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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. NÁZOV
Poľnohospodárske družstvo Podlužany
2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
00 205 567
3. SÍDLO
956 52 Podlužany
4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ
KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU OBSTARÁVATEĽA
Ulrik Biel Hansen - konateľ
Poľnohospodárske družstvo Podlužany
956 52 Podlužany
Tel: +421 245 993 215
Fax: +421 245 993 093
email: ubh@proovo.sk
5. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ
KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ MOŽNO
DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A
MIESTO NA KONZULTÁCIE
Marek Tóth
Poľnohospodárske družstvo Podlužany
956 52 Podlužany
Tel: 0917 936 904
Email: marektoth@proovo.sk
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. NÁZOV
„Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané
2. ÚČEL
Účelom navrhovanej činnosti je zmena existujúcej stavby “Kravín – pôrodnica“, s.č.
375 na Halu pre ošípané ktorá bude slúžiť na ustajnenie a chov hospodárskych zvierat
v celkovom počte 682 chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg. Jedná sa
o rozostavanú stavbu. Riešenie využíva existujúce prípojky na verejné inžinierske siete
a na areálové rozvody inžinierskych sietí. Nie je potrebné budovať nové prípojky IS na
rozvody verejných inžinierskych sietí.
Riešený stavebný objekt je v súčasnosti napojený na areálové rozvody inžinierskych
sietí - vodovod s pitnou vodou, hnojovicová, dažďová a splašková kanalizácia, elektro
NN. Prestavba predpokladá nahradenie pôvodnej areálovej hnojovicovej kanalizácie
smerujúcej od riešeného objektu po existujúcu prečerpávaciu nádrž na hnojovicu.
Prestavba ďalej nepredpokladá úpravy ostatných existujúcich areálových rozvodov
inžinierskych sietí. Existujúce betónové a asfaltové komunikácie budú bez zmien.
Do haly pre ošípané budú privedené potrubné dopravníkové rozvody krmiva vedené z
navrhovaných vonkajších zásobníkov na suché kŕmne zmesi.
Navrhované riešenie je vypracované variantne vo variantoch „A“ a „B“ a je v súlade s
Nariadením vlády SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy
ochrany ošípaných. Variant „A“ rieši prekrytie nádrže na hnojovicu fóliou a Variant „B“
prekrytie povrchu nádrže slamou.
3. UŽÍVATEĽ
Poľnohospodárske družstvo Podlužany
956 52 Podlužany
4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude
navrhovaná činnosť predstavovať novú činnosť.
Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho prílohy č. 8
môžeme navrhovanú činnosť zaradiť nasledovne:
 časť 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 1. b) Zariadenia na
intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou
ošípaných od 200 do 2 000 ks (nad 30 kg) alebo do 750 ks prasníc sa na
uvedený zámer vzťahuje prahová hodnota časti B – zisťovacie konanie
Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ (investor) je povinný spracovať zámer pre
potreby zisťovacieho konania. Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej
činnosti na životné prostredie bude Okresný úrad Bánovce nad Bebravu, odbor
starostlivosti o životné prostredie.
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Tab.: Základné parametre pre posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa 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
11. Poľnohospodárska a lesná výroba
1. b) Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu
vrátane
depónií
vedľajších
produktov
s kapacitou ošípaných

Prahové hodnoty
povinné
zisťovacie
hodnotenie
konanie
od 2 000 ks (nad
od 200 do 2 000 ks
30 kg) alebo od
(nad 30 kg) alebo
750 ks prasníc
do 750 ks prasníc

Navrhovaný zámer
ošípané nad 30 kg:
682 chovných
ošípaných vo
váhovej kategórii
30 – 130 kg

