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Imisno-prenosové posúdenie stavby
Brose Prievidz a rozšír enie, fáz a 2 a 3

1. Dôvod vypr acov ani a
Imisno-prenosové posúdenie vplyvu rozptylu vybraných znečisťujúcich látok z nového zdroja
znečisťovania ovzdušia, navrhovanej činnosti "Brose Prievidza rozšírenie, fáza 2 a 3",
nadväzujúcej na Brose Prievidza fáza1 bolo vypracované pre účely vypracovania zámeru podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.
Cieľom je zhodnotiť príspevok zdrojov ZO navrhovanej činnosti "Brose Prievidza rozšírenie, fáza
2 a 3" - k znečisteniu ovzdušia v blízkom okolí pre stav pred investíciou - fáza 1 a pre stav po
investícii - fáza 1 až 3.
Čiastkové ciele: - odhadnúť množstvá emisií vybraných znečisťujúcich látok od navrhovanej
činnosti
- posúdiť parametre stacionárnych zdrojov ZO vyhovujúce požiadavkám na
zabezpečenie dostatočného rozptylu emisií znečisťujúcich látok
- zhodnotiť príspevok stavby k znečisteniu ovzdušia v hodnotenom území
- posúdiť plnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí

2. Identifi kačné údaje
Objednávateľ:

ADONIS CONSULT, s.r.o.
Eisnerova 58/A
841 07 Bratislava
IČO: 46 957 481

3. Predmet posudz ov ani a
3.1 Identifikácia predmetu pos udz ovani a
"Brose Prievidza rozšírenie, fáza 2 a 3 "
Umiestnenie:

k.ú.: Prievidza - Priemyselná zóna Prievidza – Západ I.
parc. č.: č. 8114/1, 8114/19, 8114/103, 8114/113, 8114/114, 8114/129,
8114/180, 8118/2, 8118/3, 8118/4, 8118/5 (register „C“)

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba objektov zahŕňajúcich administratívnu a výrobnú časť,
obsahujúcu ľahkú strojárenskú výrobu, nadväzujúcich na už vybudovanú výrobnú a
administratívnu budovu spoločnosti Brose - fázu 1. Súčasťou investície je aj vybudovanie
dopravnej infraštruktúry vrátane potrebného množstva nových cestných komunikácií a
parkovacích miest.
Poskytnutá dokumentácia obsahuje stručný popis technológie, palivovo-energetických zdrojov,
odhad parkovacích miest a intenzít dopravy súvisiacej so zásobovaním a odvozom produkcie pre
jednotlivé fázy projektu.
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3.2 Zoznam použitých podkladov
[1] Základné údaje k navrhovanej činnosti "Brose Prievidza rozšírenie, fáza 2 a 3"; ADONIS
CONSULT, s.r.o.; 2016
[2] Zámer "Aministratívna a výrobná budova"; ADONIS CONSULT, s.r.o.; 2014
[3] Súhrnná technická správa "Administratívna a výrobná hala"; PM Group SLOVAKIA,s.r.o.; 2016
[4] Výkresy objektov hál a ďalšie podklady k navrhovanej činnosti ; ADONIS CONSULT, s.r.o.,
PM Group SLOVAKIA, s.r.o.; 2016
[6] Hodnotenie kvality ovzdušia v SR; SHMÚ; 2015, 2014, 2013
[7] Atlas krajiny Slovenskej republiky; MŽP, SAŽP; Esprit, 2002
[8] Dodatočne vyžiadané informácie od objednávateľa a vlastné zdroje

3.3 Zoznam použitých právnych predpisov o ochrane ovzdušia
Zákon
Vyhláška

č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení zákona č.318/2012 Z.z.
MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší, v znení vyhlášky 270/2014 Z.z.
Vyhláška
MŽP SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia
Vyhláška
MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Vestník MŽP 5/96 Informácia o postupe výpočtu výšky komína,
Vestník MŽP 5/08 Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre vybrané
technológie a zariadenia

