniča budú riešené vodičom FeZn30x4 a budú ukončené svorkou
SR03 v plastovej skrini vo výške 0,6 m nad podlahou. Na základový zemnič sa samostatným prívodom
pripojí ekvipotenciálna svorkovnica v objekte a technologické zariadenie podľa potreby. Uzemnenie
bleskozvodu bude prepojené so základovým zemničom objektu v inšpekčných krabiciach v zemi.
Časť 04-4 Elektrická požiarna signalizácia
Elektrická požiarna signalizácia bude riešená v súčinnosti s projektom požiarnej ochrany.
V požadovaných priestoroch sa umiestnia automatické požiarne hlásiče, inštalované na stropy
miestností, tlačítkové hlásiče sa umiestnia pri východoch z nechránených únikových ciest do chránených
únikových ciest, pri východoch z únikových ciest na voľné priestranstvo.
Automatické hlásiče optické, teplotné a multisenzorové ( do náročných prostredí ) sa inštalujú na
stropoch miestností priamo na povrch, omietku, resp. do podhľadov.
Automatické hlásiče sa umiestnia na stropoch a do podhľadu tak, aby nekolidovali s rozmiestnením
svietidiel a neboli ovplyvňované od vzduchotechnického zariadenia.
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Požiarne linky budú privedené do ústredne EPS, umiestnenej v mieste stálej obsluhy – na Vrátnici. Na
signalizáciu všeobecného poplachu do priestorov objektu SO 01.A (SO 03.B) sa použije systém Hlasovej
signalizácie požiaru (v prípade požiadavky projektu PO), resp. piezoelektrické húkačky. Elektroinštalácia
pre EPS sa prevedie bezhalogénovými káblami, nešíriacimi oheň - samozhášavými, typu JE-H(St)H-R,
vrátane zariadení, pripojených na výstupy ústredne. Výstupy na ovládanie technologického zariadenia
z ústredne EPS budú stanovené v ďalšom stupni PD na základe požiadaviek jednotlivých profesií.
Káble budú uložené na povrchu v príslušnom nosnom systéme (uzavreté prázdne trubky,
elektroinštalačné žľaby a lišty). Do rúrok sa zatiahne pri montáži zaťahovací vodič.
Na odbočenie vedení z hlavnej linky budú použité rozvodné škatule na povrch, svorkovanie pre hlásiče
ležiace na hlavnej trase sa realizuje priamo na svorkovnici hlásiča. Pri súbehu a križovaní rozvodov EPS
s ostatnými elektrickými rozvodmi treba dodržať bezpečnostné vzdialenosti podľa STN 34 2300.
Časť 04-5 Hlasová signalizácia požiaru
Použitie Hlasovej signalizácie požiaru (Požiarneho rozhlasu) v objekte vyplýva z projektu požiarnej
ochrany. Požiarny rozhlas v prípade požiaru je spúšťaný systémom EPS. Spúšťa evakuačnú správu do
všetkých priestorov objektu a umožňuje riadiť postupnú evakuáciu osôb z objektu.
Systém HSP sa skladá z rozhlasovej ústredne s príslušným počtom zosilňovačov, reproduktorov
a regulátorov hlasitosti. Systém je možné ovládať v mieste trvalej obsluhy, prípadne z iných miest.
Umiestnenie rozhlasovej ústredne a stanice hlásateľa bude v objekte SO 02.A – Vrátnica „A“, resp. SO
04.B – Vrátnica „B“.
V prípade požiadavky investora používať núdzový akustický systém aj na reprodukciu hudby, resp. iné
hlásenia, treba túto podmienku uvažovať pri návrhu typov reproduktorov a kontrole jednotlivých liniek.
Elektroinštalácia pre požiarny rozhlas sa prevedie nehorľavými káblami typu NHXH 3x1,5REmm2.
Káble budú uložené v stenách a v dutých priestoroch stropov v príslušnom nosnom systéme (uzavreté
prázdne trubky, elektroinštalačné lišty a žľaby) a v stúpacích vedeniach do ochranných pancierových
rúrok. Do rúrok sa zatiahne pri montáži zaťahovací vodič. Regulátory hlasitosti sa umiestnia vo výške
1,2m od podlahy do prístrojových škatúľ.
Objekty: SO 02.A Vrátnica „A“, SO 04.B Vrátnica „B“
Časť 04-1 Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Charakteristika elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia
Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny „B“, v zmysle vyhlášky Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.
Základné technické údaje
Rozvodné sústavy
Napäťová sústava
: 3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C
: 3N+PE ~ 50Hz 400V/TN-S
: 3N+PE ~ 50Hz 400V/TN-C-S
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie
Napájanie elektrickej energie je zabezpečené v stupni 3 – bez zaistenia.
Energetická bilancia a rozčlenenie spotrieby elektrickej energie
Inštalovaný príkon
: Pi
= 10,0 kW
Súčasný výkon
: Pp
= 7,0 kW
Súčasnosť
:B
= 0,7
Ročná spotreba elektrickej energie
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie 20 000 kWh/rok pri predpokladanej
trojsmennej prevádzke .
Kompenzácia účinníka
Nerieši sa – bude riešená pre celý objekt v TS.
Skratové údaje
Trojfázový skratový prúd v rozvádzačoch NN:
Ik“3
= 4,5 kA
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Prístroje a zariadenia, ktoré budú použité v riešenom vnútornom rozvode nn musia vyhovovať skratovej
bezpečnosťi..
Ochrana proti skratu a preťaženiu
Elektrické zariadenia budú proti skratu chránené ističmi a poistkami a proti preťaženiu kompaktnými
ističmi, ktoré obsahujú skratovú aj tepelnú ochranu.
Prostredie
Vplyv prostredia na elektrické zariadenie bude určený „Protokolom o prostredí“. Protokol bude
vypracovaný v ďalšom stupni PD.
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007
Ochranné opatrenia :
- samočnné odpojenie napájania ( kap.411 )
- dvojitá, alebo zosilnené izolácia ( kap.412 )
- elektrické oddelenie pri napájaní jeného spotrebičs ( kap.413)
- malé napätie SELV a PELV (kap.414)
Ochrana:
- základná

- základnou izoláciou živých častí
- zábranami alebo krytmi
- prekážkami
- umiestnením mimo dosah
- pri poruche - samočinným odpojením napájania
- ochranným pospájaním
- ochranným uzemnením
- doplnková ochrana prúdovým chráničom
- funkčným malým napätím FELV

Napojenie objektu na elektrickú energiu :
Napojenie objektov Vrátnica „A“ a Vrátnica „B“ bude z NN rozvádzačov RH1 a RH2 , ktoré budú
umiestnené v NN rozvodni v objektoch SO01.A a SO01.B. Prípojky budú riešené v rámci SO10
Vonkajšie osvetlenie a vnútroareálové silnoprúdové rozvody NN. Prívodné káble zaústia do rozvádzačov
RSx.
Rozvádzač RSx
Bude sa jednať sa o nástenný oceľoplechový rozvádzač v zapustenom prevedení. Na prívode bude
rozvádzač vybavený hlavným ističom/vypínačom a prepäťovou ochranou. Vývody sa vybavia ističmi
pre napojenie svetelných obvodov, zásuvkových obvodov 230V/16A, technického vybavenia objektu (
VZT, chladenie, elektrické kúrenie ) a elektrických zariadení v exterieri ( elektrické závory a brány ).
Umelé osvetlenie
Osvetlenie v objekte bude riešené žiarivkovými svietidlami v krytí podľa druhu prostredia. Miesto
zrakovej úlohy bolo stanovené vo 0,75m nad podlahou. Udržiavaná osvetlenosť Em stanovená podľa
STN EN12464-1 nasledovne :
Technická miestnosť
- 300Lx
Sociálne zariadenie
- 150Lx
Vonkajšie priestory
- 50Lx
Index podania farieb Ra>80. Svietidlá budú montované priamo na strop, resp. pomocnú konštrukciu.
Krytie svietidiel musí zodpovedať druhu prostredia. Ovládanie bude riešené jednopólovými vypínačmi
v polozapustenom prevedení, resp. v prevedení na povrch.
Núdzové osvetlenie
Núdzové osvetlenie bude riešené žiarivkovými svietidlami s vlastným zdrojom. Prevádzka osvetlenia
bude automatická, osvetlenia sa bude zapínať automaticky pri strate napätia v sieti. Doba činnosti
núdzového osvetlenia v zmysle projektu PO.
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Zásuvkové obvody
Na pripojenie prenosných elektrospotrebičov budú v objekte inštalované zásuvky 230V/16A.
Požiadavky na káble
V celom objekte bude inštalácia prevedená celoplastovými CU káblami bezhalogénovými. Káble budú
uložené pod omietkou, resp. v káblových žľaboch.
Požiadavky na trasy
Trasy silových obvodov (400VAC) musia byť vedené vo vzdialenosti min. 30cm od trás MaR resp.
signalizačných (24VDC) tak, aby nemohlo dôjsť k elektromagnetickej indukcii alebo rušeniu v obvodoch
systému riadenia.
Ekvipotenciálna svorkovnica
V objekte bude zriadená ekvipotencialna svorkovnica (EP). Na ekvipotencíálnu svorkovnicu sa pripoja
všetky kovové potrubia pri vstupe do objektu, všetky elektrické rozvádzače a všetky oceľové konštrukcie
v objekte. Ekvipotenciálna svorkovnica sa pásom FeZn 30x4 pripojí na uzemnenie objektu.
Časť 04-2 Vnútorné slaboprúdové rozvody :
Do objektu bude zaistený prívod telefónnych liniek z verejnej telekomunikačnej siete. V podružnom
rozvádzači pre slaboprúdové rozvody sa umiestni prevodník z optiky na metalické rozvody.
Z podružného rozvádzača sa napoja účastnícke zásuvky štruktúrovanou kábelážnou sieťou. Na vrátnicu
sa privedie signál z vonkajších kamier v areály stavby a aj signál z ostatných kamier, umiestnených vo
vnútri SO 01.A, resp. SO 03.B. Prívody zaústia do podružného rozvádzača pre slaboprúd, na vstupný
switch. Signál zo všetkých kamier bude zobrazovaný na počítači s monitormi.
Časť 04-3 Bleskozvod a uzemnenie :
Ochrana objektu Vrátnica pred nebezpečnými účinkami blesku bude riešená podľa súboru noriem STN
EN 62305-1 až 3 a STN 33 2000-5-54.
Pre daný typ stavby bol navrhnutý klasický bleskozvod, ktorý pozostáva z 3 hlavných častí:
- zberné zariadenie
- zvody
- uzemnenie (zemniče)
Zberné zariadenie a zvody - Na streche objektu sa umiestni zberné zariadenie, tvorené mrežovou
sústavou, pozostávajúce z vodičov FeZn  8mm, ktoré budú uchytené na povrchu strechy na podperách
PV21.
Zberná sústava sa prepojí s uzemnením pomocou zvodov z vodiča FeZn  8mm na podperách PV02.
Vo výške 1,5m nad terénom bude umiestnená skúšobná svorka. Každý zvod sa označí štítkom s číslom
zvodu. Od skúšobných svoriek pokračujú zvody vodičmi FeZn  10mm do zeme kde sa pripojí na
uzemnenie.
Uzemnenie - Uzemňovacia sústava sa vytvorí sústavou zemniacich tyčí ZT02, pričom každý zvod sa
uzemní dvojicou zemniacich tyčí. Uzemnenie musí spĺňať podmienky stanovené v STN EN 62305-3 a
STN 33 2000-5-54.
Na uzemňovaciu sústavu sa pripojí aj hlavná ekvipotenciálová svorkovnica objektu EP.
Časť 04-4 Elektrická požiarna signalizácia
Na Vrátnici bude umiestnená ústredňa EPS, na ktorú budú privedené signály z požiarnych liniek
v objektoch SO 01.A, resp. SO 03.B. V objekte Vrátnica sa umiestnia na strop Kancelárie automatické
požiarne hlásiče a pri východe na voľné priestranstvo tlačítkový hlásič. Signalizácia vzniku požiaru
bude okrem svetelnej a akustickej signalizácie na požiarnej ústredni doplnená aj zvukovou
signalizáciou (húkačka) do vonkajšieho priestoru. Ďalej sa zaistí signalizácia vzniku požiaru aj diaľkovo,
v mimo pracovnú dobu na zvolené telefónne čísla, ktoré stanoví užívateľ v súčinnosti so zborom
požiarnej ochrany. Elektroinštalácia pre EPS sa prevedie bezhalogénovými káblami, nešíriacimi oheň
- samozhášavými, typu JE-H(St)H-R. Káble budú uložené v objekte SO 03 v stenách a v dutých
priestoroch stropu v príslušnom nosnom systéme (uzavreté prázdne trubky, elektroinštalačné lišty).
Svorkovanie pre hlásiče ležiace na hlavnej trase sa realizuje priamo na svorkovnici hlásiča.
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Časť 04-5 Hlasová požiarna signalizácia
V objekte SO 02.A – Vrátnica „A“, resp. SO 04.B – Vrátnica „B“, bude umiestnená rozhlasová ústredňa
a stanica hlásateľa, ako aj reproduktory. Z rozhlasovej ústredne bude vedený signál do objektov SO
01.A Výrobno-skladová hala „A“, resp. SO 04.B Výrobno-skladová hala „B““. Vonkajšie rozvody rieši
objekt SO 11 – Prípojka slaboprúdu a vnútroareálové slaboprúdové rozvody.
Elektroinštalácia pre požiarny rozhlas sa na Vrátnici prevedie nehorľavými káblami typu NHXH
3x1,5REmm2. Káble budú uložené v stenách a v dutých priestoroch stropu v príslušnom nosnom
systéme (uzavreté prázdne trubky, elektroinštalačné lišty).
SO05 Strojovňa ATS + základ pod nádrž
Časť 04-1 Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Objekt bude napojený na elektrickú energiu z rozvádzačov RH1 a RH2 z novovybudovanej TS v objekte
SO 01.A. Prípojka NN bude riešená ako káblová zemná. Prípojka bude riešená v rámci SO10 Vonkajšie
osvetlenie a vnútroareálové silnoprúdové rozvody NN. Prívodné káble zaústia do rozvádzačov RMS5.
Rozvádzač RMS5
Bude sa jednať o oceľoplechovú / celoplastovú rozvodnicu v prevedení pre zapustenú montáž.
Vybavenie bude pozostávať z hlavného ističa/vypínača, prepäťovej ochrany, prúdového chrániča a
ističových vývodov pre svetelné a zásuvkové obvody a elektrické vykurovanie objektu SO05
Umelé osvetlenie
Osvetlenie v objekte bude riešené žiarivkovými svietidlami v krytí podľa druhu prostredia.
Udržiavaná minimálna osvetlenosť Em bola stanovená podľa STN EN12464-1 nasledovne :
Strojovňa ATS - 160Lx
Ovládanie osvetlenia bude miestne, vypínačmi v polozapustenom prevedení, resp. v prevedení na
povrch.
Núdzové osvetlenie
Núdzové osvetlenie bude riešené žiarivkovými svietidlami s vlastným zdrojom, na priemernú intenzitu
2Lx .
Prevádzka osvetlenia bude automatická, osvetlenie sa bude zapínať automaticky pri strate napätia v
sieti. Doba činnosti núdzového osvetlenia v súlade s požiadavkami projeku PO.
Zásuvkové obvody
Na pripojenie prenosných elektrospotrebičov budú v objekte inštalované zásuvky 16A/230V v
polozapustenom prevedení a zásuvková skriňa 32A/400V+16A/400V+2x16A/230V.
Elektrické vykurovanie
Elektrické vykurovanie bude riešené elektrickými radiátormi, resp. elektrickými konvektormi.
Požiadavky na káble a trasy
V celom objekte bude inštalácia prevedená celoplastovými CU káblami bezhalogénovými. Trasy
silových obvodov (400VAC) musia byť vedené vo vzdialenosti min. 30cm od trás MaR resp.
signalizačných (24VDC) tak, aby nemohlo dôjsť k elektromagnetickej indukcii alebo rušeniu v obvodoch
systému riadenia.
Ekvipotenciálna svorkovnica
V objekte bude zriadená ekvipotencialna svorkovnica (EP). Bude sa jednať o oceloplechovú rozvodnicu
v zapustenom prevedení. Rozvodnica sa vybaví ekvipotenciálnou svorkovnicou EPS1. Na ekvipotencíálnu
svorkovnicu sa pripoja všetky kovové potrubia pri vstupe do budovy, všetky elektrické rozvádzače
a všetky oceľové konštrukcie v objekte. Ekvipotenciálna svorkovnica sa pásom FeZn30x4 pripojí na
uzemnenie objektu. Zemný odpor uzemnenia musí byť menší ako 5 Ohm.
Časť 04-3 Bleskozvod a uzemnenie :
V zmysle súboru noriem STN EN62305 je pre daný typ strechy navrhovaná mrežová sústava
pozostávajúce z vodičov FeZn  8mm, ktoré budú uchytené na povrchu strechy na podperách PV21.
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Prechod cez zvislé prevýšenia podpery PV02. Zberná sústava sa prepojí s uzemnením pomocou zvodov
z vodiča FeZn  8mm na podperách PV02. Vo výške 1,5m nad terénom bude umiestnená skúšobná
svorka. Každý zvod sa označí štítkom OR 01 s číslom zvodu. Od skúšobných svoriek pokračujú zvody
vodičmi FeZn  10mm pod ochranným uholníkom do zeme k uzemnňovacej sústave. Uzemňovacia
sústava sa vytvorí zo sústavy zemniacich tyčí ZT02, pričom každý zvod sa uzemní dvojicou zemniacich
tyčí. Uzemnenie musí spĺňať podmienky stanovené v STN EN 62305-3 a STN 33 2000-5-54.
Časť 04-4 Elektrická požiarna signalizácia
V strojovni ATS sa umiestnia na strop automatické požiarne hlásiče a pri východe na voľné priestranstvo
tlačítkový hlásič. Automatické hlásiče sa umiestnia na strope tak, aby nekolidovali s rozmiestnením
svietidiel a neboli ovplyvňované od vzduchotechnického zariadenia. Požiarna linka bude privedená do
ústredne EPS, umiestnenej v mieste stálej obsluhy – na Vrátnici. Na signalizáciu všeobecného poplachu
do priestorov objektu SO 05 sa použijú piezoelektrické húkačky. Elektroinštalácia pre EPS sa prevedie
bezhalogénovými káblami, nešíriacimi oheň - samozhášavými, typu JE-H(St)H-R, vrátane zariadení,
pripojených na výstupy ústredne. Výstupy na ovládanie technologického zariadenia z ústredne EPS budú
stanovené v ďalšom stupni PD na základe požiadaviek jednotlivých profesií. Káble budú uložené na
povrchu v príslušnom nosnom systéme (uzavreté prázdne trubky, elektroinštalačné žľaby a lišty). Do
rúrok sa zatiahne pri montáži zaťahovací vodič.