5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Trenčianskom samosprávnom kraji, okrese
Bánovce nad Bebravou v k. ú. obce Podlužany, v existujúcom areáli PD Podlužany,
ktorého prevádzkovateľom je navrhovateľ.
Funkčná plocha riešeného územia sú plochy poľnohospodárskej výroby. Areál slúži
ako zázemie pre rastlinnú výrobu a pre spracovanie produktov rastlinnej výroby. V
areáli sa zároveň nachádzajú existujúce objekty pre živočíšnu výrobu a to ustajňovacie
objekty a súvisiace prevádzkové objekty pre ustajnenie a chov hovädzieho dobytka a
ošípaných.
Areál je z troch strán obklopený poľnohospodárskou ornou pôdou. Zo západnej strany
je v dotyku s obytným územím obce Podlužany. V dotyku s areálom na východnej
strane je areál spol. HK INTERMONT spol. s r. o..
Riešený stavebný objekt je umiestnený v rámci uzavretého oploteného areálu na
parcelách registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 1450/27 a 1450/2. K parcelám nie
je založený list vlastníctva a prislúcha im časť parciel registra „E“ evidovaných na
mape určeného operátu - 1452, 1453/2 a 1454/2. Uvedené pozemky registra „E-UO“
sú evidované na LV č. 1184, 1185 a 1780 pričom stavebník má k týmto pozemkom
vlastnícke alebo iné právo (nájomná zmluva).
Stavba postavená na parcele 1450/27, s. č. 375 je vo vlastníctve stavebníka a je
evidovaná na LV č. 295.
Stavby :
- stavba súpisné číslo 375
stavba je evidovaná na LV č. 295
na parcele č. 1450/27
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
druh stavby - 2 - Poľnohospodárska budova
popis stavby – kravín-pôrod.
kód umiestnenia stavby - 1 - Stavba postavená na zemskom povrchu
vlastník stavby :
- Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 95652 Podlužany, SR, IČO: 205567
spoluvlastnícky podiel - 1/1
Pozemky :
Stavba súpisné číslo 375 je postavená na pozemku 1450/27 registra „C“, spôsob
využitia pozemku - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená
súpisným číslom, výmera pozemku 1379 m2. Pozemok je umiestnený v zastavanom
území obce.
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K pozemku nie je založený LV. Pozemku prislúcha časť parciel číslo 1452, 1453/2
a 1454/2 registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu.
- p.č. E 1452 - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
celková plocha 12700 m2, parcela je evidovaná na LV č. 1184
druh pozemku – orná pôda
umiestnenie pozemkov – 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
vlastník pozemku:
- Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 95652 Podlužany, SR, IČO: 205567
spoluvlastnícky podiel - 1/1
- p.č. E 1453/2 - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
celková plocha 15630 m2, parcela je evidovaná na LV č. 1185
druh pozemku – orná pôda
umiestnenie pozemkov – 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
vlastník pozemku:
 KRIŽAN Peter, 90613 Brezová pod Bradlom 32, SR
spoluvlastnícky podiel 1/16
 Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 95652 Podlužany, SR, IČO: 205567
spoluvlastnícky podiel 45/48
- p.č. E 1454/2 - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu
celková plocha 1936 m2, parcela je evidovaná na LV č. 1780
druh pozemku – orná pôda
umiestnenie pozemkov – 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
vlastník pozemku:
 MIKUŠ Ivan, 95704 Bánovce nad Bebravou 1295/12, SR
spoluvlastnícky podiel 1/1
Z hľadiska druhu dotknutých parciel sa jedná prevažne o Zastavané plochy a nádvoria
jedna z dotknutých parciel v rámci existujúceho areálu PD je však klasifikovaná aj ako
orná pôda.
V riešenom území sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené územie, podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a ani plochy zaradené do zoznamu
chránených území európskeho významu ani vtáčích území.
Plošná, objemová a kapacitná bilancia riešeného stavebného objektu:
Stavebný objekt :
Zastavaná plocha :
Celková úžitková plocha :
Obostavaný priestor :
Typ strechy :
Výškové osadenie :
Výška hrebeňa :
Počet nadzemných podlaží :
Počet podzemných podlaží :
Projektovaný počet miest
pre ustajnenie zvierat :

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

SO 01 - Hala pre ošípané
1.382 m2
1.290 m2
~6.720 m3
sedlová
±0,000 = 219,11 m.n.m. Bpv
+4,467 m nad ±0,000
1
0
682 ks chovných ošípaných v kategórii 30-130 kg
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6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA
(MIERKA 1: 50 000)
Príloha č. 1

UMIESTNENIA

NAVRHOVANEJ

ČINNOSTI

7. TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Termín začatia a ukončenia výstavby spresní investor v súčinnosti s dodávateľom
stavby.
Predpokladané termíny výstavby:
Termín začatia výstavby
09/2018
Termín ukončenia výstavby
12/2018
Termín uvedenia do prevádzky 12/2018
8. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA
Nulový variant