4. Charakteristika pr edmetu pos udz ovani a
4.1 Klimatické pomer y
N
Predmetné územie Hornonitrianskej kotliny
z hľadiska všeobecnej klimatickej klasifikácie patrí
NW
NE
do teplej klimatickej oblasti, ktorú možno
charakterizovať ako teplú a mierne vlhkú s miernou
zimou. Priemerná ročná teplota je okolo 9°C.
Veterné pomery sú reprezentované meracou
W
E
stanicou v Prievidzi. Oblasť má pomerne nízke
percento bezvetria cca 14% v roku. Priemerná
rýchlosť vetra počas roka cca 2 m/s. Prúdenie
SW
SE
vzduchu je značne ovplyvnené orografiou a
orientáciou kotliny. Najčastejšie sa vyskytujú vetry
S
zo severného a severovýchodného smeru. Na
nevhodné podmienky pre rozptyl a prenos
exhalátov poukazuje aj nízka hodnota priemernej ročnej rýchlosti vetra. Z hľadiska zaťaženia
územia prízemnými inverziami patrí širšie dotknuté územie medzi priemerné inverzné polohy.
Hornonitrianska kotlina patrí medzi oblasti so zníženým výskytom hmiel. Priemerný ročný počet
dní s hmlou je 20 až 45 [7].
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4.2 Umiestneni e stav by
Navrhovaná činnosť "Brose Prievidza rozšírenie, fáza 2 a 3", ktorá bude zo západnej strany
stavebne nadväzovať na už vybudovanú výrobnú a administratívnu budovu spoločnosti (fáza1)
sa nachádza v severnej časti priemyselnej zóny Prievidza - Západ.
Priemyselná zóna Prievidza – Západ I. sa nachádza v extraviláne mesta Prievidza a rozprestiera
sa v časti Ukrniská, v západnej časti katastra mesta Prievidza. Priemyselná zóna je zo severnej
strany vymedzená ochranným pásmom letiska, z južnej strany vodným tokom Handlovka, z
východnej strany trasou cesty I/64 a zo západnej strany hranicou katastrálneho územia
Prievidza. V juhovýchodnej časti územia priemyselná zóna susedí s objektom ČOV. Dopravne
prístupná je z cesty III/05064.
V širšom okolí dotknutého územia sa nachádzajú zastavané časti mesta Prievidza a Bojnice.
Najbližšia obytná zóna, okraj mestskej časti Prievidza - Píly sa nachádza vo vzdialenosti cca 600m
od areálu spoločnosti Brose, oddelená poľnohospodárskou pôdou. Najbližší okraj obytnej zóny
obce Opatovce nad Nitrou je vzdialený cca 800 m.