IV.1.6.

Voda

Prípojka vody a vnútroareálové rozvody vody
Rozšírenie verejného vodovodu a prípojka vodovodu
V rámci zásobovania areálu pitnou vodou bude potrebné zrealizovať rozšírenie verejného
vodovodu, z ktorého bude vysadená vodovodná prípojka. Dimenzia rozšírenia verejného vodovodu je
navrhnutá DN80 (HDPE D90 PD10). V bode napojenia bude osadený uzáver DN80 so zemnou súpravou.
Na trase rozšíreného vodovodu budú osadené podzemné hydranty, ktoré budú slúžť na odkalenie
a odvzdušnenie potrubia. Z verejného vodovodu bude vysadená prípojka DN80 pre navrhovaný
priemyselný a logistický areál Šašovské Podhradie. Vodovodná prípojka DN80 (HDPE D90 PN10) bude
privedená do vodomernej šachty, kde budú osadené dve vodomerné zostavy pre areál „A“ a pre areál
„B“. Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe, uložené do 15cm lôžka z piesku, do hĺbky 1,5 m pod U.T.
obsyp sa vykoná triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm. Pri križovaní s inými podzemnými sieťami je
nutné dodržiavať STN 73 6005.
Navrhované rozšírenie verejného vodovodu DN80 (HDPE D90 PD10) dl.150m
Navrhovaná vodovodná prípojka DN80 (HDPE D90 PD10) dl.5m
Spotreba vody pitnej vody hala A
Spotreba vody podľa vyhlášky č.684 / 2006:
Počet zamestnancov v administratíve...................

20 osôb

Počet zamestnancov vo výrobe ...................I.smena 60 osôb, II.smena 50 osôb, III.smena 50 osôb
Spotreba vody spolu administratíva a výroba
priemerná denná potreba vody :
Qp = 14 000 l/ deň
maximálna denná potreba vody
Qm = 18 200 l/ deň
maximálna hodinová potreba vody
Qh= 5 684,8 l/hod = 1,58 l/s
Ročná potreba vody
Qrok= 4 978m3/rok
Spotreba vody pitnej vody hala „B“
Spotreba vody podľa vyhlášky č.684 / 2006:
Počet zamestnancov v administratíve...................
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Počet zamestnancov vo výrobe ...................I.smena 50 osob, II.smena 35 osôb, III.smena 35 osôb
Spotreba vody spolu administratíva a výroba
priemerná denná potreba vody :
Qp = 10 500 l/ deň
maximálna denná potreba vody
Qm = 13 650 l/ deň
maximálna hodinová potreba vody
Qh= 4 263,6 l/hod = 1,18 l/s
Ročná potreba vody
Qrok= 3 733,5m3/rok
Spotreba vody pitnej vody hala „A“ a „B“
Spotreba vody podľa vyhlášky č.684 / 2006:
Počet zamestnancov v administratíve...................

35 osôb

Počet zamestnancov vo výrobe...................I.smena 110 osôb, II.smena 85 osôb, III.smena 85 osôb
Spotreba vody spolu administratíva a výroba
priemerná denná potreba vody :
Qp = 24 500 l/ deň
maximálna denná potreba vody
Qm = 31 850 l/ deň
maximálna hodinová potreba vody
Qh= 9 948,4 l/hod = 2,76 l/s
Ročná potreba vody
Qrok= 8 711,5m3/rok
Vnútroareálový rozvod pitnej vody
Vnútroareálový rozvod pitnej vody pre halu „A“
Od vodomernej šachty bude vedený areálový pitný vodovod HDPE D63 PN10 k hale „A“. Trasa
vodovodu bude vedená v zemi
Navrhovaný areálový vodovod pre halu „A“ DN50 (HDPE D63 PD10) dl.110m
Vnútroareálový rozvod pitnej vody pre halu „B“
Od vodomernej šachty bude vedený areálový pitný vodovod HDPE D63 PN10 k hale „B“. Trasa
vodovodu bude vedená v zemi
Navrhovaný areálový vodovod pre halu „B“ DN50 (HDPE D63 PD10) dl.176m
Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe, uložené do 15cm lôžka z piesku, do hĺbky 1,5 m pod U.T.
obsyp sa vykoná triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm. Pri križovaní s inými podzemnými sieťami je
nutné dodržiavať STN 73 6005.
Vnútroareálový rozvod požiarnej vody
Potreba požiarnej vody pre halu „A“ a „B“ bude zabezpečená nadzemnými požiarnymi hydrantmi
DN150 umiestnenými na novom rozvode požiarnej vody dimenzie DN 150 (vo vzájomnej vzdialenosti
najviac 160 m - viď situácia), ktorý bude zokruhovaný. Najnepriaznivejšie umiestnený hydrant musí mať
hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa pri prietoku 25 l/s.
Tento rozvod bude napojený na existujúci areálový požiarny vodovod vrámci priemysleného parku. Na
trase požiarneho vodovodu bude osadená vodovodná šachta s vodomernou zostavou.
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Z hľadiska spotreby vody bol navrhovaný areálový vodovod navrhnutý o dimenzii PE D160 SDR17
(DN150). Navrhovaný požiarny vodovod bude vrámci areálu zokruhovaný. Z požiarneho vodovodu budú
vysadené odbočky pre nadzemné hydranty DN150.
Vodovodný rad bude vyhotovený z tlakových rúr ktoré budú spájané elektrotvarovkami .Lomy trasy sú
tvorené oblúkmi, ktoré budú zabezpečované betónovými blokmi.
Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška a dezinfekcia vodovodného potrubia podľa STN EN
805. Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe, uložené do 15cm lôžka z piesku, do hĺbky 1,5 m pod
U.T. obsyp sa vykoná triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm. Pri križovaní s inými podzemnými
sieťami je nutné dodržiavať STN 73 6005.
Potrubie sa uloží do štrkopieskového lôžka, nad potrubie sa uloží vyhľadávací vodič AY 6mm 2
pripevnený na potrubie samolepiacou páskou. Vodič bude vyvedený do poklopov. Vodovod je navrhnutý
tak aby ho bolo možné na jednotlivých miestach odvzdušňovať a odkalovať.
Pri výstavbe je nutné dodržať ustanovenia STN 75 5401, 75 5402 a súvisiace predpisy
Navrhovaný areálový požiarny vodovod DN150 (HDPE D160 PN10) dl.732m

Predbežná celková potreba požiarnej vody je Q = 25 l/s. Zabezpečenie požiarnej vody z vonku bude
vzhľadom na potrebu požiarnej vody viac ako 20 l/s potrebné vlastným zdrojom a teda navrhované
pomocou podzemnej požiarne nádrže (objem min. 45 m 3 + objektu ATS (automatickej tlakovej/čerpacej
stanice), ktorá bude potrebu požiarnej vody 25 l/s zabezpečovať zokruhovaný požiarny vodovod
a nadzemné požiarne hydranty.
PS 05 technológia strojovne ATS
Strojnotechnologická časť objektu ATS rieši strojné zariadenie pre dodávku požiarnej vody
z požiarnej nádrže o celkovom objeme 45m3 do areálového požiarneho vodovodu DN160, na ktorom
budú osadené nadzemné hydranty DN150. Najnepriaznivejšie umiestnený hydrant musí mať
hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa.
Pre pracovné parametre navrhujeme automatickú tlakovú stanicu s tromi vertikálnymi článkovými
vysokotlakými, čerpadlami Wilo COR-3 Helix VE 5202/K/VR a riadiacou elektronikou a s frekvenčnými
meničmi . Automatická tlaková stanica bude zabezpečovať dodávku vody podľa odberu na základe
snímania tlaku a času, pri dodržaní vstupných parametrov.
Čerpadlá sú navrhnuté ako 2+1. Dve čerpadlá sú v prevádzke a jedno čerpadlo slúži ako 100% rezerva.
Na ochranu výtlačného potrubia proti tlakovým rázom v ATS je osadená tlaková nádrž s gumovým
vakom o objeme 500 l.
Samotná strojná časť ATS je umiestnená v objekte SO 05. Čerpacia stanica je napojená na sacie
potrubie DN200 , ktoré je privedené do požiarnej nádrže kde je osadený vtokový kôš DN200 (ochrana
voči nečistotám). Na strane sacieho potrubia a výtlačného potrubia budú osadené uzatváracie armatúry.
Pred napojením ATS na potrubie sú osadené gumové kompenzátory.
Vypúšťanie požiarnej nádrže je možné cez vypúšťací ventil osadení na sacom potrubí.
Automatická tlaková stanica COR-3 Helix VE 5202/K/VR
Základné technické údaje:
Charakteristika : viacstupňové vertikálne vysokotlaké odstredivé čerpadlo
Požadovaný prietok

25 l/s

Inštalácia
Max.prevádzkový tlak

16 bar

Sacie hrdlo

DN150

Výtlačné hrdlo

DN150

Elektrické údaje
Výkon (P2) pre hlavné čerpadlo

7,5 KW

Frekvencia el.siete

50 Hz

Menovité napätie

3x400 V, 50 hz

Men.el.prúd systému

14,3 A

Krytie

IP55

- 49 -

„PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ AREÁL ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE“
ENVI s.r.o.

IV.1.7.

Máj 2016

Zámer činnosti

Vykurovanie, zdroj tepla

Hala A
PRÍSPEVOK VETRANIE A VZDUCHOTECHNIKA
Zariadenie č. 1,2 – Výrobno-skladová hala (A1.01)
Vetrané priestory budú mať navrhnuté nútené mierne podtlakové vetranie. Objemový prietok
vetracieho vzduchu bude určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu
hodinu – predbežné množstvo vzduchu pre vetranie haly Qv1 = 43 500 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie budú zabezpečovať dve
rekuperačné jednotky, situované na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do VZT jednotky bude
filtrovaný, predohrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70 %, v zime dohrievaný
elektrickým ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu privádzaného vzduchu 20°C.
Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do
priestoru haly a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť pracovať
s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 30% (hygienické kritérium). Distribúciu
vzduchu budú zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk.
Zariadenie bude vybavené systémom MaR.
Zariadenie č. 3 – Sklad (A1.02)
Vetraný priestor bude mať navrhnuté nútené mierne podtlakové vetranie. Objemový prietok
vetracieho vzduchu bude určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu
hodinu – predbežné množstvo vzduchu pre vetranie haly Qv2 = 21 200 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná
vzduchotechnická jednotka, ktorá bude umiestnená na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do
VZT jednotky bude filtrovaný, predohrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70 %,
v zime dohrievaný elektrickým ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu
privádzaného vzduchu 20°C.
Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do
priestoru haly a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť pracovať
s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 30% (hygienické kritérium). Distribúciu
vzduchu budú zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk.
Zariadenie bude vybavené systémom MaR.
Zariadenie č. 4 – Sklad (A1.03)
Vetraný priestor bude mať navrhnuté nútené mierne podtlakové vetranie. Objemový prietok
vetracieho vzduchu bude určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu
hodinu – predbežné množstvo vzduchu pre vetranie haly Qv3 = 10 000 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná
vzduchotechnická jednotka, ktorá bude umiestnená na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do
VZT jednotky bude filtrovaný, predohrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70 %,
v zime dohrievaný elektrickým ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu
privádzaného vzduchu 20°C.
Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do
priestoru haly a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť pracovať
s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 30% (hygienické kritérium). Distribúciu
vzduchu budú zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk.
Zariadenie bude vybavené systémom MaR.
Zariadenie č. 5 – Vstavok (1.NP, 2.NP)
Vetrané priestory budú mať navrhnuté nútené rovnotlakové vetranie. Objemový prietok
vetracieho vzduchu bude navrhnutý na základe 5-násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za
jednu hodinu – predbežné množstvo vzduchu pre vetranie priestorov šatne Qv4 = 1000 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná
vzduchotechnická jednotka, ktorá bude umiestnená na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do
VZT jednotky bude filtrovaný, predhrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70 %, v zime
dohrievaný elektrickým ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu privádzaného
vzduchu 20°C.
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Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do
priestoru haly a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť pracovať
s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 50%. Distribúciu vzduchu budú
zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk. Zariadenie
bude vybavené systémom MaR.
Zariadenie č. 6 – Hygienické zariadenia.
Vetrané priestory budú mať navrhnuté nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok
odsávaného vzduchu je určený na základe dávky vzduchu na zariaďovací predmet. Odvod vzduchu
bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov.
Odsávanie budú zabezpečovať potrubné interiérové ventilátory s napojením na stúpacie potrubie s
vyústením nad strechu objektu cez výfukovú hlavicu. Odsávanie bude cez tanierové ventily osadené
v podhľade. Ventilátory budú vybavené časovačom dobehu po vypnutí a ovládané spolu s osvetlením
v jednotlivých miestnostiach.
Zariadenie č. 7 – Technické zázemie.
Vetrané priestory budú mať navrhnuté nútené podtlakové vetranie pre odvod tepla. Objemový
prietok odsávaného vzduchu bude určený na základe množstva tepla vyprodukovaného v týchto
miestnostiach. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude
prisávaním z okolitých priestorov. Odsávanie budú zabezpečovať potrubné interiérové ventilátory
s napojením na stúpacie potrubie s vyústením nad strechu objektu cez výfukovú hlavicu. Odsávanie
bude cez tanierové ventily osadené v podhľade. Ventilátory budú vybavené časovačom dobehu po
vypnutí a ovládané spolu s osvetlením v jednotlivých miestnostiach.
Zariadenie č. 8 – Chladenie serverovne (A2.08)
Chladenie miestnosti bude navrhnuté na základe výpočtu tepelnej záťaže "Split" systémom.
Požadovaná vnútorná teplota vzduchu bude 22 °C ±2 °C počas celého roka. Systém chladenia
vnútorného vzduchu sa skladá z jednej vnútornej jednotky (priamy výparník) v nástennom vyhotovení a
jednej vonkajšej kondenzačnej jednotky. Vonkajšia kondenzačná jednotka bude osadená na streche
objektu. Vonkajšia a vnútorná jednotka budú vzájomne prepojené pomocou medených izolovaných
potrubí ekologického chladiva R410A (plyn a kvapalina), ktoré budú vedené nad podhľadom a
v drážkach v stavebných konštrukciách. Zariadenie bude vybavené plne automatickou reguláciou,
káblovým LCD ovládačom, na ktorom je možné nastaviť požadovanú vnútornú teplotu a automatickým
reštartom, v prípade výpadku elektrickej energie.
Požiadavky na ostatné profesie.
Stavebná časť:
Urobiť prierazy cez zvislé a vodorovné stavebné konštrukcie pre VZT a CHL potrubia a
zaizolovanie prestupov cez strechu. Obklad potrubí vzduchotechniky sadrokartónom a ich obmurovanie
s požiarnou odolnosťou podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany. VZT zariadenia nad podhľadom
musia byť pre servis a údržbu prekryté rozoberateľným podhľadom. Bezprahové dvere v hygienických
miestnostiach. Zabezpečenie nosných konštrukcií pre osadenie VZT a CHL zariadení na strechu objektu.
Zdravotechnika:
Zabezpečiť odvod kondenzátu od potrubí na vetranie hygienických zariadení a rekuperátorov
VZT. Navrhnúť zápachové uzávierky so zabránením šírenia zápachu v suchom stave.
Meranie a Regulácia:
Základné systémy merania a regulácie budú súčasťou navrhovaných vzduchotechnických
zariadení. Bude riešené v ďalších stupňoch projektu.
Elektroinštalácia:
Napojiť VZT zariadenia ako spotrebiče elektrickej energie na elektrickú sieť. Urobiť vodivé
prepojenie, ochranné pospájanie a uzemnenie zariadení a potrubí VZT podľa platných STN EN. VZT
zariadenia na streche objektu chrániť bleskozvodom.
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Energetické nároky
Tabuľka 9 Orientačné inštalované príkony zariadení!
Stavebný objekt

SO 01 VÝROBNOSKLADOVÁ HALA A

Vykurovací príkon
zaríadenia VZT
(kW)

Zariadenie číslo - časť objektu

Elektrický príkon
zaríadenia VZT (kW)

1
2
3
4
5
6
7
8

20
20
20
10
1
0,2
0,2
2,5+2,5

50
50
60
40
3

76,7

203

–
–
–
–
–
–
–
–

A1.01 – Výrobno-skladová hala
A1.01 – Výrobno-skladová hala
A1.02 - Sklad
A1.03 - Sklad
Vstavok 1.NP, 2.NP
Hygienické zariadenia
Technické zázemie
A2.08 - Chladenie serverovne

CELKOM PRE VŠETKY ZARIADENIA:

Chladiaci príkon
zaríadenia (kW)