Funkčná plocha riešeného územia sú plochy poľnohospodárskej výroby. Areál slúži
ako zázemie pre rastlinnú výrobu a pre spracovanie produktov rastlinnej výroby. V
areáli sa zároveň nachádzajú existujúce objekty pre živočíšnu výrobu a to ustajňovacie
objekty a súvisiace prevádzkové objekty pre ustajnenie a chov hovädzieho dobytka a
ošípaných.
Areál je z troch strán obklopený poľnohospodárskou ornou pôdou. Zo západnej strany
je v dotyku s obytným územím obce Podlužany. V dotyku s areálom na východnej
strane je areál spol. HK INTERMONT spol. s r. o..
Pôvodný stav riešeného objektu
SO 01 Hala pre ošípané - účel objektu je „ustajnenie a chov hospodárskych zvierat“.
Pôvodná technológia chovu slúžila pre ustajnenie hovädzieho dobytka. Objekt je
prízemná jednopodlažná budova, bez suterénu so sedlovou strechou, zložená z dvoch
sekcií o celkových rozmeroch cca 14,10 x 77,60 m a 12,70 x 32,30 m. Výškové
osadenie pôvodnej podlahy ±0,000 je na kóte 218,19 m.n.m. Bpv. Väčšia sekcia
slúžila pre ustajnenie hospodárskych zvierat a menšia sekcia slúžila ako zázemie t.j.
šatne a sprchy, priestory pre prípravu krmiva a sklady.
Objekt je založený na betónových pätkách a pásových základoch. Nosný systém
sekcií objektu tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet v osovom module po 4,5 m
ukončený murovanými štítovými stenami z tehál CDm o hrúbke 400 m. Prestrešenie
jednotlivých sekcií objektu sedlového tvaru tvoria prefabrikované železobetónové
strešné nosníky s oceľovým tiahlom uložené na nosnom železobetónovom skelete
obvodových stien v osovom module po 4,50 m.
Opláštenie objektu (pozdĺžne steny) je tvorené z prefabrikovaných stenových
betónových panelov hr. 200 mm s výplňou s tepelnou izoláciou z EPS. Strešná rovina
je zateplená medzi krokvami uloženou tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien.
Strešná krytina je z azbecomentových vltnitých dosiek. Podlahy sú plné betónové.
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Objekt je napojený na existujúce areálové rozvody inžinierskych sietí - vodovod s
pitnou vodou, hnojovicová, splašková a dažďová kanalizácia, rozvody elektro NN a
areálové komunikácie.
Súčasný stav riešeného objektu
SO 01 – Hala pre ošípané – v objekte bola demontovaná pôvodná morálne zastaraná
technológia chovu (hradenie, zariadenia pre kŕmenie, napájanie, vetranie, osvetlenie).
V prestavovanej časti boli demontované výplne okenný a dverných otvorov a podhľady
z drevovláknitých dosák vrátane tepelnej izolácie – viď výkresy „Pôvodný stav
a búracie práce“ (mimo položiek 3, 5.1 a 14).
Ku dňu spracovania projektovej dokumentácie, boli v objekte realizované nasledovné
stavebné úpravy :
 roštová podlaha - v sekcii pre ustajnenie zvierat bola pôvodná podlaha
zarovnaná betónovým poterom hr. 0-100 mm z betónu triedy C16/20, na ňu
bola položená nová fóliová HDPE hydroizolácia (JUTA, typ JUNIFOL, hr. 1mm)
vytiahnutá aj na obvodové steny do úrovne novej podlahy opatrená obojstranne
netkanou geotextíliou (JUTA, 300 g/m2), následne bol vybudovaný nový
podroštový priestor, ktorý tvorí základová doska hr. 150 mm v spáde z betónu
triedy STN EN 206-1 C25/30-XC3(SK) C10,4 - Dmax 16-S3 vystužená kari
sieťami 150x150mm, hrúbka drôtu 8 mm a deliace a obvodové steny z tvárnic
DT15 osadené konštrukčnou výstužou a zaliate betónom C16/20 XO. Na steny
podroštového priestoru je osadená podlaha z prefabrikovaných betónových
roštov. Výškové osadenie novej podlahy ±0,000 ustajňovacieho priestoru je na
kóte 219,11 m.n.m. Bpv t.j. podlaha bola zvýšená o 0,92m (podlaha zázemia
ostáva na pôvodnej úrovni).
 základy - na severnej strane objektu bol vybudovaný základ pre naskladňovacovyskladňovaciu rampu.
 výplňové murivá a konštrukcie - čiastočne boli zamurované výplne okenných
otvorov v štítových stenách, na mieste pôvodných okien v pozdĺžnych stenách
boli osadené sendvičové tepelnoizolačné PIR panely hr. 100 mm,
 tepelné izolácie - vymenená bola tepelná izolácia z minerálnych vlákien
v strešnej rovine v hr. 200 mm (Rotaflex super TP01 200) opatrená
z interiérovej strany parozábranou,
 krytina - bola osadená nová strešná krytina z hliníkozinkových trapézových
plechov T35 uložená na nových latách a kontralatách uložených po 1,1 x 1,1 m
do medzier vo vlne existujúcej azbecomentovej vltnitej krytiny,
 technológia chovu - bola vymenená technológia vetrania t.j. boli vymenené
strešné ventilátory vrátane vetracích komínov a osadené nové vetracie
nasávacie klapky v pozdĺžnych stenách vrátane ovládania (systémové riešenie
f. SKOV Dánsko).
 hnojovicová kanalizácia – pôvodný betónový kanál pozdĺž západnej steny bol
vybúraný a nahradený novým potrubím PVC DN 315.
Poľnohospodárske družstvo Podlužany patrí do skupiny Polnovakia Agrar, ktorá je
jedným z najväčších producentov ošípaných na Slovensku. Produkcia je sústredená
na piatich miestach. Navrhovaný objekt riešený v rámci tohto zámeru je určený ako
tzv. karanténna maštaľ pre ustajnenie a chov ošípaných - mladých prasničiek
(prasničiek v odchove) a to v čase od dovozu od dodávateľa do času dosiahnutia
pohlavnej zrelosti resp. do času pred prvou insemináciou.
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Navrhované riešenie prevádzky je v súlade s najnovšími, dostupnými, známymi a
používanými postupmi na najvyššej úrovni v štátoch EÚ.
Polnovakia Agrar, s.r.o. sa zameriava na výrobu kvalitných poľnohospodárskych
produktov. Spoločnosť bola založená v roku 2003 a dnes sa skladá z niekoľkých
fariem, ktoré sa špecializujú na chov ošípaných, produkciu vajec, obilnín a výrobu
krmív. Zameriava sa najmä na chov ošípaných. S produkciou 150 000 jatočných
ošípaných za rok je jedným z najväčších výrobcov na slovenskom trhu. Ročne
vyprodukuje takmer 45 miliónov vajec a v rámci rastlinnej výroby obrába 6 000
hektárov pôdy. Väčšina dopestovaných obilnín sa spracováva na dvoch farmách, ktoré
sa špecializujú na výrobu kŕmnych zmesí. Produkty spoločnosti sa predávajú na
slovenskom trhu a vyvážajú sa i do okolitých krajín ako: Rakúsko, Maďarsko, Česká
republika, Poľsko, Nemecko a Rumunsko. Polnovakia Agrar, s.r.o. zamestnáva okolo
200 zamestnancov.
Variant A