4.3 Základné údaje o predmete posudzovania
Predmetom posudzovania je dokumentácia pre navrhovanú činnosť "Brose Prievidza rozšírenie,
fáza 2 a 3", uvedená v časti 3.2, ktorá obsahuje, základné údaje o navrhovanej činnosti.
Funkčný a priestorový celok Brose Prievidza tvorí jestvujúci objekt administratívnej a výrobnej
budovy vybudovaný v prvej fáze a dva stavebné objekty navrhovanej činnosti "Brose Prievidza
rozšírenie, fáza 2 a 3" (každá fáza predstavuje rozšírenie o ďalší stavebný objekt) pozostávajúce z
administratívnej časti, výrobnej časti pre ľahkú strojársku výrobu a skladovej časti.
Výrobné haly budú jednopodlažné, s dvomi galériami popri zásobovacích dokoch a popri
oddeľujúcej stene k administratívnej časti. V galérii nad dokmi sú umiestnené technologické
miestnosti ako trafostanica, kotolňa, kompresorová stanica, IT apod. Výrobná hala je pôdorysne
z hľadiska prevádzky rozdelená na dve časti – sklady a plochy montáže.
Administratívna časť má dve podlažia s hlavným vstupom od existujúcej hlavnej areálovej
komunikácie.
Výška objektov vrátane atiky je 12.100 m nad terénom, výška strechy v najvyššom mieste je
11.835, v najnižšom mieste 11.620 m, sklon 2%. Na streche sa nachádzajú svetlíky,
vzduchotechnické jednotky s výškou 14.6 m nad terénom, tzn. 2.5 m nad atikou a komíny z
kotolní s prevýšením 1.5 m nad strechou.
Vo výrobných priestoroch pre 2. a 3. fázu bude prebiehať montáž výrobkov - Spindle drivers
(poháňacie mechanizmy okien – 1.5 mil kusov), window regulators (regulačné mechanizmy na
okná 10 mil. kusov). Brose ďalej uvádza vo fáze 2 a 3 motory WR motors (motorčeky na kontrolu
okien 20 mil ks), EBS motors (motory elektronického brzdového systému 10 mil ks), EPB motors
(motory elektronického parkovacieho systému 6 mil ks). Ide o jednoduchú montáž kovových
dielov, plastových dielov, úpravu materiálov, lepenie a pod. Okrem uvedenej technológie bude
prebiehať v hale pre fázu III. aj vstrekovanie plastov tzv. injection molding.
Technológia
Jestvujúci stav - fáza 1
Výroba bude súčasťou dodávateľského systému komponentov pre výrobu automobilov. Výrobok
je mechanizmus spúšťania a zatvárania dverných okien, dverných uzáverov, pohonov
mechanizmu spúšťania a zatvárania dverných okien..
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Montážny proces zahŕňa manuálnu montáž a využitie poloautomatických a automatických
strojov s tlačeným vzduchom. Pre jednotlivé výrobky budú inštalované montážne bunky tzv.
hniezda s osadením strojov. Činnosti montáže budú obsahovať jednoduché operácie suchou
cestou ako vystrihovanie, dierovanie, nitovanie, skrutkovanie a pod. Montáž a výroba niektorých
dielov si bude vyžadovať použitie lepidla a vazelíny na spojenie dielov. Stroje si nevyžadujú
chladenie, sú napájané elektricky.
Vstupom do výroby budú diely dodávané od externých dodávateľov ako rôzne plastové
komponenty, kovové komponenty, elektrické motory a pod.
Výstupom budú výrobky pre automobilový priemysel určené na ďalšiu montáž do vozidiel, ide o
diely: mechanizmy na okná (predpoklad výroby 10 mil. ks), uzávery do dverí (1.6 mil. ks),
poháňacie mechanizmy (1.5 mil. ks).
Vykurovanie bude zabezpečovať plynová kotlňa s tromi kondenzačnými kotlami.
Navrhovaný stav - fáza 2 a 3
Vo výrobných halách pre fázu 2 a 3 bude prebiehať montáž výrobkov - Spindle drivers
(poháňacie mechanizmy okien – 1.5 mil. kusov), window regulators (regulačné mechanizmy na
okná 10 mil. kusov). Brose ďalej uvádza vo fáze 2 a 3 motory WR motors (motorčeky na kontrolu
okien 20 mil. ks), EBS motors (motory elektronického brzdového systému 10 mil. ks), EPB motors
(motory elektronického parkovacieho systému 6 mil. ks). Ide o jednoduchú montáž kovových
dielov, plastových dielov, úpravu materiálov, lepenie a pod.
Okrem uvedenej technológie budú v hale pre fázu III. umiestnené aj vstrekolisy na plasty.
Technológia je plne automatizovaná, na vstupe je plastový granulát, ktorý sa vysuší pri teplotách
60 – 140 °C. Následne sa nasype do zásobníka vstrekovacieho stroja. Odtiaľ prichádza do taviacej
komory, ktorá je vyhrievaná elektricky. Tu pri teplotách 180 – 320 °C termoplasty tavia
(plastifikácia). Tavenina je následne vstrekovaná a dotlačovaná pohybom závitovky alebo piesta
do dutiny vstrekovacej formy. Súčasťou zariadenia je uzatvorený chladiaci cyklus a na výstupe
technológie je hotový výrobok. Plastový granulát je skladovaný v silách. Predpokladaná
produkcia je 80 mil. ks výrobkov. Budú použité rôzne typy plastov v závislosti na výstupnom
výrobku. Výrobca uvádza plastový granulát typu: Delrin (POM), Ultramid, Elastollan (PU),
Hostaform (POM), Tenac (POM), Celanex (PBT), Celstran, Grivory, Grilon, Ultradur (PBT), Zytel
(PA).
Tvorba plynných znečisťujúcich látok z tepelného spracovania polymérov je pri dodržaní
spracovateľských teplôt (zabudovanou reguláciou teploty v taviacich zónach) nevýznamná.
Vetranie výrobnej a skladovacej haly bude zabezpečovať celkom 5 VZT jednotiek umiestnených
na streche haly (v strešných nadstavbách). Všetky jednotky sú navrhnuté ako rovnotlakové o
vzduchovom výkone 37 500 m3/h.
Prívodná časť jednotky bude zložená z klapky na nasávanie čerstvého vzduchu, filtra , doskového
výmenníka, ventilátora s frekvenčným meničom (FM bude dodávkou MaR), ohrievača (vodný
výmenník) a voľnej komory pre možnosť budúcej inštalácie chladiča. Odvodná časť jednotky
bude zložená z filtra, ventilátora s frekvenčným meničom (FM bude dodávkou MaR), doskového
výmenníka a klapky na výfuku znečisteného vzduchu. Jednotka bude vo vnútornom prevedení a
s umiestnením prívodnej a odvodnej časti vedľa seba.
Vetranie administratívnych plôch v prízemí a časť 1. podlažia bude zabezpečovať VZT jednotka
umiestnená na streche administratívnej budovy. Zariadenie je navrhnuté ako rovnotlakové o
vzduchovom výkone 16 850 m3/h.
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Palivovo-energetické zariadenia
Plynové kotolne budú umiestnené na 2. NP v západnom rohu každého stavebného objektu a
budú zabezpečovať vykurovanie a dodávku tepla do VZT v administratívnej, výrobnej a skladovej
časti objektov. V každej kotolni budú osadené tri stacionárne kondenzačné kotly Viessman
Vitocrossal 200 typ CM2 na spaľovanie zemného plynu s pretlakovým horákom MATRIX a
celkovým MTV 1725 kW (3 x 575 kW pri 80/60°C). Prívod spaľovacieho vzduchu, odvod tepelnej
záťaže, temperovanie priestoru kotolne a ďalšie požadované funkcie budú zabezpečené
príslušným VZT zariadením. Spaliny budú odvádzané od každého kotla samostatným
dymovodom nad strechu haly. Ústie komínov bude min. 1.5 m nad strechou resp. 13.35 m nad
terénom.
Tab. 1: Parametre kotolní
Počet a typ kotlov v kotolni
Menovitý tepelný výkon (80/60°C)
Tepelná účinnosť
Celkový MTP
Spotreba 1 ks kotla pri MTP
Teplota spalín z kotla
Projektovaná výška komína
Priemer komína (vnútorný)