7+7 (R410A)
280 kW

PRÍSPEVOK VYKUROVANIE
Zariadenie č. 1 – Výrobno-skladová hala (A1.01)
Systém vykurovania haly je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek.
Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola stanovená na 16°C, vonkajšieho vzduchu na 15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu 0,5 1/h.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov
GP a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí
byť vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk1= 755 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek
situovaných pod stropom vykurovaného priestoru tak, aby teplý vzduch šírili smerom nadol. Ovládanie
teplovzdušných jednotiek je zabezpečené prostredníctvom termostatu s funkciou oneskorenia
a destratifikáciou.
Zariadenie č. 2 – Sklad (A1.02)
Systém vykurovania haly je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek.
Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola stanovená na 16°C, vonkajšieho vzduchu na 15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu 0,5 1/h.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov
GP a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí
byť vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk2= 360 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek
situovaných pod stropom vykurovaného priestoru tak, aby teplý vzduch šírili smerom nadol. Ovládanie
teplovzdušných jednotiek je zabezpečené prostredníctvom termostatu s funkciou oneskorenia
a destratifikáciou.
Zariadenie č. 3 – Sklad (A1.03)
Systém vykurovania haly je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek.
Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola stanovená na 16°C, vonkajšieho vzduchu na 15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu 0,5 1/h.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov
GP a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí
byť vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk3= 163 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek
situovaných pod stropom vykurovaného priestoru tak, aby teplý vzduch šírili smerom nadol. Ovládanie
teplovzdušných jednotiek je zabezpečené prostredníctvom termostatu s funkciou oneskorenia
a destratifikáciou.
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Zariadenie č. 4 – Vstavok (1.NP, 2.NP)
Vykurovanie zázemia výrobno-skladovej haly je navrhnuté ako teplovodné, konvekčné. Ako
zdroj tepla je navrhovaný závesný elektrokotol. Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola
stanovená na 20°C pre chodby a kancelárie, resp. 24°C pre sprchy. Výpočtová teplota vonkajšieho
vzduchu je -15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu sa pohybuje v rozmedzí 0,5-2,0 1/h v závislosti
od druhu miestnosti.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov
GP a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí
byť vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk4= 35 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý ako teplovodný prostredníctvom statických vykurovacích plôch
– konvekčných doskových, resp. rebrových vykurovacích telies. Ako zdroj tepla je navrhovaný závesný
elektrokotol, situovaný v technickej miestnosti.
Ekvitermická regulácia bude vybavená spínacími hodinami s denným a týždenným programom,
s nastaviteľnými časovými intervalmi, vykurovacími charakteristikami, požadovanými hodnotami teploty
a vykurovacími programami. Prevádzka kotla bude automatická, bez obslužná s občasnou kontrolou.
Príprava teplej vody v zázemí haly je navrhovaná lokálne, prostredníctvom elektrických
zásobníkových ohrievačov.
Požiadavky na ostatné profesie.
Stavebná časť:
Prierazy cez, resp. drážky v zvislých a vodorovných stavebných konštrukciách pre rozvody UK.
Zdravotechnika:
Zabezpečiť odvod vody v prípade vypustenia kotla, resp. systému vykurovania.
Meranie a Regulácia:
Základné systémy merania a regulácie budú súčasťou dodávky kotla. Bude riešené v ďalších
stupňoch projektu.
Elektroinštalácia:
Napojiť elektrokotol a zásobníkové ohrievače vody ako spotrebiče elektrickej energie na
elektrickú sieť.
Energetické nároky
Tabuľka 10 Orientačné inštalované príkony zariadení!!!

Stavebný objekt

Zariadenie číslo - časť objektu

Vykurovací príkon
zaríadenia (kW)

SO 01 VÝROBNOSKLADOVÁ HALA A

1
2
3
4

36 x 21,0
18 x 21,0
8 x 21,0
40

–
–
–
–

A1.01 – Výrobno-skladová hala
A1.02 - Sklad
A1.03 - Sklad
Vstavok (1.NP, 2.NP)

CELKOM PRE VŠETKY
ZARIADENIA:

1 342 kW

Hala B
PRÍSPEVOK VETRANIE A VZDUCHOTECHNIKA
Zariadenie č. 1 – Výrobno-skladová hala (B1.01)
Vetrané priestory budú mať navrhnuté nútené mierne podtlakové vetranie. Objemový prietok
vetracieho vzduchu bude určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu
hodinu – predbežné množstvo vzduchu pre vetranie haly Qv1 = 26 600 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná
jednotka situovaná na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do VZT jednotky bude filtrovaný,
predohrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70 %, v zime dohrievaný elektrickým
ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu privádzaného vzduchu 20°C.
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Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do
priestoru haly a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť pracovať
s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 30% (hygienické kritérium). Distribúciu
vzduchu budú zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk.
Zariadenie bude vybavené systémom MaR.
Zariadenie č. 2 – Sklad (B1.02)
Vetraný priestor bude mať navrhnuté nútené mierne podtlakové vetranie. Objemový prietok
vetracieho vzduchu bude určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu
hodinu – predbežné množstvo vzduchu pre vetranie haly Qv2 = 18 600 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná
vzduchotechnická jednotka, ktorá bude umiestnená na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do
VZT jednotky bude filtrovaný, predohrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70%,
v zime dohrievaný elektrickým ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu
privádzaného vzduchu 20°C.
Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do
priestoru haly a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť pracovať
s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 30% (hygienické kritérium). Distribúciu
vzduchu budú zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk.
Zariadenie bude vybavené systémom MaR.
Zariadenie č. 3 – Sklad (B1.03)
Vetraný priestor bude mať navrhnuté nútené mierne podtlakové vetranie. Objemový prietok
vetracieho vzduchu bude určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu
hodinu – predbežné množstvo vzduchu pre vetranie haly Qv3 = 9 000 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná
vzduchotechnická jednotka, ktorá bude umiestnená na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do
VZT jednotky bude filtrovaný, predohrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70%,
v zime dohrievaný elektrickým ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu
privádzaného vzduchu 20°C.
Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do
priestoru haly a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť pracovať
s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 30%. Distribúciu vzduchu budú
zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk. Zariadenie
bude vybavené systémom MaR.
Zariadenie č. 4 – Šatne ženy (B1.08)
Vetraný priestor bude mať navrhnuté nútené rovnotlakové vetranie. Objemový prietok
vetracieho vzduchu bude navrhnutý na základe 5-násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za
jednu hodinu – predbežné množstvo vzduchu pre vetranie priestorov šatne Qv4 = 200 m 3/h.
Prívod aj odvod vzduchu bude núteným spôsobom. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná
vzduchotechnická jednotka, ktorá bude umiestnená na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do
VZT jednotky bude filtrovaný, predhrievaný v rekuperačnom výmenníku s účinnosťou min. 70%, v zime
dohrievaný elektrickým ohrievačom vzduchu integrovaným vo VZT jednotke na teplotu privádzaného
vzduchu 20°C.
Vzduch bude dopravovaný ventilátorom cez prívodné VZT potrubie z pozinkovaného plechu do
vetraného priestoru a odvádzaný cez odvodné VZT potrubie do VZT jednotky. Zariadenie bude môcť
pracovať s cirkulačným vzduchom s podielom čerstvého vzduchu min. 50 %. Distribúciu vzduchu budú
zabezpečovať výustky pod stropom prípadne v pobytovej oblasti jednotlivých pracovísk. Zariadenie
bude vybavené systémom MaR.
Zariadenie č. 5 – Hygienické zariadenia.
Vetrané priestory budú mať navrhnuté nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok
odsávaného vzduchu je určený na základe dávky vzduchu na zariaďovací predmet. Odvod vzduchu
bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov.
Odsávanie budú zabezpečovať potrubné interiérové ventilátory s napojením na stúpacie potrubie s
vyústením nad strechu objektu cez výfukovú hlavicu. Odsávanie bude cez tanierové ventily osadené
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v podhľade. Ventilátory budú vybavené časovačom dobehu po vypnutí a ovládané spolu s osvetlením
v jednotlivých miestnostiach.
Zariadenie č. 6 – Technické zázemie.
Vetrané priestory budú mať navrhnuté nútené podtlakové vetranie pre odvod tepla. Objemový
prietok odsávaného vzduchu bude určený na základe množstva tepla vyprodukovaného v týchto
miestnostiach. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude
prisávaním z okolitých priestorov. Odsávanie budú zabezpečovať potrubné interiérové ventilátory
s napojením na stúpacie potrubie s vyústením nad strechu objektu cez výfukovú hlavicu. Odsávanie
bude cez tanierové ventily osadené v podhľade. Ventilátory budú vybavené časovačom dobehu po
vypnutí a ovládané spolu s osvetlením v jednotlivých miestnostiach.
Zariadenie č. 7 – Chladenie serverovne (B2.11)
Chladenie miestnosti bude navrhnuté na základe výpočtu tepelnej záťaže "Split" systémom.
Požadovaná vnútorná teplota vzduchu bude 22 °C ±2 °C počas celého roka. Systém chladenia
vnútorného vzduchu sa skladá z jednej vnútornej jednotky (priamy výparník) v nástennom vyhotovení a
jednej vonkajšej kondenzačnej jednotky. Vonkajšia kondenzačná jednotka bude osadená na streche
objektu. Vonkajšia a vnútorná jednotka budú vzájomne prepojené pomocou medených izolovaných
potrubí ekologického chladiva R410A (plyn a kvapalina), ktoré budú vedené nad podhľadom a
v drážkach v stavebných konštrukciách. Zariadenie bude vybavené plne automatickou reguláciou,
káblovým LCD ovládačom, na ktorom je možné nastaviť požadovanú vnútornú teplotu a automatickým
reštartom, v prípade výpadku elektrickej energie.
Požiadavky na ostatné profesie.
Stavebná časť:
Urobiť prierazy cez zvislé a vodorovné stavebné konštrukcie pre VZT a CHL potrubia a
zaizolovanie prestupov cez strechu. Obklad potrubí vzduchotechniky sadrokartónom a ich obmurovanie
s požiarnou odolnosťou podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany. VZT zariadenia nad podhľadom
musia byť pre servis a údržbu prekryté rozoberateľným podhľadom. Bezprahové dvere v hygienických
miestnostiach. Zabezpečenie nosných konštrukcií pre osadenie VZT a CHL zariadení na strechu objektu.
Zdravotechnika:
Zabezpečiť odvod kondenzátu od potrubí na vetranie hygienických zariadení a rekuperátorov
VZT. Navrhnúť zápachové uzávierky so zabránením šírenia zápachu v suchom stave.
Meranie a Regulácia:
Základné systémy merania a regulácie budú súčasťou navrhovaných vzduchotechnických
zariadení. Bude riešené v ďalších stupňoch projektu.
Elektroinštalácia:
Napojiť VZT zariadenia ako spotrebiče elektrickej energie na elektrickú sieť. Urobiť vodivé
prepojenie, ochranné pospájanie a uzemnenie zariadení a potrubí VZT podľa platných STN EN. VZT
zariadenia na streche objektu chrániť bleskozvodom.
Energetické nároky
Tabuľka 11 Orientačné inštalované príkony zariadení!!!
Stavebný objekt

SO 03 VÝROBNOSKLADOVÁ HALA B

Vykurovací príkon
zaríadenia VZT
(kW)

Zariadenie číslo - časť objektu

Elektrický príkon
zaríadenia VZT (kW)

1
2
3
4
5
6
7

20
15
15
0,25
0,3
0,2
2,5+2,5

55
50
40
1,6

55,75

146,6

–
–
–
–
–
–
–

B1.01 – Výrobno-skladová hala
B1.02 - Sklad
B1.03 - Sklad
B1.08 – Šatňa ženy
Hygienické zariadenia
Technické zázemie
B2.11 - Chladenie serverovne

CELKOM PRE VŠETKY ZARIADENIA:
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PRÍSPEVOK VYKUROVANIE
Zariadenie č. 1 – Výrobno-skladová hala (B1.01)
Systém vykurovania haly je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek.
Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola stanovená na 16°C, vonkajšieho vzduchu na 15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu 0,5 1/h.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov
GP a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí
byť vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk1= 140 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek
situovaných pod stropom vykurovaného priestoru tak, aby teplý vzduch šírili smerom nadol. Ovládanie
teplovzdušných jednotiek je zabezpečené prostredníctvom termostatu s funkciou oneskorenia
a destratifikáciou.
Zariadenie č. 2 – Sklad (B1.02)
Systém vykurovania haly je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek.
Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola stanovená na 16°C, vonkajšieho vzduchu na 15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu 0,5 1/h.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov
GP a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí
byť vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk2= 105 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek
situovaných pod stropom vykurovaného priestoru tak, aby teplý vzduch šírili smerom nadol. Ovládanie
teplovzdušných jednotiek je zabezpečené prostredníctvom termostatu s funkciou oneskorenia
a destratifikáciou.
Zariadenie č. 3 – Sklad (B1.02)
Systém vykurovania haly je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek.
Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola stanovená na 16°C, vonkajšieho vzduchu na 15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu 0,5 1/h.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov
GP a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí
byť vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk3= 50 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý prostredníctvom elektrických teplovzdušných jednotiek
situovaných pod stropom vykurovaného priestoru tak, aby teplý vzduch šírili smerom nadol. Ovládanie
teplovzdušných jednotiek je zabezpečené prostredníctvom termostatu s funkciou oneskorenia
a destratifikáciou.
Zariadenie č. 4 – Vstavok (1.NP, 2.NP)
Vykurovanie zázemia výrobno-skladovej haly je navrhnuté ako teplovodné, konvekčné. Ako
zdroj tepla je navrhovaný závesný elektrokotol. Uvažovaná výpočtová teplota vnútorného vzduchu bola
stanovená na 20°C pre chodby a kancelárie, resp. 24°C pre sprchy. Výpočtová teplota vonkajšieho
vzduchu je -15°C. Minimálna intenzita výmeny vzduchu sa pohybuje v rozmedzí 0,5-2,0 1/h v závislosti
od druhu miestnosti.
Tepelné straty boli v tomto stupni PD odhadnuté na základe podobných objektov, podľa údajov
GP a preto je ich možné považovať len za orientačné. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musí
byť vykonaný podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831/Z1. Predpokladaná tepelná strata
objektu je Φuk4= 35 kW.
Systém vykurovania je navrhnutý ako teplovodný prostredníctvom statických vykurovacích plôch
– konvekčných doskových, resp. rebrových vykurovacích telies. Ako zdroj tepla je navrhovaný závesný
elektrokotol, situovaný v technickej miestnosti.
Ekvitermická regulácia bude vybavená spínacími hodinami s denným a týždenným programom,
s nastaviteľnými časovými intervalmi, vykurovacími charakteristikami, požadovanými hodnotami teploty
a vykurovacími programami. Prevádzka kotla bude automatická, bez obslužná s občasnou kontrolou.
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Príprava teplej vody v zázemí haly je navrhovaná lokálne, prostredníctvom elektrických
zásobníkových ohrievačov.
Požiadavky na ostatné profesie.
Stavebná časť:
Prierazy cez, resp. drážky v zvislých a vodorovných stavebných konštrukciách pre rozvody UK.
Zdravotechnika:
Zabezpečiť odvod vody v prípade vypustenia kotla, resp. systému vykurovania.
Meranie a Regulácia:
Základné systémy merania a regulácie budú súčasťou dodávky kotla. Bude riešené v ďalších
stupňoch projektu.
Elektroinštalácia:
Napojiť elektrokotol a zásobníkové ohrievače vody ako spotrebiče elektrickej energie na
elektrickú sieť.
Energetické nároky.
Tabuľka 12 Orientačné inštalované príkony zariadení!!!
Stavebný objekt

SO 03 VÝROBNOSKLADOVÁ HALA B

Zariadenie číslo - časť objektu

Vykurovací príkon
zaríadenia (kW)

1
2
3
4

18 x 21,0
12 x 21,0
6 x 21,0
40

–
–
–
–

B1.01 – Výrobno-skladová hala
B1.02 - Sklad
B1.03 - Sklad
Vstavok (1.NP, 2.NP)

CELKOM PRE VŠETKY ZARIADENIA:

IV.1.8.

796 kW

Plyn

V riešenom území nie je uvažované využitie plynu.

IV.1.9.

Nároky na dopravu

Širšie dopravné vzťahy
Priemyselný a logistický areál sa nachádza v priemyselnej časti v katastri obce Šášovské
Podhradie. Hlavný a jediný dopravný prístup tvorí cesta III/2492. Táto komunikácia je spojnicou mesta
Žiar nad Hronom a obcí Trnavá Hora, Hronská Dúbrava. Začína napojením na cestu I/65 a pokračuje
súbežne s rýchlostnou cestou R1. Vo vzdialenosti cca 200 m od navrhovanej stavby sa na rýchlostnej
ceste R1 nachádza mimoúrovňová križovatka Šášovské Podhradie.
Navrhovaná stavba je napojená v mieste jestvujúcej stykovej križovatky na cestu III/2492.
Križovatka je súčasťou napojenia jestvujúceho areálu. Miesto napojenia je v km 0,523 (kumulatívne
staničenie. V tesnej blízkosti tejto križovatky sa na ceste III/2492 nachádza obojstranná autobusová
zastávka a vjazd na parkovisko reštaurácie Mattoni.
Na južnej strane záujmového územia je trasovaná železničná trať č.150 Žiar nad Hronom –
Zvolen. V tomto úseku je trať jednokoľajná. Záujmový areál je na železničnú trať pripojený železničnou
vlečkou.
Navrhované dopravné riešenie
Návrh areálu pozostáva z výstavby nových hál, vnútroareálových komunikácií, manipulačných
plôch, parkovísk pre vozidlá zamestnancov a pripojenia na cestu III/2492. Z technologických výrobných
tokov vyplýva i usporiadanie dopravných tokov vo vnútri areálu. Prístup zásobovacích vozidiel
k objektom hál je navrhnutý cez nakladacie rampy na prednej i zadnej strane objektov. Navrhnuté je
rekonštruovanie železničnej vlečky a jej využitie pre dovoz a odvoz materiálu priamo z výrobných hál.
Dopravný systém areálu je navrhnutý tak, že umožňuje oddelené prevádzkovanie navrhovaných hál.
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Osobná doprava
Výstavba je navrhnutá s funkciou priemyselnej výroby v navrhovanom areáli. Pre účely
parkovania vozidiel zamestnancov a návštevníkov sú navrhnuté samostatné parkovacie plochy.
Prevádzka areálu predpokladá trojzmennú prevádzku. Podklad pre výpočet statickej dopravy vychádza z
projektovaných kapacít, uvedených v technologickej časti tejto dokumentácie. Výpočet potrebného
počtu parkovacích miest uvažuje s pokrytím potreby pre dve najsilnejšie zmeny. Plná obsadenosť
parkoviska sa predpokladá len v čase striedania zmien. Voľné parkovacie miesta počas pracovnej zmeny
môžu byť využité vozidlami obchodných partnerov. V tabuľke sú uvádzané počty zamestnancov
samostatne pre každú halu.
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Výpočet základného počtu parkovacích miest podľa STN 73 6110/Z2
Parkovacie stojiská :

P.č.