Variant „A“ rieši zmenu existujúcej stavby “Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 na Halu pre
ošípané ktorá bude slúžiť na ustajnenie a chov hospodárskych zvierat v celkovom
počte 682 chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg. Jedná sa o
rozostavanú stavbu. Riešenie využíva existujúce prípojky na verejné inžinierske siete a
na areálové rozvody inžinierskych sietí. Nie je potrebné budovať nové prípojky IS na
rozvody verejných inžinierskych sietí.
Riešený stavebný objekt je v súčasnosti napojený na areálové rozvody inžinierskych
sietí - vodovod s pitnou vodou, hnojovicová, dažďová a splašková kanalizácia, elektro
NN. Prestavba predpokladá nahradenie pôvodnej areálovej hnojovicovej kanalizácie
smerujúcej od riešeného objektu po existujúcu prečerpávaciu nádrž na hnojovicu.
Prestavba ďalej nepredpokladá úpravy ostatných existujúcich areálových rozvodov
inžinierskych sietí. Existujúce betónové a asfaltové komunikácie budú bez zmien.
Do haly pre ošípané budú privedené potrubné dopravníkové rozvody krmiva vedené z
navrhovaných vonkajších zásobníkov na suché kŕmne zmesi.
Navrhované riešenie je vypracované variantne a je v súlade s Nariadením vlády SR č.
735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných. Variant „A“
rieši prekrytie nádrže na hnojovicu fóliou.
Urbanistické riešenie stavby
Z urbanistického hľadiska ide o existujúce funkčné využitie v rámci areálu určeného
pre poľnohospodársku výrobu (rastlinnú a živočíšnu) pri rešpektovaní existujúcich
dopravno-komunikačných väzieb.
Riešený stavebný objekt je poľnohospodárska stavba situovaná v existujúcom súbore
ustajňovacích objektov. Prestavbou ustajňovacieho objektu SO 01 nedochádza k
zmene funkčného využitia pozemku a svojim charakterom a druhom prevádzky
nevyvolá nové negatívne dopady na životné prostredie okolia PD.
Prevádzka chovu ošípaných je členená na vnútornú a vonkajšiu pre zabezpečenie
bezpečnosti chovu tzv. „biosecurity“. Vnútorná obsluha haly /ošetrovanie zvierat,
údržba zariadení, .../ je oddelená od vonkajšej prevádzky. Pre vonkajšiu prevádzkovú
obsluhu haly budú využívané existujúce areálové komunikácie a spevnené plochy
/prísun krmiva, doprava zvierat, .../.
Architektonické riešenie stavby a účel riešeného stavebného objektu
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Projekt stavby rieši prestavbu existujúcej ustajňovacej haly s.č. 375, pričom
navrhované riešenie zachováva vonkajšie pôdorysné rozmery a objemové riešenie
tohoto existujúceho objektu a v maximálnej miere využíva jeho pôvodné
architektonické a konštrukčné riešenie.
Prestavbou sa nemenia výškové rozmery stavby. K stavbe sa pristavuje naskladňovyskladňovacia rampa a úniková rampa a základy pre zásobníky krmiva. Objekt je
v štádiu rozostavanosti.
Riešený objekt SO 01 a jeho účel po prestavbe
SO 01 Hala pre ošípané - účel objektu je „ustajnenie a chov hospodárskych zvierat“ –
chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg.
Objekt je určený ako tzv. karanténna maštaľ pre ustajnenie a chov ošípaných mladých prasničiek (prasničiek v odchove) a to v čase od dovozu od dodávateľa do
času dosiahnutia pohlavnej zrelosti resp. do času pred prvou insemináciou. Následne
budú dospelé prasničky expedované na reprodukčné farmy. Ustajnenie tvorí jedna
sekcia v rámci riešenej haly. Ošípané budú ustajnené v skupinových boxoch na
roštovej podlahe so systémom mokrého kŕmenia. Celkový počet boxov je 65, z toho 3
boxy sú určené ako izolačné. Celkový počet miest pre chovné ošípané je 682.
SO 01 – Hala pre ošípané - návrh využíva v maximálnej miere pôvodné dispozičné
členenie a konštrukčné riešenie objektu. V rámci ustajňovacej časti budú osadené
nové výplne okenných a dverných otvorov. Na severnej strane objektu bude
dobudovaná naskladňovaco-vyskladňovacia rampa a bude vybudovaná nová úniková
rampa. V rámci sekcie zázemia bude vybudovaná deliaca stena oddeľujúca priestory
bez využitia (miestnosti 1.09 až 1.17, zámerom investora je v budúcnosti tieto priestory
prestavať na ustajňovaciu sekciu) od priestorov vstupného filtra a prípravy mokrého
krmiva, vybudovaná bude vnútorná obslužná a úniková rampa, osadené budú nové
výplne okenných a dverných otvorov, pôvodné nevyužité otvory budú zamurované. Na
východnej strane objektu budú vybudované základy pre osadenie zásobníkov suchých
kŕmnych zmesí.
Ustajňovací priestor bude zariadený modernou technológiou pre ustajnenie a chov
ošípaných (hradenie, zariadenia pre kŕmenie, napájanie, osvetlenie). V objekte je
navrhnutý systém mokrého kŕmenia. Po zmiešaní certifikovaných suchých kŕmnych
zmesí s vodou v prípravovni mokrého krmiva bude mokré krmivo dopravované k
ošípaným potrubným rozvodom pomocou čerpadiel.
Objekt bude vetraný nainštalovaným systémom nasávacích klapiek a strešných
odsávacích ventilátorov s centrálnym riadiacim systém vetrania.
Priestor maštale bude dokurovaný mobilnými naftovými vykurovacími jednotkami.
Tieto jednotky sa budú využívať primárne v období čistenia haly a dezinfekcie t. j.
medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat na vysušenie a predohrev
priestoru haly. Prípravovňa mokrého krmiva a vstupné filtre budú vykurované el.
radiátormi. Ostatné priestory budú bez vykurovania.
Prestavba si vyžiada úpravu existujúceho areálového rozvodu hnojovicovej kanalizácie
– rieši časť E1 Inžinierske objekty - SO 101 Areálová hnojovicová kanalizácia.
Hnojovicová kanalizácia bude v rozsahu od riešeného objektu SO 01 po existujúcu
