I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. NÁZOV
Mesto Snina
2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
00323560
3. SÍDLO
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
4. OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA
Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
tel.: +421 57 762 23 05
fax: +421 57 762 37 43
mobil: +421 908 053 516
e-mail: primator@snina.sk

5. KONTAKTNÁ OSOBA A MIESTO NA KONZULTÁCIE
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Snina
mobil: 0905 471 903
tel.: 057/ 756 18 30
fax: 057/ 762 37 43
e-mail: lydia.gicova@snina.sk
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II.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. Názov
Zberný dvor Snina

2. Účel
Mesto Snina zamýšľa dobudovať Zberný dvor v priestoroch Verejnoprospešných služieb
Snina, s.r.o., ktorého súčasťou bude priestor na zhromažďovanie vytriedených ostatných
a nebezpečných zložiek z komunálneho odpadu a elektroodpadov. Dôvodom pre
vybudovanie zariadenia je snaha poskytnúť občanom možnosť odovzdania odpadu
spôsobom, ktorý nemá negatívne vplyvy pre životné prostredie. Zariadenie vytvorí
predpoklady na naplnenie povinností v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z., ktorým bola obciam
uložená povinnosť zaviesť na svojom území triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a
biologicky rozložiteľných odpadov. Uvedeným spôsobom sa dosiahne vyššie materiálové
zhodnocovanie odpadov, čo je v súlade s cieľmi Programu odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky, ktorý uprednostňuje zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním.
Požiadavka zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
vyplýva z § 81 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a z § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch. Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného
zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo podľa § 81 ods. 7 písm. c)
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec
povinná plniť tak, aby od 1. januára príslušného kalendárneho roka zabezpečovala naplnenie
štandardu zberu tejto obce vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu
Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok
určeného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách
objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného
kalendárneho roka, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a
frekvencie ich odvozu. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie
ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu
triedeného zberu komunálnych odpadov.
V zmysle § 81 ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je obec okrem iného povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie
triedeného zberu:
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
2. jedlých olejov a tukov z domácností a
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Obec je ďalej povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a
prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa
nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný
dvor.
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Obec je taktiež povinná:
 umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov,
príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z
domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov,
 umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou.
Účelom predloženého zámeru je teda vybudovanie zberného dvora pre obyvateľov mesta
Snina s cca 21 000 obyvateľmi tak, aby sa plnil štandard zberu na jedného obyvateľa za
kalendárny rok v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a aby obce plnili vyššie uvedené povinnosti
vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a jeho vykonávacích predpisov.

3. Užívateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO 43904157.

4. Charakter navrhovanej činnosti
Jedná sa o novú činnosť v zmysle prílohy č. 8. zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
bod č. 9. Infraštruktúra
Tabuľka č.1: Prahové hodnoty pre posudzovanie zámerov (EIA)

Pol. č.

Činnosť, objekty a zariadenia

Prahové hodnoty
Časť A (povinné
hodnotenie)

Časť B (zisťovacie
konanie)

10.

Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov,
z neželezných kovov alebo starých vozidiel

bez limitu

9.

Stavby, zariadenia, objekty a priestory na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi

od 10 t/rok

6.

Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem
zhodnocovania
odpadov
uvedeného
v
položkách 5 a 11, zariadenia na spracovanie a
úpravu ostatných odpadov

od 5000 t/rok

V zmysle uvedenej tabuľky č. 1 je potrebné pre navrhovanú činnosť vypracovať zámer pre
zisťovacie konanie. Podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
musí zámer obsahovať najmenej dve variantné riešenia činnosti (variant zámeru), ako aj
variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil (nulový variant). Zámer je
vypracovaný v jednom variante. Neuvažuje sa s alternatívnymi riešeniami predovšetkým z
dôvodu, že mesto Snina nemá inú vhodnú lokalitu na umiestnenie navrhovanej činnosti.
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Funkčné využitie parciel, na ktorých má byť zberný dvor umiestnený, sú v súlade s územným
plánom mesta Sniny a záujmové územie je vhodné na výstavbu takéhoto zámeru.
Na základe týchto skutočností, navrhovateľ mesto Snina predložil na Okresný úrad Snina,
odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o upustenie od požiadavky variantného
riešenia činnosti. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosti
vyhovel a listom č. OU-SV-OSZP-2016/000915-002-JK zo dňa 31.08.2016 upustil od
požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. Predkladaný zámer je spracovaný
jednovariantne s uvedením nulového variantu.

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Snina
Katastrálne územie: Snina
Pozemok: parcely č. CKN 5971/1, 5971/5, 5971/26, 5971/27, 5971/28, 5971/29, 5971/30,
5971/32, 5971/34, 5971/36, 5971/39, 5971/45, 5971/46, 5971/48, 5971/56, 5971/58,
5971/59, 5971/60, 5971/100, 5971/101 zapísané na LV č. 3200 v k. ú. Snina.
Navrhovaná činnosť bude situovaná v okrajovej časti mesta Snina v areáli
Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o. (ďalej aj „VPS Snina, s.r.o.“) na Budovateľskej ulici
č.s. 2202/10 v Snine. Zberný dvor bude súčasťou areálu umiestneného na pozemkoch parc.
č. CKN 5971/1, 5971/5, 5971/26, 5971/27, 5971/28, 5971/29, 5971/30, 5971/32, 5971/34,
5971/36, 5971/39, 5971/45, 5971/46, 5971/48, 5971/56, 5971/58, 5971/59, 5971/60,
5971/100, 5971/101 zapísané na LV č. 3200 v k. ú. Snina. Dotknuté územie je dopravne
napojené na miestny komunikačný systém – miestna komunikácia na Ul. budovateľskej a
následne na Ul. Vihorlatskej. Plochy, na ktorých sa má navrhovaná činnosť realizovať, sú
podľa katastra nehnuteľností charakterizované ako zastavané plochy a nádvoria. Predmetné
parcely sú zapísané na LV č. 3200 vo vlastníctve mesta Snina.
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6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
Obrázok č. 1: Situácia širších vzťahov

7. Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Navrhovateľ plánuje zahájenie činnosti v čo najbližšom termíne od vydania všetkých
potrebných povolení v zmysle platnej legislatívy, cca druha polovica roku 2016 a
prevádzkovanie zariadenia plánuje zahájiť hneď po odovzdaní stavby a získaní všetkých
potrebných povolení. Navrhovateľ neuvažuje s ukončením prevádzkovania navrhovaného
zámeru.

8. Stručný opis technického a technologického riešenia
Zámer sa vypracováva v jednom variante riešenia. Navrhovateľ požiadal o upustenie od
variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie
žiadosti vyhovel a listom č. OU-SV-OSZP-2016/000915-002-JK zo dňa 31.08.2016 upustil od
požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
Nulový variant
Nerealizovaním navrhovanej činnosti by nedošlo k vybudovaniu zberného dvora. Plochy
určené na zastavanie by zostali na rovnakej úrovni ako v súčasnosti. Obyvatelia mesta by aj
naďalej nemali možnosť nakladať s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu podľa
platnej legislatívy a teda dôvodom pre vybudovanie zberného dvora je snaha poskytnúť
občanom možnosť odovzdávania odpadu spôsobom, ktorý nemá negatívne vplyvy pre
životné prostredie.
Variant navrhovanej činnosti
Variant navrhovanej činnosti predstavuje vybudovanie zberového dvora na určenom
pozemku.
Strana 5 z 54

Koncepcia technického riešenia zberného dvora.
Na zbernom dvore sa bude nakladať s drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
a oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. Rozsah a kapacity triedenia odpadu a
zberného dvora vychádzajú z rozboru produkcie komunálneho odpadu v spádovej oblasti
samotného mesta Snina. Množstvo vytriedených odpadov v súčasnosti (za rok 2015) je 1653
t/rok. Vybudovanie zberného dvora by malo pomôcť zvýšiť tieto množstvá v nasledujúcich
rokoch cca o 10 %. Plochy, priestory a technické vybavenie, ktoré je uvažované v zbernom
dvore je z kapacitného a technického vybavenia dostatočné a pre požadované účely
vyhovujúce. Triedené odpady sa do zberného dvora budú dovážať zberovými vozmi do haly
č. 1 na dotrieďovaciu linku. Odpad je pri prijímaní vizuálne skontrolovaný s cieľom overenia
jeho vlastností a následne je zaevidovaný podľa Katalógu odpadov. Nevyhovujúci odpad nie
je do zariadenia prijatý.
Vytriedené odpady budú po dotriedení zložiek - papier, plasty tetrapaky - a zlisovaní v bigbagoch zhromažďované na podlahe vo vnútri existujúcej haly č. 2. Pre vytvorenie
kompaktných balíkov z vytriedeného odpadu je v existujúcej hale č. 1 osadený dvojkomorový
lis. Zlisované balíky s vytriedeným odpadom budú pred expedíciou zmluvnému partnerovi
skladované vo vnútri haly č. 2. Balíky možno skladovať v 4-och až 5-tich vrstvách na sebe.
Skladovacia kapacita je navrhnutá tak, aby bolo možné vytvoriť minimálnu zásobu každého
sortimentu pred odvozom v množstve, ktoré je schopné odviesť jeden kamión.
Zberný dvor tvorí samostatnú vyhradenú časť areálu s potrebnými skladovacími a
manipulačnými plochami. Odpady budú zbierané do kontajnerov vhodných pre skladovanie
jednotlivých druhov odpadov. Zberný dvor bude zabezpečovať environmentálne vhodné
skladovanie odpadov do doby, kým sa zhromaždí ekonomicky potrebné množstvo
jednotlivých druhov. Po zhromaždení potrebného množstva budú odpady odvážané na
recykláciu, využitie, prípadne konečné zneškodnenie do zariadení vhodných na zhodnotenie
alebo zneškodnenie odpadov. Zneškodňovanie, recyklácia a využitie odpadov bude
prevádzkovateľ zberného dvora riešiť na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými
organizáciami.
Na zbernom dvore budú zhromažďované: kovy a kovové obaly, sklo, drevo, obaly z dreva,
objemný odpad a drobný stavebný odpad.
Na spevnenej ploche zberného dvora bude vytvorené miesto pre umiestnenie 10 ks
veľkoobjemových kontajnerov (s objemom 7 m3), ktoré budú využívané podľa okamžitej
potreby skladovacích priestorov jednotlivých komodít. Tieto budú využívané na skladovanie
ostatných odpadov (nie nebezpečných). Skladovacia kapacita v kontajneroch bude 70 m3.
Po vstupe na zberný dvor z Ulice budovateľskej cez bránu sa bude na ľavej strane nachádzať
uzamykateľný objekt na zber a dočasné uskladnenie elektroodpadu z domácností (z
elektrických a elektronických zariadení). Ukladanie elektroodpadov na miesto skladovania
bude vykonávať pracovník VPS Snina, s.r.o., ktorý prevezme odpad od pôvodcu – fyzickej
osoby, ktorá je poplatníkom mesta Snina, bezplatne. Zber a skladovanie elektroodpadu sa
bude vykonávať v členení podľa vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov. Predpokladaná kapacita skladovacieho priestoru, v ktorom sa bude uskutočňovať
zber elektroodpadov z domácností bude cca 15 t.
Zároveň sa umožni organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly na jej náklady zber
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou.
Zber a dočasné uskladnenie nebezpečných odpadov (ďalej aj „NO“) sa bude vykonávať v
dvoch certifikovaných ekoskladoch s dvojitou podlahou. Skladovanie NO musí byť v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacími vyhláškami. Odpady budú utriedené a
označené podľa druhov, zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným
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nežiaducim únikom. V ekoskladoch nebudú uskladňované iné druhy odpadov, ktoré nie sú
nebezpečné. Skladovanie jednotlivých kvapalných odpadov bude v 120 a 200 l sudoch a v
1000 l plastových kontajneroch, umiestnených na záchytných vaniach. Prípadne budú NO
skladované v prinesených obaloch uložené v záchytných vaničkách a zabezpečené proti
úniku. Ukladanie nebezpečných odpadov na miesto skladovania bude vykonávať pracovník
VPS Snina, s.r.o., ktorý prevezme odpad od pôvodcu – fyzickej osoby, ktorá je poplatníkom
mesta Snina, bezplatne. Skladovanie NO u držiteľa odpadov nesmie presiahnuť dobu
jedného roka. Predpokladaná kapacita skladu NO je 10 t. Rozmiestnenie jednotlivých
objektov je znázornené na obrázku č. 2.
Obrázok č. 2: Situácia zberného dvora

Priestor zberného dvora bude monitorovaný prostredníctvom kamerového systému.
Podľa § 16 ods. 8 písmena h) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa odseku
6, povinný monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom,
uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na
vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
Pri prevádzke zariadenia na zber odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné
právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
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Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo vhodnom obale a riadne označený
podľa osobitného predpisu.
V ďalšej etape výstavby zberného dvora sa uvažuje s vybudovaním novej posuvnej brány
z Budovateľskej ulice, kde po ľavej strane sa uvažuje s vybudovaním štyroch zberných boxov
z monolitického železobetónu, ktoré by mali slúžiť na triedený zber určeného druhu odpadu.
Prvý zberný box bude určený na veľkoobjemový odpad, druhý box na drobný stavebný
odpad, tretí box na biologicky rozložiteľný odpad a štvrtý box na textil. Za vstupnou
posuvnou bránou sa uvažuje s umiestnením zapustenej cestnej mostovej váhy s nosnosťou
50 t. Ďalšia etapa dostavby zberného dvora bude závisieť od finančných možnosti mesta
Snina.
Oplotenie
Celý areál VPS Snina, s.r.o. je v súčasnosti oplotený. Na hlavnom vstupe do areálu od
Budovateľskej ulice je závora šírky 4 m s vrátnicou a dvadsaťštyri hodinovou službou.
Odvodnenie
Všetky spevnené plochy areálu VPS Snina, s.r.o. sú odvodnené od zrážkových vôd cez
kanalizačné vpuste do jestvujúcej areálovej kanalizácie, táto je napojená na jestvujúcu
verejnú kanalizáciu.
Osvetlenie
Celý areál VPS Snina, s.r.o. je osvetlený vonkajším verejným osvetlením, t.j.
zdrojmi na podperných bodoch.