3 ks Viessmann Vitocrosall 300 CM2
1725 kW (3 x 575 kW)
106 %
1627.5 kW (3 x 542.5 kW)
cca 57 m3/h (pri výhrevn. ZPN 34.2 MJ/m3)
max. 75°C
1.5 m nad strechou resp. 13.35 m nad terénom
Ø 250 mm

Dopravné zaťaženie
Zdrojom znečisťovania ovzdušia bude aj doprava. Cestná doprava a parkoviská súvisiaca so
zabezpečením dovozu vstupných surovín a odvozom produkcie kamiónmi a osobná doprava
súvisiaca prevažne s príjazdom a odjazdom zamestnancov.
Pre I. fázu je vyčlenených 158 PM pre osobnú dopravu, plus 10 PM pre nákladnú dopravu.
Pre II. a III. fázu je vyčlenených 268 PM pre osobnú dopravu. Celková kapacita pre I. až III. fázu je
426 PM. Parkoviská sú umiestnené pred vstupom do areálu po oboch stranách príjazdovej
komunikácie.
Nákladná zásobovacia doprava bude premávať len od 06.00 – 18.00 zásobovanie večer. V noci sa
s dynamickou dopravou neuvažuje. Dynamická doprava predstavuje pre fázu 2 a 3 spolu
100 NA/deň. Vo fáze 1 to bude 15 NA do areálu a odvoz 25 z areálu.
Fond pracovnej doby - 3 zmenná prevádzka s ročným počtom pracovných dní približne 250.
Tab. 2: Zhrnutie kapacitných údajov:
Stavebný objekt
Plocha objektu [m2]
Dynamická doprava
Počet park. miest
Spotreba ZPN 1 kotol [m3/rok]
Spotreba kotolne (3 ks kotlov) [m3/rok]

I. fáza
21560
40 NA/deň
158
81000
243000

II. fáza
III. fáza
19830
23460
100 NA/deň
122
146
74500
88138
223500
264 415

Poznámka: Pre objekty kantíny a fitnes (súčasť fázy 3) neboli v poskytnutých podkladoch o
bilanciách na vykurovanie uvedené hodnoty ani spôsob vykurovania. Preto sa v tomto posúdení
vychádza z predpokladu, že budú vykurované centrálne z kotolne v rámci fázy 2 alebo 3.
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5. Čiastkové výsledky pos údeni a
5.1 Emisné pomery
Povinnosťou prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov podľa § 15, ods. 1, písm. d) zákona č.
137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. je zisťovať množstvo znečisťujúcich látok
vypúšťaných zo stacionárnych zdrojov ustanoveným spôsobom a postupom schváleným
obvodným úradom životného prostredia. Návrh postupu výpočtu množstva emisií musí
prevádzkovateľ predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky
alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene.
Spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok
zo ZZO sú stanovené vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
Hlavné znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia zo stacionárnych zdrojov navrhovanej činnosti
pozostávajúcich z palivovo-energetických zdrojov slúžiacich na vykurovanie administratívnych a
výrobných objektov a dopravy sú podľa prílohy č.2 k vyhláške č. 410/2012 Z.z. zaradené
nasledovne:
Tab. 3: Zaradenie hlavných znečisťujúcich látok podľa prílohy 2, vyhlášky č. 410/2012 Z.z.
Ozn.

Názov

Zaradenie v prílohe č. 2 k vyhláške č. 410/2012 Z.z.

TZL
NOx
CO

tuhé znečisťujúce látky
oxidy dusíka ako NO2
oxid uhoľnatý

1. skupina – TZL, 3. podskup. - TZL vyjadrené ako suma (§5 ods.3)
3. skupina – plynné anorganické látky, 4. podskupina
3. skupina – plynné anorganické látky, 5. podskupina