žumpu nahradená novým potrubím PVC DN315. Ostatné existujúce napojenia na
areálové rozvody inžinierskych sietí - vodovod s pitnou vodou, splašková a dažďová
kanalizácia, elektro NN sa uvedenými stavebnými úpravami nemenia a zároveň nie je
potrebné budovať nové prípojky inž. sietí.
Realizáciou nedochádza k navýšeniu počtu pracovníkov - nie je potrebné budovanie
nových parkovacích státí pre zamestnancov a návštevy. V priestoroch ustajňovacej
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haly sú riešené sprchy pre zamestnancov v rámci vstupného filtra. Ostatné sociálne a
hygienické zariadenia pre zamestnancov a návštevníkov sú vybudované v
administratívnej budove pri vstupe do areálu.
Prestavbou sa nemenia výškové rozmery stavby. K stavbe sa pristavuje naskladňovyskladňovacia rampa a úniková rampa a základy pre zásobníky krmiva.
Technológia chovu
Objekt SO 01 je určený pre ustajnenie a chov chovných ošípaných vo váhovej
kategórii 30-130 kg. Objekt pozostáva z jednej ustajňovacej sekcie a zázemia.
V objekte bude osadená nová moderná technológia pre chov ošípaných, ktorá je
riešená v súlade s Nariadením vlády SR 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
minimálne normy ochrany ošípaných. Budú osadené nové zariadenia pre ustajnenie
/hradenie/, napájanie a tzv. mokré kŕmenie /napájačky, kŕmny systém/ a vnútorné
osvetlenie. V projektovanom rozsahu budú rekonštruované vnútorné rozvody pitnej
vody. V objekte je nainštalovaný systém núteného vetrania (systémové riešenie
spoločnosti SKOV A/S, Dánsko).
Spôsob chovu – navrhované riešenie je v súlade s Nariadením vlády SR 735/2002 Z.
z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných. Okrem požadovaných
minimálnych plošných nárokov návrh spôsobu chovu zabezpečuje všetky uvedeným
nariadením požadované podmienky, medzi ktoré patrí napr. prístup ku krmivu, pitnej
vode, dostatočné osvetlenie, vetranie a pod.
Ošípané budú chované v skupinách na podlahe z betónových roštov. Jedná sa o chov
chovných ošípaných v hmotnostnej kategórii od 30 do 130 kg.
Ošípaným bude umožnené vidieť ostatné ošípané – deliace panely jednotlivých
kotercov budú perforované – lamelové.
Počas výkrmu sú ošípané selektované aby počet kusov v koterci spĺňal zákonom
požadované minimálne plošné požiadavky na ošípanú v zmysle zák. č. 735/2002 Z.z.
t.j. pri hmotnostnej kategórii ošípaných 30-130 kg, resp. nad 110 kg je to minimálne 1,0
m2/ošípanú.
Kŕmenie bude zabezpečené systémom mokrého kŕmenia.
Konštrukcie pre ustajnenie ošípaných – ustajňovacia sekcia bude členená
hradením výšky 1000 mm na centrálnu obslužnú uličku v osi sekcie a jednotlivé boxy
/koterce/ po stranách uličky. Celkovo je riešených 65 boxov, z toho sú 3 boxy riešené
ako izolačné. Základná osová šírka boxu je 2,40 m. Štandardná čistá šírka boxov je
2,35 m a čistá dĺžka boxov cca 5,575 m. Pre prístup do boxov budú osadené kyvné
dvere šírky 1,2 m.
Podlaha v kotercoch je roštová tvorená z prefabrikovaných betónových roštov. Pod
kotercami je vybudovaný podroštový priestor na zhromažďovanie hnojovice.
Technológia kŕmenia – kŕmenie bude zabezpečené systémom mokrého kŕmenia t.j.
dovezené suché certifikované kompletné kŕmne zmesi, spĺňajúce všeobecné
požiadavky na bezpečnosť krmív budú dopravované z vonkajších zásobníkov do
prípravovne mokrého krmiva kde budú miešané s vodou a následne potrubným
rozvodom pomocou čerpadla dopravované k jednotlivý kŕmnym žľabom. V jednotlivých
boxoch budú jednostranne osadené pozdĺž dlhšej strany boxov polymérbetónové alt.
nerezové kŕmne žľaby obojstranné t.j. spoločné pre dva susediace boxy. V izolačných
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boxoch budú kŕmne žľaby samostatné min. šírky 500 mm. Dĺžka kŕmneho miesta na
kus je dostatočná, na jednu ošípanú pripadá minimálne 430 mm.
Napájanie - voda bude k ošípaným privádzaná z hlavného prívodu vody /cez filtre a
tlakové regulátory/ rozvodom vedeným pod stropom. Napájanie je riešené kolíkovými
napájačkami /v každom boxe 1 napájačka/.
Odstraňovanie hnojovice – hnojovica prepadáva roštovou podlahou do
podroštového priestoru, kde sa zhromažďuje a pravidelne resp. podľa potreby sa po
naplnení podroštového priestoru vypúšťa do areálovej hnojovicovej kanalizácie
potrubím PVC DN 315. S hnojovicou sa manipuluje len v čase jej vypúšťania čo
znižuje uvoľňovanie emisií amoniaku do ovzdušia.
Podroštový priestor je členený na menšie sekcie, pričom každá sekcia má vlastný
uzáver - betónovú zátku - nadvihnutím ktorej sa vytvorí v kanalizačnom systéme
vákuum umožňujúce vypustenie hnojovice.
Čistenie a dezinfekcia - tie časti budovy, vybavenia alebo zariadenia, ktoré
prichádzajú do kontaktu s ošípanými, sa budú pravidelne dôkladne čistiť a dezinfikovať
a v každom prípade vtedy, keď sa vykonáva vyskladnenie a predtým, než sa privezie
nová skupina ošípaných. Mŕtve ošípané budú odstraňované priebežne každý deň.
Po vyskladnení zvierat sa maštaľ vyčistí tlakovou vodou. Voda z čistenia je súčasťou
hnojovice. Na záver sa realizuje dezinfekcia maštalí a to schválenými dezinfekčnými
prostriedkami (MPRV SR, ŠVPS SR), ktoré sa podľa spôsobu aplikácie aplikujú
prístrojom na čistenie pod tlakom alebo predpísaným zariadením na rozprašovanie
alebo zamlhovanie.
Dezinfekčné prostriedky sa aplikujú pod veterinárnym dohľadom v predpísaných
pomeroch a aplikačných časoch na dezinfikované povrchy a nechávajú sa zasušiť.
Vetranie – v pozdĺžnych obvodových stenách ustajňovacích sekcií sú osadené
vetracie nasávacie klapky, v strešnej rovine sú osadené strešné ventilátory na odvod