svetelnými

Elektrický rozvod
V rámci celého areálu VPS Snina, s.r.o. je zrealizovaný NN rozvod, jednotlivé stavby budú
napojené na tento rozvod.
Pred začatím výstavby bude bezpodmienečne nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých
podzemných inžinierskych sietí ich vlastníkmi.
Zamestnanci, ktorí budú pracovať na zbernom dvore, majú svoje sociálne priestory a šatňu
riešené v jestvujúcej administratívnej budove VPS Snina, s.r.o., ktorá je vo vzdialenosti do 30
m. V jednej pracovnej zmene bude pracovať cca 10 zamestnancov VPS Snina, s.r.o.
Spevnené plochy
Pre manipuláciu v rámci areálu zberného dvora bude dobudovaná spevnená plocha s
výmerou cca 700 m2 na parcele č. CKN 5971/1, k.ú. Snina z asfaltobetónu resp. betónu.
Prístup k spevnenej ploche bude zabezpečený príjazdovou vnútroareálovou komunikáciou.
Na tejto ploche sa budú skladovať vytriedené zložky odpadu, veľkoobjemový odpad a drobný
stavebný odpad, ktoré po vytriedení budú v určených intervaloch odvezené na zhodnotenie
alebo zneškodnenie. Na spevnenej ploche sa uvažuje s umiestnení drviča stavebného
odpadu.
Po pravej strane plochy sa budú nachádzať 2 boxy a po ľavej strane otvorený prístrešok,
ktoré budú slúžiť pre dočasné umiestnenie vytriedených druhov odpadov.
Sklad mechanizmov
V areáli VPS Snina, s.r.o. v objektoch garáži budú umiestnené mechanizmy, a to 4 zberové
vozidlá na zber odpadu z toho 1 vozidlo na zber komunálneho odpadu, 1 vozidlo na zber
vytriedených zložiek odpadu, 1 vozidlo s rotačným lisovaním na zber komunálneho
a vytriedeného odpadu a 1 vozidlo s rotačným lisovaním na zber biologicky rozložiteľného
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odpadu, ramenový nosič kontajnerov, traktor Holand, traktor Zetor, 3 traktorové prívesy –
vlečky, veľký nakladač KTO 150 a UNK 320 a malý nakladač UNC 60.
V skladovej hale č. 2 sa bude nachádzať aj štiepkovač na drvenie konárov a odpadov z
dreva. Zberný dvor bude vybavený veľkokapacitnými kontajnermi s objemom 7 m3 v počte
10 ks.
V ďalšej etape sa uvažuje s dovybavením zberného dvora o mechanizmy a zariadenia:
- ramenový nosič kontajnerov s nadstavbou,
- traktor 120 HP,
- traktor 96 HP,
- traktorový príves – ramenový nosič kontajnerov,
- traktorový príves – vlečka,
- kontajner veľkokapacitný objem 7 m3 otvorený,
- kontajner veľkokapacitný objem 10 m3 otvorený,
- zberové vozidlo s rotačným lisovaním min.16 m3, pohon 4x4 s nadstavbou,
- zberové vozidlo na zvoz odpadu s 3-stranným sklápačom,
- drvič stavebného odpadu kapacita cca 4 – 5 m3/hod., ročné zhodnotenie 200 t/rok.
Bioodpad – bude odvážaný na kompostáreň, ktorá je umiestnená v areáli bývalého podniku
Vihorlat Snina.
Cestná váha
Pri kontrole dovozu a vývozu materiálu z areálu bude na vnútroareálovej komunikácii
osadená elektronická cestná mostová váha váživosti 50 t. Vyhodnocovacie zariadenie bude
vyvedené do kancelárie obsluhy.
Protipožiarne opatrenia
Pre zabezpečenie protipožiarnych opatrení bude v súlade s protipožiarnymi predpismi slúžiť
hydrant v areáli VPS Snina, s.r.o.
Zberný dvor
Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou,
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na
prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný
stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu
triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri
ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. a) a c) zákona vrátane zberného dvora obsahuje v zmysle § 22 ods.
1 vyhlášky 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch:
identifikačné údaje žiadateľa,
sídlo zariadenia na zber odpadov,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
technické údaje o zariadení,
opatrenia pre prípad havárie,
dátum začatia prevádzky,
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
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Prílohou žiadosti je aj:
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo
rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto
činnosť vyžaduje,
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, z
ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa
žiada o udelenie súhlasu,
zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu,
ktorý je predmetom zberu.
Zberný dvor bude označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva s
nasledovným obsahom:
názov zariadenia,
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
prevádzkový čas zariadenia,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia;
meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo,
názov činnosti, ktorá sa v ňom vykonáva.
Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene. Na zbernom dvore
musí byť :
 zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s
uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý
je určená, ak v písmene b) ods. 1 § 7 Vyhlášky č. 371/2015 Z.z. nie je ustanovené inak,
 osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad,
spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre
ktorý je určený,
 skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
 manipulačná plocha.
Prísun odpadov a expedícia
Odpady budú do zberného dvora sústreďované systémom organizovaného zvozu, odoberané
od občanov mesta Snina alebo donáškou od obyvateľov v čase a spôsobom určeným
prevádzkovým poriadkom zariadenia. Všetky odpady prichádzajúce na zberný dvor budú na
vstupe kontrolované a zaevidované.
Po prevzatí budú odpady umiestnené podľa druhov do určených priestorov. Po nahromadení
potrebného množstva budú odpady odvážané na recykláciu, využitie alebo konečné
zneškodnenie do zariadení na to oprávnených v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Druhy zbieraných odpadov
Predložený zámer predpokladá zber vytriedených druhov odpadov zaradených podľa
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Tabuľka č. 2: Zoznam vytriedených druhov odpadov

Katalóg. č.
odpadu
20 01 01
20 01 02
20 01 03

Názov odpadu

Kategória

papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)

O
O
O
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

08
10
11
13
14
15
17
19
21
23

20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03
03

37
38
39
40
40
40
40
40
40
40
40
01
02
03
07
08

01
02
03
04
05
06
07

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
rozpúšťadla
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02,
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady
objemný odpad
drobný stavebný odpad

O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Nakladanie s odpadmi (v rozsahu zámeru) je upravené hlavne týmito záväznými normami:
 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,
 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
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Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na
zbernom dvore:
ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je
poplatníkom.
Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou
ako uvedenou vyššie môže byť odplatné.
Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný:
správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu
odpadov,
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok
pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie
zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len
pôvodcovi odpadu,
umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do
stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým
hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté
vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve,
zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom
režime aktívny zušľachťovací styk, alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby
bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo
programu predchádzania vzniku odpadu.
viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci,
na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a
uchovávať ohlasované údaje,
informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala
od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore, vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné
na prípravu na opätovné použitie,
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odobrať od osôb uvedených v § 82 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch drobný stavebný
odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu
triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Mesto Snina plánuje vybudovať zberný dvor, ktorý bude slúžiť na zber, skladovanie,
triedenie, úpravu odpadov, ktoré budú následne odovzdávané na zhodnotenie alebo
zneškodnenie. Zriadením zberného dvora sa sleduje naplnenie požiadaviek zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý uprednostňuje
materiálové zhodnotenie odpadov pred jeho zneškodnením. Tým sa vytvoria predpoklady na
zhodnocovanie širokej škály komunálnych odpadov v meste Snina. Popísaný spôsob
nakladania zabezpečí požadovanú kvalitu vytriedených odpadov a výstupnej suroviny, ktorú
nie je možné v súčasnosti dosiahnuť za obdobných ekonomických podmienok. Zberný dvor
bude spĺňať požiadavky z hľadiska právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, ako aj
ostatných príslušných právnych predpisov. Bude disponovať dostatočnými zabezpečenými
plochami na nakladanie s odpadmi, ktoré budú zhromažďované, triedené a skladované.
Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým pri nakladaní s odpadom
formou jeho následného zhodnocovania. Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou
navrhovanej činnosti nepredstavujú významné riziko ohrozenia životného prostredia a jeho
zložiek. Antropogénna záťaž, ktorá bude súvisieť s navrhovanou činnosťou bude
predstavovať minimálne zaťaženie, ale len v bezprostrednom okolí zariadenia bez
významného vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom na nulové (záber pôdy, emisie) alebo
len minimálne (hluk, doprava) zásahy a vplyvy na životné prostredie a prevažujúce
environmentálne prínosy (zvýšenie podielu zhodnocovaných odpadov) je prevádzkovanie
navrhovanej činnosti v navrhovanom areáli optimálne. Popisovaná činnosť nebude mať taký
vplyv, ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t.j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé
účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.

10. Celkové náklady
Predpokladané náklady na vybudovanie zberného dvora sú cca 300 000,- € s DPH.

11. Dotknutá obec
Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina

12. Dotknutý samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj

13. Dotknuté orgány






Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Snina, odbor krízového riadenia,
Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Humenné,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom.
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14. Povoľujúci orgán



Príslušný stavebný úrad – obec Stakčín,
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie.

15. Rezortný orgán


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov







Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora podľa § 97 ods.1 písm. d)
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH.
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §
97 ods.1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a na schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov – Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek ŠSOH.
Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak
nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak
pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom
ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona
nebezpečných odpadov - Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek ŠSOH.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti
presahujúcich štátne hranice
Činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a
nenaplňuje podmienky „Štvrtej časti“ zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a kritériá uvedené v prílohách č.
13 a č. 14 citovaného zákona.

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
1.1 Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, E., Lukniš, M., 1986) patrí územie
obce do provincie Východných Karpát, subprovincie vonkajších východných Karpát,
oblasti Nízkych Beskýd a celkov Laborecká vrchovina a Beskydské predhorie – podcelok
Humenské podolie a Ublianska pahorkatina.
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Mesto Snina a jeho bezprostredné okolie patria do troch orografických celkov. Severnú
časť patriacu do Nízkych Beskýd oddeľuje od východnej časti patriacej do Bukovských
vrchov – Polonín rieka Pčolinka. Oba tieto celky sú rovnakého pôvodu a podobnej
geologickej stavby. Oba celky flyšového pásma zložené zo striedajúcich sa vrstiev ílovcov
a pieskovcov, vznikli horotvornými procesmi v starších treťohorách vyvrásnením
mohutných sedimentov tvoriacich dno morskej panvy. Mladším pohorím sú Vihorlatské
vrchy budované vulkanitmi a vulkanoklastikmi karpatského sopečného pásma. Najmä
južne situované vrchy od Sninského kameňa sú považované za kalderu bývalej sopky
aktívnej už pred 15 mil. rokmi. Po ukončenej sopečnej činnosti sa eróziou vytvorila
vyvýšenina Sninského kameňa ale aj ďalšie známe skalné útvary ako Janíčkova skala v
Jozefovej doline a Skalné mesto pod vrchom Nežiabec. V týchto miestach prebiehajúce
zosuvy spôsobili zahradenie viacerých dolín a tým aj vznik niekoľkých jazier –
predovšetkým známeho Morského oka, ale aj jazier Malé Morské oko, Kotlík, Ďurova
mláka, Podstavka a Hypkaňa, ktoré sú v rôznych štádiách prirodzeného zániku
zanášaním naplaveninami alebo zarastaním vegetáciou.
Ložiská nerastných surovín
V dotknutom území sa nenachádza žiadne ložisko rudných, nerudných surovín, ropy
alebo plynu. V katastrálnom území mesta sú zdroje stavebného kameňa – ťažia sa v
lokalite Hradisko.
Hydrologické pomery
Vodné toky
Z hydrologického hľadiska riešené územie mesta Snina patrí do hlavného povodia Bodrogu,
jeho základného povodia Laborca. Územie katastra odvodňuje rieka Cirocha, ktorá je
ľavostranným prítokom rieky Laborec, do ktorej vteká na východnom okraji mesta Humenné.
Na území mesta Snina v miestnej časti Tabla sa do rieky Cirocha vlieva Pčolinka. Riečka
Pčolinka priberá v k. ú. Snina dva väčšie potoky – Pichoňku a Dúbravský potok a niekoľko
menších miestnych potokov. Z väčších potokov, ktoré boli pomenované sa v k.ú. Snina
nachádzajú: Daľkovský potok, Brúsny potok, Bystrá, Dúbravský potok, Iľovnica, Magurický
potok, Malá bystrá, Malý Tarnovský potok, Pčolinka, Rovný potok, Sninský potok, Pichoňka,
Veľký Tarnovský potok a Tichá voda. Na svojom toku je rieka Cirocha z časti regulovaná, a
to jednak kaskádami (miestne označované ako splavy) v úseku od východného okraja mesta
Snina po most cez rieku Cirochu k miestnej časti Brehy a jednak reguláciou brehov v časti od
mosta cez rieku Cirocha k miestnej časti Brehy takmer po koniec mestskej časti Tabla. V
ostatných úsekoch rieka Cirocha, ale aj menšie riečky a potoky sú charakteristické
prirodzeným korytom s brehovou vegetáciou.
Vodné plochy
Z vodných plôch je možné spomenúť umelé vodné plochy v rekreačnej oblasti Rybníky, a to
Prírodný kúpací biotop, Veľký rybník a Mlynisko. V okrese Snina sa nachádza ešte VN Starina,
ktorá slúži na zásobovanie časti Prešovského a Košického kraja pitnou vodou. Regulácia
brehov, ale aj výstavba VN Starina významne ovplyvnili vplyv topenia snehu, alebo
prívalových dažďov a minimalizujú vznik povodní či prívalových vĺn.
V nasledujúcej tabuľke sú pre jednotlivé stanice s vyhodnocovaním prietokov uvedené
hodnoty priemerných mesačných prietokov, priemerného ročného prietoku, kulminačného
prietoku v danom roku ako aj doteraz najväčšieho zaznamenaného kulminačného prietoku (s
dátumom a hodinou výskytu), minimálneho priemerného denného prietoku ako aj doteraz
najmenšieho zaznamenaného priemerného denného prietoku (s dátumom výskytu).
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Podľa regionálneho geomorfologického členenia sa záujmové územie obce nachádza v
oblasti Nízke Beskydy, na rozhraní orografických celkov Laborecká vrchovina na severe a
Beskydské predhorie na juhu. Reliéf je prevažne tvorený fluviálnou rovinou v nive rieky
Cirocha. Nadmorské výšky nivy dosahujú 215 - 230 m n. m.

1.2

Horninové prostredie

Podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát je územie zaradené do
račianskobrezovského flyšu Nízkych Beskýd. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú
sedimenty kvartéru a paleogénneho podložia.
Kvartér je v záujmovom území zastúpený fluviálnymi holocénnymi hlinami, štrkmi a pieskami
údolnej nivy rieky Cirocha. Nivnú pokrývku tvorí vrstva hlinitých, hlinito- piesčitých a ílovitých
povodňových sedimentov. Predpokladaná mocnosť kvartéru je 6-8 m. Paleogén je zastúpený
magurskou jednotkou. Najstaršie v jednotke sú belovežské vrstvy (paleocén - str. eocén),
ktoré predstavujú drobnorytmický flyš, v ktorom sa striedajú nevápnité sivé a zelené ílovce
so siltovcami a jemnozrnnými pieskovcami. Vyšším členom sú zlínske vrstvy, pre ktoré sú
typické pevné, sivé vápnité ílovce, striedajúce sa s kremennými a drobovými pieskovcami.

1.2.1 Geomorfologické členenie
Geomorfologicky spadá riešené územie do severnej časti Vihorlatského pohoria a do južnej
časti Ondavskej vrchoviny v Nízkych Beskydách, medzi ktorými sa nachádza dolina Cirochy.
Katastrálne územie je charakterizované mierne až silne svažitým terénom, expozícia svahov
je prevažne severná a južná so sklonom 5 – 10 %. Kataster sa nachádza v Kataster sa
nachádza v nadmorskej výške 197 – 260 m n.m.

1.2.2 Geodynamické javy

Lokalita sa nachádza v stabilnom území aluviálnej nivy. V posudzovanom území nie je
dokumentovaný výskyt geodynamických javov.
Seizmicita územia
Seizmicita územia Podľa STN 73 0036 - seizmo - tektonickej mapy Slovenska záujmové
územie sa nachádza v oblasti s makroseizmickou intenzitou 6° stupnice MSK - 64. Seizmicita
územia Sniny je pri seizmickom zabezpečení objektov zanedbateľná.
Radónové riziko
Radón ako najvýznamnejší zdroj prírodného žiarenia si zasluhuje prvoradú pozornosť
spomedzi rádioaktívnych prvkov. Radón a jeho dcérske produkty spôsobujú približne polovicu
radiačnej záťaže obyvateľstva. Sprostredkovateľmi prenosu radónu z hornín do atmosféry sú
pôda, vzduch alebo voda v horninách. Radón v prírode je zastúpený troma rádionuklidmi Rn222, Rn-219 a Rn-220. Rádionuklid Rn-222 s polčasom rozpadu 3,82 dňa má najväčší podiel
na ožiarení človeka.
Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská Nová
Ves, 1992) sa v širšom území vyskytujú prevažne oblasti s nízkym a so stredným radónovým
rizikom. V rámci dotknutého územia sa oblasti s vysokým radónovým rizikom nenachádzajú.
Vlastná lokalita zámeru sa nachádza v prechodovom pásme území s nízkym radónovým
rizikom.

1.2.3 Ložiská nerastných surovín
Priamo ani v kontakte s posudzovanou lokalitou sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín.
V blízkosti sa nachádza známe ložisko stavebného kameňa v obci Zemplínske Hámre.
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1.2.4 Stav znečistenia horninového prostredia

Vplyvy geologických faktorov na životné prostredie sú systematicky sledované MŽP SR. Je
vypracovaný „Čiastkový monitorovací systém Geologické faktory“ ako súčasť
monitorovacieho systému životného prostredia Slovenskej republiky. V úzkej súčinnosti je
vypracovaná aj Koncepcia rezortného informačného systému. Ku kontaminácii horninového
prostredia môže dôjsť zo vzduchu, vody i odpadov. Aj napriek antropickému vplyvu človeka,
základné makroformy reliéfu ostali podstatným spôsobom nenarušené, mikroformy však
prešli pomerne zložitým, človekom organizovaným vývojom. Ide predovšetkým o rôzne
depresné tvary, ktoré sú predstavované štrkoviskami, pieskoviskami, hliniskami, zárezmi
komunikácií a kanálov. S ohľadom na charakter územia a spevnených povrchov nie je
pravdepodobnosť kontaminácie ropnými produktmi.