Objekt / funkcia

hodnota

druh objektu

1 stojisko krátko- dlhoúčelová
pripadá na dobých dobých
jednotka
jednotku
[%]
[%]

doba využitia

redukcia /
zástupnosť
[%]

krátkodobých
[p.m.]

dlhodobých
[p.m.]

počet stojísk

Areál Šášovské Podhradie SO 01.A

1

zamestnanci
výroby - 1. zmena

60

Priemyselné
podniky

zam.

4

0

100

Po-Pi
6:00 - 14:00

100

0,0

15,0

15

2

zamestnanci
výroby - 2. zmena

50

Priemyselné
podniky

zam.

4

0

100

Po-Pi
14:00 - 22:00

100

0,0

12,5

13

3

zamestnanci
výroby - 3. zmena

50

Priemyselné
podniky

zam.

4

0

100

Po-Pi
22:00 - 06:00

0

0,0

0,0

0

4

zamestnanci
administratívy 1. zmena

20

Priemyselné
podniky

zam.

4

0

100

Po-Pi
6:00 - 14:00

100

0,0

5,0

5

Areál Šášovské Podhradie SO 01.B

5

zamestnanci
výroby - 1. zmena

50

Priemyselné
podniky

zam.

4

0

100

Po-Pi
6:00 - 14:00

100

0,0

12,5

13

6

zamestnanci
výroby - 2. zmena

35

Priemyselné
podniky

zam.

4

0

100

Po-Pi
14:00 - 22:00

0

0,0

0,0

0

7

zamestnanci
výroby - 3. zmena

35

Priemyselné
podniky

zam.

4

0

100

Po-Pi
22:00 - 06:00

100

0,0

8,8

9

8

zamestnanci
administratívy 1. zmena

15

Priemyselné
podniky

zam.

4

0

100

Po-Pi
6:00 - 14:00

100

0,0

3,8

4

0,0

57,5

57,5

Po

Potrebný počet parkovacích miest - spolu

Oo= základný počet odstavných stojísk pre obytné okrsky

0,0

Po= základný počet parkovacích stojísk

57,5

k mp= koeficient mestskej polohy

ostatné

1,0

k d= koeficient delby prepravnej práce

40 : 60

1,0

N = 1,1 * O o + 1,1 * P o * k mp * k d

Celkový počet stojísk

N =

0,0

+

Z toho - krátkodobých
- dlhodobých

63,3

=

64,0

p.m.

0
64

p.m.
p.m.

Koeficienty kmp kd boli zvolené s ohľadom na zamestnaneckú štruktúru, stupeň automobilizácie
vo výhľadovom období, polohu stavby voči mestskej aglomerácii a predpoklad podielu prepravnej práce
cyklistickou, pešou a autobusovou dopravou. Zamestnanci administartívy sú v technologických
podkladoch uvádzaní samostatne. Pre účely výpočtu statickej dopravy sa jedná o pracovníkov
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zúčastnených na výrobnom procese. Administratívna činnosť nemá charakter verejných
administaratívnych plôch, preto je táto činnosť zahrnutá do spoločnej funkcie priemyselnej výroby.
Potreby statickej dopravy pre návštevníkov sú pokryté koeficientom 1,1 obsiahnutým priamo vo
výpočte. Pre účely návštevníkov je tiež možné v priebehu pracovných zmien využiť voľné parkovacie
miesta uvažované pre ďalšiu pracovnú zmenu. Ďalšie nároky na statickú dopravu pre návštevníkov
preto nie sú uvažované.
Z výpočtu statickej dopravy vyplýva potreba 64 p.m. V areáli je navrnuté vybudovanie 186 p.m.
S ohľadom na aktuálne potreby v zmysle výpočtu statickej dopravy budú parkovacie plochy budované
etapovite, so zohľadnením aktuálneho dopytu po parkovacích miestach. V prvej fáze bude vybudovaný
počet miest, ktoré v plnej miere pokryjú vypočítanú potrebu p.m.
Prebytok počtu p.m. bude využitý pre návštevníkov investora a pre pokrytie potreby p.m.
prípade ďalšieho rozvoja areálu.
Základný rozmer odstavného státia je 2,55 x 5,0 m (osovo). Parkovacie státia budú s kolmým
radením. Dispozícia parkoviska umožňuje previs vozidla do zelene. Rozmery parkovacích státí umožňujú
parkovanie vozidiel skupiny 02.
Z uvedeného počtu budú 4% stojísk vybudované v šírke 3,5m. Pre účely ZŤP budú vyhradené 2
parkovacie miesta, ostatné parkovacie miesta v šírke 3,5 m budú ponechané bez vyznačenia. V prípade
potreby budú vyhradené konkrétnemu zamestnancovi so štatútom ZŤP. Parkovacie miesta pre ZŤP
budú umiestnené v blízkosti vstupu do areálu.
Nákladná doprava
Obsluha objektu je vykonávaná nákladnými zásobovacími vozidlami skupiny N1, N2 a NS. Ročný
objem výroby je 3.382 a 4000 t, spolu 7.382 t základného materiálu. Objem použitého materiálu bude
výrobným procesom transformovaný na hotové výrobky v rovnakom objeme. Denný výkon závodu (250
prac. dní) je 30 t. Pre výrobu budú použité i ďalšie materiály v menších množstvách.
Pri priemernej vyťaženosti 5t je priemerný denný počet zásobovacích vozidiel 12. Využitie
železničnej vlečky nie je možné v súčasnej úrovni informácií kvantifikovať. Pre účely zásobovania bude
predpokladané jej využitie nárazovo, na pokrytie mimoriadnych objemov dovážaného materiálu,
prípadne špesiálnej požiadavky na prepravu expedovaných výrobkov.
Materiál na spracovanie bude dovážaný do areálu, kde je vyložený cez vykladacie rampy priamo do
objektu. Odvoz výrobkov je expedovaný cez nakladacie rampy na nákladné automobily. Časť materiálu
je manipulovaná na spevnených plochách pomocou vysokozdvižného vozíka.
Manipulačné plochy sú navrhnuté v dostatočnej šírke na manévrovanie zásobovacích vozidiel.
Odstavovanie nákladných vozidiel sa v riešenom území predpokladá len v nevyhnutnom čase
manipulácie. Odstavovanie vozidiel na verejných komunikáciách sa nepredpokladá.
Dopravné napojenie
V súčasnosti je výrobný areál napojený na verejnú komunikáciu – cestu III/2492 v jednom
bode, v mieste jestvujúceho napojenia bývalého areálu drevospracujúcej výroby. Napojenie je riešené
ako neriadená styková križovatka. Hlavným smerom prístupu do areálu je smer zo Žiaru nad Hronom,
kde sa predpokladá 80% jázd osobných vozidiel a 95 % nákladných vozidiel. Z toho vyplýva, že
v križovatke budú vykonávané dopravné pohyby pri odbočovaní z hlavnej cesty vpravo a pri výjazde
ľavé odbočovanie na hlavnú cestu. Z hľadiska normových požiadaviek nevzniká potreba zriaďovania
odbočovacích pruhov.
Pešia doprava
Pohyb chodcov v riešenom území je zabezpečený po samostatných peších komunikáciách –
chodníkoch. Vrámci areálu bude vybudované prepojenie verejného chodníka pri autobusových
zastávkach pri ceste III/2492 s hlavným vstupom do objektu. Minimálna šírka chodníka je 1,5 m.
V mieste vstupu peších do vozovky bude vykonaná úprava chodníka bezbariérovou úpravou, s max.
sklonom 8,3 %.
Hromadná autobusová doprava
Potreby hromadnej prepravy zamestnancov sú pokryté verejnou autobusovou prepravou. Po
ceste III/2492 sú trasované linky prímestskej dopravy, ktoré obsluhujú priľahlý región, s napojením na
okresné mesto Žiar nad Hronom. Na ceste je vybudovaná obojstranná autobusová zastávka
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v samostatných nikách, vzájomne prepojených priechodom pre chodcov. Vzhľadom na dochádzkové
vzdialenosti do 500 m nie je navrhnuté ďalšie doplnenie zariadení pre autobusovú dopravu.
Cyklistická doprava
Časť prepravnej práce zamestnancov je vykonávaná cyklistickou dopravou. V súčasnosti v okolí
areálu nie sú vybudované žiadne samostatné cyklistické komunikácie. Cyklisti využívajú spoločné
komunikácie s motorovou dopravou. Pre odkladanie bicyklov je vo vnútri areálu navrhnutá samostatná
uzamykateľná plocha s dostatočnou kapacitou.
Technické riešenie
Predmetom dopravného riešenia je vybudovanie vnútroareálových komunikácií, spevnených plôch,
chodníkov a parkovísk.
Prístupová komunikácia bude zhotovená s nasledovnými parametrami :
obojsmerná, dvojpruhová, smerovo nerozdelená účelová komunikácia, kategória MO 7,0/30
Parkovisková komunikácia bude zhotovená s nasledovnými parametrami :
obojsmerná, dvojpruhová, smerovo nerozdelená účelová komunikácia, kategória MO 7,0/30
vozovka s povrchom z asfaltového betónu, odvodnenie uličnými vpustami
Súčasťou komunikácií bude i chodník v šírke 1,5 m, prepojujúci parkoviská so vstupnými
bránkami do areálu. Polomery oblúkov vo vnútri parkoviska budú R=3,0m. Oblúky komunikácií určených
pre nákladnú dopravu budú s polomerom napojenia R=12,0m. Celý areál bude oplotený a v mieste
vrátnice bude uzatvárateľná dvojkrídlová brána.
Všetky vnútroareálové plochy určené pre dopravu sú charakterizované ako spevnené plochy.
Odvodnenie
Povrchové vody z komunikácie budú odvádzané pozdĺžnym a priečnym sklonom do podpovrchových
žľabov a uličných vpustov. Žľaby a uličné vpusty budú zaústené do dažďovej kanalizácie. Kanalizácia
tvorí samostatný objekt dokumentácie. Pláň vozovky bude odvodnená drenážnymi ryhami.
Odvodnenie chodníkov je navrhnuté do priľahlej zelene.
Zemné práce, postup výstavby, realizácia stavby
V prvej fáze budú vykonané búracie a zemné práce v súvislosti s výstavbou inžinierskych sietí.
Spätný zásyp a úprava rýh budú vykonané tak, aby bola pláň dostatočne únosná a plocha vozoviek sa
nedeformovala postupným sadaním. Na pláni vozovky je potrebné dosiahnuť modul deformácie E def =
60 MPa a pomer Edef1/Edef2 < 2,2. Únosnosť podložia bude preukázaná statickými zaťažovacími
skúškami.
Počas vykonávania stavebných prác na komunikáciách bude stavenisko od verejnej premávky
oddelené prenosným dopravným značením. Hlavný prístup na stavenisko bude z účelovej komunikácie
priemyselného parku.
Pred zahájením výstavby budú vytýčené všetky inžinierske siete ich správcami. Stavenisko bude
vytýčené zodpovedným geodetom.
Hlavný smer staveniskovej dopravy bude orientovaný na účelovú komunikáciu priemyselného parku
samostatným dopravným napojením. Počas výstavby bude v napojení na miestnu komunikáciu zriadená
panelová plocha na očistenie náprav vozidiel. Verejná komunikácia nesmie byť znečisťovaná
prebiehajúcou stavebnou činnosťou. Za udržiavanie poriadku na stavenisku a čistotu priľahlej
komunikácie je zodpovedný stavbyvedúci.
Dopravné značenie
Zvislé trvalé dopravné značenie bude zo značiek základného rozmeru na podklade z oceľového
plechu s lisovaným lemom. Značky budú s reflexnou úpravou, umiestnené vo výške min. 2,0m,
s odstupom od jazdného pruhu 0,5m.
Vodorovné dopravné značenie bude pozostávať z vyznačenia jazdných pruhov, parkovísk
a dopravných tieňov. Spevnené plochy budú od komunikácií oddelené vodiacou prerušovanou čiarou.
Rozhľadové polia križovatiek budú vyprázdnené. Odstup jazdných pruhov od pevných prekážok
bude 0,5m.
Návrh trvalého i prenosného značenia bude súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.
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Nároky na pracovné sily

Predpoklad vytvorenia pracovných miest je v počte 315 nových pracovných pozícii.
Tabuľka č. 13 počtu pracovníkov PS 02.01 – Výrobné technologické zariadenia
Počet pracovníkov

I.smena

II.smena

III.smena

Spolu

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

Výrobní robotníci

48

12

40

10

40

10

160

Administratíva

10

10

-

-

-

-

20

Spolu

58

22

40

10

40

10

180

Tabuľka č. 14 počtu pracovníkov PS 02.B – Výrobné technologické zariadenia
Počet pracovníkov

I.smena

II.smena

III.smena

Spolu

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

Výrobní robotníci

40

10

28

7

28

7

120

Administratíva

10

5

-

-

-

-

15

Spolu

50

15

28

7

28

7

135

IV.2.
IV.2.1.

Údaje o výstupoch
Emisie

Emisie počas výstavby
Bodové zdroje znečistenia počas výstavby sa nepredpokladajú.
Líniové zdroje znečistenia budú predstavované činnosťou stavebnej techniky, pri terénnych úpravách
staveniska, navážaní stavebného materiálu a podobne. Podľa predpokladov a skúseností s realizáciou
podobných zámerov môžeme očakávať maximálne dopravné zaťaženie v čase terénnych úprav. Odhad
emisií z líniových zdrojov v celej etape výstavby nie je možné spoľahlivo predikovať.
Plošné zdroje – za dočasný plošný zdroj znečistenia je možné považovať vlastný priestor staveniska,
ktorý môže byť zdrojom sekundárnej prašnosti. Jedná sa predovšetkým o niektoré druhy prác – napr.
skrývkové práce, či dočasné skládky sypkých materiálov. Pre tieto zdroje s ohľadom na ich charakter je
obtiažne stanoviť množstvo emitujúcich látok, či dobu ich pôsobenia. Jedná sa však o vplyvy, ktoré sú
viazané len na obdobie výstavby, sú dočasné, je možné ich eliminovať opatreniami (kapitola IV.10
Opatrenia). Vzhľadom ku charakteru výstavby objektu a jeho umiestnenia je potrebné zdôrazniť, aby
v etape výstavby dodávateľ stavby zaistil účinnú techniku na čistenie komunikácií a zaistil vykonávanie
riadnej údržby a zjazdnosti ním využívaných prístupových ciest po celú dobu stavebných prác. Potrebné
je zabezpečiť kropenie pre zniženie prašnosti do okolia.
Emisie počas prevádzky
Parkovanie môžeme považovať za jediný plošný zdroj v priebehu prevádzky obchodného centra
(priestor parkoviska a pohyb automobilov po jeho ploche v dobe príchodu, zaparkovania a odchodu).
Líniové zdroje znečistenia budú predstavovať všetky dopravné prostriedky pohybujúce sa po
príjazdových komunikáciách a obslužných komunikáciách.
Vykurovanie a samotné technológie nepredstavujú zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č.
137/2010 Z.z. o ovzduší.
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Odpadové vody