vzduchu. Výkon ventilátorov musí zabezpečiť výmenu všetkého vzduchu v maštali.
Nasávanie vzduchu - vzduch sa do haly nasáva z exteriéru rovnomerne cez bočné
nasávacie klapky osadené v pozdĺžnych obvodových stenách. Projektovaná
požadovaná kapacita nasávacích klapiek je min. 75 020 m3/hod. Osadené sú
nasávacie klapky SKOV DA1211 s výkonom 1 200 m3/hod pri tlaku 10 Pa v počte 64
ks s celkovým výkonom 76 800 m3/hod.
Odsávanie vzduchu - vzduch z haly je odsávaný rovnomerne ventilátormi o priemere
600 mm osadenými v strešnej rovine v hrebeni strechy v celkovom počte 7ks. Celkový
projektovaný požadovaný výkon ventilátorov je minimálne 105 028 m3/hod. Pre
zníženie energetickej náročnosti sú navrhnuté ventilátory so stupňovitým chodom s
reguláciou výkonu 0 až 100 % /SKOV typ DA 600 LPC-13-2, s výkonom odsávania 15
800 m3/hod pri 10 Pa, 230V, Pi=750 W, max. 4A/. Celkový výkon inštalovaných
ventilátorov je 110 600 m3/hod.
Ovládanie vetrania - celý systém ventilácie je riadený počítačom /riadiaca jednotka/ s
alarmom oznamujúcim poruchu cez zvukový signál sirény a cez signálnu lampu.
Ovládanie zabezpečuje riadiaca jednotka na základe hodnôt nasnímaných z
vnútorných a vonkajších senzorov.
Nútené vetranie - ventilačné jednotky zabezpečujú nepretržite nútené vetranie.
Minimálna úroveň výmeny vzduchu pre nútené vetranie pri n=2,5/h je 7 900 m3/hod.
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Vykurovanie – v ustajňovacej sekcii budú využívané mobilné naftové priamovykurovacie dvojokruhové 50 kW agregáty. Tieto sa budú využívať primárne v období
čistenia haly a dezinfekcie t. j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat na
vysušenie a predohrev priestoru haly. V objekte sa uvažuje celkovo s 2 ks
vykurovacích jednotiek.
Osvetlenie - je zabezpečené priamym denným slnečným svetlom otvormi v bočných
stenách, strešnými svetlíkmi a umelým osvetlením.
Návrh umelého osvetlenia je riešený v súlade s nariadením vlády 735/2002 Z.z.,
príloha č. 2 bod 2 - ošípané musia byť najmenej osem hodín denne chované pri
osvetlení s intenzitou najmenej 40 luxov. Osvetlenie je navrhnuté v súlade s
nariadením a požiadavkou investora na osvetlenie – 120 luxov a tmavé miesta
minimálne 40 luxov.
Umelé osvetlenie je zavesené pod stropom hál. Svietidlá sú umiestnené na závesnom
systéme vo výške 2,2 m nad podlahou. Zdrojom svetla sú prachotesné a vodeodolné
jednotrubicové svietidlá (typ GR-GXWP030 DUST EVG PC) 1x58W s krytím IP 65,
určené k osvetleniu prašných a mokrých prevádzok. Ovládanie osvetlenia haly bude
spínačmi umiestnenými vo výške 1,5 m od podlahy.
Tabuľka: Porovnanie navrhovanej technológie s podmienkami BAT
BAT
Navrhovaný zámer
Výber vhodného miesta vzhľadom na
Chov ošípaných bude realizovaný v súlade s nariadením
priestorové
vplyvy,
napr.
existujúce
vlády 735/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú minimálne normy
priestory.
ochrany ošípaných. Okrem požadovaných minimálnych
plošných nárokov návrh spôsobu chovu zabezpečuje všetky
uvedeným nariadením požadované podmienky, medzi ktoré
patrí napr. prístup ku krmivu, pitnej vode, dostatočné
osvetlenie, vetranie a pod.
Stanovenie a zavedenie vzdelávacích a
Zamestnanci budú vyškolení na vykonávanie svojich úloh, sú
výcvikových programov pre pracovníkov.
preškolení pravidelne a pri každej zmene.
Vedenie evidencie o spotrebe vody a energií,
Monitoruje a eviduje sa spotreba vody, spotreba elektrickej
množstve krmiva pre chované zvieratá,
energie, množstvo odpadov (evidenčné listy), množstvo
vzniknutých odpadoch a aplikácii hnojív a
krmiva, množstvo exkrementov. Hnojovica sa bude
hnoja na pole
aplikovať ako hnojivo na polia navrhovateľa a jeho
zmluvných odberateľov.
Zavedenie programu obnovy a údržby
Je zavedený harmonogram opráv a harmonogram údržby.
zariadení (štruktúr) na zabezpečenie
správneho chodu a čistoty
Plánovanie
činností,
napr.
dodávky
Plánuje sa dodávka krmiva (zmluvní dodávatelia), odvoz
materiálov,
odvoz
odpadov
a odber
ošípaných na ďalší chov na iných farmách (odberatelia),
produktov
odvoz odpadov (zmluvní odberatelia), odvoz hnojovice
(navrhovateľ a zmluvní odberatelia)
Skladovanie krmív:
Silá s krmivom, vrátane príslušného zariadenia, budú
- pravidelná kontrola a údržba síl a
pravidelne kontrolované. Silá sú uzatvorené.
transportných zariadení, ventilov, potrubí,
- uzatvorené silá,
- úplné vyprázdnenie a kontrola
Skladovanie
exkrementov:
zabezpečiť
Chov ošípaných sa vykonáva na podlahe s roštovým
dostatočnú kapacitu vzhľadom na klimatické
ustajnením. Odkanalizovanie ustajňovacej časti haly bude
podmienky
zabezpečené novou areálovou hnojovicovou kanalizáciou
DN 315 (SO 101) so zaústením do existujúcej hnojovicovej
3
/zbernej/ žumpy s objemom 26 m , z ktorej bude hnojovica
prečerpávaná do existujúcej polozapustenej betónovej
3
skladovacej nádrže, ktorej celkový objem je 970 m .
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Nakladanie s pevnými odpadmi (okrem
kadáverov): postupnosť: zamedzenie vzniku,
zníženie množstva, zníženie objemu,
znovuvyužitie, zhodnotenie, zneškodnenie.
Zníženie emisií do ovzdušia z ustajnenia
– využitie niektorého alebo všetkých
uvedených princípov:
- zníženie povrchu hnojovice, z ktorej emisie
unikajú,
odpratanie
hnojovice
z priestorov
ustajnenia do externých skladovacích
priestorov,
- použitie ďalšieho ošetrenia hnojovice,
- chladenie povrchu hnojovice,
- zmena fyzikálnych vlastností hnojovice (pH),
- využitie hladkých povrchov.