1.3

Pôdne pomery

Riešený kataster v prevažnej miere zodpovedá v krajinnej štruktúre priestoru
poľnohospodárskej krajiny územia je bez výrazných plôch vyššej zelene. V území prevládajú
orné pôdy. Orné pôdy v sklone nad 70 prejavujú silne znaky pôdnej erózie. Katastrálne
územie obce je charakterizované ako poľnohospodárska krajina s prevahou orných pôd.
Severná časť územia spadá do Laboreckej vrchoviny, južná časť spadá do Beskydského
predhoria – Humenské Podolie.
Na geologickej výstavbe riešeného územia sa podieľajú tieto geologické útvary
• Paleogén– sú prezentované stredným eogénom – ílovcami
• Štvrťohory – kvartér – sú zastúpené pleistocénnymi proluviálnymi štrkovitými sedimentmi a
deluviálnymi sedimentmi súdržných zemín.
Proluviálne štrky boli vyplavované do kotliny prívalovými vodami horských potokov v období
kvartéru Prevažnú časť zastavaného územia je pomerne rovnaký vrstevný sled kvarterných
sedimentov . Vrchná vrstva do hĺbky 0,6 – 1 m je tvorená súdržnými sedimentami ílovitých
až ílovito-piesčitými, pod ňou je vrstva hrubozrnných štrkov lokálne s ílovitou až hlinitou
výplňou s mocnosťou 5 – 6 m. Ustálená hladina spodnej vody pod rastlým terénom je 0,6 m.
Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou
Pôdy v k.ú. Snina patria do kategórie relatívne čistých a nekontaminovaných pôd. Limitné
hodnoty obsahu rizikových prvkov v pôde sú stanovené v rozhodnutí Ministerstva
pôdohospodárstva SR č. 531/1994. Poľnohospodársku degradáciu predstavuje hlavne zmena
pôdnej štruktúry, narušenie pôdneho profilu, utláčanie, orba a vnášanie cudzorodých
chemických látok. Zavedenie veľkoblokového intenzívneho systému hospodárenia,
odstránením nežiaducej vegetácie, zhutnením a používaním umelých hnojív a pesticídov
radikálne zmenilo retenčnú schopnosť pôd, urýchlilo povrchový a podpovrchový odtok vody a
živín a vystavilo pôdu zvýšenému vplyvu vetra. Z hľadiska chemickej kontaminácie sa tu
výraznejší zdroj nenachádza. Do úvahy prichádzajú regionálne vplyvy (kyslé dažde) a
kontaminácia z dopravy a poľnohospodárskej výroby. Znečistenie látkami produkujúcimi
rádioaktívne žiarenie v hodnotenej oblasti zistené nebolo. Okrem uvedeného sa väčšia
kontaminácia pôd v sledovanom území nezistila.

1.4

Klimatické pomery

1.4.1 Teplota
Územie údolia rieky Cirocha možno na základe klimatických charakteristík zaradiť do teplej
oblasti s teplým, mierne vlhkým okrskom s chladnou zimou T7 (klimatické znaky – priemerná
januárová teplota < -3 0C, Iz = 0 až 60). Beskydské predhorie a podhorské a nižšie položené
horské územie pohoria Vihorlat možno na základe klimatických charakteristík zaradiť do
mierne teplej oblasti reprezentovanej mierne teplým, mierne vlhkým, pahorkatinovým až
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vrchovinovým okrskom M3 (klimatické znaky - priemerná júlová teplota > 16 0C, počet
letných dní < 50, Iz = 0 až 60, okolo 500 m.n.m.) a mierne teplým, veľmi vlhkým,
vrchovinovým okrskom M7, (priemerná júlová teplota > 16 0C, počet letných dní < 50, Iz >
120, prevažne nad 500 m.n.m.). Najvyššie vrcholové polohy pohoria Vihorlat plošne
zahŕňajúce i hrebeňovú oblasť Sninského kameňa a Nežabca možno zaradiť do chladnej
oblasti reprezentovanej mierne chladným okrskom C1 (klimatické znaky – priemerná júlová
teplota > 12 0C až < 16 0C). Z hľadiska klimaticko – geografických typov možno vymedzené
riešené územie zaradiť k typu podhorskej klímy, subtypu mierne chladnej klímy plošne
zaberajúcej horské územie pohoria Vihorlat i subtypu teplej klímy plošne zaberajúcej oblasť
Beskydského predhoria a k typu kotlinovej klímy, subtypu mierne teplej klímy plošne
zaberajúcej údolie rieky Cirocha a najnižšie položené polohy Beskydského predhoria.
Obrázok č. 3: priemerná denná teplota vzduchu, monitorovaná stanicou SHMU 2015

Zdroj : SHMÚ

Obrázok č. 4: maximálne a minimálne teploty vzduchu, monitorované stanicou SHMU 2015

Zdroj : SHMÚ
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1.4.2 Zrážky

Z hľadiska ročného chodu zrážok vo vymedzenom záujmovom území maximum zrážok
pripadá na mesiace jún a júl, minimum zrážok spravidla na mesiace február a marec. Z
hľadiska priemerných ročných hodnôt klimatického ukazovateľa zavlaženia v časovom období
rokov 1961 – 1990 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) v najnižších okrajových
polohách Beskydského predhoria boli zaznamenané hodnoty vyššie uvedeného ukazovateľa
od –100 do – 200 mm, v samotnom pohorí Vihorlat boli zaznamenané hodnoty od –200 do –
400 mm v jeho nižších horských polohách a od –400 do –600 mm vo vrcholových polohách,
pričom v celom takto vymedzenom území sa prejavuje nadbytok zrážok. Z hľadiska
priemerných ročných hodnôt radiačného indexu sucha (B0 /L . R, B0 – celková bilancia
žiarenia, L - skupenské teplo vyparovania, R – atmosférické zrážky) v časovom období rokov
1961 – 1990 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) prevládajú v závislosti od nadmorskej
výšky hodnoty od 1,00 do 0,75 v Beskydskom predhorí a od 0,75 do 0,50 v samotnom pohorí
Vihorlat, pričom v klimatickej stanici Humenné mimo vymedzeného záujmového územia bola
zaznamenaná hodnota indexu 1,07. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou v časovom
období rokov 1961 – 1990 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa vo vymedzenom
riešenom území v závislosti od nadmorskej výšky pohyboval v jeho severnej okrajovej časti
tvorenej Beskydským predhorím v intervale od 60 do 80 dní, v naň plošne nadväzujúcich
nižších horských polohách pohoria Vihorlat v intervale od 80 do 100 dní a v najvyšších
vrcholových polohách v intervale od 100 do 120 dní. Priemerná výška snehovej pokrývky na
klimatickej stanici Kamenica nad Cirochou nachádzajúcej sa v nadmorskej výške 176 m.n.m.
dosiahla v časovom období rokov 1961 – 1990 10,5 cm. Absolútne mesačné maximum
zrážok (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa vo vymedzenom riešenom území v
časovom období rokov 1951 – 2000 pohybovalo v závislosti od nadmorskej výšky v intervale
od 250 do 300 mm v údolí rieky Cirocha, v intervale od 300 mm do 350 mm v Beskydskom
predhorí a v najnižších okrajových polohách pohoria Vihorlat a v intervale od 350 do 400 mm
vo vyššie položených svahových a vrcholových polohách tohto pohoria.
Obrázok č. 5: zrážková charakteristika, monitorované stanicou SHMU 2015

Zdroj : SHMÚ
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Obrázok č. 6: kumulatívny úhrn zrážok, monitorované stanicou SHMU 2015

Zdroj : SHMÚ

1.4.3 Veternosť

Vo vymedzenom riešenom území prevláda severojužné prúdenie vzduchu, pričom určitý
vplyv na smer tohto prúdenia majú i miestne orografické pomery. Z hľadiska ročných
priemerov smeru a rýchlosti vetra v rámci časového obdobia rokov 1961 – 1990 (Atlas
krajiny Slovenskej republiky, 2002) na klimatickej stanici Kamenica nad Cirochou výrazne
prevláda bezvetrie (>40%), podstatne menej potom prevláda vietor severného a južného
smeru. Predmetná meteorologická stanica sa nachádza v silne inverznej polohe údolia rieky
Cirocha (nadmorská výška 175 m n. m.) a nereprezentuje veterné pomery prevažnej časti
vymedzeného riešeného územia nachádzajúceho sa v podstatne vyšších nadmorských
výškach pohoria Vihorlat vrátane Beskydského predhoria.
Obrázok č. 7 : trvanie slnečného svitu, monitorované stanicou SHMU 2015

Zdroj : SHMÚ

Na základe orografických pomerov však predpokladáme podstatne nižší výskyt bezvetria a
inverzných situácií a dominantný výskyt vetra severného a južného smeru. Z hľadiska
zaťaženosti územia prízemnými inverziami existujú silne inverzné polohy v údolí rieky Cirocha
až po zriedkavo inverzné polohy najvyšších vrcholov pohoria Vihorlat.
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1.5

Ovzdušie

1.5.1 Emisie základných znečisťujúcich látok
Emisie základných znečisťujúcich látok zaznamenávali od roku 1990 postupný pokles.
Príčinou uvedeného trendu je v prípade samotnej obce predovšetkým pokles chovu dobytka
a pokles spotreby energie, sprievodnými faktormi sú prijatie novej environmentálnej
legislatívy na úseku ochrany ovzdušia, nahrádzanie menej ušľachtilých palív (hnedé uhlie,
vykurovací olej) zemným plynom, povinné používanie trojcestných katalytických konvertorov
pre všetky nové aj importované staršie osobné motorové vozidlá a používanie bezolovnatého
benzínu. Významným ekonomickým nástrojom ochrany ovzdušia sa stáva postupná
liberalizácia cien palív a energie. Významne poklesla úroveň klasického znečisťovania
ovzdušia (spaľovacie procesy, priemysel), naopak narastalo automobilové znečisťovanie
ovzdušia a s tým súvisiace koncentrácie prízemného ozónu. U všetkých základných
znečisťujúcich látok s výnimkou oxidov síry v okrese Snina bol v časovom období rokov
2002-2004 zaznamenaný všeobecný trend rastu v množstvách emisií. Najvýraznejší rast bol
zaznamenaný v prípade emisií oxidu uhoľnatého a tuhých znečisťujúcich látok, kým v
prípade emisií oxidov dusíka bol tento nárast iba mierny.

1.5.2 Emisie skleníkových plynov

Dominantné postavenie z hľadiska celkového množstva emitovaných škodlivín majú emisie
oxidu uhličitého (CO2). Najvýznamnejším zdrojom CO2 je spaľovanie a transformácia
fosílnych palív predovšetkým pri výrobe tepla, ktoré vo všeobecnosti predstavujú viac ako
95% celkových antropogénnych emisií CO2.

1.5.3 Emisná situácia

Lokálne znečistenie ovzdušia je výsledkom emisií z blízkych stacionárnych zdrojov znečistenia
a výrazného príspevku emisií z mobilných zdrojov reprezentovaných predovšetkým
automobilovou dopravou.

1.6

Voda

Vodný potenciál regiónu tvoria povrchové vody povodia rieky Cirochy s hlavným prítokom
Pčolinkou a ich prítokmi a tiež potenciál podpovrchových vôd, ktoré predstavujú podzemné a
pôdne vody.

1.6.1 Povrchové vody
Územie patrí do úmoria Čierneho mora. Hlavnou odvodňovacou tepnou v katastrálnom území
je rieka Cirocha, ktorá priberá jednotlivé vodné toky, pritekajúce zo severu z Ondavskej
vrchoviny a z juhu z Vihorlatského pohoria. Povodie Cirochy má plochu 499,813 km2 a po
50,6 km sa vlieva do Laborca. Základ hydrografickej siete tvorí Cirocha s prítokmi,
rovnomerne rozdelenými po celom území, ktoré odvádzajú prebytočné povrchové a prívalové
vody z územia.
Z hydrologického hľadiska posudzované územie patrí do čiastkového povodia Bodrogu s
hydrologickým číslom 4-30 a základného povodia Laborec pod Cirochou s hydrologickým
číslom 4- 30-03. Pre povodie Cirochy je typickým tvarom perovitá sieť. Najbližšia vodomerná
stanica je stanica č. 9170 Snina /Cirocha umiestnená v rkm 23,30 umiestnená v intraviláne
Sniny.

1.6.2 Vodné nádrže
V záujmovom území sa nenachádzajú schválené vodné nádrže.
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1.6.3 Podzemné vody

Do posudzovaného územia zasahujú dva hydrogeologické rajóny QP 097 Paleogén a kvartér
povodia Laborca po Brekov a V 100 Neovulkanity Vihorlatských vrchov (Šuba, J. a kol. 1984).
QP 097 Paleogén povodia Laborca po Brekov. Rajón je skoro výlučne budovaný
paleogénnymi a vrchnokriedovými flyšovými horninami. V nepatrnom rozsahu vystupujú
neogénne sedimenty v jeho južnej časti v podhorí Vihorlatu a v bradlovom pásme flyšoidné a
slienité horniny kriedy. Okrem pieskovcov magurského typu čergovskej jednotky, tvoria
ostatné hydrogeologicky priaznivé horniny len úzke pruhy v málo zvodnených ílovcových
alebo ílovocovo – pieskovcových drobnorytmických vývojoch. Hlavným faktorom
podmieňujúcim priepustnosť uvedených typov flyšových hornín je ich porušenosť. Porušenie
v zóne zvetrávania siaha do hĺbky 40 m. Vytvára sa tu plytký obzor podzemnej vody, ktorý je
odvodňovaný buď priamo do údolných náplavov, alebo prameňmi v záveroch dolín, resp. na
styku s podložnými ílovcami. Výdatnosť prameňov je pomerne nízka, obyčajne len do 0,5 l/s.
K väčšiemu sústreďovaniu podzemnej vody dochádza pri rozsiahlejšom porušení na
tektonických líniách. Významnejšie pramene vystupujú obyčajne na eróznej báze, alebo na
styku s podložnými ílovcami. Tento typ prameňov dosahuje výdatnosť 1-2 l/s aj vyššiu. Časť
rajónu v rámci posudzovaného územia je hydrogeologicky málo významná s využiteľným
množstvom podzemných vôd < 0,49 l.s-1.km-2. V 100 Neovulkanity Vihorlatských vrchov
Rajón je budovaný vulkanickými horninami prevažne andezitmi rôzneho petrografického
typu, ktoré sa striedajú s vulkanoklastickými horninami. Charakter a stupeň zvodnenia hornín
je premenlivý a závisí od priepustnosti hornín a od možnosti infiltrácie zrážkových vôd.
Najlepšie priepustné sú kupoly a prúdy vrchnej vulkanickej etáže (napr. Fetkov – Motrogon –
Vihorlat). Vulkanoklastické horniny sú mál priepustné a zvodnené, čo je podmienené tmelom
(jemnozrná popolovina) a sekundárnymi. Dotknuté územie spadá do centrálnej časti
obmedzenej z východu remetským zlomom. Prevažujú tu efuzívne horniny a ich intenzívne
porušenie pozdĺž zlomov vytvára priaznivé podmienky pre obeh a akumuláciu vôd. Prevažná
časť podzemných vôd vystupuje priamo do potokov, len menšia časť vyviera v prameňoch.
Časť rajónu v rámci 11 posudzovaného územia je hydrogeologicky málo významná s
využiteľným množstvom podzemných vôd 0,50-0,99 l.s-1.km-2.
V území sa vyskytujú dva typy podzemných vôd: prevažne puklinového pôvodu vo
Vihorlatskej hornatine a pórového pôvodu v aluviálnych náplavoch Cirochy. Kvalita
podzemných vôd sa v území v rámci celoslovenského monitoringu sleduje len v rámci
komplexu riečnych náplav Cirochy. Hlavnými zdrojmi znečistenia v povodí sú splaškové i
priemyselné odpadové vody a následná infiltrácia znečistených povrchových vôd do
aluviálnych náplavov. Kvalitu povrchových a podzemných vôd nemalou mierou zhoršuje
znečistenie z poľnohospodárstva.

1.6.4 Termálne a minerálne pramene
V katastrálnom území obce sa nenachádzajú termálne pramene ani významné minerálne
pramene.