Vnútroareálový rozvod splaškovej kanalizácie
Z navrhovaných objektov haly „A“ a „B“ budú splaškové vody odvádzané do areálovej splaškovej
kanalizácie ktorá bude zaústená do čističky odpadových vôd. Z ČOV budú vyčistené vody odtekať do
Kremnického potoka. Na trase areálovej splaškovej kanalizácie bude osadená prečerpávacia stanica
ČS1, z ktorej budú splaškové vody prečerpávané do ČOV.
Areálová splašková kanalizácia je navrhnutá o dimenzii DN300 PPSN8. Na trase areálovej kanalizácie
budú osadené revízne kanalizačné šachty . Tlaková kanalizácia je navrhnutá z HDPE D90.
Areálová splašková kanalizácia DN300 PP SN8 dl.140m
Areálová tlaková kanalizácia HDPE D90 PN10 dl.195m
Množstvo odpadových vôd
Produkcia odpadových vôd:
Odpadové vody produkované pracovníkmi spolu za obe haly „A“ a „B“ sú nasledovné:
Spotreba vody spolu administratíva a výroba
priemerná denná produkcia splaškových vôd :
Qp = 24 500 l/ deň
maximálna denná produkcia splaškových vôd:
Qm = 31 850 l/ deň
maximálna hodinová produkcia splaškových vôd:
Qh= 9 948,4 l/hod = 2,76 l/s
Ročná produkcia splaškoých vôd:
Qrok= 8 711,5m3/rok
Vnútroareálový rozvod dažďovej kanalizácie
Areálová dažďova kanalizácia bude odvádzať dažďové vody zo strechy navrhovaných objektov hál „A“ a
„B“. a taktiež dažďovú vodu z navrhovaných spevnených plôch prislúchajúcich týmto objektom.
Systém odvedenia dažďových vôd je navrhnutý pomocou areálove dažďovej kanalizácie, ktorá bude
zaústená cez vústný objekt do Kremnického potoka. Výustný objekt bude spoločný pre samostatnú
dažďovú a samostatnú splaškovú kanalizáciu.
Celý systém dažďovej kanalizácie je navrhnutý tak, aby zvládol prietok dažďových vôd pri intenzite 0,2
(5 ročný dážď).
Do areálovej dažďovej kanalizácie budú zaústené aj prečistené dažďové vody zo spevnených plôch.
Areálová splašková kanalizácia je navrhnutá z potrubí PPSN8,SN10. Na trase areálovej kanalizácie budú
osadené revízne kanalizačné šachty.
Areálová dažďová kanalizácia DN1000 PP SN10 dl.330m
Bilancia dažďových vôd (výpočet spracovaný pri intenzite 0,2)
Množstvo dažďových vôd:
Dažďové vody zo striech objektov –
Hala A
12 900 m2
Hala B
9 280 m2
Spevnené plochy
17 000 m2
odtokový súčiniteľ Φ ........................................................
0,9
intenzita prívalového dažďa i 15 .......................................
172 l.s-1.ha-1
periodicita.......................................................................... 0.5 (2 ročný dažď)
Q = S x i x Φ = 606,51 l.s-1
Vnútroareálový rozvod dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch
Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a parkovísk siaha od jednotlivých dažďových uličných vpustí a
zaúsťuje do retenčnej nádrže. Všetky dažďové vody zo spevných plôch (aj areálových komunikácii)
a parkovísk budú pred zaústením do retenčnej nádrže prečistené v odlučovači ropných látok.
Pre navrhované cestné komunikácie a parkovacie plochy sú navrhnuté odlučovače ropných látok o
kvalite čistenia do 0,5mg/l NEL(uvedený údaj platí pri vstupnom zaťažení NEL < 200mg/l).
Celý systém dažďovej kanalizácie je navrhnutý tak, aby zvládol prietok dažďových vôd pri intenzite 0,2
(5 ročný dážď).
Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch
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DN1000 PP SN10 dl.200m
DN300 PP SN10 dl.1 100m
Bilancia dažďových vôd (výpočet spracovaný pri intenzite 0,2)
Množstvo dažďových vôd:
Dažďové vody zo spevnených plôch
Spevnené plochy
17 000 m2
odtokový súčiniteľ Φ ........................................................
0,9
intenzita prívalového dažďa i 15 .......................................
172 l.s-1.ha-1
periodicita.......................................................................... 0.5 (2 ročný dažď)
ČOV
Pre potreby výstavby navrhovaného areálu bude vybudovaná navrhovaná ČOV. Splaškové
odpadové vody z obejtov výrobno-skladovacích hál “A” a “B” areálu budú navrhovanou splaškovou
areálovou kanalizáciou privedené do vstupnej čerpacej stanice splaškových odpadových vôd, kde budú
akumulované a následne pravidelne časovo prečerpávané do ČOV, kde budú vyčistené a po vyčistení
odvádzané do vodného toku – Kremnický potok.
Vstupné údaje
V objektoch výrobno-skladovacíh hál „A“ a „B“ bude spolu 315 zamestnancov. Títo zamestnanci budú
pracovať v troch smenách, rozdelení nasledovne:
Výrobno-skladovacia hala „A“:
Výrobno-skladovacia hala „B“:
Administratívny pracovníci
20
15
1. zmena
60
50
2. zmena
50
35
3. zmena
50
35
SPOLU:
180
135
SPOLU ZA OBE HALY:
180+135=315
Produkcia odpadových vôd:
Odpadové vody produkované pracovníkmi spolu za obe haly „A“ a „B“ sú nasledovné:
Spotreba vody spolu administratíva a výroba
priemerná denná produkcia splaškových vôd :
Qp = 24 500 l/ deň
maximálna denná produkcia splaškových vôd:
Qm = 31 850 l/ deň
maximálna hodinová produkcia splaškových vôd:
Qh= 9 948,4 l/hod = 2,76 l/s
Ročná produkcia splaškoých vôd:
Qrok= 8 711,5m3/rok
Väčšina odpadovej vody bude produkovaná na konci zmeny v poslenej polhodine – cca 60%
Qp = 6 624 l/za pol hodinu = 3,68 l/s
Znečistenie v odpadovej vode:
BSK5 = 18kg/deň
CHSKcr = 36 kg/deň
NL = 18 kg/deň
Parametre CHSKcr a NL sú stanovené podľa štandardného zloženia komunálnych odpadových vôd.
Počet ekvivalentných obyvateľov:
EO60 = 300
Čistiareň odpadových vôd
Stručný popis
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Biologické čistiarne odpadových vôd sú určené na čistenie odpadových splaškových vôd zo stredných
zdrojov.
Mechanické predčistenie
Prečerpávacia komora bude vybudovaná ako samostatný objekt buď v areáli ČOV, alebo na kanalizačnej
sieti. V prečerpávacej komore sa bude nachádzať nátokový kôš a čerpadlá na prečerpávanie
odpadových vôd.
Biologické čistenie
Pri procese biologického čistenia odpadových vôd aktivovaným kalom dochádza k procesu kultivácie
zmesi mikroorganizmov, ktorých základ tvoria agregáty buniek baktérií, čiastočne huby, nálevníky,
podľa podľa odolností i vyššie mikroorganizmy, napr. vírniky, prípadne roztoče. Pre tento proces je
nevyhnutné, že sa do obsahu suspenzie aktivaného kali s prítokom odpadovej vody vháňa sústavou
jemnobublinných prevzdušňovacích elementov tlakový vzduch. V podmienkach, kedy koncentrácia
rozpustného kyslíka nesmie dlhodobejšie klesnúť pod úroveň 1- 2 mg/l a rozsah hodnôt pH sa musí
pohybovať v rozmedti pH= 7,0 – 8,5, dochádza k rastu sušiny mikroorganizmov aktivovaného kalu.
Kalové hospodárstvo
Pri kultivácii aktivovaného kalu dochádza k tomu, že organické látky z odpadovej vody sú oxidované na
neškodné anorganické zlúčeniny (H2O, CO2, NH3, PO43- , SO42- ,...) a čiastočne sú využívané na
syntézu biomasy aktivovaného kalu. Nevyhnutnou súčasťou každej technologickej modifikácie je
separácia vločiek aktivovaného kalu od vyčistenej vody a recirkulácia zahustenej zmesi aktivovaného
kalu z dna dosadzovacej nádrže na začiatok systému aktivácie, teda späť do aktivačnej nádrže. Pre
čistiarne tejto veľkosti je súčasťou kompaktného bloku aj nádrž na prebytočný kal - kalojem.
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY A BILANCIE NÁVRHOVEJ KAPACITY ČOV
Množstvo a kvalita odpadových vôd privádzaných do aktivácie
Parameter
Návrhová hodnota
Jednotky
Priemerný denný prítok
24,5
m3/d
1,02
m3/h
0,28
l/s
6,62
3,68

m3/h
l/s

Návrhová hodnota
300
18,0
36,0
18,0

Jednotky
EO
kg/d
kg/d
kg/d

Charakteristické ukazovatele priemernej kvality odpadových vôd
Parameter
Návrhová hodnota
pH
7
BSK5
60
CHSKCr
170
NL105
60
N-NH4
neuvádza

Jednotky
mg/l
mg/l
mg/l

Maximálny denný prítok
Látkové znečistenie privádzané do aktivácie
Parameter
EOBSK5=60
BSK5
CHSKCr
NL105

Ukazovatele kvality vody vypúšťanej do recipienta
Po biologickom čistení ukazovatele kvality posudzovaných parametrov budú splňovať nasledujúce
hodnoty:
Parameter
Návrhová hodnota
Jednotky
BSK5
<20
mg/l
CHSKCr
<80
mg/l
NL105
<20
mg/l
N-NH4
<5
mg/l
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Kvalita vody je v súlade podľa Z.z. č. 269/2010 nariadenie vlády SR , ktorým sa ustanovujú kvalitatívne
ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd –
podľa prílohy č.6 pre veľkosť zdroja do 2000 EO.
Vyčistená voda z ČOV bude odtekať do vodného toku – Kremnický potok.
Hydrologické údaje Kremnického potoka:
Q355 =
0,179 m3/s-1
Znečistenie :
BSK5 =
2,9
mg.O2/l
CHSKcr =
24,9
mg.O2/l
NL
=
10,0
mg.O2/l
Zmiešavacia rovnica:
Qr . zr + Qv . zv
z2 = ----------------------------Qr + Qv
zr - znečistenie vody v recipiente
zv - znečistenie vody na odtoku z ČOV
z2 – znečistenie vody v toku po zmiešaní s vodou na odtoku z ČOV
Qr = 17,9 l/s =Q355
Qv – 0,28 l/s
Tabuľka 15 Po zmiešaní vyčistených odpadových vôd s vodami vodného toku sa zmenia koncentračné

hodnoty nasledovne :
PARAMETER ROZMER
BSK5
CHSKcr
NL

mg.O2/l
mg.O2/l
mg/l

PO ZMIEŠANÍ V TOKU
3,316
25,749
10,154

UKAZOVATEĽ
7,0
35,0
-

Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. bude v odseku „Všeobecné kvalitatívne požiadavky pre povrchové
vody „ pre požadované parametre dodržané.

IV.2.3.

Odpady

So stavebnými prácami, súvisí adekvátna produkcia stavebných odpadov, ktorých
predpokladané množstvá sú odhadnuté nižšie. Odpady vznikajúce počas stavebných prác budú
zneškodnené alebo zhodnotené v zariadeniach na zhodnocovanie (prednostne), resp. zneškodňovanie.
Vybraný dodávateľ ku kolaudácií predloží všetky doklady týkajúce sa zneškodnenia resp. zhodnotenia
odpadov, ktoré vznikli. Predpokladajú sa nasledovné druhy odpadov:
V súvislosti s posudzovanou investičnou činnosťou je potrebné riešiť nakladanie s odpadmi v dvoch
časových horizontoch. V prvej etape prípravy územia pre výstavbu a počas samotnej výstavby (búracie
práce, vrátane výkopov, odpadov z činností pri dokončovaní stavby a odpadov z čistenia stavby)
a následne v druhej etape, kedy pôjde o odpady z budúcej prevádzky stavby. Kategorizácia odpadov je
v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Všeobecne platí, že pôvodca odpadu je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať ustanovenia zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 371/2015 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pri stavebných prácach nie je predpoklad
vzniku žiadnych škodlivín alebo zvláštnych odpadových látok.
Na stavenisku sa nepredpokladá výskyt nebezpečného odpadu. S prípadným nebezpečným odpadom
bude na stavenisku zaobchádzať podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov, nebude tu skladovaný a bude okamžite odvezený na ekologickú likvidáciu na
príslušné miesto.
Odpadový materiál zo staveniska bude dôsledne kategorizovaný : materiál neinertnej povahy (sklo,
živičné lepenky, ... ) bude roztriedený a uložený v súlade so zákonnými predpismi o nakladaní s
odpadmi , kovové časti budú odvezené do zberných surovín, nadbytočný nezávadný materiál (tehly,
betón, .. ) môže byť použitý ako podkladové vrstvy spevnených plôch, zvyšok bude odvezený na
skládku.
Zaistením evidencie a likvidácie všetkých odpadov bude investorom poverený dodávateľ' stavby, ktorý si
pre likvidáciu odpadu kategórie „0“, prípadne „N" zaistí ukladanie na riadené skládky, prípadne iný
spôsob zneškodnenia, resp. recyklácie.
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, predpokladáme
vznik nasledovných druhov odpadov:
Prehľad tvorby odpadov pri výstavbe areálu
Odpady budú vznikať :
- pri stavebných prácach na nových objektoch ako zbytky materiálov
- pri budovaní parkoviska a komunikácií
- ako použité obaly z dovezených materiálov
Tabuľka 16 Odpady pri výstavbe areálu
Katalóg.

Názov odpadu

číslo

Kategória odpadu

Množstvo [t]

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

1,40

15 01 02

Obaly z plastov

O

0,90

15 01 03

Obaly z dreva

O

2,30

17 01 01

Betón

O

54,00

O

3,60

17 01 07

Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 02 01

Drevo

O

0,90

17 02 02

Sklo

O

1,80

17 02 03

Plasty

O

0,90

17 04 05

Železo a oceľ

O

40,50

17 04 02

Hliník

O

0,90

17 04 11

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

0,80

17 05 04

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

348 m3

17 06 04

Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

8,00

17 08 02

Stavebné materiály na báze sádry

O

10,20

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01-03.

O

10,80

O

0,06

20 01 36
20 03 01

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Zmesový komunálny odpad

O

Spolu

O
N

Odpady celkom

4,20
141,426t +
348m3
38,42t +
348m3

Kategória odpadu : N – nebezpečný odpad, O – ostatný odpad
Množstvo vznikajúceho odpadu pri výstavbe sa upresní v dokumentácii pre stavebné povolenie.
Predpokladanú skladbu odpadov počas prevádzky Logistických hál uvádzame v tabuľke nižšie.
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Prehľad tvorby odpadov pri prevádzke areálu
Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle :
- Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Katalógu odpadov ustanovenom Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
Odpadové hospodárstvo rieši odpady vznikajúce počas prevádzky.
Hala A
Tabuľka 17 Odpady vznikajúce v hale A počas prevádzky
Katalog.

Názov odpadu

číslo

Kategór.

Ročné množstvo

odpadu

[t/rok]

070213

Odpadový plast

O

66,000

130502

Kaly z odlučovačov oleja z vody

N

0,200

150101

Obaly z papiera a lepenky

O

18,000

150102

Obaly z plastov

O

2,300

150103

Obaly z dreva

O

8,200

150110

Obaly
obsahujúce
zvyšky
nebezpečných
látok
alebo N
kontaminované nebezpečnými látkami
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné
N
pomôcky

0,160

160213

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako N
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

0,010

160601

Olovené batérie

N

0,600

200102

Sklo

O

6,000

200139

Plasty

O

0,100

200140

Kovy

O

0,420

200301

Zmesový komunálny odpad

O

6,800

150202

0,260

Ostatný odpad spolu

O

149,400

Nebezpečný odpad spolu

N

1,230

Odpady celkom

150,630

O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad
Hala B
Tabuľka 18 Odpady vznikajúce v hale B počas prevádzky
Katalog.

Názov odpadu

číslo

Kategór.

Ročné množstvo

odpadu

[t/rok]

070213

Odpadový plast

O

1,200

130111

Nechlórované minerálne hydraulické oleje

N

0,100

130502

Kaly z odlučovačov oleja z vody

N

0,200

150101

Obaly z papiera a lepenky

O

26,000

150102

Obaly z plastov

O

4,200
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150103

Obaly z dreva

O

12,600

150110

Obaly
obsahujúce
zvyšky
nebezpečných
látok
alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné
pomôcky

N

0,240

N

0,860

160213

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

N

0,010

160601

Olovené batérie

N

1,600

200301

Zmesový komunálny odpad

O

7,680

200139

Plasty

O

0,100

200140

Kovy

O

0,620

Ostatný odpad spolu

O

52,400

Nebezpečný odpad spolu

N

3,010

150202

Odpady celkom

55,410

O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad
Odpady vznikajúce v hlavnej výrobe, pomocných prevádzkach, energetických zariadeniach
a v administratívnej časti budú zbierané separovane. V každej časti objektu v miestach vzniku odpadov
budú umiestnené zariadenia - nádoby na separovaný zber odpadov.
V areáli bude vyhradené miesto pre dočasné uloženie nádob a kontajnera na zber ostatných odpadov
a nebezpečných odpadov. Separované zberané odpady budú dočasne uložené :
-

v priestore skladu expedície budú na vyhradenej uložené nádoby pre uloženie ostatných
odpadov,

-

vo vonkajšom priestore na spevnenej komunikácii v náväznosti na sklad bude priestor pre
lisovací kontajner na kartóny. Manipulácia s kontajnerom bude nákladným automobilom
odberateľa odpadov.

-

v priestore skladu expedície bude riešený ako samostatný pletivom oddelený priestor pre
dočasné, krátkodobé uloženie nebezpečných odpadov. Priestor oddelený oplotením bude s
uzamykateľným vstupom – bude predstavovať zhromaždisko nebezpečných odpadov.
Separované zberané nebezpečné odpady budú uložené v nádobách určených pre daný druh
nebezpečných odpadov. Kvapalné nebezpečné odpady (oleje, emulzie) budú uložené na
havarijnej vani.

Odvoz odpadu bude zabezpečený odberateľom odpadu podľa potreby.
Investor uzatvorí ZMLUVY O ZBERE A LIKVIDÁCII ODPADOV s odberateľmi odpadov, ktorí majú
oprávnenie na zber a manipuláciu s danými druhmi odpadov. Komunálny odpad bude odoberaný
organizáciou, ktorá má oprávanie na zber komunálneho odpadu v danej lokalite.
Investor bude mať vypracovanú potrebnú dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi :
Opatrenia pre prípad havárie
Súhlas na zhromažďovanie NO (ak bude predpoklad 1t)
Identifikačné listy NO
Hospodárenie s odpadmi bude podliehať Vyhláške 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu množstva a druhov
vzniknutých odpadov a zasielať hlásenia na príslušný okrený úrad.
Odpad, ktorý je možno druhotne využiť bude odberateľom odpadov odvezený na druhotné spracovanie.
Nakladanie s odpadmi – ich prípadné druhotné využitie bude zabezpečené odberateľmi odpadov.
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Ochrana pôdy a spodných vôd z hľadiska odpadov
V hlavnej výrobe sú používané len tuky na mazanie pohyblivých mechanizmov. Jedná sa o ekologické
prípravky. V pomocnej prevádzke údržby strojov sa používajú kvapalných prípravkov, z ktorých časť je
na báze organických uhľovodikových látok. Jedná sa o čistiace a konzervačné prípravky, mazacie oleje a
tuky. Prípravky sú do prevádzky dodávané v pôvodných drobných baleniach, v ktorých sú skladované.
-

Nebezpečný odpad kvapalného charakteru zhromažďovaný v nádobach na tento účel určených
bude uložený na havarijných vaniach.