Zníženie hluku z nesúvislých činností

Zníženie zápachu v maštaliach – nútené
vetranie a opatrenia na optimalizáciu
vetracieho systému tak, aby bolo možné
nastaviť správnu teplotu a dosahovalo sa
minimálna úroveň vetrania v zime.

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

Navrhovaný zámer
Existujúca vnútorná kanalizácia DN 315 vedená pozdĺž
západnej strany objektu bude zaústená do navrhovanej
areálovej hnojovicovej kanalizácie SO 101.
Odpad z chovu a čistenia maštalí, hnojovica je využívaná ako
surovina na ďalšie zhodnotenie. Zvyšné odpady sú
odovzdávané oprávneným organizáciám na zhodnocovanie/
zneškodnenie.
Odstraňovanie hnojovice – hnojovica prepadáva roštovou
podlahou do podroštového priestoru, kde sa zhromažďuje a
pravidelne resp. podľa potreby sa po naplnení
podroštového priestoru vypúšťa do areálovej hnojovicovej
kanalizácie potrubím PVC DN 315. S hnojovicou sa
manipuluje len v čase jej vypúšťania čo znižuje uvoľňovanie
emisií amoniaku do ovzdušia.
Podroštový priestor je členený na menšie sekcie, pričom
každá sekcia má vlastný uzáver - betónovú zátku nadvihnutím ktorej sa vytvorí v kanalizačnom systéme
vákuum umožňujúce vypustenie hnojovice.
Odkanalizovanie ustajňovacej časti haly bude zabezpečené
novou areálovou hnojovicovou kanalizáciou DN 315 (SO
101) so zaústením do existujúcej hnojovicovej /zbernej/
3
žumpy s objemom 26 m , z ktorej bude hnojovica
prečerpávaná do existujúcej polozapustenej betónovej
3
skladovacej nádrže, ktorej celkový objem je 970 m .
Existujúca vnútorná kanalizácia DN 315 vedená pozdĺž
západnej strany objektu bude zaústená do navrhovanej
areálovej hnojovicovej kanalizácie SO 101.
Variant „A“ rieši prekrytie nádrže na hnojovicu fóliou a
Variant „B“ prekrytie povrchu nádrže slamou.
Zníženie hluku bude realizované:
- preprava krmiva – skrátenie dĺžky dávkovacieho potrubia,
neprevádzkuje sa naprázdno
- kŕmne operácie (stres, rozrušenie a „kvikot“ z očakávania
potravy) – nie manuálne, príp. zvieratá v malých skupinách,
uprednostňujú sa mechanické kŕmne systémy, pasívne
kŕmidlá, uzatváranie dverí
- manipulácia s hnojovicou – bez hlučného zhrňovadla,
vrátok na otvoroch, tlakové umývacie zariadenia sa
používajú v uzatvorených priestoroch
Vetranie – v pozdĺžnych obvodových stenách ustajňovacích
sekcií sú osadené vetracie nasávacie klapky, v strešnej
rovine sú osadené strešné ventilátory na odvod vzduchu.
Výkon ventilátorov musí zabezpečiť výmenu všetkého
vzduchu v maštali.
Nasávanie vzduchu - vzduch sa do haly nasáva z exteriéru
rovnomerne cez bočné nasávacie klapky osadené v
pozdĺžnych obvodových stenách.
Odsávanie vzduchu - vzduch z haly je odsávaný rovnomerne
ventilátormi o priemere 600 mm osadenými v strešnej
rovine v blízkosti hrebeňa strechy v celkovom počte 7ks. Pre
zníženie energetickej náročnosti sú navrhnuté ventilátory so
stupňovitým chodom s reguláciou výkonu 0 až 100 %.
Ovládanie vetrania - celý systém ventilácie je riadený
počítačom /riadiaca jednotka/ s alarmom oznamujúcim
poruchu cez zvukový signál sirény a cez signálnu lampu.
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Zníženie spotreby vody: čistiť maštale
pomocou vysokotlakých čističov po každom
produkčnom
cykle,
nájsť
potrebnú
rovnováhu medzi čistotou maštale a
spotrebou vody, ktorá vniká do hnojovice.