1.7

Biota

1.7.1 Flóra a vegetácia
Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, J. in Atlas SSR 1980) patrí posudzované
územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej
flóry (Praecarpaticum), fytogeografického okresu Vihorlatské vrchy. Predkladaná
charakteristika rekonštruovanej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol., Maglocký, 2002)
ukazuje, že v riešenom území a jeho širšom okolí boli mapované tieto jednotky:
U – jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdý luh)
Fs – podhorské bukové lesy
F – bukové a bukovo-jedľové lesy
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Jm – javorové lesy v horských polohách
Al – jelšové lesy na nivách podhorských a horských tokov
C – dubovo – hrabové lesy karpatské

1.7.2 Fauna
Podľa zoogeografického členenia Slovenska (Čepelák, J. in Atlas SSR 1980) patrí
posudzované územie do oblasti Východné Karpaty, východobeskydského obvodu,
vihorlatského okrsku. Cez územie prebieha viacero hraníc areálov rozšírenia niektorých
druhov živočíchov a vyskytuje sa tu aj niekoľko typických prvkov západokarpatských a
východokarpatských elementov. Z hľadiska zoogeografického zloženia fauny sa na území
vyskytuje pestrá paleta živočíšnych druhov v malom odeurosibírskej zložky cez druhy
európskeho rozšírenia, boreoalpínske, boreomontánne až po východoeurópske druhy
listnatých lesov.
V zastavaných častiach mesta z kvantitatívneho hľadiska tu dominujú druhy ako vrabec
domový (Passer domesticus), belorítka (Delichon urbica), lastovička domová (Hirundo
rustica), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), žltochvost domový (Phoenicurus
ochruros), havran čierny (Corvus frugilegus), straka (Pica pica) alebo drozd čierny (Turdus
merula). Cicavce (Mammalia) sú tu zastúpené iba v minimálnej miere. Ojedinele tu zachádza
jež východoeurópsky (Erinaceus concolor) a krt (Talpa europaea).
Biotop staršej individuálnej zástavby charakterizujú synantropné druhy vtákov ako je
lastovička (Hirundo rustica), belorítka (Delichon urbica), žltochvost domový (Phoenicurus
ochruros), vrabec domový (Passer domesticus), adaptované hniezdením na obytné domy.
Ornitocenóza v pridomových záhradách a v záhradkárskych osadách závisí od stupňa a
intenzity obhospodarovania. Bohatšie je v záhradách so starými, vysokokmennými stromami.
Vzhľadom na okolité prostredie je však obohatené o druhy dolietajúce za potravou z okolia,
napr. vrany (Corvus corone) a drobné spevavce. Biotop priemyselných areálov (posudzovaná
stavba sa vykonáva v priemyselnom areáli) a sídlisk hromadnej bytovej zástavby predstavujú
zastavané územia s menším priestorom pre zakladanie záhrad, okrasných alebo parkových
plôch. Malé trávnaté plôšky pred budovami, resp. medzi jednotlivými stavbami, nebudú ani v
budúcnosti poskytovať živočíchom vhodný biotop. Pravdepodobne sa tu budú vyskytovať len
niektoré druhy hmyzu žijúce v obytných priestoroch (pavúky, mravce a pod.) a niektoré
druhy vtákov (belorítka, žltochvost a i.).
V zmysle § 6, ods.3 a §28 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a
Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. konkrétna lokalita nepredstavuje z hľadiska živočíšstva
žiadny významný biotop európskeho alebo národného významu.

1.8

Chránené územia

1.8.1 Ochranné pásma
Chránené územia
V hodnotenom území sa žiadna zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyššie
stanovená kategória chránených území nevyskytuje. V celom rozsahu riešeného územia sa
uplatňuje 1. stupeň ochrany. Na severe od posudzovanej lokality sa nachádza hranica
chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Laborecká vrchovina a na juh od posudzovanej lokality
sa nachádza hranica chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Vihorlatské vrchy, ktoré patria do
sústavy NATURA 2000.
V rámci situovania zariadenia sa teda nenachádzajú osobitne chránené územia ochrany
prírody.
Z hľadiska biodiverzity v riešenom území, nie sú žiadne významnejšie genofondové plochy,
okrem vzdialených brehových, krovitých a trávnatých porastov pri Ciroche.
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Obrázok č. 8: Chránené územia

Na priamo dotknutom území neboli zaznamenané osobitne chránené alebo vzácne druhy
rastlín ani živočíchov, ani chránené stromy.
Tabuľka č. 3: Chránené územia v blízkom okolí
Kateg.
Výmera
Rok vyhl.
m2

Ev.č.

Názov

516

Čierný
potok
Podstávka

PP

27 642

1988

NPR

259 100

1980

PR

21 375

1980

620

Ďurová
mláka
Motrogon

NPR

606 300

1980

619

Morské oko

NPR

1 084 800

1984

576

Jedlinka

PR

350 400

1988

1063

PR

379 300

1990

863

Baba pod
Vihorlatom
Pod Tŕstím

PR

74 000

1993

707

Vihorlat

NPR

508 900

1986

679

Sninský
kameň
Grúnik
Havešová
Uličská
Ostrá
Rožok

PP

16 200

1982

PR
NPR
PR

46 000
1 713 200
252 400

1982
1964
1993

ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP
S-CHKO
Vihorlat
ŠOP - S- NP Poloniny
ŠOP - S- NP Poloniny
ŠOP - S- NP Poloniny

NPR

671 300

1965

ŠOP - S- NP Poloniny

646
528

557
540
868
665
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Spravujúci orgán

683
851
687
496
684
663
645
855
1133
666
699
549
866

Stinská
Borsučiny
Stužica
Bahno
Stinská
slatina
Jarabá skala
Pod Ruským
Gazdoráň
Rorsukov
vrch
Ruské
Udava
Hostovické
lúky
Šípková

NPR
PR
NPR
PR
PP

907 800
837 200
7 614 900
27 800
27 600

1986
1993
1908
1980
1988

ŠOP
ŠOP
ŠOP
ŠOP
ŠOP

-

SSSSS-

NP
NP
NP
NP
NP

Poloniny
Poloniny
Poloniny
Poloniny
Poloniny

NPR
NPR
PR
PR

3 599 400
111 412
173 000
146,7928

1964
1988
1993
2016

ŠOP
ŠOP
ŠOP
ŠOP

- S- NP Poloniny
- S- NP Poloniny
- S- NP Poloniny
– S - Poloniny

PR
PR
PR

14 614
3 919 800
46 861

1988
1982
1980

ŠOP - S- NP Poloniny
ŠOP - S- NP Poloniny
ŠOP - S- NP Poloniny

PR

1 563 200

1993

ŠOP - S- NP Poloniny

Zdroj : ŠOP SR

1.8.2 Chránené vtáčie územia

Chránené vtáčie územia a ostatné chránené územia a ich ochranné pásma a zóny sú
súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území. Biotopy druhov vtákov európskeho
významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno v zmysle § 26 zákona č. 543/2002 Z.
z. vyhlásiť za chránené vtáčie územia. Vo Vestníku MŽP SR, čiastka 4/2003, bol zverejnený
národný zoznam navrhovaných vtáčích území.
NATURA 2000 je sústava chránených území tvorená tzv. SPA územiami (Special protection
areas) vyhlasovanými podľa smernice o vtákoch a tzv. SAC územiami (Special areas of
conservation) vyhlasovanými na základe smernice o biotopoch.
Cieľom sústavy je zabezpečiť ochranu vybraným typom biotopov, živočíchom a rastlinám,
ktoré sú na území členských štátov Európskej únie vzácne alebo ohrozené.
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo navrhovaných
území európskeho významu, chránených vtáčích území a súčasnej sústavy chránených
území. Priamo do územia určeného v zámere, z chránených území nezasahuje žiadne ale v
okolí navrhovanej činnosti sa nachádza na severe od posudzovanej lokality chránené vtáčie
územie Laborecká vrchovina a na juh od posudzovanej lokality chránené vtáčie územie
Vihorlatské vrchy, ktoré patria do sústavy NATURA 2000. Navrhovanou výstavbou nebudú
ovplyvnené žiadne chránené územia a iné prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v
širšom okolí dotknutého územia.
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Obrázok č. 9: Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území

Posudzované územie sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany prírody a krajiny v
zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov. Navrhovaný zámer negatívne neovplyvní v priebehu realizácie a užívania stavieb
žiadne chránené územia a iné prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v širšom okolí
dotknutého územia, ale naopak realizáciou navrhovaného zámeru sa zabezpečí ochrana
chránených území v okolí dotknutého územia.

1.8.3 Vodohospodársky chránené územia
Do riešeného územia nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené územie v zmysle NV SR
č. 13/1987 Zb. v znení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

2.

Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

2. 1

Štruktúra krajiny a využitie územia

Štruktúra dotknutého územia nesie črty zastavaného územia s dominanciou zastavaných
plôch so sprievodnými líniovými prvkami miestnych a obslužných komunikácií. Dominantné
postavenie majú priemyselné a obslužné areály. Recesívne sú zastúpené prvky zelene.
Nakoľko širšie dotknuté územie zahŕňa intravilán mesta Snina, tak štruktúra územia je daná
zastavanými plochami so striedaním sa s plochami technickej infraštruktúry, verejnej a
parkovej zelene.

2.2

Prvky územného systému ekologickej stability

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
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biocentrum bol stupeň zachovalosti, prirodzenosti a reprezentatívnosti zoo – zložky ako aj
územná rozloha. Regionálny ÚSES dotvárajú biokoridory spájajúce medzi sebou biocentrá
spôsobom umožňujúcim migráciu organizmov, aj keď jeho časť nemusí poskytovať trvalé
existenčné podmienky. Pojem migrácia nezahŕňa len pohyb živočíšnych jedincov, pohyb
rastlinných orgánov schopných vyrásť do novej rastliny, ale aj výmenu genetických
informácií v rámci populácií a pod. Týmto všetkým sa biokoridor stáva dynamickým prvkom,
ktorý zo siete izolovaných biocentier vytvára vzájomne sa ovplyvňujúci územný systém.
Kostra ÚSES je tvorená systémom biokoridorov a biocentier.
Regionálny ÚSES dotvárajú biokoridory spájajúce medzi sebou biocentrá spôsobom
umožňujúcim migráciu organizmov.
Žiadny prvok kostry ÚSESu sa priamo v dotknutom území nenachádza.
Nadregionálny biokoridor Vihorlat - Poloniny
Zaberá v k. ú. Snina územie CHKO Vihorlat. Tento biokoridor priestorovo spája dva
geomorfologicky odlišné celky a vytvára tak most medzi Západokarpatskou a
Východokarpatskou biotou.
Regionálny biokoridor Cirochy a Pčolinky
Je tvorený telesami riek a ich obojstranným brehovým porastom. Ekosystémy porastu tvoria
spoločenstvá lužných lesov nížinných (Ulmenion), s výskytom dominantnej Salix Alba a Alnus
incana. Tento hydrický biokoridor ma rôznu šírku, na mnohých miestach dochádza k jeho
devastácii. K regionálnemu biokoridoru patria aj priľahlé aluviálne lúky.
Biokoridor je významný predovšetkým po zoologickej stránke ako ťahová cesta vtákov s
výskytom viacerých druhov rýb.
Regionálne biocentrum Brusné, Dzedovo a Vinica
Tvoria ho viaceré lesné spoločenstvá dominujúcimi dubovo-karpatskými lesmi (Carici pilosaeCarpinetum). Mimoriadnu pozornosť a ochranu si tu zasluhuje spoločenstvo dubových
subxerotermofilných lesov (Quercion pubescenti-petraeae),s výskytom mnohých teplomilných
druhov rastlín. Biocentrum je zároveň významným hniezdiskom chránených a ohrozených
druhov vtákov.
Regionálne biocentrum Magurica
Tvoria ho viaceré lesné spoločenstvá dubovo karpatských lesov (Carici pilosae-Carpinetum) a
bukových kvetnatých lesov podhorských (Eu-Fagenion p.p. min.). Významné hniezdisko pre
dravé vtáky a sovy.
Regionálne biocentrum Brúsny potok – Markov
Zasahuje malou časťou do južného cípu k. ú. Snina. Tvorí enklávu starého bukového porastu
s významnou avifaunou – bocian čierny (Ciconia nigra), sokol lastovičiar (Falco subbuteo),
výskyt užovky stromovej.
Miestne biocentrum rybník Mlynisko
Umelo vytvorený rybník na chov rýb. Významný z hľadiska rozmnožovania vtákov a
obojživelníkov.
Miestne biocentrum – Veľký rybník
Najväčšia vodná plocha v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky. V jarnom období predstavuje
významnú lokalitu pre rozmnožovanie chránených druhov obojživelníkov.
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Miestny biokoridor - Tretia Jaruha
Menší potôčik s veľmi dobre vyvinutými brehovými porastami a s dobrou stromovou i
krovitou zelenou., zarastené strže vybiehajúce do potôčika, vzácne druhy živočíchov: Asio
otux, Crex crex.
Miestne biocentrum - Park
Pozostatky historického parku vo voľno - krajinárskom štýle s výskytom viacerých domácich
a cudzokrajných drevín, pôvodných lúčnych biocenóz a zvyšku rybníka.
Miestny biokoridor - potok Bystrá
Vodný tok s vyvinutým brehovým porastom s dominantnou jelšou (Alnus incana, Aglutinosa).
Významný z hľadiska výskytu vzácnych druhov rýb a vtákov.
Miestny biokoridor – Tichá - Giglovo
Vodný tok s vyvinutým brehovým porastom s dominantnou jelšou (Alnus incana, A.
glutinosa) a priľahlými dubovo-karpatskými lesmi (Carici pilosae-Carpinetum) na svahoch
Giglova. Významný z hladiska výskytu vzácnych druhov machorastov, papradí a vyšších
rastlín.
Miestne biocentrum – Hradisko
Náhradné lesné spoločenstvá hrabín lesmi (Carici pilosae-Carpinetum aegopodietosum) s
výskytom vzácnych druhov rastlín.
Miestne biocentrum - Viničná hora
Bukové lesy vápnomilné, dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy s výskytom
vzácnych druhov rastlín. Komplex tohto biotopu vytvára miestny cintorín a ovocný sad s
lúčkami a krovinatým okrajom lesa. Cintorín je aj zimoviskom plazov (Elaphe longissima).
Miestne biocentrum – Park 1.Mája
Miestne biocentrum – Park pri Vihorlate

Genofondové lokality v k. ú. Snina tvoria:
Lokalita Brusne, Dzedovo Vinica
Lesné porasty predstavujú významné refúgium pre 60 pôvodných chránených druhov vtákov
národného významu a 18 druhov európskeho významu.
Lokalita Škuratkovo
Xerotermné lúky na hranici lesa sú významnými výskytovými lokalitami plazov národného a
európskeho významu ( Mortis religiouse, Elephe Longissimo, Cororella austriaca, Lacerta
agilis, a iné).
Alúvium Cirochy
Hniezdisko a výskyt vtákov národného i európskeho významu (Alcedo atthi, Crex crex
Actitisnypoleucons, Calidris Alpina, Anab acuta, a iné).
Lokalita Na harbiku pri Cerepani
Výskyt národne významného druhu Diphasiastrum complanatum (Plavúnik sploštený).
Lokalita Hradisko
Výskyt Waldsteinie kuklíkovej (Waldsteinia geoides).
Strana 28 z 54

Lokalita Mlynisko
Rybníkové a mokraďové spoločenstvá.
Lokalita Tichá - Bystrá
spoločenstvo jelše sivej s perovníkom pštrosím (Mattencia struthiopteris).
Uvedené lokálne biocentrá a biokoridory sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od územia
zámeru. Prvky európskeho významu sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od
plánovaného zámeru výstavby a nebudú ovplyvnené ich územia. Pri zachovaní prevádzkovej
disciplíny a hlavne dodržovania prevádzkových pokynov vo všetkých aspektoch je možno
konštatovať, že funkcie priliehajúcich zložiek ÚSES nebudú negatívne ovplyvňované.

3.

Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno-historické
hodnoty územia

Vývoj počtu obyvateľov v meste Snina sleduje celkový demografický trend v podobných
mestách na Slovensku. V porovnaní obdobia 1990/1980 došlo k nárastu počtu obyvateľov až
o vyše 30 %, v období 2000/1990 nárast už nedosahoval ani 10%, v roku 2004 oproti roku
2000 došlo k miernemu poklesu obyvateľov o 1,1 %.
V období rokov 1996 – 2000 došlo k poklesu prirodzeného prírastku obyvateľov o 43 %,
priemerný vek sa zvýšil z 30 na takmer 32 rokov a tiež index starnutia obyvateľstva z 39,8
na vyše 50. Pokles prírastku obyvateľstva je v menšej miere zapríčinený prirodzeným
prírastkom novonarodených detí a v oveľa väčšej miere odlivom obyvateľstva - migráciou.
Rapídne zvýšenie indexu starnutia populácie za obdobie posledných 5 rokov svedčí o odlive
predovšetkým mladšej populácie. Dá sa predpokladať, že vytvorením pracovných príležitostí
dôjde k zmierneniu klesania celkového prírastku obyvateľstva a tiež k zmierneniu starnutia
populácie.
Najväčší počet obyvateľov je slovenskej národnosti (86,78%), z menšín prevláda rusínska
(5,84%), ukrajinská (2,51%) a rómska menšina (1,86%). Z hľadiska náboženského
vierovyznania prevládajú rímskokatolícke (56,03%), gréckokatolícke (19,21%) a pravoslávne
vyznanie (13,59%).
V súčasnosti je v meste Snina stagnujúci trend vývoja počtu obyvateľov. K roku 2015 bolo
evidovaných 21 325 obyvateľov.

3. 1

Kultúrnohistorické hodnoty

Z archeologických nálezov možno predpokladať, že v údolí rieky Cirocha žili ľudia už v staršej
dobe kamennej. V 15. – 16. storočí nastala na tomto území tzv. Valašská kolonizácia
Ruthénmi – Rusínmi, pastiersko-roľníckym ľudom. Vtedy vznikla aj Snina, spočiatku ako
osada založená na zvykovom práve. Od roku 1321 až do roku 1684 vládol v Snine rod
Drugethovcov zo Salerma pri Neapole. Po smrti Žigmunda Drugetha sa stala majiteľkou
sninského panstva jeho dcéra Klára van Zichy a neskôr jej dcéra Terézia van Dernáthová,
ktorá dala v Snine v roku 1781 postaviť murovaný kaštieľ namiesto pôvodného dreveného.
Jej piati synovia predali po jej smrti v roku 1799 celý majetok podnikateľovi z Gemera –
Jozefovi Rhollovi, ktorého potomkovia zveľaďovali tento kraj až do roku 1857. Za tento
krátky čas sa postarali o vybudovanie železiarne v roku 1809 v Jozefovej doline, v ďalších
rokoch bola v jej blízkosti vystavaná celá osada Jozefove Hámre (dnes Zemplínske Hámre),
kde sa usádzali aj nemecké rodiny. Od roku 1839 sa v Snine konali štyrikrát ročne tradičné
jarmoky, ktoré znamenali rozvoj obchodu a remesiel. V roku 1841 bola v Jozefovej doline
postavená aj zlieváreň, v ktorej bola odliata aj známa socha Herkula pri Sninskom kaštieli. V
čase hospodárskej krízy v roku 1873 železiarne úplne zanikli, život obyvateľov Sniny a okolia
sa rapídne zhoršil a nastalo hromadné sťahovanie do USA, Kanady a západnej Európy.
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Už v roku 1912 bola postavená železničná trať Humenné – Stakčín a priamo v Snine bola
vybudovaná nová píla spracúvajúca ročne takmer 15 000 m3 drevnej hmoty. Po vojne bola
postavená vo Vihorlatských vrchoch úzkokoľajová železnica na dopravu dreva.
Cestné komunikácie boli budované v rokoch 1932 – 1933. Pôvodný drevený most cez rieku
Cirocha bol v roku 1935 vymenený za železobetónový. Pred druhou svetovou vojnou bola
sociálna situácia obyvateľov mesta Snina už prijateľnejšia, hospodárskemu rozvoju
napomáhala hlavne píla v Snine, železničná trať do Stakčína, ale tiež potreba opraviť vojnou
zničené objekty. Z toho dôvodu bola v roku 1930 postavená v Snine tehelňa s trojsmennou
nepretržitou prevádzkou predstavujúca ďalšie pracovné príležitosti.
V medzivojnovom období, keď Zakarpatská Rus patrila k Československu, bola Snina
dôležitým mestom na obchodnej ceste smerom na východ. Idyla medzivojnového obdobia
bola narušená len veľkými povodňami v rokoch 1920 - 1930, z ktorých najväčšia v roku 1926
strhla železničný most a niektoré domy a zaplavila mnohé polia. Po tejto katastrofe prišla v
roku 1939 oveľa väčšia – druhá svetová vojna, ktorá nadlho poznačila životy mnohých
Sninčanov aj celé hospodárstvo mesta i jeho okolia. Dňa 25. 11. 1944 bolo mesto Snina
oslobodené a postupne sa opäť spamätávala píla, tehelňa a ďalšie podniky, aby zabezpečili
obnovu celého okresu.
V roku 1950 bol vybudovaný najväčší priemyselný – strojársky podnik Vihorlat, ktorý mal v
čase svojho najväčšieho rozmachu takmer 6000 zamestnancov. Okrem strojárskeho
priemyslu patria v meste k tradičným odvetviam aj výroba obuvi, plastov, elektrotechniky a
výrobkov z dreva. V súčasnosti tie najväčšie podniky opäť znižujú počty zamestnancov,
mesto sa však naďalej rozvíja tak v hospodárskej ako spoločenskej oblasti.

3. 2

Sídla

Mesto Snina je to najvýchodnejšie zemplínske mesto, nachádzajúce sa na sútoku riek
Pčolinka a Cirocha. Je obkolesené pohoriami Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy a
Vihorlatské vrchy. Na západe sa otvára do Cirošskej doliny. Je východiskom do Chránenej
krajinnej oblasti Vihorlat, ktorá je sopečného pôvodu, a do Národného parku Poloniny, ktorý
je od roku 1993 spolu s priľahlými územiami Ukrajiny a Poľska súčasťou medzinárodnej
biosférickej rezervácie Východné Karpaty vyhlásenej organizáciou UNESCO na ochranu
pralesovitých spoločenstiev. Mesto Snina je hospodárskym a správnym centrom regiónu, v
ktorom spolu s ďalšími 33 obcami žije na rozlohe 80 474 ha 37 451 obyvateľov.
Významnou súčasťou kultúrneho diania v meste Snina je Galéria Miro (premenovaná na
Galéria Andrej Smolák), ktorá je známa v Berlíne, Prahe a Bratislave. Jej zakladateľom je Dr.
Miroslav Smolák. Pri príležitosti jej prvého výročia založili bratia Smolákovci v Snine tradíciu
medzinárodného výtvarného festivalu. Jeho spoluorganizátormi sú mesto Snina a Umelecká
beseda Slovenska. Festival sa počas piatich rokov výrazne zapísal do spoločenského života
tohto regiónu a mimoriadnu pozornosť mu venuje mediálna sféra.
Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže zabezpečoval Dom
pionierov a mládeže v Snine a jeho činnosť po roku 1989 prevzalo Centrum voľného času.
Organizačná štruktúra centra zahŕňa oddelenia, záujmové útvary a kluby, ktorých činnosť sa
zameriava na oblasti prírodných vied, turistiky, vedy a techniky, kultúry a umenia, telesnej
výchovy a športu, spoločenských vied, etiky a cudzích jazykov.
Ku kultúrnemu životu mesta v súčasnosti prispieva aj divadelný súbor HRB, ktorý pôsobí pri
Gymnáziu v Snine. Má približne dvadsať členov – študentov. Uviedol už tri vlastné hry, a to
Ozajstná bolesť neexistuje, Mama, videl som anjela a Sme tolerantní.
Príťažlivý program má aj skupina historického šermu Vikomt, ktorá vznikla v Snine v roku
1983. Svoj program predvádzajú na jarmokoch, pri výročiach mesta či na kultúrnych
podujatiach na hradoch a zámkoch po celom Slovensku.
V oblasti záujmovoumeleckej činnosti pôsobí Spoločnosť historických a country tancov
Merlin, združujúca záujemcov o hudbu a tanec, mažoretky Maršálky, folklórny súbor Šiňavka
a folklórny súbor Vihorlat.
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3. 3

Priemyselná výroba

Okres Snina prešiel v minulosti rôznymi stupňami rozvoja. Charakter regiónu predurčovalo
silné zastúpenie lesníctva a poľnohospodárstva. Najvýraznejšie obdobie ekonomického
rozvoja obce bolo zaznamenané až po druhej svetovej vojne, ktoré aj celkovo ovplyvnilo
demografický, kultúrny a sociálny vývoj.
Vybudovaním podniku Vihorlat sa začal v okrese Snina rozvíjať najmä strojársky priemysel,
neskôr došlo k rozvoju obuvníckeho, drevárskeho a stavebného priemyslu. Koncom 70-tych
rokov 20. storočia zaznamenala rozvoj prímestská rekreácia, ktorá sa prejavila vybudovaním
rekreačnej oblasti Sninské rybníky.
Po roku 1989 došlo k diverzifikácii priemyselných podnikov, pričom vznikli menšie nové firmy
s rovnakým predmetom podnikania ako predtým dominantné spoločnosti v oblasti
strojárskeho priemyslu. Celkovo možno konštatovať, že v oblasti priemyslu predstavujú
významné miesto práve malé a stredné podniky.
Hospodársky rozvoj úzko súvisí s trhom práce, ktorý je charakterizovaný dlhodobou
prevahou ponuky pracovných síl nad dopytom. Z hľadiska odvetvovej štruktúry majú
rozhodujúci vplyv na zamestnanosť strojársky, drevospracujúci, výroba plastov, v menšej
miere tiež poľnohospodárstvo, maloobchod a služby. Vplyv na zamestnanosť majú tiež
sezónne práce v oblasti lesníctva a stavebníctva. Ťažké ekonomické podmienky a poloha
mesta zapríčiňujú pomalší rozvoj malého a stredného podnikania.
Medzi najväčšie bariéry možno uviesť:
pretrvávajúcu vysokú nezamestnanosť presahujúcu celoslovenský priemer,
vysoký podiel nezamestnaných z rizikových skupín, hlavne osôb so základným vzdelaním,
alebo bez vzdelania, dlhodobo nezamestnaných, mladých ľudí a osôb nad 50 rokov veku,
nepostačujúcu kvalifikačnú a vzdelanostnú úroveň nezamestnanej pracovnej sily v
regióne,
nízku tvorbu nových pracovných miest,
pomerne vysoký počet uchádzačov o zamestnanie na jedno voľné pracovné miesto,
klesajúcu zamestnanosť v strategických priemyselných podnikoch,
trvalo sa zhoršujúcu ekonomicko-sociálnu situáciu v rodinách.
Okres Snina patrí k regiónom, v ktorých miera nezamestnanosti prekračuje celoslovenský
priemer.

3. 4

Poľnohospodárska a lesná výroba

Z poľnohospodárskeho hľadiska je územie zatriedené do výrobného typu zemiakarského s
vhodnými podmienkami pre pestovanie obilnín, krmovín, okopanín a technických plodín.
Poľnohospodárska výroba v zastavanom území na plochách nadmerných záhrad má
malovýrobný charakter – dopestovanie zeleniny a ovocia.
Z poľnohospodárskych podnikov na území mesta hospodári AGRIFOP a. s. Stakčín, ktorý tu
obhospodaruje pôdu o výmere 1 402 ha.
Bilancia obhospodarovaného pôdneho fondu v k. ú. Snina:
Z toho: - orná pôda 555 ha
- lúky 397 ha
- pasienky 4 50 ha
- poľnohospodárska pôda spolu 1 402 ha
- nepoľnohospodárska pôda ostatná 60 km2
Na ornej pôde pestuje podnik obilniny, krmoviny a technické plodiny. TTP sa využívajú na
pastvu hovädzieho dobytka a kosbu s následným spracovaním na krmivo.
V k. ú. Snina sa nachádza 1 hospodársky dvor zameraný na živočíšnu výrobu. Ide o farmu
dojníc s kapacitou 500 ks hospodárskych zvierat vo vlastníctve a. s. Agrifop Stakčín. Areál
farmy sa nachádza na okraji k. ú. Snina pri ceste na Pčoliné.
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Lesné plochy k. ú. Snina spadajú podľa klasifikácie do lesného hospodárskeho celku (LHC)
Snina, ktorý zahŕňa aj lesné plochy katastrov Parihuzovce, Čukalovce, Pichne, Pčoliné, Dlhé
n/Cirochou a čiastočne aj obcí Zemplínske hámre, Stakčín a Modrá n/Cirochou.
Celková plocha lesného pôdneho fondu v k. ú. Snina je 3 383,09 ha.
Správou a hospodárením s LPF na k. ú. Snina sa zaoberajú organizácie:
 Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Snina - 624,20
ha,
 Lesy SR - odštepný závod Vranov, Lesná správa Snina 2 758,89 ha.
Hospodárenie sa prevádza v súlade s aktuálnymi lesohospodárskymi plánmi, ktoré periodicky
spracováva rezortná organizácia Lesoprojekt Zvolen (NLC Zvolen).

3. 5

Odpady

V okrese Snina sa nachádza skládka odpadov na uloženie nie nebezpečných odpadov.
Katastrálne územie: Snina, parc. č. CKN 6029/1, 6029/2, 6029/3, 6029/4, 6029/5,
6029/6, 6029/7, 6029/8, 6045/2, 6034/4, 6034/5
Prevádzkovateľ skládky: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10,
Snina
Trieda skládky odpadov: skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Kapacita skládky: 178 000 m3
Plocha skládky: 17 300 m2
Projektovaná ročná kapacita uloženého odpadu: cca 5000 t

Tabuľka č. 4: Nakladanie s odpadom v okrese Snina v roku 2013

Kód
nakladania

Spôsob nakladania

D1

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr.
skládka odpadov)

8896,82

D2

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia
kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)

39

D5

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr.
umiestnenie
do
samostatných
buniek
s
povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a
izolované jedna od druhej a od životného
prostredia, atď.)
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto
prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi,
ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií
označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie,
sušenie, kalcinácia atď.)
Spaľovanie na pevnine
Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu
zneškodnenia označeného ako D1 až D14 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste
vzniku)
Odovzdanie na využitie v domácnosti
Využitie najmä ako palivo alebo na získanie
energie iným spôsobom
Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

1,13

D9

D 10
D 15

DO
R1
R2

Množstvo
odpadu v tonách
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295,45

77,42
17,7

2625,41
9333,7
588,1

R3

R4
R5
R9
R 10

R 11
R 12
R 13

Recyklácia alebo spätné získavanie organických
látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov)
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a
kovových zlúčenín
Recyklácia alebo spätné získavanie iných
anorganických materiálov
Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné
použitie
Úprava pôdy za účelom dosiahnutia prínosov pre
poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného
prostredia
Využitie odpadov vzniknutých pri operáciách
označených ako R1 až R10
Výmena odpadov určených na spracovanie
niektorou z operácií označených ako R1 až R11
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z
operácií označených ako R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste
vzniku)

SPOLU

3617,37

2099,78
334,9
2,17
50

1053,8
1885,76
204,71

31123,22

Zdroj : www.enviroportal.sk

Obrázok č. 10: Nakladanie s odpadom v okrese Snina v roku 2013

Zdroj : www.enviroportal.sk

Na území okresu Snina podniká viacero subjektov, ktorých predmetom činnosti je
zhodnocovanie odpadov (využitie biologicky rozložiteľného odpadu, recyklácia plastov, zber
druhotných surovín, zber starých vozidiel)

3. 6

Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

V katastri mesta sú evidované nasledujúce archeologické lokality a kultúrne pamiatky:
 Stredoveký hrádok, resp. hláska. Nachádza sa v lokalite Hradisko severne od obce, po
pravej strane cesty Snina - Pčolinné. Na uvedenej polohe je potrebné predpokladať
hlásku, resp. hrádok kontrolujúci cestu cez Karpatské priesmyky.
 Rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. Kríža s bezprostredným okolím (cintorín, základy
stredovekého kostola)
 Areál rímsko-katolíckeho kostola – pod súčasným povrchom terénu predpokladané
základy staršej sakrálnej stavby (1. písomná správa o kostole k roku 1601)
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Plocha historického jadra mesta – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z
obdobia stredoveku až novoveku ( 1. písomna zmienka k r. 1317)
Kalvária s klasicistickou kaplnkou Sedembolestnej p. Márie na Kalvárii z r. 1 847. Má
jednoduchú dispozíciu rozšírenú v spodnej časti kryptou.
Klasicistický kaštieľ z konca 18.stor. s fontánou so sochou Herkula z r.1 841.
Pomník na pamiatku padlých v 1.svetovej vojne. Osadený je na námestí v parku.
Židovský cintorín, ktorého vlastníkom je Ústredný zväz židovských a náboženských obcí.
Je v dobrom stave a je s náhrobníkmi historickým dokladom o existencii a živote
židovskej komunity.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
4.1

Pôda

4.2

Ovzdušie

Najvyššie prípustné koncentrácie niektorých rizikových látok v pôde v mg.kg-1 suchej hmoty
určuje rozhodnutie MP SR o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o
určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok č. 531/1994 - 540.
Podľa mapy kontaminácie pôdneho fondu (VÚPOP, in Správa o stave životného prostredia SR
v roku 2002) nie je v riešenom území výskyt kontaminovanej pôdy, resp. v minimálnej miere
výskyt rizikových pôd (kategória A, A1) v okrajových častiach.
Podľa dostupných údajov (Čurlík, Šefčík, 2002 in Atlas krajiny SR) v riešenom území sa
nachádzajú nekontaminované, relatívne čisté pôdy. Nie sú tu známe ani bodové
kontaminácie pôd.