Množstvá emisií
V poskytnutých podkladoch k posúdeniu navrhovanej činnosti "Brose Prievidza rozšírenie 2 a 3",
vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie, neboli k dispozícii informácie o množstvách
emisií z jednotlivých zdrojov ZO.
Emisie z technológie
Vo výrobných halách objektov pre fázu 1 a 2 pri montážnych procesoch nebudú vznikať emisie
ZL, vzduchotechnika haly bude len potrebnú výmenu vzduchu. Vo výrobnej hale pre fázu 3 budú
osadené okrem montážnych liniek aj vstrekovacie lisy.
Emisie z lisovacieho procesu budú malé, vstupný granulovaný plast bude dopravovaný k lisom
pneumaticky v uzatvorených potrubiach, dopravný vzduch bude filtrovaný textilnou tkaninou a
vypúšťaný do pracovného prostredia haly. Vzduchotechnika haly bude zabezpečovať potrebnú
výmenu vzduchu, tzn. odsávanie vzduchu cez VZT jednotky a prívod čerstvého vzduchu cez
filtračnú jednotku.
Všeobecne sa účinok tepla na polyméry prejavuje dvojakým spôsobom. Polymér pri dosiahnutí
teploty spracovania mäkne a stáva sa plastickým. Pri prípadnom ďalšom zvyšovaní ohrevu po
dosiahnutí rozkladnej teploty dochádza k zmene štruktúry – vysokomolekulárna látka sa štiepi
na nízkomolekulárny produkt prípadne až na monomérnu stavebnú jednotku (depolymerizácia)
za vzniku plynných degradačných produktov.
Dosiahnutie rozkladnej teploty je vo vstrekolisoch vylúčené zabudovanou reguláciou teploty v
taviacich zónach zariadení a spracovanie plastov prebieha s rezervou pod takouto teplotou,
takže tvorba plynných znečisťujúcich látok z tepelného spracovania polymérov je pri dodržaní
spracovateľských teplôt nevýznamná, čo potvrdzujú aj merania ZL v pracovnej zóne strojov.
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Emisie z energetiky
Palivovo-energetické zariadenia plynových kotolní navrhovanej činnosti "Brose Prievidza
rozšírenie 2 a 3", vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov patria podľa bodu 3. v časti IV.
prílohy č.4 k vyhláške č. 410/2012 Z.z. k zariadeniam s kotlami s vydaným povolením od 1.
januára 2014.
Tab. 4: Emisné limity pre spaľovanie plynných palív (povolenie od 1. januára 2014)
MTP
Palivo
TZL
NOx
CO
3

[MW]

≥ 0.3

[mg/m ]

ZPN

-

120 *

50

Podm. platnosti EL: - štandardné stav. podmienky, suchý plyn a pri O2 ref: 3% objemu.
* - Platí pre zariadenia s pretlakovými horákmi s teplotou teplonosného média < 200 °C

Množstvo emisií ZL vypúšťaných do ovzdušia pri procese spaľovania zemného plynu pre účely
poplatkovej povinnosti je možné stanoviť s použitím hmotnostného toku alebo koncentrácie,
ktoré sa zisťujú periodickým meraním na účely preukázania dodržania určeného emisného
limitu, ak sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne, čo zodpovedá § 3 ods. 4
písm. f). uvedenej vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
Množstvo emisií ZL vypúšťaných do ovzdušia bolo pre účely tohto posúdenia stanovené z
predpokladanej spotreby paliva s použitím všeobecných emisných faktorov uverejnených vo
vestníku MŽP, čo zodpovedá § 3 ods. 4 písm. h) uvedenej vyhlášky.
Emisie ako hmotnostné toky boli vypočítané z max. hodinovej spotreby paliva pri menovitom
výkone kotlov a z priemernej spotreby podľa odhadnutých ročných spotrieb ZPN pre jednotlivé
fázy. Vo výpočtoch bola použitá hodnota výhrevnosti zemného plynu 34.2 MJ/m3. Objemový tok
spalín bol vypočítaný z parametrov spaľovacích zariadení uvedených v časti 4.3.
V nasledujúcej tabuľke sú pre účely tohto posúdenia uvedené vypočítané emisie spaľovacích
zariadení kotolní ako hmotnostné toky pre základné znečisťujúce látky CO, NOx.
V prípade kotlov spaľujúcich ZPN nie je určený emisný limit pre TZL, ale vzhľadom na skutočnosti
uvedené v časti 4.4 tohto posúdenia bude táto látka hodnotená.
Tab. 5: Emisie z kotolní pre jednotlivé fázy projektu - konzervatívny odhad
Plynová
Emisia (max)
Emisia (priem.)
Zdroje
MTP
ZL
[kg/h]
[kg/h]
kotolňa
CO
0.107
0.025
3 ks Viessman
I. fáza
Vitocrossal 200 3 x 542.5 MW
NOx
0.265
0.063
typ CM2
TZL
0.013
0.003
CO
0.107
0.023
3 ks Viessman
II. fáza
Vitocrossal 200 3 x 542.5 MW
NOx
0.265
0.058
typ CM2
TZL
0.013
0.003
CO
0.107
0.028
3 ks Viessman
III. fáza
Vitocrossal 200 3 x 542.5 MW
NOx
0.265
0.069
typ CM2
TZL
0.013
0.004
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Podmienka: Pre zistenie skutočných emisií bude potrebné v rámci skúšobnej prevádzky zistiť a
preukázať dodržanie určených emisných limitov podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010
Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov prvým diskontinuálnym oprávneným meraním pre ZL
uvedené v tabuľke č.4.
Emisie z dopravy súvisiacej s prevádzkou navrhovanej činnosti
V rámci programu CORINAIR Europskej Agentúry Životného Prostredia(EEA) a jej zložky
European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC-ACC) boli vyvinuté programové moduly
pre podporu spracovania každoročných inventarizácií emisií do ovzdušia. Na výpočet
znečisťujúcich látok z emisií cestnej dopravy slúži metodika COPERT, ktorá je súčasťou EMEP /
CORINAIR Emission Inventory Guidebook.
Pre výpočet emisných faktorov z cestnej dopravy v tomto posúdení bol použitý postup založený
na využití tejto metodiky.
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené emisie ZL produkované cestnou dopravou súvisiacou
s navrhovanou činnosťou na prístupových komunikáciách (líniové zdroje) a parkoviskách
(statická doprava) podľa údajov z časti 4.3 tohto posúdenia.
Tab. 6: Emisné faktory pre motorové vozidlá pri zvolenej emisnej úrovni
Kat.
Emisná Plynulosť Rýchlosť
NO2
PM10
Palivo
vozidla úroveň premávky
[km/h]
[g/km]
NA
Euro5
8
50
Diesel
0.1217
0.1479
Benzín
0.0045
0.0196
OA
Euro5
8
50
Diesel
0.1054
0.0258
Diesel
0.0918
0.0126
BUS
Euro6
8
50
Diesel
0.1134
0.2073
Tab. 7: Emisie parkovísk počas špičkových hodín - konzervatívny odhad
Počet
NOX
PM10
Parkovacia plocha
[g/s ]
[kg/h]
[g/s ]
[kg/h]
PM
Parkovisko OA
158
0.1278
0.4599
0.0059
0.0212
fáza 1
Parkovisko OA
122
0.0987
0.3551
0.0045
0.0163
fáza 2
Parkovisko OA
146
0.1181
0.4250
0.0054
0.0196
fáza 3
Tab. 8: Emisie parkovísk denný priemer - konzervatívny odhad
Počet
NOX
PM10
Parkovacia plocha
[g/s ]
[kg/h]
[g/s ]
[kg/h]
PM
Parkovisko OA
158
0.0192 0.0690 0.0009 0.0032
fáza 1
Parkovisko OA
122
0.0148 0.0533 0.0007 0.0025
fáza 2
Parkovisko OA
146
0.0177 0.0638 0.0008 0.0029
fáza 3
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0.1064
0.0109
0.0159
0.0087
0.1569