-

Stroje, zariadenia a agregáty (lisovacie jednotky), ktoré majú náplň nebezpečné látky
(hydraulické oleje) sú riešené tak aby v prípade poškodenia tlakového systému sa úniky
zachytili v spodnej časti stroja.

-

V priestore príjmu materiálu je vyhradený priestor pre stanovisko nabíjania akumulátorov.
Podlaha stanoviska bude riešená z materiálu s odolnosťou proti priesakom chemikálií.

V prevádzkach, kde sa používajú kvapalné prípravky sú rozmiestnené havarijné súpravy určené
likvidáciu havarijných únikov. Obsahujú absorbčnú látku, náradie potrebné na likvidáciu a nádobu na
zachytený materiál.
Zemina z výkopov bude na medziskládke na stavenisku a bude použitá na spätné zásypy a na HTÚ.
Bilancia HTÚ je približne vyrovnaná, nebude potrebný odvoz prebytočnej zeminy ani navozenie novej.
Celková bilancia zemných prác je cca 42 067,05 m3 výkop a 41 719,29 m3 násyp.
Výrub vysokej zelene sa nebude realizovať, nakoľko sa na predmetných pozemkoch nenachádza.
Odpady zo stavby sa budú odvážať na skládku do určenej lokality firmou, ktorá má oprávnenie na
nakladanie s odpadmi a má zmluvu s príslušnou skládkou.
Komunálny odpad:
Komunálny odpad bude potrebné zneškodňovať v súlade so všeobecne záväzným nariadením
mesta Senec, ktoré komunálny odpad zneškodňuje na skládke. V logistickom centre, pri jednotlivých
halách budú priestory určené na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad za predpokladu odvozu
2 x do týždňa. Prístup ku kontajnerom je navrhnutý po vnútroareálovej obslužnej komunikácii.
ČOV odpady
Zloženie odpadových látok, nakladanie s odpadmi
V rámci prevádzky navrhovanej ČOV budú vznikať odpady, ktoré sú charakteristické tým, že budú
vznikať permanentne a to počas celej doby prevádzky akumulačnej nádrže so strojným predčistením.
Do uvedenej skupiny patria nasledujúce odpady:
 zhrabky zo strojného predčistenia, hrubé nečistoty z čerpacích staníc odpadových vôd
 prebytočný aeróbne spracovaný kal;
 odpady z čistenia kanalizácie;
Špecifikácia odpadov a ich zatriedenie:
 zhrabky z hrablíc - skupina č. 19, podskupina č. 08, druh č. 01, kategória "O";
 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd - skupina č. 19, podskupina č. 08, druh č. 05,
kategória "O";
 odpady z čistenia kanalizácie - skupina č. 20, podskupina č. 03, druh č. 06, kategória "O";
 komunálny odpad - skupina č. 20, podskupina č. 03, druh č. 99, kategória "O";
Nakladanie s odpadmi:
 zhrabky z hrablíc sa budú zhromažďovať v kontajneri a v dohodnutých intervaloch odvážané na
riadenú skládku;
 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd je podmienečne vhodný na biologickú likvidáciu v
rámci poľnohospodárskej činnosti;
 odpady z čistenia kanalizácie sa bude odvážať do ČOV, tu sa buď uskladní v kontajnery (
zhrabky a hrubé nečistoty ) alebo sa vyčistí spolu s pritekajúcimi odpadovými vodami v ČOV;
 komunálny odpad bude zhromažďovaný v kontajneri a v dohodnutých intervaloch odvážaný na
riadenú skládku.
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Hluk a vibrácie

V súvislosti s prevádzkou návrhu činnosti areálu logistických hál, treba počítať s dvomi zdrojmi hluku:
a) z mobilnej a stacionárnej dopravy zamestnancov a zo zásobovania ťažkými nákladnými vozidlami areálu
Logistickej haly
b) z technologických zdrojov hluku (vykurovacie telesá haly, vzduchotechnika)
Zdrojom technologického hluku budú v hodnotenom území sanie a výtlak vzduchotechniky, obehové čerpadlá.
Inštalované vzduchotechnické zariadenia dosahujú maximálne hodnoty hluku 40 - 60 dB. V prevádzke hlavne

výroby bude vykonávané rezanie plastových profilov kotúčovými pílami. Jedná sa o technologickú
operáciu, pri ktorej vzniká vysoká hladina hlučnosti. Z uvedeného dôvodu bude pracovisko umiestnené
v kabíne. Kabína bude vyhotovená ako protihluková, z materiálov s vysokými protihlukovými
vlastnosťami. Na ostatných pracoviskách sa nevykonávajú činnosti, ktoré by prekračovali úroveň hladín
hlučnosti pre pracovné prostredie.
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku spôsobené pohybom stavebných mechanizmov
v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na
dobu výstavby. Jeho intenzita bude dosahovať významnejšie rozmery predovšetkým v čase terénnych
úprav a výstavby technickej infraštruktúry.
Technologické zdroje hluku musia podľa platnej legislatívy dodržať prípustnú hodnotu hluku počas dňa
50 dB (A), večer 50 dB (A) a počas noci 45 dB (A). Územie patrí do kategórie III. chráneného územia
v zmysle 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.
Tabuľka 19 hladiny hluku v závislosti od kategórie chráneného územia (Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.)

Hluk z dopravy
Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku LAeq
pre deň (6.00-18.00 h), večer (18.00-22.00 h) a noc (22.00-6.00 h). Prípustné hodnoty sa vzťahujú na
priestor mimo budov, na miesta, ktoré ľudia používajú dlhodobo alebo opakovane, ďalej na priestor
pred fasádami obytných miestností s oknom, učební a budov vyžadujúcich tiché prostredie. Prípustné
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hodnoty ekvivalentných hladín A hluku podľa kategórie územia (Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.)
uvádza tabuľka č. 19.
Príspevok dopravy vzhľadom na realizáciu navrhovanej činnosti nepredpokladáme ako výrazný oproti
súčasnému stavu využívania komunikácie. Popis aj v časti vplyvy IV.3.1.

IV.2.5.

Radón

Na základe prieskumu je stavenisko zaradené do jedného z 3 stupňov radónového rizika a
podľa výsledkov meraní in situ bude rozhodnuté, či je pre stavbu nutné vykonávať náležité
protiradónová opatrenia podľa STN 73 0601 - Ochrana stavieb proti radónu z podložia, alebo nie.
Štatisticky významné hodnoty tretích kvartilov súborov hodnôt pre objekt DC14 (Q CAR DC14 =
(31,59±7,09) kBq*m-3 prekračujú zásahovú úroveň stanovenú vo Vyhláške MZ ST č. 528/2007 pre
pôdy s nízkou priepustnosťou (30 kBq*m-3).
Podľa Vyhlášky MZ SR 528/2007 realizácia stavieb vyžaduje ochranné opatrenia stavebného objektu. Pri
riešení otázok spojených s uvedenými ochrannými opatreniami je možné vychádzať hlavne z normy STN
73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia. Na základe tejto normy môžeme pozemky zaradiť do
rôznych kategórií rizikovosti podľa stanovených objemových aktivít radónu.
Tabuľka 20 Kategórie rizikovosti podľa stanovených objemových aktivít radónu

V tomto prípade sa jedná o pozemky so stredným rizikom prenikania radónu z podložia do pobytových
priestorov a je preto potrebné vykonať protiradónové opatrenia.

IV.2.6.

Žiarenie a iné fyzikálne polia

V plánovanej výstavbe nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. V lokalite sa nenachádzajú objekty, kde realizácia
navrhovaného areálu by mohla spôsobiť neprípustné zhoršenie svetlo-technických podmienok pod normou určenú
hranicu.

IV.2.7.

Teplo a zápach

Nie je predpoklad vzniku tepla a zápachu výstavbou a prevádzkou objektu.

IV.2.8.

Vyvolané investície

Novostavba vyvoláva prevažne priame investície súvisiace s prevádzkou objektu ako inžinierske
pripojenia, trafostanicu, vybudovanie spevnených plôch (komunikácií a parkovísk). Nepriamymi
investíciami sú búracie práce, ktoré sú však súčasťou predpokladaných nákladov.

IV.3.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch navrhovanej
činnosti na životné prostredie

Hodnotenie predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti vychádza
z počiatočných vstupov a výstupov uvádzaných v projektovej dokumentácii. Cieľom je zadefinovať
možné dopady vstupov a výstupov na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré by mohli negatívne,
resp. pozitívne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.
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Uvedené sú vplyvy počas prevádzky, ako aj vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti priemyselného
a logistického areálu Šášovské Podhradie.

IV.3.1.

Vplyvy na obyvateľstvo

Navrhovaná činnosť je situovaná v existujúcom výrobnom areáli, ktorý je t.č. nefunkčný
a susedí s plochami obytného územia. Nie je predpoklad, že by sa kvalita a pohoda života dotknutých
obyvateľov zmenila natoľko, že by boli obťažovaní výrobnou činnosťou nad predpísané limity a vo
vzťahu k súčasnému stavu prostredia.
Pozitívnym prínosom navrhovanej činnosti je zhodnotenie potenciálu dotknutého územia v súlade s ÚPD
mesta Žiar nad Hronom, predovšetkým jeho opätovným využívaním. Zámerom bude zrevitalizované
územie, ktoré je dlhodobo neudržiavané.
Charakterom budúcej prevádzky nepredstavuje zámer nadštandardnú záťaž pre životné prostredie a
svoje okolie. Je navrhnutá s ohľadom na minimalizáciu prevádzkových nákladov a teda tiež s ohľadom
na minimalizáciu emisií a celkovej spotreby objektu. Nevznikajú priemyselné odpadové vody, odpady
budú z bežnej prevádzky zhromažďované v zhromaždisku NO v zmysle platnej legislatívy odpadového
hospodárstva, nie je predpoklad vzniku zdroja znečisťovania ovzdušia, keďže sa uvažuje len s využitím
elektrickej energie, výrub drevín sa nebude realizovať a aj nová výsadba bude v súlade so skladbou
prirodzených druhov okolitých drevín.
Rešpektované sú z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva najdôležitejšie legislatívne
predpisy:
- vyhláška MZ SR č. 547/2007 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 v znení neskorších predpisov
- zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
neskorších predpisov
- vyhláška 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 v znení neskorších predpisov
- vyhláška č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetického žiarenia
v životnom prostredí
Prínosom bude vytvorenie nových pracovných pozícii v predpokladanom počte cca 315 pracovných
miest. Tieto vplyvy spolu s predpokladaným pozitívnym vplyvom na socioekonomickú základňu
predmetného regiónu sú pozitívnymi vplyvmi navrhovanej činnosti. V rámci vplyvov na obyvateľstvo a
ich zdravie je navrhovaná činnosť prijateľná.
Zdravotné riziká súvisiace s obdobím výstavby sa dotýkajú predovšetkým stavebnej činnosti a s ňou
súvisiacej zvýšenej intenzity prác stavebnej techniky, čo je však sprievodným javom každej stavebnej
činnosti.
Obyvatelia v priľahlej obytnej časti budú najmä v etape výstavby ovplyvnení hlukom, prašnosťou
v dôsledku stavebných prác, ako aj nárastu intenzity automobilovej dopravy. Uvedené vplyvy je možné
vo významnej miere limitovať realizáciou stavebno-technických opatrení, ktoré spomíname v časti IV.10
zámeru.
Po ukončení stavebných prác sa budú zdravotné riziká dotýkať nárastu intenzity dopravy na priľahlých
komunikáciách, avšak vzhľadom na súčasný stav, kedy sú komunikácie využívané nie je predpoklad
takého zvýšenia, ktorý by predstavoval zmenu na kvalitu bývania obytnej zóny a priľahlých obývaných
častí vzhľadom k tomu, že areál je situovaný v súčasnosit pozdĺž rýchlostnej cesty R1, ktorá je
dominantným faktorom z hľadiska dopravy.
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Technické a technologické zabezpečenie výstavby navrhovanej činnosti, ako aj spôsoby manipulácie so
stavebnými materiálmi, odpadmi a nástrojmi počas výstavby navrhovanej činnosti by mali v dostatočnej
miere zabraňovať priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými
faktormi.
Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku LAeq
pre deň (600-1800 h), večer (18.00-22.00 h) a noc (22.00-6.00 h). Prípustné hodnoty sa vzťahujú na
priestor mimo budov, na miesta, ktoré ľudia používajú dlhodobo alebo opakovane, ďalej na priestor
pred fasádami obytných miestností s oknom, učební a budov vyžadujúcich tiché prostredie. Prípustné
hodnoty ekvivalentných hladín A hluku podľa kategórie územia uvádza tabuľka č. 21.
Tabuľka 21 Prípustné hladiny hluku v závislosti od kategórie chráneného územia

Z hľadiska kategorizácie územia v zmysle vyhlášky MZ SR 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 v znení neskorších predpisov podľa tab. č. 21 je
vonkajšie prostredie posudzovanej lokality zaradené do III. kategórie chránených území s prípustnou
hodnotou hluku 50 dB cez deň a večer a 45 dB v noci a z pozemnej dopravy 60 dB cez deň a večer.

Z uvedených dôvodov sa nepredpokladá, že by výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti
mala mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva dotknutého územia a na pohodu
kvality života oproti súčasnému stavu.

IV.3.2.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické
a geomorfologické pomery

Z hľadiska kontaminácie horninového prostredia sú z uvedeného najviac rizikové činnosti, pri
ktorých môže dôjsť k úniku ropných látok stavebné mechanizmy počas výstavby, prípadne
nedostatočná činnosť odlučovačov ropných látok (dažďová kanalizácia). Zaistením dobrého technického
stavu stavebných zariadení a mechanizmov, dodržiavaním bezpečnosti práce, pracovných postupov,
technických parametrov sa zníži riziko možnej kontaminácie horninového prostredia počas výstavby.
Tieto vplyvy sú dočasné a nevýznamné.
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Horninové prostredie sa hodnotí z hľadiska jeho zraniteľnosti. Hodnotenie zraniteľnosti spočíva hlavne v
aktivácii a urýchlení súčasných geodynamických procesov a hodnotení priepustnosti hornín ako zdroja
potenciálneho znečistenia. Po odstránení vrchného pokryvu sa zraniteľnosť tohto komplexu zvýši, k
čomu prispeje aj možnosť potenciálneho znečisťovania z mechanizmov, ktoré tam budú trvalo
pracovať. Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladajú až v dôsledku odstránenia pokryvnej vrstvy,
kedy sa zmenia podmienky pre prienik povrchovej kontaminácie.
Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie
horninového prostredia v etape výstavby, ako aj v etape prevádzky. Pri správnej prevádzke odlučovačov
ropných látok a dodržiavaní legislatívy v oblasti vodného hospodárstva (predovšetkým zákon č.
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov) sú potenciálne negatívne vplyvy navrhovanej
činnosti na pôdne a horninové prostredie eliminované. Dodržiavané budú prevádzkové poriadky, ktoré
zabezpečia pravidelnú údržbu a kontrolu uvedených zariadení.
V dotknutom území sa nenachádza žiadne ložisko vyhradených alebo nevyhradených nerastných surovín
a ani žiadne chránené ložiskové územie, resp. dobývací priestor.

Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na horninové prostredie, nerastné
suroviny vzhľadom k situovaniu zámeru už do existujúceho areálu.

IV.3.3.
Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude významným zdrojom tepla a
zápachu. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti neovplyvní významne zmeny smeru alebo
prúdenia vzduchu, ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na klimatické pomery v okolí
navrhovanej činnosti ani počas výstavby ani počas prevádzky. Výstavba a prevádzka navrhovanej
činnosti neovplyvní významne zmeny evaporácie, ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na
klimatické pomery v okolí navrhovanej činnosti ani počas výstavby ani počas prevádzky
Súčasný stav kvality ovzdušia je ovplyvnený najmä lokálnymi zdrojmi znečisťovania ovzdušia - doprava
(mobilné zdroje). K lokálnemu zvýšeniu koncentrácii znečisťujúcich látok (najmä prašných častíc)
v ovzduší môže dôjsť počas výstavby objektu. Zdrojmi znečisťovania budú dopravné a stavebné
mechanizmy (mobilné zdroje znečisťovania) a prašné materiály (plošné zdroje znečisťovania). Tento
vplyv je dočasný a časovo obmedzený na obdobie výstavby.
Zdrojom znečisťujúcich látok v navrhovanom objekte (resp. počas jeho prevádzky) budú:



parkovisko,
zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k objektu

Navrhovaný investičný zámer a s ním súvisiace aktivity v štádiu prevádzky z hľadiska klimatických
pomerov a hygieny ovzdušia výrazne neovplyvnia súčasné pomery dotknutého územia. Zdroje
znečisťovania ovzdušia z vykurovania sa nepredpokladajú vzhľadom na environmentálne technické
riešenie.
Z hľadiska ochrany ovzdušia budú počas prevádzky dodržiavané a rešpektované:
- zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
- vyhláška č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia
- vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší
- zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou č. 314/2009 Z.z.
- vyhláška č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových
plynoch
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Výstavbou priemyselného a logistického areálu nedochádza k negatívnemu vplyvu na
klimatické pomery a ovzdušie, len počas výstavby môže dochádzať k zvýšenej prašnosti.
Vznik zdroja znečisťovania ovzdušia sa nepredpokladá.