Obrázok č. 11: Znečistenie ovzdušia
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Obrázok č. 12: Oblasti riadenia kvality ovzdušia

4.2.1 Lokálne znečistenie ovzdušia

Lokálne znečistenie ovzdušia je výsledkom emisií z blízkych stacionárnych zdrojov znečistenia
za výrazného príspevku emisií z mobilných zdrojov reprezentovaných predovšetkým
automobilovou dopravou.
Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v oblasti je drevospracujúci a chemický priemysel a
miestne vykurovacie systémy najmä centrálna tepláreň Energy Snina a.s., Snina
prevádzkovaná na tuhé palivo a tiež firmy v priemyselnej zóne spracúvajúce drevnú
surovinu.

4.2.2 Emisie skleníkových plynov
Dominantné postavenie z hľadiska celkového množstva emitovaných škodlivín majú emisie
oxidu uhličitého (CO2). Najvýznamnejším zdrojom CO2 je spaľovanie a transformácia fosílnych
palív predovšetkým pri výrobe tepla, ktoré vo všeobecnosti predstavujú viac ako 95%
celkových antropogénnych emisií CO2.

4.2.3 Prízemný ozón
Prízemný ozón je hlavným stresovým faktorom lesných ekosystémov a príčinou 5-10%
úbytku poľnohospodárskej rastlinnej produkcie. Priemerné koncentrácie prízemného ozónu
na území Slovenskej republiky rastú s nadmorskou výškou. I keď v poslednom období nie je
pozorovaný významnejší trend zvyšovania, počet prekročení imisného limitu ozónu zostáva aj
naďalej vysoký. Cieľová hodnota prízemného ozónu pre ochranu vegetácie je v súčasnosti
prekračovaná na celom území Slovenska s výnimkou zastavaných území miest.

4.2.4 Ochrana ovzdušia

Na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2004 Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky podľa § 7, ods. 8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov navrhlo
zaradenie jednotlivých zón (územie krajov) a aglomerácií do troch skupín. Prešovský kraj je
zaradený v 1. skupine (zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou
látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná
hodnota zvýšená o medzu tolerancie) pre znečisťujúce látky PM10 a ozón a v 3. skupine (zóny
a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia pod limitnými hodnotami pre oxid
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siričitý, oxid dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý a benzén). Zaradenie benzénu bolo vykonané na
základe predbežného hodnotenia kvality ovzdušia.
Oblasti riadenia kvality ovzdušia sú vymedzené v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. §9, ods. 2.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe § 9, ods. 3 zákona o
ovzduší navrhlo vymedziť okrem iných i Oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu
látku PM10.

4.3

Voda

4.3.1 Povrchové vody
SHMÚ je spracovateľom čiastkového monitorovacieho systému – voda. Komplexný
monitoring umožňuje hodnotiť kvalitu povrchových vôd podľa vybraného súboru
ukazovateľov kvality vody z hľadiska fyzikálneho, chemického a biologického. Metóda
stanovenia kvality vody predstavuje dlhodobý proces pozorovania, merania a hodnotenia
vodného prostredia ovplyvneného životnou úrovňou obyvateľstva, rozvojom priemyslu a
poľnohospodárstva. Systém monitoringu umožňuje poznať a kvantifikovať riziká zo
znečisťujúcich zložiek vodných systémov pre ľudské zdravie a vodnú biotu a poznať
obmedzenia využívania vodných zdrojov pre uspokojenie potrieb ľudských aktivít.
Kvalita vody v Slovenskej republike sa útlmom priemyselnej a poľnohospodárskej výroby po
roku 1989 zlepšila, avšak treba zdôrazniť, že na tomto zlepšení sa významne podieľalo aj
zavedenie mnohých opatrení v oblasti ochrany vôd, konkrétne úpravy v legislatíve
(nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových
vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd),
vybudovanie nových alebo rekonštrukcia už fungujúcich čistiarní odpadových vôd a v
neposlednom rade aj modernizácia technologických procesov vo výrobe. Kvalita povrchových
vôd je ovplyvňovaná jednak bodovými zdrojmi znečisťovania a na druhej strane rozptýlenými
zdrojmi znečisťovania povrchových vôd. Bodové zdroje znečisťovania predstavujú obecné
kanalizačné systémy, výpuste ČOV, výpuste z poľnohospodárskych prevádzok, priemyselných
areálov, turistických a rekreačných zariadení a pod. Tieto zdroje môžu byť monitorované.
Rozptýlené zdroje znečisťovania sa nedajú monitorovať a predstavujú poľnohospodárske
aktivity, lesohospodárske činnosti, obyvateľstvo nepripojené na kanalizačný systém a iné.
Tok Cirochy v stanici Cirocha - ústie je znečistený najmä látkami zo skupiny
mikrobiologických ukazovateľov, kritické sú tiež koncentrácie látok zo skupiny biologických
ukazovateľov. Paleta druh znečisťujúcich látok poukazuje na intenzívny antropogénny vplyv
najmä komunálneho prostredia (nečistené splaškové vody).

4.3.2 Podzemné vody
Kvalita podzemných vôd sa v území v rámci celoslovenského monitoringu sleduje len v rámci
komplexu riečnych náplav Cirochy. Hlavnými zdrojmi znečistenia v povodí sú splaškové i
priemyselné odpadové vody a následná infiltrácia znečistených povrchových vôd do
aluviálnych náplavov. Kvalitu povrchových a podzemných vôd nemalou mierou zhoršuje
znečistenie z poľnohospodárstva.

4.3.3 Ochrana vôd
Chránenými územiami podľa zákona o vodách sú: územia s povrchovou vodou určenou na
odber pre pitnú vodu, územia s vodou vhodnou na kúpanie, územia s povrchovou vodou
vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, chránené oblasti prirodzenej
akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti), ochranné pásma vodárenských
zdrojov, citlivé oblasti, zraniteľné oblasti a chránené územia a ich ochranné pásma podľa
zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Nariadenie vlády č. 617/2004 Z. z.
ustanovuje citlivé a zraniteľné oblasti podľa § 33 a 35 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok
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do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia
dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
Kvalitu povrchových a podzemných vôd nemalou mierou zhoršuje poľnohospodárska činnosť,
ktorej podiel na celkovom znečistení vody sa odhaduje na 40 – 60 %. Hlavným
znečisťovateľom v povodí Cirochy je živočíšna výroba v okolitých obciach, predovšetkým z
dôvodu produkcie odpadov ako maštaľný hnoj, močovka, silážne šťavy a pod. Mesto má
vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť, na ktorú je napojených 96 % obyvateľov.
Vybudované sú 4 zberače odvodňujúce takmer všetky lokality mesta okrem Daľkova, Ul.
Jesenského, Ul. SNP a priemyselnej zóny – Ul. Stakčínskej. Nová čistiareň odpadových vôd
(ČOV) vybudovaná v roku 1991, situovaná západne od mesta na pravom brehu rieky
Cirochy, bola projektovaná pre 30 096 obyvateľov. Pri predpokladanom prírastku
obyvateľstva na 25 780 v roku 2020, bude ČOV ešte kapacitne vyhovovať.

4.4

Radónové riziko

Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika, ktoré vypracovala spoločnosť
URANPRESS Spišská Nová Ves v roku 1992 sa vyskytujú v záujmovom území oblasti s nízkym
rizikom. V rámci okresu Snina sa územia s vysokým radónovým rizikom nenachádzajú. Nami
posudzované územie sa nachádza v území s prevažne nízkym radónovým rizikom.
Obrázok č. 13: Radónové riziko

4.5

Odpady

Vážnym problémom, ktorý môže negatívne ovplyvňovať jednotlivé zložky životného
prostredia je nevhodné nakladanie s odpadmi z výrobnej i nevýrobnej sféry. Prijatím zákona
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zaviedla
klasifikácia metód nakladania s odpadmi podľa kódov R1 až R13 pre metódy zhodnocovania
odpadov a D1 až D15 pre metódy zneškodňovania odpadov. Jednotlivé ustanovenia tohto
zákona určujú presné pravidlá a povinnosti držiteľov odpadov tak, aby nedochádzalo k
ohrozovaniu a poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí.
Strategické smerovanie odpadového hospodárstva Slovenskej republiky je určené v záväznej
časti Programu odpadového hospodárstva SR – ciele a opatrenia na dosiahnutie týchto
cieľov. Dlhodobé ciele odpadového hospodárstva sú v prvom rade predchádzanie vzniku
odpadov, príprava na opätovné použitie odpadov, materiálové zhodnocovanie odpadov, ďalej
energetické zhodnotenie a odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, zneškodniť skládkovaním.

Strana 37 z 54

Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú objekty a zariadenia na nakladanie s
odpadom – zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov,
spaľovanie a skládkovanie odpadov.
Obrázok č. 14: Vzniknuté odpady

Obrázok č. 15 : Zariadenia na zhodnocovanie odpadov
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Obrázok č. 16: Rozvoj odpadového hospodárstva

4.5.1 Zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
V okrese Snina sú v súčasnosti v prevádzke nasledovné zariadenia na zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadov:
Výrobou plastového granulátu, ktorého časť sa spracováva v zariadení na hotové výrobky a
časť je predávaná iným záujemcom, sa zaoberá niekoľko spoločností a to EURO - K s.r.o.,
Plastics–trade, a.s., PASO s.r.o., HARMEN s.r.o. a spoločnosť D.P. EKOBAL s.r.o.. Drvenie
plastov na granulát vykonáva taktiež zariadenie na zhodnocovanie odpadov spoločnosť
DOPABAL s.r.o..
Zber a spracovanie starých vozidiel v meste Snina vykonáva spoločnosť Ján Florián –
FLOMAN.

4.5.2 Komunálne odpady
Triedený zber komunálneho odpadu v meste Snina je zavedený u komodít papier, plasty,
sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály a biologický rozložiteľný komunálny odpad
formou kuka nádob a u obyvateľov rodinných domov formou vrecového zberu. Oddelene je
zbieraný aj biologicky rozložiteľný odpad.
Triedený zber realizuje spoločnosť Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., ktorej vlastníkom
je mesto Snina.
Zmesový komunálny odpad sa po vytriedení vyváža na skládku odpadov nachádzajúcu sa v
katastrálnom území mesta Snina – skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný.

4.5.3 Skládkovanie odpadov

Na území okresu Snina sa nachádza jedna prevádzkovaná skládka odpadov v k.ú. Snina, na
odpad, ktorý nie je nebezpečný. Na uvedenú skládku sú vyvážané komunálne odpady z
mesta Snina a niektorých okolitých obcí. Skládka nebezpečných odpadov v okrese Snina nie
je vybudovaná.

4.5.4 Spaľovanie odpadov

V okrese Snina sa nenachádza spaľovňa nie nebezpečných odpadov ani spaľovňa
nebezpečných odpadov.
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4.6

Zdravotný stav obyvateľstva

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a
sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj
životné prostredie. Pri vyhodnocovaní zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska zisťujeme,
že kvalita životného prostredia má taktiež podstatný vplyv na formovanie zdravotného stavu
obyvateľstva.
Viditeľné sú rozdiely v celkovej úmrtnosti, ale aj v úmrtnosti a chorobnosti na jednotlivé
druhy ochorení, ktoré priamo súvisia s charakterom a druhom výroby. Ako negatívny faktor v
dotknutom území, ktorý v súčasnosti môže vplývať na kvalitu životného prostredia a tým aj
na zdravie obyvateľstva sú najmä emisie a hluk z dopravy. Tento vplyv sa odzrkadľuje najmä
nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva:
Stredná dĺžka života pri narodení, tzv. nádej na dožitie je základným ukazovateľom
úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje priemerný
počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti
v danom období.
Tabuľka č. 5: Priemerná stredná dĺžka života v období rokov 1996-2000

Územie
Prešovský kraj
SR

muži
69,36
68,82

ženy
77,32
76,79

Kraj Prešov patrí k regiónom s najvyššou pôrodnosťou (natalitou) v rámci Slovenska.
Tabuľka č. 6:
Územie
Prešovský
kraj
SR

Natalita v období 1998-2002 (Zdroj: ŠÚ SR)
1998
1999
2000
2001
13,64
13,30
13,03
12,26

2002
11,96

10,68

9,45

10,42

10,21

9,51

Populačný vývoj ovplyvňuje aj ďalší významný demografický ukazovateľ – potratovosť, na
ktorom má určitý podiel aj environmentálny aspekt, nakoľko pôsobenie škodlivín v ovzduší,
vode a potravinách sa dokázateľne negatívne prejavuje najmä u tehotných žien. Citlivým
ukazovateľom hygienickej a kultúrnej úrovne života obyvateľstva, ako aj meradlom
zdravotníckej starostlivosti je novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť (podiel novorodencov,
ktorí zomierajú do 28 dní) a dojčenská úmrtnosť (počet novorodencov zomretých do 1 roka
života na 1000 živonarodených detí). Úmrtia novorodencov v prvých dňoch života spôsobujú
najmä vnútorné príčiny, ako vrodené chyby, choroby matky atď., kým v neskoršom období
pri úmrtiach novorodencov prevládajú hlavne vonkajšie príčiny, predovšetkým infekcie a
úrazy.

IV.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH
ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE

1. Požiadavky na vstupy
1.1

Záber pôdy

Predmetné stavby a spevnené plochy si nevyžiadajú trvalý a dočasný záber
poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Navrhované budovy (haly, sklady a prístrešok) a
spevnené plochy budú realizované na parcelách č. CKN 5971/1, 5971/5, 5971/26, 5971/27,
5971/28, 5971/29, 5971/30, 5971/32, 5971/34, 5971/36, 5971/39, 5971/45, 5971/46,
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5971/48, 5971/56, 5971/58, 5971/59, 5971/60, 5971/100, 5971/101 zapísané na LV č.
3200, k. ú. Snina, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti vedené ako zastávané plochy a nádvoria.

1.2

Nároky na zastavané územie

Navrhovaná činnosť bude situovaná v okrajovej východnej časti mesta Snina v areáli VPS
Snina, s.r.o. na Ul. budovateľskej 2202/10 v Snine. Zberný dvor bude súčasťou areálu VPS
Snina, s.r.o. Dotknuté územie je dopravne napojené na miestny komunikačný systém komunikácia na Ul. budovateľskej a následne na Ul. Vihorlatskej. Plochy, na ktorých sa má
navrhovaná činnosť realizovať, sú podľa katastra nehnuteľností charakterizované ako
zastavané plochy a nádvoria. Predmetné parcely sú zapísané na LV č. 3200 vo vlastníctve
mesta Snina.