CO
[g/s ]

[kg/h]

0.8369

3.0129

0.6462

2.3264

0.7733

2.7840

CO
[g/s ]

[kg/h]

0.1255

0.4519

0.0969

0.3490

0.1160
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5.2 Podmienky zabezpečeni a roz ptylu emisií znečisťuj úcich látok
Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií ZL sú určené prílohou č.9 k vyhláške č. 410/2012 Z.z.
Pre posudzovanú stavbu sú relevantné nasledujúce body prílohy:
I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZDROJE
1. Všeobecné požiadavky
Emisie zo stacionárnych zdrojov je potrebné do ovzdušia odvádzať tak, aby
nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby
bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečený dostatočný
rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality ovzdušia, a tým
zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia.
2. Obmedzovanie fugitívnych emisií
Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvádzať riadeným
odvodom a fugitívne emisie obmedzovať
4. Najnižšia výška komína alebo výduchu
Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku
znečisťujúcej látky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších rozptylových
parametrov postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, pričom
a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť najmenej ≥ 4 m nad terénom,
d) ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich látok, jeho
najnižšia výška sa určí ako najväčšia z výšok vypočítaných pre jednotlivé ZL
5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou
5.2 Spaľovacie zariadenia
5.2.2 Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so
sklonom nad 20° pre spaľovacie zariadenia ak
b) MTP je v rozmedzí (0.3 - 1.2) MW, musí byť prevýšenie ≥ 1 m.
5.2.3 Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie
zariadenia s MTP ≥ 0.3MW treba zvýšiť ustanovené prevýšenie ústia komína alebo
výduchu nad strechou o 0.5 m.
5.2.4 Ak ide o plochú strechu, pri určení prevýšenia je potrebné zohľadniť aj výšku atiky. Ak
sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne
výťahov, z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu je potrebné osobitne
posudzovať prevýšenie komína alebo výduchu vo vzťahu k výške týchto objektov a ich
vzdialenosti.
5.2.5 V závislosti od druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok a miestnych rozptylových
podmienok možno prevýšenie vzťahovať k miestu vyvedenia komína alebo výduchu
nad strechu, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl
emisií podľa bodu 1.
Dostatočnosť výšky komína
Spaliny z kotlov budú podľa projektovej dokumentácie zaústené do samostatných komínov,
s projektovanou výškou ústia 13.35 m nad terénom, tzn. s prevýšením 1.515 m nad strechou so
sklonom 2° a 1.25 m nad atikou.
Prevýšenie komínov vyhovuje podľa bodov 5.2.2 a 5.2.3, ale nevyhovuje podľa bodu 5.2.4
pretože pri stanovení prevýšenia sa musí brať do úvahy aj výška atiky.
Napriek tomuto konštatovaniu, vzhľadom na to, že sa jedná o spaľovanie ZPN možno pre
preukázanie dostatočnosti prevýšenia komínov plynových kotolní využiť bod 5.2.5.
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Plnenie požiadaviek r ozptylu
Požiadavka bodu 1. zabezpečiť dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s
normami kvality ovzdušia a tým zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a ochranu životného prostredia
bude posúdená v nasledujúcej časti na základe výsledkov z imisného modelovania.