IV.3.4.

Vplyvy na vodné pomery

V čase prevádzky prestavuje možné riziko ohrozenia práve kanalizácia a odlučovač ropných
látok. Avšak pri správnej prevádzke odlučovača ropných látok sú tieto trvalé vplyvy, v dôsledku ktorých
môže dôjsť ku kontaminácii podzemných alebo povrchových vôd, nepravdepodobné. Pre čistenie
zaolejovaných dažďových odpadových vôd zo spevnených a parkovacích plôch sú navrhnuté odlučovače
ropných látok. Odlučovače ropných látok budú pravidelne čistené a pri ich prevádzke budú dodržiavané
zásady stanovené v prevádzkovom poriadku, z toho dôvodu sa nepredpokladá negatívny vplyv na vodné
pomery. ORL sú už v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou parkovacích plôch práve z dôvodu
zamedzenia znehodnotenia vodných pomerov daného územia.
Splaškové odpadové vody budú odvádzané do areálovej splaškovej kanalizácie a následne do ČOV.
Vody z povrchového odtoku budú odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie a prečisťované ORL.
Na úseku vodného hospodárstva na ochranu vodných pomerov bude dodržiavaný zákon č. 364/2004
Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 100/ 2005 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o
postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v znení neskorších predpisov
Ovplyvnenie podzemných a povrchových vôd môže nastať v dôsledku havarijnej situácie, neopatrnej
manipulácie s pohonnými hmotami dopravných mechanizmov počas výstavby, kde môže dôjsť
k priamemu úniku. Zároveň môže dôjsť aj k uvoľneniu palív, olejov z motorových vozidiel ako počas
výstavby, tak aj počas prevádzky. Účinné opatrenia zabránia náhodnému úniku ropných látok (sorpčná
výbava, dodržiavanie bezpečnostných predpisov počas výstavby, dobrý technický stav vozidel, apd.).

Priamo však navrhovaná činnosť nepredpokladá poškodzovanie
a povrchových vôd, kvalita podzemných vôd nebude priamo ovplyvnená.

IV.3.5.

podzemných

Vplyvy na pôdu

Jedná sa o plochy, ktoré sú v LV (textová príloha č. 1) definované ako ostatné plochy
a zastavané plochy a nádvoria. Prevažná časť plôch je súčasťou výrobného areálu, ktorý je t.č.
nefunkčný a susedí s plochami obytného územia. Navrhovaná činnosť nepredstavuje riziko pre pôdne
pomery.
Z hľadiska kontaminácie pôdy sú rizikové činnosti, pri ktorých môže dôjsť k úniku ropných látok
stavebné mechanizmy, prípadne nedostatočná činnosť odlučovačov ropných látok v rámci dažďovej
kanalizácie, čo sa spomínalo už aj v predchádzajúcich kapitolách, avšak dodržiavaním technických
opatrení, bezpečnostných zásad a v neposlednom rade dodržiavaním platnej legislatívy (zákon č.
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov) nie je predpoklad ovplyvnenia pôdy vo
významnej miere.

Vplyvy sú dočasné a nevýznamné. Navrhovaná činnosť nepredstavuje riziko pre pôdne
pomery. Potenciálne negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na pôdne a horninové
prostredie sú eliminované dodržiavaním technických a bezpečnostných zásad.

IV.3.6.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy, na chránené územia a ich
ochranné pásma

Navrhovanou výstavbou nebudú ovplyvnené žiadne chránené územia a iné prvky ochrany
prírody, v navrhovanej lokalite sa nenachádzajú žiadne významné biotopy. Výrub vysokej zelene sa
nebude realizovať, pretože predmetné územie sa doteraz využívalo ako priemyselný areál. Vzhľadom na
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množstvo inžinierskych sietí je možné v niektorých častiach uvažovať len s výsadbou nízkych okrasných
drevín.

IV.3.7.

Vplyvy na krajinu,
štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz,
urbánny komplex a na územný systém ekologickej stability

Posudzované územie leží na ploche, ktorá je silne ovplyvnená činnosťou človeka, v blízkosti
železnice a významného dopravného ťahu R1. Najbližšie prvky ÚSES v okolí posudzovaného územia sú
nadregionálny biokoridor rieky Hron a regionálny koridor Kremnický potok. Medzi hlavné faktory
ovplyvňujúce stabilitu krajiny v danej oblasti patrí antropogénna činnosť, konkrétne významné dopravné
koridory, priemyselná činnosť a poľnohospodárstvo.
Výstavbou objektu výrobnej haly dôjde k zásahu do scenérie krajiny len z pohľadu výstavby
dvoch výrobných hál. Z hľadiska rozvoja priemyselných aktivít možno v danom prípade hovoriť
o priamom pozitívnom vplyve na priemysel, s následnou väzbou na rozvoj služieb.

Vplyv z hľadiska pohľadu urbánneho komplexu je prínosným faktorom, bude
zrevitalizovaný areál, ktorý v súčasnosti pôsobí rušivo z dôvodu jeho zanedbanej
starostlivosti.

IV.3.8.

Vplyvy na archeologické
geologické lokality

a paleontolické

náleziská

a významné

Archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality predmetnej lokality nie
sú v čase spracovania zámeru navrhovanej činnosti známe, nie je predpoklad vplyvu.

IV.4.

Hodnotenie zdravotných rizík

Realizáciou zámeru nedochádza k výskytu zdravotných rizík pre obyvateľstvo, resp.
zamestnancov prevádzky. Na úrovni pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii stavby súvisia možné
riziká predovšetkým s organizáciou prác a dodržiavaním podmienok pracovnej disciplíny.
Obyvatelia priľahlej bytovej zástavby, v užšom okolí dotknutého územia budú najmä v etape výstavby
ovplyvnení zvýšením hladiny hluku v dôsledku stavebných prác ako aj nárastu intenzity automobilovej
dopravy (nákladné vozidlá), zvýšením prašnosti a miernym zhoršením imisnej situácie, čo sme už
spomínali v predchádzajúcich vplyvoch. Vplyv na obyvateľstvo je hodnotený v predchádzajúcich
kapitolách časť IV.3.1, ktoré súvisia s predpokladom možných zdravotných rizík.
V prevádzke hlavne výroby bude vykonávané rezanie plastových profilov kotúčovými pílami. Jedná sa o
technologickú operáciu, pri ktorej vzniká vysoká hladina hlučnosti. Z uvedeného dôvodu bude
pracovisko umiestnené v kabíne. Kabína bude vyhotovená ako protihluková, z materiálov s vysokými
protihlukovými vlastnosťami.
Navrhované objekty nemajú charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by produkovali
špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva.
Navrhovaný zámer výrazne neovplyvni súčasné pomery dotknutého územia ani z hľadiska hygieny
ovzdušia. Z pohľadu pracovného prostredia, na ochranu zamestnancov pred zdravotnými rizikami na
pracovisku bude zamestnávateľ povinný vykonať súbor opatrení definovaných aktuálnymi predpismi
predovšetkým Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzka areálu nebude pre obyvateľstvo predstavovať riziko
z hľadiska ohrozenia zdravia.

- 77 -

„PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ AREÁL ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE“
ENVI s.r.o.

IV.5.

Máj 2016

Zámer činnosti

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené
územia

Lokalita navrhovaná pre realizáciu činnosti nie je súčasťou ani nezasahuje do území, ktoré sú
predmetoch ochrany v zmysle zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Chránené
vodohospodárske oblasti, chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska
sústava chránených území Natura 2000 taktiež nebudú navrhovanou činnosťou dotknuté,
v predmetnom území sa nenachádzajú. Národné parky ani chránené krajinné oblasti sa v území
nenachádzajú.

Posudzované územie priamo nezasahuje do žiadneho chráneného územia podľa osobitných
predpisov.

IV.6.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia

Hodnotenie vplyvov vychádza z predbežnej identifikácie najvýznamnejších vstupov a výstupov
navrhovanej činnosti. Cieľom špecifikácie dopadov týchto vstupov a výstupov na jednotlivé zložky
prírodného, krajinného a sociálneho prostredia je podchytenie tých okolností, ktoré by závažným
spôsobom modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia, či už v pozitívnom alebo negatívnom
smere. V nasledujúcej tabuľke uvádzame stručný prehľad najzávažnejších vplyvov navrhovanej činnosti
identifikovaných v rámci predkladanej environmentálnej dokumentácie.
Rozlišujeme obdobie etapy výstavby a etapy prevádzky.

Bez vplyvu
(nevznikne)

Významnosť
vplyvu

Trvalý

Dočasný

Dlhodobý

Krátkodobý

Nepriamy

Priamy

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívny +
Negatívny -

Tabuľka 22 Prehľad najvýznamnejších vplyvov navrhovanej činnosti

Vplyvy počas výstavby
Dočasný záber pôdy
Hluk, prach, exhaláty
Obmedzenia dopravy na komunikáciách
Biota
Chránené územia, ÚSES
Vodné pomery
Kontaminácia pôdy
Vznik stavebného odpadu
Odstránenie nevyhovujúcich budov
Nové pracovné príležitosti
Vplyvy počas prevádzky
Trvalý záber pôdy
Zdroj znečisťovania ovzdušia
Hluk doprava
Vytvorenie nových pracovných miest
Biota
Vznik odpadu
Vodné pomery
Kontaminácia pôdy
Chránené územia, ÚSES
Zrekultivované územie

IV.7.

+
+
+
















vplyv
vplyv
vplyv
vplyv

nevýznamný
málo významný
málo významný
málo významný















vplyv nevýznamný
vplyv málo významný
vplyv málo významný
významný
vplyv málo významný

+
+
-+
+
+




























vplyv
vplyv
vplyv
vplyv
vplyv
vplyv







významný













stredne významný
stredne významný
málo významný
málo významný
málo významný
málo významný


Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Pri realizácii navrhovaných činností nedôjde k vplyvom presahujúcim štátne hranice.
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Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

Všetky súvislosti, ktoré spracovateľ na súčasnej úrovni poznania navrhovanej činnosti
i posudzovaného územia očakáva, sú uvedené v kapitole o základných údajoch zámeru a o jeho
predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch. Počas doby výstavby budú zrealizované opatrenia
eliminujúce vplyv stavby na okolie v súlade s aktuálnymi predpismi a normami.

Na základe komplexnej analýzy nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli
spôsobiť vplyvy na životné prostredie v dotknutom území.

IV.9.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Na základe analýzy vplyvov výstavby a prevádzky neočakávame pri bežnej
prevádzke významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo
poškodiť životné prostredie.

Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov by malo
byť eliminované riziko posudzovanej činnosti počas jej výstavby aj prevádzky. Potenciálne riziká
poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia môžu vzniknúť v dôsledku nasledovných príčin:






zlyhanie technických opatrení (havárie na stavebných mechanizmoch a dopravných
prostriedkoch, porušenie tesnosti izolačných vrstiev, nesprávne zaobchádzanie so skladovanými
surovinami, únava materiálu a pod.),
zlyhanie ľudského faktora (nedodržanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri výstavbe,
apd.),
sabotáže, vlámania a krádeže,
vonkajšie vplyvy (neovplyvniteľné udalosti – finančná neschopnosť prevádzkovateľa, apd.),
prírodné sily (prívalové dažde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, apd.),

Nehody a havárie môžu mať tieto následky:
 kontaminácia horninového prostredia a podzemnej vody,
 požiar,
 škody na majetku,
 poškodenie zdravia alebo smrť.
Väčšina rizík je na úrovni dodržiavania pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad
(v pracovnom procese), takže prevenciou je predovšetkým osobná úroveň vzdelania a miera
zodpovednosti a spôsobilosti vykonávať danú činnosť. Vo všeobecnosti prevenčným opatrením
k nepredvídaným situáciám a haváriám je vypracovanie havarijných plánov a manipulačných poriadkov
a riadne zaškolenie pracovníkov, ako aj preverovanie ich vedomostí.

IV.10.
IV.10.1.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej
činnosti na životné prostredie
Technické, organizačné a prevádzkové opatrenia

Technické opatrenia sa týkajú opatrení počas realizácie výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
(dodržiavanie pravidiel bezpečnosti, havarijných situácií, ochrany zdravia pri práci, požiarnych
predpisov, hygienických predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem).
Je nevyhnutné dodržiavať nasledovné základné platné právne predpisy pre elimináciu
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie:

Ochrana zdravia, bezpečnosť práce
-

zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
vyhláška 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 v znení neskorších predpisov

- 79 -

„PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ AREÁL ŠÁŠOVSKÉ PODHRADIE“
ENVI s.r.o.
-

Máj 2016

Zámer činnosti

vyhláška č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia
a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí
zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
vyhláška č. 539/2007 Z.z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia
a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí.
zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
dodržiavať platnú legislatívu na úrovni preventívneho pracovného lekárstva (zoznam právnych
predpisov www.uvzsr.sk)

Odpadové hospodárstvo
- zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
- vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
- vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
- VZN mesta Žiar nad Hronom o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Ochrana ovzdušia
- zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
- vyhláška č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia
- vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
- vyhláška č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie
prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému
a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
- vyhláška č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
a kvality ovzdušia v ich okolí
- zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou č. 314/2009 Z.z.

Vodné hospodárstvo
-

zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd v znení neskorších predpisov

Ochrana prírody a krajiny
-

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Závažné priemyselné havárie
-

zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vykonávacie predpisy

IPKZ
-

zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Environmentálne škody
-

zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd v znení neskorších predpisov

Ostatné

- nevyhnutné je dodržiavanie a rešpektovanie noriem a predpisov, ktoré sú uvedené v rámci projektovej
dokumentácie pri riešení jednotlivých stavebných objektov
Na elimináciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa
odporúča:
- dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy musia byť v dobrom technickom stave, aby
nedochádzalo k úniku ropných látok do okolia
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súčasťou staveniska musí byť sorpčná výbava v prípade vzniku havárie (únik pohonných látok
z dopravných prostriedkov, stavebných mechanizmov)
prašné materiály skladovať v uzatvárateľných nádobách, resp. skladoch
v prípade potreby udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu staveniska, komunikácií (kropenie,
polievanie)
na mieste výstavby nebudú dopĺňané pohonné hmoty, vymieňané oleje a iné náplne, vykonávané
opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných
látok
zabezpečiť stálu údržbu ako stavebných mechanizmov, tak aj komunkácií v okolí stavby od blata
a znečistenia
zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných
prostriedkov
v čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných strojov
prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, zníženie rýchlosti),
po ukončení výstavby navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť rekultiváciu územia po
stavebných prácach
zabezpečiť organizáciu dopravy počas výstavby s príslušným dopravným orgánom štátnej správy
pri stavebných a montážnych prácach dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v
súlade s príslušnými právnymi predpismi,
dodržať všetky pripomienky zo strany správcov a vlastníkov jednotlivých inžinierskych a dopravných
sietí a dotknutých pozemkov, pričom riadne vytýčiť všetky siete v území v rámci ďalších
projektových dokumentácií,
vypracovať jednotlivé manipulačno-prevádzkové poriadky, havarijné plány
počas stavebných prác rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a
bezpečnosť práce v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území
Slovenskej republiky a Európskej únie
stavebné práce realizovať podľa požiadaviek výrobcov zariadení, definovaných v technických
podkladoch a samotnú montáž realizovať podľa návodov od výrobcov zariadení
pred uvedením navrhovanej činnosti do prevádzky musia byť realizované všetky predpísané skúšky
a merania a predložené doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností
výrobkov

Ochrana pred hlukom
-

-

rešpektovať požiadavky na prípustné hladiny zvuku v zmysle vyhlášky MZ SR 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 v znení neskorších
predpisov
na zemné práce používať modernú techniku, s čo najnižším certifikovaným akustickým výkonom,
vylučuje sa používanie zastaraných stavebných strojov bez platného osvedčenia o akustických
emisiách
doporučuje sa zakázať prevádzku ťažkých stavebných mechanizmov vo večernej a nočnej dobe, ich
prevádzku sústrediť len na dennú dobu v maximálnom rozmedzí 7.00 – 18.00. hod.
v blízkosti obytných objektov je potrebné aktuálne riadiť dobu ich činnosti počas pracovného dňa
(obmedzenie činnosti na najnižšiu možnú mieru, smerovať činnosť hlučných strojov mimo
exponovanú rannú a večernú dobu)
výber vhodných stavebných mechanizmov a technologických postupov, využívanie strojovej
techniky s nižšou hlučnosťou, používanie protihlukových krytov a použitie materiálov so zvukovo
izolačnými vlastnosťami
všetky konštrukcie navrhnúť tak, aby boli v súlade s požiadavkami normy STN 73 0532 a zákonom
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
doporučujeme oznámiť vykonávanie hlučných prác obyvateľom v dotknutom území vhodným
spôsobom
doporučujeme meranie hluku v pracovnom prostredí pre uvedenie priestorv do prevádzky pri začatí
prevádzky pre zistenie skutkového vplyvu navrhovanej činnosti na zamestnancov

Nakladanie s odpadmi
-

odpady zhromažďovať vo vyhradenom priestore a do zberných nádob na to vyhradených
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viesť si evidenciu o odpadoch
odpady zhromažďovať podľa jednotlivých druhov a označovať ich v prípade nebezpečného odpadu
identifikačnými listami nebezpečného odpadu
odpady prednostne zhodnocovať pred zneškodnením
vypracovať dokument Opatrenia pre prípad havárie
na zhromažďovanie NO mať vydaný platný súhlas v prípade množstva väčšom ako je 1t
nebezpečných odpadov
odpad zneškodňovať, resp. zhodnocovať prostredníctvom oprávnenej organizácie
zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín
správne zakategorizovať jednotlivé druhy odpadov
mať uzatvorené platné zmluvy na vývoz odpadov s oprávnenými organizáciami
mať vydané všetky platné súhlasy súvisiace s nakladaním s odpadmi podľa potreby (na
zhromažďovanie s nebezpečným odpadom, na odovzdávanie odpadu do domácnosti, apd.)
nahlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy (Sprievodné listy NO, Ohlásenia, apd.)