1.2

Spotreba vody

Vzhľadom na charakter zámeru vznikajú nároky na pitnú a požiarnu vodu v priebehu
prevádzkovania zrealizovaných stavieb uvedených navrhovateľom.
Potreba vody na riadne fungovanie navrhovaného zámeru bude riešená z vodovodu v areáli
VPS Snina, s.r.o., ktorá bude využívaná pre sociálne účely zamestnancov (WC, umývanie) a
na pitie. Bude zdrojom odberu aj pre prípadný požiarny zásah z hydrantu.
Navrhovaný spôsob spracovania odpadov je suchý proces spracovania a ako taký nevyžaduje
vodu v procese spracovania. Odvod splaškových vôd z objektu bude zabezpečený zvodom do
verejnej kanalizácie.

1.4 Požiarna ochrana
Navrhované stavby uvedené v zámere sú z oceľovej konštrukcie s oplechovaním a z hľadiska
požiarnej bezpečnosti budú budované a užívané tak, aby v prípade vzniku požiaru zostala na
určený čas zachovaná ich stabilita a ich nosnosť, aby bol umožnený účinný a bezpečný zásah
jednotky Hasičského záchranného zboru pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných
prác. Spevnené plochy budú realizované z asfaltobetónu resp. betónu.
1.5 Ostatné surovinové a energetické zdroje
Stavebná činnosť si vyžiada rôzne druhy stavebných materiálov, pričom sa vzhľadom na
charakter stavby a jej umiestenie preferujú prírodné materiály. Ich presné druhy a množstvá
budú špecifikované na úrovni realizačného projektu. Prísun stavebných materiálov na
stavenisko bude zabezpečovaný zhotoviteľom po existujúcich prístupových komunikáciách.
Navrhovaná činnosť nekladie nároky na zabezpečenie prívodu energií.
1.6 Dopravná a iná infraštruktúra
Počas výstavby sa predpokladá využitie jestvujúcich komunikácií za účelom efektívneho
odvážania vyťaženého materiálu zo zemných prác a dovozu potrebného stavebného
materiálu.
1.7 Nároky na pracovné sily
Prevádzka navrhovanej činnosti si vyžaduje obsluhu a teda bude vyžadovať stálu pracovnú
silu v počte 10 zamestnancov. Počas prevádzky navrhovanej činnosti môžu vzniknúť zvýšené
nároky na počet pracovníkov zabezpečujúcich prevádzkové alebo obslužné činnosti.

2. Údaje o výstupoch
2.1

Vplyv na ovzdušie

2.1.1 Počas výstavby
Líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú komunikácie, na ktorých sa
bude realizovať preprava materiálov medzi ich zdrojmi a stavbou. Očakáva sa zvýšenie
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množstva exhalátov a prachu v ovzduší, najmä z nákladnej dopravy a ťažkých stavebných
mechanizmov. Taktiež zemné práce môžu vyvolať sekundárne zvýšenie prašnosti. Tento
vplyv je prechodný a obmedzený na obdobie výstavby. Vhodnou organizáciou práce a
pravidelným čistením mechanizmov aj príjazdových komunikácií a vhodným prekrytím
prepravovaného materiálu je možné eliminovať tieto negatívne vplyvy.

2.1.2 Počas prevádzky
Predmetné stavby počas prevádzky nebudú produkovať žiadne emisie a nebudú zdrojom
znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

2.2

2.2.1 Počas výstavby
Počas výstavby navrhovaného zámeru nebudú produkované odpadové vody.

2.2.2 Počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú produkované odpadové vody zo sociálnych
zariadení, ktoré budú zvedené do existujúcej verejnej kanalizácie.

2.3

Odpady

2.3.1 Počas výstavby

Počas výstavby budú vznikať odpady zaradené podľa Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Odpady vznikajúce počas výstavby:
S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe, bude dodávateľ stavby nakladať v súlade so
zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vykonávacími predpismi vydanými na jeho základe.
Tabuľka č. 7: Odpady vznikajúce pri výstavbe navrhovaného zámeru
Katal. č. odpadu

Názov odpadu

15 01 01
17 01 01
17 01 07

Obaly z papiera a lepenky
Betón
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Železo a oceľ
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Zmiešané obaly zo stavieb a demolácií iné ako
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

17
17
17
17

04
05
05
09

05
04
06
04

Kategória

O
O
O
O
O
O
O

V zmysle zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný zhodnocovať odpady pri svojej
činnosti; odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Ak nie je možné alebo
účelné jeho zhodnotenie, musí zabezpečiť zneškodnenie odpadu.
Podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
držiteľ odpadu povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a
zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Stavebné odpady (betón, zmiešané odpady zo stavby) budú odovzdané na zhodnotenie,
prípadne zneškodnenie oprávnenej spoločnosti.
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Krovie, traviny a konáre budú odvezené na ekologické spracovanie kompostovaním do
najbližšieho zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

2.3.2 Počas prevádzky
Odpady vznikajúce počas prevádzky zariadenia:
Počas prevádzky navrhovaného zámeru možno očakávať vznik odpadu kat. č. 20 03 01
zmesový komunálny odpad kategórie O, ktorý vznikne pri vykonávaní činnosti zamestnancov
navrhovaného zámeru.
Počas prevádzky zariadenia budú na zbernom dvore vznikať jednotlivé druhy odpadov pri
činnosti triedenia komunálnych odpadov a pri činnostiach dotrieďovania vytriedených zložiek
komunálnych odpadov.

2. 4

Zdroje hluku a vibrácií

2.4.1 Počas výstavby
Stavebné práce predstavujú reálne riziko zvýšenia hladiny hluku vo vonkajšom prostredí.
Hluk bude pôsobiť rušivo najmä v okolí stavby a na trase medzi staveniskom a zdrojmi
materiálov. Pôsobenie hluku bude limitované pracovnou dobou a celkovou dĺžkou stavebných
prác. Vhodnou organizáciou práce, vylúčením nočných prác a prác v dňoch pracovného
voľna je možné tento negatívny účinok čiastočne eliminovať.

2.4.2 Počas prevádzky
Samotná prevádzka zberného dvora nie je zdrojom hluku, ale prevádzka technologických
zariadení na triedenie a úpravu (lisovanie, štiepkovanie a drvenie) vytriedených odpadov je
zdrojom hluku. Mechanizmy potrebné k prevádzke zberného dvora ako triediaca linka a lis
budú trvalo umiestnené v uzatvorenej hale, čím sa zníži miera hluku z prevádzky
navrhovaného zariadenia na minimu. Drvič odpadu a štiepkovač budú v prípade ich použitia
umiestnené na spevnenej ploche.
Zanedbateľným zdrojom hluku môže byť prevádzka manipulačných mechanizmov (nakladač,
vysokozdvižný vozík, dopravné prostriedky a iné).
2.5
Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Pri prevádzke navrhovanej činnosti nebude produkované žiarenie ani sa nebudú vytvárať iné
fyzikálne polia, nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.
Radónové žiarenie sa nepredpokladá ani počas výstavby a ani počas prevádzky.
2.6
Vyvolané investície
Realizáciou navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne iné vplyvy a realizácia zámeru si
nevyžiada žiadne vyvolané investície na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na jednotlivé
zložky životného prostredia.

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na životné
prostredie
3.1

Vplyvy na obyvateľstvo

Vzhľadom na umiestnenie stavby v okrajovej časti mesta Snina v areáli VPS Snina, s.r.o. je
predpoklad, že navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na obyvateľstvo.
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3.1.1 Počas výstavby
Pohoda a kvalita života obyvateľov bude rušená počas obdobia výstavby činnosťami, ktoré
sú spojené s prevozom vyťažených materiálov a dovozom stavebných materiálov.
Obyvateľstvo bývajúce v blízkosti prístupových komunikácií, bude ako rušivé vnímať prejazdy
stavebných a nákladných mechanizmov, s ktorými bude nevyhnutne spojený hluk a prašnosť
z dopravy.
3.1.2 Počas prevádzky
V období prevádzkovania zberného dvora, aj v vzhľadom na jeho kapacitu, bude mierne
zvýšený negatívny vplyv na pohodu a kvalitu života vyplývajúci zo zvýšenia početnosti
prepravy nákladnými autami dovážajúcimi odpady na zberný dvor a odvážajúcimi vytriedené
odpady k spracovateľom.
3.2
Vplyvy na prírodné prostredie
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene v prírodnom prostredí, vzhľadom na
umiestnenie navrhovanej činnosti v areáli VPS Snina, s.r.o.
3.2.1 Vplyvy na horninové prostredie
Realizáciou navrhovaného zámeru nedôjde k vplyvom do horninového prostredia.
3.2.2 Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Vplyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd počas prevádzky navrhovaného zariadenia
budú súvisieť hlavne so spôsobom nakladania s odpadmi vzniknutými pri tejto činnosti a
spôsobom prevádzkovania zariadení a mechanizmov, ktoré pri nesprávnej manipulácii môžu
byť zdrojom ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd, prípadne prírodného
prostredia.
Na základe stavebno-technického návrhu zabezpečenia skladovacích priestorov, priestorov
určených na spracovanie odpadov a zabezpečenia technologického vybavenia zariadenia je
predpoklad minimalizovania akéhokoľvek úniku škodlivej látky do prostredia. Dôsledným
odborným vykonávaním predmetnej činností a starostlivosťou o životné prostredie je možné
eliminovať prípadné vplyvy. Dopravné mechanizmy budú parkovať v garážach, príp. na
spevnených plochách areálu.
Vzhľadom na uvedený spôsob odvádzania splaškových vôd a povrchového vôd zo
spevnených plôch sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na povrchové a podzemné
vody.
3.2.3 Vplyvy na ovzdušie
Očakáva sa mierne zvýšenie množstva exhalátov a prachu v ovzduší, najmä z nákladnej
dopravy. Vhodnou organizáciou práce a pravidelným čistením mechanizmov aj príjazdových
komunikácií a vhodným prekrytím prepravovaného materiálu je možné eliminovať tieto
negatívne vplyvy.
3.2.4 Vplyv na pôdu
Realizáciou navrhovanej činnosti nebude dotknutý poľnohospodársky pôdny fond a nedôjde
k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu nakoľko parcely určené na realizáciu
navrhovaného zámeru sú vedené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria.
3.2.5 Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy
Vzhľadom na umiestnenie stavby v okrajovej časti mesta Snina v areáli VPS Snina, s.r.o.
nepredpokladáme žiadne negatívne vplyvy na biotopy. Realizáciou zámeru nedôjde k výrubu
kultúrnych lesných porastov ani náletových stromov a krovia. V lokalite priamo dotknutej
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výstavbou sa nevyskytujú žiadne vzácne druhy rastlinstva a živočíšstva a nie je tu predpoklad
ich výskytu.
3.2.6 Územný systém ekologickej stability
Posudzovaný areál nezasahuje priamo do žiadneho prvku ÚSES.

3.3 Vplyvy na krajinu
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na štruktúru krajiny, estetiku,
ani krajinnú scenériu.
Krajinný obraz je daný prírodnými, najmä reliéfnymi pomermi, ktoré predstavujú limit vo
vizuálnom vnímaní krajiny a existujúcimi prírodnými a umelými prvkami súčasnej krajinnej
štruktúry. Urbanisticky je územie svojou polohou a funkciou vhodné pre realizáciu
navrhovanej činnosti.

3.4

Vplyvy na urbánny komplex, využívanie zeme, vplyvy na kultúru a
pamiatky

Prvky urbánneho komplexu (priemysel, služby, rekreácia a pod.) nebudú realizáciou zámeru
negatívne dotknuté. Nepredpokladáme vplyvy na kultúrne pamiatky ani kultúrne hodnoty
nehmotnej povahy. Záujmové územie sa nachádza v mesta Snina a podľa schváleného
územného plánu je zaradený do zóny bez predpokladaných vplyvov na urbánny komplex a
vymedzených regulatívov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zabezpečia lepšie podmienky
pre maximálne triedenie jednotlivých druhov odpadov v meste Snina.

4. Hodnotenie zdravotných rizík
Vzhľadom na situovanie navrhovanej činnosti neočakávajú sa žiadne zdravotné riziká pre
obyvateľstvo.
Na ochranu zamestnancov pred zdravotnými rizikami na pracovisku bude zamestnávateľ
povinný vykonať súbor opatrení definovaných platnou legislatívou. Jednou zo základných
povinností zamestnávateľa bude vykonať kategorizáciu činností z hľadiska zdravotných rizík,
v zmysle Vyhlášky MZ SR č.448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach
návrhu na zaradenie prác do kategórií.
Podľa Nariadenia vlády SR č.115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v
platnom znení je pre pracovníkov vykonávajúcich činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné
stroje a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v hlučnom prostredí - skupina IV. stanovená
akčná hodnota normalizovanej hladiny A zvuku pre skupinu prác, ku ktorým sa radí aj
stavebníctvo:
LAEX, 8h= 80 dB
Ak dosiahnutá normalizovaná hladina hlukovej expozície prekročí hornú akčnú hodnotu
expozície hluku musí obsluha povinne používať primerané chrániče sluchu.
V oblasti pracovného prostredia zamestnanec je povinný dodržiavať hygienické predpisy pri
práci s odpadmi. Dôležité je dodržiavanie základných hygienických návykov. Pracovníci budú
vybavení vyhovujúcimi ochrannými pracovnými pomôckami (pracovný odev a obuv, pracovné
rukavice). Pri poučení zamestnanca a dodržiavaní hygienických a bezpečnostných predpisov
nepredpokladáme vplyv odpadov v zariadení na zdravie zamestnanca ani občanov.
Pri prevádzkovaní zberného dvora budú zamestnanci prichádzať do styku s viacerými druhmi
komunálnych odpadov, ktoré pri nesprávnej manipulácii môžu mať vplyv na zdravie
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zamestnancov (napr: kožné ekzémy, problémy s dýchaním...). Zamestnávateľ bude musieť
spracovať súbor opatrení na elimináciu škodlivých faktorov z používania chemických látok v
zmysle NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci a zákona 355/2007 Z. z. o podpore, ochrane a
rozvoji verejného zdravia.
V prípade nesprávnej manipulácie s vybranými druhmi odpadov môže dôjsť k ich rozbitiu,
rozsypaniu na spevnenú plochu budovy, kde je kontakt s pôdou a prípadne podzemnou
vodou obmedzený na minimum. Spracovanie odpadov bude realizované v uzatvorenej hale s
betónovou izolovanou podlahou. Zhromažďovanie odpadov bude navyše zabezpečené v
prestrešených uzatvárateľných budovách s nepriepustnou podlahou. Prípadné vplyvy na
podzemnú vodu môžu byť spôsobené len nesprávnou manipuláciou a zanedbaním povinností
zamestnancov.
Pre manipuláciu s odpadmi bude spracovaný Prevádzkový poriadok zberného dvora v zmysle
zákona o odpadoch.

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené
územia
Do územia priamo dotknutého navrhovanou činnosťou nezasahujú žiadne veľkoplošné ani
maloplošné prvky ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Do záujmového územia nezasahujú žiadne chránené krajinné oblasti, národné parky ani
chránené územia menšieho plošného rozsahu uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 17/2003
ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných
rezervácií. Dotknuté územie leží v 1. stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny.
Hodnotené územie nie je súčasťou Ramsarského dohovoru o mokradiach.
V dotknutej lokalite sa nenachádza žiadny chránený strom.
Záujmové územie nie je súčasťou žiadneho chráneného vtáčieho územia uvedeného vo
vyhláškach MŽP SR.

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia
V časovom priebehu pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného
prostredia možno rozlíšiť dve etapy :
etapa výstavby
etapa prevádzky
Nakoľko navrhovaný zámer predpokladá stavebné úpravy už jestvujúcich spevnených plôch,
nie je potrebné z hľadiska časového priebehu uvažovať o vplyvoch počas výstavby. Vplyv
hluku z prevádzky vzhľadom na vykonávané činnosti v uzatvorených objektoch a v
dostatočnej vzdialenosti od obytných objektov sa nepredpokladá vo zvýšenej miere.
Prehľad relevantných kľúčových právnych predpisov, ktoré sme zohľadnili pri
hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti




Zákon NR SR 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.
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Vyhláška MŽP SR č.373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
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.
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi vykonávacími vyhláškami.
Zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na
súčasný stav ŽP v dotknutom území
Na základe dostupných podkladov v čase vypracovania zámeru pre navrhovanú činnosť
spracovateľovi neboli známe, okrem už uvedených, žiadne ďalšie vyvolané súvislosti, ktoré
by mohli spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom
území.