5.3 Znečisteni e ovzdušia v súčasnosti
Oblasť kde sa nachádza posudzovaná stavba je v zmysle § 9 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia.
Súčasné znečistenie ovzdušia na území mesta Prievidza reprezentujú údaje z monitorovacej
stanice na ul. Malonecpalská pravidelne publikované v ročenke SHMÚ. Stanica meria len
znečisťujúce látky PM10 a PM2.5 a NO2 je meraná len v poslednej dobe. Preto bola hodnota NO2
pre rok 2015 odhadnutá z výsledkov celoplošného modelovania Slovenska na zhodnotenie
kvality ovzdušia (pričom má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu) [6].
Tab. 9: Hodnoty priem. ročných koncentrácií PM10 z monitorovacej stanice Malonecpalská
a odhad NO2 z výsledkov celoplošného modelovania
Rok
PM10
NO2 (odhad)
2015
26 µg/m3 = 65 % limitu
cca 6 µg/m3 = 3 % limitu
2014
25 µg/m3 = 62.5 % limitu
3
2013
32 µg/m = 80 % limitu
Z uvedeného je zrejmé, že najväčším problémom v posudzovanom území sú TZL, kde ročný
priemer je nad 50% limitnej hodnoty.

5.4 Modelovanie imisi í
Cieľom modelových výpočtov je zhodnotenie príspevku navrhovanej činnosti "Brose Prievidza
rozšírenie, fáza 2 a 3" k znečisteniu okolitého ovzdušia v jej okolí.
Odpadovým plynom má byť podľa legislatívy umožnený ich nerušený transport voľným
prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby neboli
prekročené ich prípustné koncentrácie v ovzduší vztiahnuté k predmetnému zdroju s určitou
rezervou zohľadňujúcou aj jestvujúce a plánované zdroje. Výška, v ktorej sa vypúšťajú odpadové
plyny do ovzdušia, musí byť určená tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a životného
prostredia.
Modelové výpočty boli vykonané v súlade s cieľmi uvedenými v časti 1. tohto posúdenia.
Vo výpočtoch boli použité ako vstupné hodnoty údaje uvedené v kapitole 4. a 5. tohto
posúdenia.
Hodnotené budú znečisťujúce látky emitované z palivovo-energetických zdrojov navrhovanej
činnosti a dopravnej infraštruktúry: TZL ako PM10, NOX ako NO2
Znečisťujúca látka CO nebude hodnotená z dôvodu relatívne nízkych hodnôt emisií vo vzťahu ku
hodnote imisnému limitu (10 000 µg/m3).
Limitné a cieľové hodnoty imisií základných ZL na ochranu zdravia ľudí a termíny ich dosiahnutia
stanovuje príloha č.11, vyhlášky MŽP SR č.360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia.
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Limitné hodnoty základných ZL: PM10 priemerované obdobie 24 hodín =
PM10 priemerované obdobie 1 rok =
NO2 priemerované obdobie 1hod =
NO2 priemerované obdobie 1 rok =

50 µg/m3
40 µg/m3
200 µg/m3
40 µg/m3

Imisné model ovani e z nečistenia ovzduši a
Modelové výpočty imisií od stacionárnych zdrojov Brose boli vykonané boli v súlade s cieľmi
uvedenými v časti 1. tohto posúdenia:
- pre pole maximálnych krátkodobých koncentrácií s dopravou súvisiacou s navrhovanou
činnosťou počas špičkových hodín
- pre pole priemerných koncentrácií
Vo výpočtoch boli použité ako vstupné hodnoty údaje uvedené v kapitole 4. a 5. tohto
posúdenia. Výpočtová oblasť bola vzhľadom na umiestnenie stavby, typy zdrojov ZO, výšky
vypúšťania odpadových plynov a okolitú zástavbu zvolená o veľkosti 1900 x 1900 metrov.
Výsledky výpočtov imisného zaťaženia od navrhovanej činnosti "Brose Prievidza rozšírenie, fáza
2 a 3" sú zhodnotené v textovej časti kapitoly 6 a graficky zdokumentované v prílohách.
Izokóny (čiary spájajúce miesta s rovnakou koncentráciou škodlivín) vykreslené červenou farbou
prekračujú povolené limitné koncentrácie ZL. Podlimitné hodnoty sú vykreslené čiernou farbou.
Na vykreslenie rozloženia imisií znečisťujúcich látok pre jednotlivé situácie v prípade nízkych
vypočítaných koncentrácií boli zvolené také (podlimitné) hodnoty, ktoré umožnili
reprezentatívne zobrazenie distribúcie škodliviny vo výpočtovej oblasti.
Ako podklad pre vykreslenie imisného zaťaženia bol použitý mapový podklad o rozmeroch
výpočtovej oblasti 1900 x 1900 metrov. Navrhovaná činnosť je vložená do mapového podkladu,
nad ňou sú vykreslené príspevky koncentrácií hodnotených ZL. Referenčnými oblasťami je
najbližší okraj mestskej časti Prievidza - Píly a okraj obce Opatovce nad Nitrou.