Ochrana ovzdušia
-

-

-

stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na
zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie (zakrytie sypkých materiálov, zákaz
spaľovania materiálov, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska, vhodný výber stavebných
technológií a materiálov),
zabezpečiť kropenie staveniska počas výkopových prác a kropenie a čistenie príjazdových
komunikácií,
skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich
skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice staveniska,
pri prevádzkovaní objektov sa musí prevádzkovateľ riadiť príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a normami v oblasti ochrany ovzdušia, pričom aj samotná navrhovaná
technológia musí spĺňať všetky náleţitosti uvedené v príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisoch a normách v oblasti ochrany ovzdušia,
v prípade výskytu FSP plynov je potrebné dodržiavať zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných
skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou č.
314/2009 Z.z.

Ochrana podzemných a povrchových vôd, pôdy
-

-

dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (vodné stavby – ČOV, ORL, vybaviť potrebné povolenia,
vypracovať prevádzkové poriadky, vypúšťanie odpadových vôd do recipientu len so súhlasom,
a ďalšie, ktoré budú predmetom vodoprávneho konania)
v prípade nakladania s nebezpečnými látkami dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 100/2005
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s NL o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Ochrana zelene
-

v prípade výrubu drevín (nepredpokladá sa) dodržiavať ustanovenia zákona- zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (povolenie na výrub drevín, dodržanie
povoleného obdobia výrubu, apd.)
pri realizácii sadových úprav používať na výsadbu miestne prirodzene rastúce druhy rastlín

Iné opatrenia
-

dodržiavať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia najmä pri zemných prácach v blízkosti jestvujúcich
inžinierskych sietí, pri manipulácii žeriavom, pri prácach vo výškach a pod.
stavenisko musí byť počas výstavby zabezpečené proti hromadeniu povrchových a podzemných vôd
vo výkopoch. V prípade potreby na odčerpanie vôd z výkopov použiť neznečistené elektrické
čerpadlá.
rešpektovať a dodržiavať vyjadrenia príslušných orgánov k navrhovanej činnosti, ako aj rešpektovať
existujúce inžinierske siete
vykonať protiradónové opatrenia spomínané v časti IV.2.5
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Kompenzačné opatrenia

Kompenzačné opatrenia v prípade realizácie navrhovanej činnosti nie sú potrebné. Realizácia
činnosti predstavuje využitie územia v zmysle limitov a vymedzení definovaných platnou
územnoplánovacou dokumentáciou.

IV.11.

Posúdenie očakávaného vývoja územia ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala

V prípade, že by sa nerealizovala navrhovaná činnosť, dotknuté územie by zostalo aspoň
neurčitý čas v súčasnom stave. S ohľadom na funkčné vymedzenie širšieho dotknutého územia v platnej
územnoplánovacej dokumentácii mesta Žiar nad Hronom mestská časť Šášovské Podhradie je
pravdepodobné, že by bola v budúcnosti v lokalite umiestnená iná stavba. Navrhovateľ by nerealizoval
investície, ktoré vedú k rozvoju hospodárskych aktivít v danom regióne. Zároveň by nedošlo
k vytvoreniu pracovných miest, ktoré môžu byť príležitosťou predovšetkým pre obyvateľov dotknutého
územia a širšieho okolia.

IV.12.

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

V zmysle platného územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktorý bol schválený 23.04.2009,
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov č. 1  4, ktorého záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne
záväzným nariadením (ďalej VZN) mesta Žiar nad Hronom č. 1/2009, v znení VZN č. 7/2011, 3/2012,
4/2012 a 9/2012 má časť plôch situovaných vo výrobnom okrsku Šášovské Podhradie, v rozsahu podľa
Prílohy č.1, určené funkčné využitie ako plochy
priemyselnej a stavebnej výroby,
skladového hospodárstva a distribučné centrá ( kód 201). Časť plochy pozdĺž Kremnického
potoka nie je určená na zastavanie – tieto plochy sú definované ako plochy sprievodnej zelene vodných
tokov.
V § 6 VZN č. 1/2009 v znení VZN č. 7/2011, 3/2012, 4/2012 a 9/2012 sú pre plochy priemyselnej
a stavebnej výroby, skladového hospodárstva a distribučných centier určené nasledovné podmienky na
využitie:
1) Prípustné funkčné využitie sú plochy pre priemyselnú výrobu, stavebnú výrobu, sklady, logistické
areály a distribučné centrá včítane dopravného a technického vybavenia na prepravu osôb, tovaru,
surovín a energie.
2) Obmedzujúce funkčné využitie sú plochy určené pre prevádzkové zariadenia a budovy
(administratíva, stravovacie a zdravotnícke zariadenia), ktoré sú naviazané na charakter výrobnej
prevádzky a nie je ich možné umiestňovať v obytnom , rekreačnom a zmiešanom území.
3) Zakázané funkčné využitie sú všetky ostatné funkčné využitia územia.
4) Maximálna podlažnosť je stanovená na 2 podlažia. Koeficient zastavanosti pre územie, ktoré je
predmetom územnoplánovacej informácie, nie je stanovený.

Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou (viď
obrázok).
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Územný plán mesta Žiar nad Hronom,
výrez výkresu č.1 Komplexný návrh, návrh funkčného využitia územia
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Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov
problémov

O dotknutom území je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, na základe ktorých
môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhy problémov boli identifikované a riešené, či už
existujúcou legislatívou, v samotnom technickom riešení stavby, alebo navrhovanými zmierňovacími
opatreniami. Pokiaľ v etape posúdenia zámeru pre zisťovacie konanie nedôjde k objaveniu nových
skutočností, ktoré by zásadným spôsobom menili náhľad na posudzovanú činnosť, navrhujeme

ukončiť posudzovanie predloženým zámerom v zisťovacom konaní.

Na základe komplexného vyhodnotenia vplyvov výstavby a prevádzky na životné prostredie možno
vplyvy kategorizovať ako mierne. Jedná sa o prevádzku, s prevahou výroby, ktorá nepredstavuje
narušenie úrovne životného prostredia aj vo vzťahu k okolitému obývanému územiu.
Odporúčame všetky nejasnosti riešiť v rámci posudzovania predkladaného zámeru, aj formou
pripomienok, odporúčaní a podmieňujúcich opatrení, ak je to potrebné. Ďalšie posudzovanie si vyžaduje
opätovné náklady na spotrebu materiálu, energie, čo nepredstavuje pozitívny prístup k ochrane
životného prostredia. Posúdené boli všetky dostupné skutočnosti a správa o hodnotení, ako ďalší stupeň
posudzovania by podľa našich predpokladov potvrdila výsledky hodnotenia z predkladaného zámeru.
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Porovnanie variantov
optimálneho variantu

navrhovanej

Zámer činnosti

činnosti

a

návrh

Zámer je predložený v jednom variante, navrhovateľ v zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podal príslušnému orgánu žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia.
Navrhovateľ predložil Okresnému úradu v Žiari nad Hronom, ako príslušnému orgánu žiadosť
o povolenie predložiť jednovariantné riešenie zámeru činnosti v zmysle § 22, ods. 7 zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Uvedenej žiadosti bolo zo strany Okresného úradu Žiari nad Hronom vyhovené
listom číslo OU-ZH-OSZP-2015/012330 č. záznamu 2015/0041347 zo dňa 21.12.2015 (textová príloha č.
2).
Žiadosť bola odôvodnená skutočnosťou, že umiestnenie areálu v predmetnom území je v súlade
s územným plánom mesta Žiar nad Hronom a súčasne dôjde k revitalizácii okolia areálu. Lokalizácia
pozemku je optimalizovaná z hľadiska dopravného napojenia, logistiky a potrieb budúceho užívateľa.

V.1.

Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho
variantu

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie počas jej výstavby a
prevádzky bolo použţité komplexné viackriteriálne hodnotenia. Súbor kritérií hodnotenia bol vyberaný
tak, aby sa charakterizovalo spektrum vplyvov a ich významnosť. Kritériá očakávaných vplyvov boli
vytvorené z hľadiska kvalitatívneho (bez vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv) časového priebehu
pôsobenia (krátkodobý, dlhodobý, trvalý, dočasný), formy pôsobenia (priame, nepriame), zároveň boli
vplyvy diferencované na vplyvy počas výstavby a vplyvy počas prevádzky. V predkladanej
environmentálnej dokumentácii je navrhovaná činnosť posudzovaná v jednom realizačnom variante.
Nasledujúce časti tejto kapitoly sa venujú porovnaniu posudzovaného realizačného variantu a nulového
variantu.

V.2.

Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty

V.2.1. Nulový variant
Nulový
stave. Jedná
pripravené v
hospodárstva

variant predstavuje ponechanie územia z hľadiska využívania v súčasnom (nevyužitom)
sa však o teoretický stav, nakoľko územie je v rámci rozvojových koncepcií mesta
súlade s územným plánom ako plochy priemyselnej a stavebnej výroby, skladového
a distribučné centrá.

V.2.2. Posudzovaný realizačný variant
Významné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese posudzovania vplyvov
na životné prostredie pri dodržaní navrhovaných opatrení nedosahujú parametre, ktoré by spôsobovali
významné zmeny kvality životného prostredia dotknutého územia a jeho širšieho okolia. Pri hodnotení
vplyvov bol porovnaný nulový variant riešenia a navrhovaný variant riešenia. Navrhovaný variant
riešenia má predovšetkým pozitívne socioekonomické vplyvy.
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Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame stručné porovnanie navrhovaného variantu činnosti a 0-tého
variantu (teda variantu, kedy by sa navrhovaná činnosť nerealizovala) z pohľadu významných
identifikovaných vplyvov.
Tabuľka 23 Porovnanie nultého a navrhovaného realizačného variantu
realizačný variant

nulový variant

zvýšenie rekreačného potenciálu zaujímavej mestskej
časti s dominantou Šášovského hradu vstupom nových
investorov (zvýšená informovanosť o danej lokalite)
využitie potenciálu dopravného napojenia na rýchlostnú
cestu R1
modernizácia priemyselnej zóny mestskej časti
Šášovské Podhradie
využitie už existujúceho priemyselného areálu a nie
budovanie areálu na nezastavaných zelených plochách

nedostatočne využitý potenciál Šášovského Podhradia
bez využítia potenciálu
dotknutej lokality

pre

hospodárske

účely

v súčasnosti nevyužívaný areál chátra
nevyužívaný priemyselný areál

revitalizácia okolia areálu

súčasný areál je bez údržby

zvýšenie životného štandardu obyvateľov

zachovanie aktuálneho stavu

súlad s ÚPD mesta Zvolen

bez využitia

vytvorenie dočasných, trvalých pracovných miest

bez vytvorenia pracovného miesta, dochádzanie za
vzdialenejšou prácou

Na základe uvedeného, ako aj celého posúdenia navrhovanej činnosti v rámci zámeru navrhovanej
činnosti, je možné konštatovať, že navrhovaný variant riešenia navrhovanej činnosti s dodržaním
a rešpektovaním odporúčaní v bode IV.10 je z hľadiska životného prostredia a zdravia obyvateľstva
prijateľný.

Na základe uvedených skutočností odporúčame realizovať predložený zámer ako optimálny
variant pre dotknutú lokalitu, ktorá je v súlade so zámermi ÚPD mesta Žiar nad Hronom.
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VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
VI.1.

Mapové prílohy

Mapová príloha č.1: Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
Mapová príloha č.2: Širšie vzťahy
Mapová príloha č.3: Celková situácia
Mapová príloha č.4: Koordinačná situácia
Mapová príloha č.5: Katastrálna situácia

VI.2.

Fotoprílohy a vizualizácie

Fotopríloha č.1: Súčasný stav dotknutého územia

VI.3.

Textové prílohy

Textová príloha č. 1: List vlastníctva
Textová príloha č. 2: Upustenie od variantného riešenia
Textová príloha č. 3: Územnoplánovacia informácia
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VII. Doplňujúce informácie k zámeru
VII.1.

Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa použila pre zámer, a
zoznam hlavných použitých materiálov

 Bezák, J., 1997: Slovensko – Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest
s počtom obyvateľov nad 10 000 a okresných miest s vysokým a stredným radónovým rizikom
– vybrané mestá Slovenskej republiky, orientačný IGP. Archív ŠGÚDŠ – Geofond, Bratislava
 Drdoš, J., Miklós, L., Kozová, M., Urbánek, J., 1995: Základy krajinného plánovania, TU vo
Zvolene
 ĎURKOVIČ, MAŤOVA, AUXT, VARGICOVA, 2009/ GEOPOS, Banská Bystrica
 RNDr. Milan Ďuriančik, 8-2003/ ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, december 2007
 Fytogeografické členenie Slovenska, Slovenský úrad geodézie a kartografie, Futák J., SAV BA,
1980
 Geobotanická mapa ČSSR, Veda, SAV BA, Michalko J. a kol., 1986
 Geochemický atlas Slovenska, Časť I: Podzemné vody, MŽP SR, geologická služba SR, Rapant
S. a kol., 1996
 Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike, SHMÚ
 Hydrologická ročenka SHMÚ
 Katalóg biotopov Slovenska, DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, Stanová V.,
Valachovič M., 2002
 Kolektív, 1991: Klimatické pomery na Slovensku. Zborník prác SHMÚ č.33, Alfa, Bratislava
 LAPIN, FAŠKO, MELO, ŠŤASTNÝ, TOMLAIN IN MIKLÓS ET AL., 2002
 Maheľ M., et.al., 1967: Regionálna geológia Slovenska
 Martinovský, J. a kol., 1987: Kľúč na určovanie rastlín. Register vedeckých názvov rastlín. SPN
Bratislava
 Mazúr, E., Lukniš, M., 1980: Základné geomorfologické členenie SR, SAV Bratislava
 Michalko, J.(ed.) et al. 1986: Geobotanická mapa ČSSR. Slovenská republika. Veda, Bratislava
 Miklós, L. a kol., 2002: Atlas krajiny SR. MŽP Bratislava
 Petrovič, Šoltís, 1986: Teplotné pomery na Slovensku. Zborník prác SHMÚ č.23, Alfa, Bratislava
 Národný zoznam navrhovaných vtáčích území, 2003
 Program odpadového hospodárstva SR do roku 2015 , MŽP SR
 Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, MŽP SR, SAŽP,
 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ŠÚ SR
 Šamaj, Valovič, 1988: Teplotné pomery na Slovensku. Zborník prác SHMÚ č.14, Alfa, Bratislava
 Úradníček, Š. – Gašparíková, B. - Kozová, M., 1996: Posudzovanie vplyvov na životné
prostredie. EIA (Environmental Impact Assessment). I. diel. Zákon s komentárom. ŠEVT
Bratislava, 196 strán
 ÚPN mesta Žiar nad Hronom
 VKÚ Harmanec, 2005: Turistický atlas Slovenska M = 1 : 50 000
 www.ziar.sk
 www.enviro.gov.sk
 www.enviroportal.sk
 www.infostat.sk,
 www.sazp.sk
 www.statistics.sk
 www.uzis.sk
 www.enviroportal.sk
 www.shmu.sk
 www.sopsr.sk
 www.maps.google.sk
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Použité právne predpisy

 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , zákona
č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z.
, zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č.
454/2007 Z. z. zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 117/2010 Z.z.,zákona č. 145/2010 Z.z. a
zákona č. 408/2011 Z.z.
 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 396/1990 Zb. o uzavretí Dohovoru o
mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský
dohovor).
 Zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia
 Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch
 Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov
 NV SR č. 617/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
 Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
 Nariadenie vlády SR č. 549/2007 Z.z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
 Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

VII.3.

Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred
vypracovaním zámeru

 Vyjadrenia k územnoplánovacej dokumentácii (textová príloha č. 3)
 Rozhodnutie o upustení od variantného riešenia (textová príloha č.2)

VII.4.

Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej
činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie

V predloženom zámere sú spracované všetky v súčasnosti dostupné informácie o postupe prípravy
navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Zámer bol
spracovaný na základe podkladov z projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou IPECONSULT, spol. s r.o.. Akékoľvek podstatné zmeny, ktoré nastanú v ďalších procesoch schvaľovania a
budú podstatne odlišné v dôležitých skutočnostiach od predloženej projektovej dokumentácie je
potrebné opäť prehodnotiť.
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VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
Zvolen, máj 2016.

IX. Potvrdenie správnosti údajov
IX.1.

Spracovatelia zámeru

INECO, s.r.o., Banská Bystrica (kapitola č. 3)
mobil: 0905 481 951
email: ineco@ineco.sk
ENVI s.r.o., Zvolen
mobil: 0918 421 682
email: envi@envi.sk
Za údaje technického charakteru zodpovedá navrhovateľ.
Za správnosť údajov environmentálneho charakteru zodpovedá spracovateľ.

IX.2.

Potvrdenie správnosti údajov podpisom spracovateľa zámeru a podpisom
oprávneného zástupcu navrhovateľa

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje v zámere obsiahnuté vychádzajú z najnovších poznatkov
o stave životného prostredia v posudzovanom území a že žiadna dôležitá skutočnosť, ktorá by mohla
negatívne ovplyvniť životné prostredie nie je vedome opomenutá.

Za spracovateľa

Za navrhovateľa

…………………………
Ing. Anna Puškárová
ENVI s.r.o.

……………………………..
Ing. Silvester Petrezsél
CEE Development, s.r.o.
v zastúpení
Ing. Katarína Repková
na základe substitučného plnomocenstva
zo dňa 6.11.2015
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