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Počas prevádzky navrhovaného zámeru sa nepredpokladá vznik ďalších rizík spojených s
realizáciou navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov či zložky životného prostredia.
Potenciálne riziko predstavuje štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik situácií a udalostí
katastrofického charakteru. Potenciálne riziká poškodenia a ohrozenia životného prostredia
možno predpokladať pri požiari, haváriách na strojných a dopravných zariadeniach, zlyhaní
ľudského faktora, náhlych zmenách počasia a podobne.
Pre minimalizáciu možných rizík bude v ďalšej etape potrebné vypracovať plán havarijných
opatrení. Užívateľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia,
aby zabránil úniku znečisťujúcich látok do prostredia, musí zabrániť úniku ropných
produktov, palív, mazív a rôznych chemikálií a ďalších nebezpečných látok pri preprave,
skladovaní a ich použití. Počas realizačných prác je povinný zabezpečiť dodržiavanie platných
bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalších platných právnych
predpisov pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku.
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10.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých
variantov navrhovanej činnosti na ŽP

Organizačné opatrenia
 Pri výstavbe je nutné dodržiavať všetky platné vyhlášky a predpisy o bezpečností
práce a ochrane zdravia pri práci o požiarnej ochrane. Odborné technické práce
realizovať v súlade s platnými technickými normami.
Opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov hluku
 Počas prevádzky zariadenia zabezpečiť bezporuchový stav strojov a mechanizmov a
vylúčenie prác v nočných hodinách a počas voľných dní zamedziť pôsobenie hluku
na okolie.
Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd
 Používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám.
 Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných
prostriedkov, aby nedošlo k únikom ropných látok.
 Vybaviť zberný dvor prostriedkami pre vykonanie bezprostredných opatrení v
prípade úniku nebezpečných látok, t.j. pohonných hmôt a olejov.
 Dopĺňanie motorovej nafty a olejov do obslužných mechanizmov vykonávať len na
zabezpečených plochách na to určených.
Opatrenia na ochranu prírody a krajiny
 Zabezpečiť rekultiváciu územia poškodeného výstavbou a dočasných plôch stavenísk.
 Počas výstavby obmedziť výruby drevín na nevyhnutnú mieru, ostatné dreviny v
blízkosti stavby chrániť pred možným mechanickým poškodením.
 Nevyhnutný výrub uskutočniť výlučne v mimohniezdnom období.

11.

Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala

Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by ostalo v takom stave, v
akom sa nachádza v súčasnej dobe ako areál VPS Snina, s.r.o. Výstavba zberného dvora by
sa musela realizovať v inej lokalite, aby sa dosiahol súlad z legislatívou odpadového
hospodárstva, čím by došlo k zabratiu ďalšieho územia pre zabezpečenie požadovanej
činnosti.

12.

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územno-plánovacou
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

Z hľadiska územného rozvoja realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite je v
súlade s funkčným využitím daného územia. V Územnom pláne mesta Snina je záujmové
územie vedené ako plochy občianskej vybavenosti, a to hospodárske areály prevádzok
verejnej správy a služieb.
Výstavba zberného dvora je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky
2016 – 2020 a Programom odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja.

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov
problémov
Predmetom predloženého zámeru je posúdenie vplyvov dobudovania a prevádzkovania
zberného dvora s následný triedením a spracovaním odpadov.
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Účelom zámeru je vytvorenie kapacít pre zber a spracovanie komunálnych odpadov na účely
plnenia cieľov vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích predpisoch.
Environmentálne posúdenie navrhovanej činnosti poukazuje na pozitíva aj negatíva realizácie
navrhovanej činnosti. V tomto prípade je najzávažnejším hľadiskom ochrana zložiek
životného prostredia na jednej strane a dodržanie požiadaviek legislatívy odpadového
hospodárstva na strane druhej. Problémy sú v zámere analyzované a sú navrhnuté opatrenia
na elimináciu negatívnych vplyvov.
V súčasnej dobe je v meste Snina zhromažďovaný triedený odpad kategórie ostatný v areáli
VPS Snina, s.r.o. Zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov je potrebný na dosiahnutie
zabezpečenia triedeného zberu komunálnych odpadov v zmysle § 81 zákona NR SR č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Daná lokalita bola
vytypovaná z hľadiska funkčného využitia, lokalizácie a prístupovej komunikácie ako
najvýhodnejšia.
Proces hodnotenia vplyvu má snahu identifikovať také riešenie, ktoré by predstavovalo
najmenší a najšetrnejší dopad na všetky zložky životného prostredia. Na jednej strane stoja
vplyvy, ktoré sa negatívne prejavia v etape výstavby, na druhej strane sú to pozitíva, ktoré
stavba prinesie z hľadiska zabezpečenia nakladania s jednotlivými druhmi komunálnych
odpadov v okresnom meste Snina.
Ako ukazujú výsledky environmentálneho posúdenia, realizácia navrhovanej činnosti v danej
lokalite nebude mať také negatívne dopady na kvalitu zložiek životného prostredia, ktoré by
vyžadovali ďalšie podrobnejšie skúmanie.
Vzhľadom k uvedenému odporúčame v prípade kladných stanovísk vydať rozhodnutie, že sa
činnosť navrhovateľa „Zberný dvor Snina“ nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

V.

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh
optimálneho variantu

Výstavba a prevádzkovanie zberného dvora s následný triedením a spracovaním odpadov je
špecifická činnosť závislá od niekoľkých rozhodujúcich faktorov. Ide hlavne o to, aby sa ich
výstavbou dosiahol čo najlepší efekt podľa účelu, na ktorý majú slúžiť predovšetkým v
závislosti na morfológii terénu, hydrologických podkladoch a dostupnosti so záujmom
zabezpečenia ochrany prírody a čo najmenšieho zásahu do prírodného prostredia.
Vzhľadom na potrebu zlepšenia existujúceho stavu v infraštruktúre odpadového
hospodárstva - dosiahnutie zákonnej miery podielu triedenia jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu, sa navrhované riešenie javí z hľadiska vyššie uvedených požiadaviek
ako optimálne.
Na základe žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné
prostredie listom č. OU-SV-OSZP-2016/000915-002-JK zo dňa 31.08.2016 upustil od
požiadavky variantného riešenia zámeru.
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Nulový variant – predpokladaný stav, ak by sa zámer neuskutočnil
Zámer je vypracovaný v jednom variante činnosti, ako aj v nulovom variante, t.j. variante
stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.
Výstavba zberného dvora by sa nerealizovala a na podmienkach v triedení jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu by sa nič nezmenilo, čo by mohlo viesť k dosiahnutia nižšieho
percenta vytriedených a zhodnotených komunálnych odpadov ako je to dané v Programe
odpadového hospodárstva SR a smernici EK o odpadoch a taktiež by mohlo dôjsť k
vzďaľovaniu sa od európskej vízie obehového hospodárstva.
Porovnanie nulového a navrhovaného variantu
Nulový variant predstavuje stav, kedy by sa predmetná činnosť v danej lokalite
nerealizovala. Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté územie by ostalo v
takom stave, v akom sa nachádza v súčasnej dobe, ako areál VPS Snina, s.r.o. Výstavba
zberného dvora by sa musela realizovať v inej lokalite, aby sa dosiahol súlad z legislatívou
odpadového hospodárstva, čím by došlo k zabratiu ďalšieho územia.
Predmetnou činnosťou budú vytvorené lepšie podmienky pre zber a spracovanie jednotlivých
druhov komunálnych odpadov, ktoré je obec povinná triediť.
Zo zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
obec povinná:
zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území,
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
1. biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu
2. jedlých olejov a tukov z domácnosti
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
1. papier
2. plasty
3. kovy
4. sklo
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérii a akumulátorov,
príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady:
1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z
domácnosti a použitých prenosných batérií a akumulátorov.
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov.
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát so roka, zber a prepravu objemných
odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácnosti s obsahom
škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec,
ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.
Spracovanie bude prioritne orientované na triedenie, dotrieďovanie vytriedene zbieraných
druhov odpadov, lisovania, drvenia odpadov a prípravy na kompostovanie biologicky
rozložiteľných odpadov s cieľom ich predaja alebo odovzdania ďalším spracovateľom alebo
používateľom.
V porovnaní s nulovým variantom je realizácia činnosti výhodnejšia z hľadiska zvýšenia
podielu vytriedených jednotlivých druhov odpadov z komunálnych odpadov a následne
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zníženia množstva ukladaných komunálnych odpadov na skládky odpadov. Nerealizovaním
navrhovanej činnosti by sa podmienky v oblasti triedenia komunálnych odpadov v záujmovej
lokalite nezmenili a mohlo by dôjsť k stavu, kedy by sa podiel skládkovaných komunálnych
odpadov v regióne nezmenil, príp. zvýšil.
V priebehu environmentálneho posudzovania neboli zistené prekážky takého závažného
charakteru, aby realizáciu navrhovanej činnosti v danom území vylučovali. Prijatím účinných
eliminačných opatrení a dodržiavaním právnych predpisov je možné realizáciu navrhovaného
zámeru zabezpečiť s maximálnym možným rešpektom voči okolitej prírode, s cieľom do
budúcna vytvoriť lepšie podmienky pre zabezpečenie naplnenia cieľov odpadového
hospodárstva a priblíženia sa k obehovému hospodárstvu. Podstatou obehového
hospodárstva je znižovanie množstva odpadu a ochrana životného prostredia, ale aj hĺbková
transformácia fungovania celej ekonomiky.
V priebehu doterajšieho environmentálneho posudzovania neboli zistené
prekážky takého závažného charakteru, ktoré by realizáciu navrhovanej činnosti
v dotknutom území vylučovali.
Z porovnania vplyvov obidvoch variantov vyplýva nasledovná interpretácia:
 Z hľadiska vplyvov na prírodné prostredie nevykazuje navrhovaný zámer
nepriaznivejšie dopady ako nulový variant. V prípade realizácie navrhovaného
zámeru bude vytriedené väčšie množstvo využiteľných zložiek z komunálneho
odpadu a následne bude aj väčšie množstvo odpadu zhodnotené, čo prinesie
zníženie množstva ukladaných odpadov na skládky odpadov v regióne.
 Z hľadiska vplyvov na krajinu v dôsledku vybudovania zberného dvora a
prevádzkovaním zberného dvora dôjde k umožneniu ukladania rôznych druhov
komunálnych odpadov na miesta na to určené (hlavne drobný stavebný odpad) a
zníži sa počet miest s nezákonne uloženým odpadom v okolí obce.
 Z hľadiska ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani
maloplošné chránené územia vyčlenené v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny. Platí tu prvý stupeň ochrany. Zníži sa počet miest s nezákonne
uloženým odpadom v okolí mesta.
 Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo sa neprejavia výrazné rozdiely vo významnosti
vplyvov, zámer je umiestnený v lokalite dostatočne vzdialenej od najbližších
obytných zón, navrhovaná činnosť neznamená negatívne ovplyvnenie verejného
zdravia obyvateľstva.
 Z hľadiska priamych vplyvov je malý rozdiel z hľadiska vstupov a výstupov, najmä
zanedbateľné zvýšenie spotreby elektriny, vody a minimálna produkcia splaškových
vôd a odpadov v navrhovanom variante.
 Z hľadiska ostatných vplyvov vplýva sociálny a ekonomický význam navrhovaného
zámeru.
 Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese posudzovania
vplyvov na životné prostredie pri dodržaní navrhovaných opatrení nedosahujú
parametre, ktoré by spôsobovali zmeny kvality životného prostredia dotknutého
územia a jeho širšieho okolia a taktiež nevytvárajú predpoklady pre závažné
negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľov širšieho dotknutého územia.
Na základe uvedených informácií sa považuje realizácia posudzovanej činnosti v
predkladanom realizačnom variante za environmentálne prijateľnú a realizačný variant sa
považuje z hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľný. Navrhované opatrenia
sú z hľadiska technicko-ekonomickej realizovateľnosti taktiež realizovateľné.
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Na základe komplexného porovnania navrhovanej činnosti s nulovým variantom sa
odporúča realizácia zámeru zriadenia zberného dvora, čo predstavuje vhodnú a
efektívnu činnosť z pohľadu zabezpečenia povinností vyplývajúcu zo zákona NR
SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
príslušných vykonávacích predpisoch.

VI.

Mapová a iná obrazová dokumentácia (prehľadná situácia)

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre
zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov
1. Situácia zberného dvora – obrázok č. 2
1.1

Zoznam hlavných použitých materiálov

1.1.1 Literatúra










Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, Bratislava, 2002
Vývoj obyvateľstva v SR a krajoch v r. 2012, ŠÚ SR Bratislava
Hydrologická ročenka, SHMÚ 2009
Mazúr, E., Lukniš, M., 1980. Regionálne geomorfologické členenie
Správa o vodnom hospodárstve SR v roku 2003, Bratislava, jún 2004
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2004, Slovenská
agentúra životného prostredia
Atlas inžinierskogeologických máp SSR, SGÚ-GÚĎŠ, katedra IG PFUK Bratislava,1989
Geobotanická mapa ČSSR, SSR, kolektív, VEDA SAV, 1986
Štátna vodohospodárska bilancia SR, SHMÚ Bratislava 1967-1969
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Vlastivedný slovník obcí Slovenska, VEDA Bratislava 1978
Všeobecná príručka k zákonu NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Účelová publikácia Ministerstva životného prostredia SR, Bratislava.
KOLEKTÍV, 1994
Klimatické pomery na Slovensku. Zborník prác SHMÚ v Bratislave, zv. 33/1. Alfa
Bratislava. KOLEKTÍV AUTOROV, 1991
Komentár ku krokom posudzovania vplyvov činností. ŠEVT Bratislava, KOZOVÁ, M.–
DRDOŠ, J. – PAVLIČKOVÁ. K. – ÚRADNÍČEK, Š. – HÚSKOVÁ, V. A KOL., 1996
VYMEDZENIE ÚTVAROV PODZEMNÝCH VÔD NA SLOVENSKU V ZMYSLE RÁMCOVEJ
SMERNICE O VODÁCH 2000/60/EC. ČASOPIS PODZEMNÁ VODA Č. 1/2005, ROČNÍK XI.
KULLMAN, E. - MALÍK, P. - PATSCHOVÁ, A. – BODIŠ, D., 2005
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, základne údaje – Obyvateľstvo 2001 ŠTATISTICKÝ
ÚRAD SR,
Hydrogeologická rajonizácia Slovenska, SHMÚ Bratislava ŠUBA, J. A KOL., 1984: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. EIA (Environmental Impact Assessment). I.
diel. Zákon s komentárom. ŠEVT Bratislava, 196 strán. ÚRADNÍČEK, Š. – GAŠPARÍKOVÁ,
B. - KOZOVÁ, M., 1996

1.1.2 Legislatíva




















Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 364/2004 Z. . o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 314/2001 Z. z. a vyhl. č. 94/2004 Z. z., ktorá ustanovuje základné
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí
Vyhláška č. 24/2003 v platnom znení, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v platnom znení
Vyhláška č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch
Vyhláška MŽP SR č.373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Vyhláška č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
Vyhláška č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia
Vyhláška č. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa
STN 75 7221 Kvalita vody, klasifikácia kvality povrchových vôd

1.1.3 Internetové zdroje
www.snina.sk
www.sazp.sk
www.culture.gov.sk
www.pamiatky.sk
www.portal.gov.sk

www.enviroportal.sk
www.google.com
www.zbierka.sk
www.harber.webz.sk
www.obce.sk
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www.air.sk
www.shmu.sk

www.sopsr.sk

www.e-obce.sk
www.upsvar.sk

www.geoportal.sk
www.sovs.sk
www.shmú.sk
www.mapserver.geology.sk
www.enviro.gov.sk

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred
vypracovaním zámeru
V rámci spracovania zámeru bol návrh zámeru „Zberný dvor Snina“ konzultovaný
s pracovníkmi Okresného úradu Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie.

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy
navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na ŽP
V súvislosti s posudzovaním danej činnosti „Zberný dvor Snina“ spracovateľ zámeru vykonal
obhliadku záujmového územia.

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
V Snine, august 2016

IX.

POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. Spracovateľ zámeru
Mesto Snina, Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Snina

2. Potvrdenie správnosti údajov

Ing. Lýdia Gičová

Ing. Štefan Milovčík, primátor

––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––

spracovateľ zámeru

navrhovateľ
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