6. Výsledky pos údeni a
6.1 Príspevok stavby k znečisteniu ovzduši a
Tab. 11: Maximálne príspevky zdrojov Brose Prievidza plus súvisiaca doprava v referenčných
oblastiach - konzervatívny odhad
Referenčná oblasť
Okraj mestskej časti Píly
Okraj obce Opatovce
Fáza projektu
fáza1
fáza1 + fáza 2 a 3
fáza1
fáza1 + fáza 2 a 3
3
3
3
3
ZL
µg/m
% limitu µg/m
% limitu
µg/m
% limitu
µg/m
% limitu
(limitná hodnota)

PM10 MAX
(50 µg/m3)

NO2 MAX

(200 µg/m3)

PM10 ROK
(40 µg/m3)

NO2 ROK

(40 µg/m3)

0.35

0.7%

1

2%

0.2

0.4%

0.45

0.9%

2.2

1.1%

6

3%

1.6

0.8%

3.4

1.7%

0.004

0.01%

0.01

0.025%

0.0016

0.004%

0.004

0.01%

0.012

0.03%

0.024

0.06%

0.004

0.01%

0.012

0.03%
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Z údajov uvedených v predchádzajúcej tabuľke a v grafických výstupoch uvedených v prílohách
vyplýva, že príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií, ako aj priemerných ročných
koncentrácií hodnotených znečisťujúcich látok od navrhovanej činnosti "Brose Prievidza
rozšírenie, fáza 2 a 3" vo výpočtovej oblasti neprekročia imisné limity a v referenčných
oblastiach budú výrazne pod limitnými hodnotami.
Najvýraznejší podiel v referenčných oblastiach, nachádzajúcich sa v blízkosti areálu výrobného
závodu, majú príspevky od statickej dopravy počas špičkových hodín. Vplyv palivovoenergetických zdrojov a súvisiacej dopravy na príjazdových komunikáciách je menej významný,
ako vidieť na grafickej prezentácii v prílohách (str. 21 a 22).

6.2 Imisná situáci a po realizácii navrhov anej činnosti
Navrhovaná činnosť v prípade jej realizácie môže zvýšiť súčasné zaťaženie v referenčných
oblastiach nasledovne.
Tab.12: Max. imisné zaťaženie referenčných oblastí v % limitu po realizácii navrhovanej
činnosti - konzervatívny odhad
Predpokladané
Súčasné
Zaťaženie po realizácii
ZL
Referenčná oblasť
zvýšenie imisného
zaťaženie
investície
zaťaženia
3

Okraj mest. časti Píly
NO2
Okraj obce Opatovce
Okraj mest. časti Píly
PM10
Okraj obce Opatovce

3

cca 6 µg/m
15 % limitu
26 µg/m3
65 % limitu

6.024 µg/m
15.06 % limitu
3
6.012 µg/m
15.03 % limitu
3
26.01 µg/m
65.025% limitu
3
26.004 µg/m
65.01 % limitu

0.06 %
0.03 %
0.025 %
0.01%

Z uvedených hodnôt vyplýva zvýšenie zaťaženia v najexponovanejších častiach referenčných
oblastí o menej ako 0.1% limitnej hodnoty pre obidve hodnotené ZL.

6.3 Zhodnotenie pos údenia
Na základe uvedených faktov možno konštatovať :
Príspevky hodnotených ZL boli pri všetkých modelových situáciách hlboko pod
limitnými hodnotami stanovenými vyhláškou MŽP SR č.360/2010 Z.z. o kvalite
ovzdušia na ochranu zdravia ľudí .
Imisné zaťaženie hodnotenými ZL od navrho vanej činnosti a súvisi acej dopravy
sa v referenčných oblastiach aj celej výp očtovej oblasti zvýši nevýznamne
v porovnaní so súčasným stavom úrovne znečistenia ovzdušia .
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Výška komína - modelové výpočty koncentrácií ZL preukázali, že projektované
výšky komínov plynových kotolní s rezervou vyhovujú pre parametre
prevádzky uvedené v časti 4. tohto posúdenia a tým spĺňajú aj podmienky
zabezpečenia rozptylu emisií z časti 5.2.
Tieto konštatovania platia pre kapacity a parametre uvedené v kapitole 4.

7. Súhr nný výsledok pos údeni a
Predmet posudzovania, stavba "Brose Prievidza r ozšírenie, fáza 2 a 3" , v
prípade realizácie nav rhovanej činnosti pri dodržaní deklarovaných parametrov
prevádzky a všeobecných podmienok prevádzkovania bude spĺňať požiadavky a
podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia
pre nové zdroje znečisťovan ia ovzdušia.

V Martine, 30. novembra 2016
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Samostatné maximálne príspevky od:
-

statickej dopravy počas špičkových hodín
súvisiacej dopravy na príjazdových komunikáciách počas špičkových hodín
palivovo-energetických zdrojov pri menovitom tepelnom výkone samostatne
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