Používanie nízkoenergetických svietidiel

Navrhovaný zámer
Ovládanie zabezpečuje riadiaca jednotka na základe hodnôt
nasnímaných z vnútorných a vonkajších senzorov.
Nútené vetranie - ventilačné jednotky zabezpečujú
nepretržite nútené vetranie. Minimálna úroveň výmeny
3
vzduchu pre nútené vetranie pri n=2,5/h je 7 900 m /hod.
Tie časti budovy, vybavenia alebo zariadenia, ktoré
prichádzajú do kontaktu s ošípanými, sa budú pravidelne
dôkladne čistiť a dezinfikovať a v každom prípade vtedy, keď
sa vykonáva vyskladnenie a predtým, než sa privezie nová
skupina ošípaných. Mŕtve ošípané budú odstraňované
priebežne každý deň.
Po vyskladnení zvierat sa maštaľ vyčistí tlakovou vodou.
Voda z čistenia je súčasťou hnojovice. Na záver sa realizuje
dezinfekcia maštalí a to schválenými dezinfekčnými
prostriedkami (MPRV SR, ŠVPS SR), ktoré sa podľa spôsobu
aplikácie aplikujú prístrojom na čistenie pod tlakom alebo
predpísaným zariadením na rozprašovanie alebo
zamlhovanie.
Dezinfekčné prostriedky sa aplikujú pod veterinárnym
dohľadom v predpísaných pomeroch a aplikačných časoch
na dezinfikované povrchy a nechávajú sa zasušiť.
V prevádzke sa používajú výhradne nízkoenergetické
svietidlá.

Variant B

Základom riešenia Variantu B je variant A avšak oproti nemu je v tomto riešení
navrhnuté prekrytie nádrže na hnojovicu slamou. Ostatné charakteristiky Variantu B sú
totožné s Variantom A.
9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ
LOKALITE
Dôvod navrhovanej činnosti v danej lokalite spočíva v efektívnom využití existujúceho
areálu Poľnohospodárskeho družstva Podlužany vo vlastníctve navrhovateľa s cieľom
zmeny existujúcej stavby „Kravín – pôrodnica“, súpisné číslo 375, postavenej na
parcele 1450/27 na „Halu pre ošípané“. Prestavbou sa zásadne nemení vzhľad stavby,
nezasahuje sa vo významnej miere do nosných častí konštrukcie. V maximálnej miere
sa využíva pôvodný stav objektu a pôvodné konštrukcie. Chovná časť (hlavný trakt) sa
prispôsobí pre ustajnenie ošípaných. Susediaci menší trakt bude tvoriť zázemie –
príprava mokrého krmiva, vstupný filter, osadenie riadiacich jednotiek kŕmenia,
vetrania. Ostatné priestory budú bez využitia (zámerom investora je v budúcnosti ich
prestavať na priestory pre ustajnenie ošípaných).
Skupina Polnovakia Agrar, s.r.o., ktorej členom je aj navrhovateľ sa zameriava na
výrobu kvalitných poľnohospodárskych produktov. Spoločnosť bola založená v roku
2003 a dnes sa skladá z niekoľkých fariem, ktoré sa špecializujú na chov ošípaných,
produkciu vajec, obilnín a výrobu krmív. Zameriava sa najmä na chov ošípaných. S
produkciou 150 000 jatočných ošípaných za rok je jedným z najväčších výrobcov na
slovenskom trhu. Ročne vyprodukuje takmer 45 miliónov vajec a v rámci rastlinnej
výroby obrába 6 000 hektárov pôdy. Väčšina dopestovaných obilnín sa spracováva na
dvoch farmách, ktoré sa špecializujú na výrobu kŕmnych zmesí. Produkty predáva na
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slovenskom trhu a vyváža do okolitých krajín ako: Rakúsko, Maďarsko, Česká
republika, Poľsko, Nemecko a Rumunsko. Polnovakia Agrar, s.r.o. zamestnáva okolo
200 zamestnancov.
Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia vhodnému k
danému zámeru nielen svojou dopravnou dostupnosťou a existujúcich plôch
poľnohospodárskej výroby, ale aj dostupnosťou inžinierskych sietí, ktoré majú pre
výrobu daného charakteru dostatočnú kapacitu. Navrhovanou stavbou nedôjde k
zmene dopravnej infraštruktúry v území, nakoľko je táto pre navrhovaný zámer
dostatočná. Navrhované riešenie zodpovedá súčasným technickým možnostiam a
vyhovuje kritériám pre moderné prevádzky.
Obdobná činnosť sa už v území vykonávala, dôjde len k zmene z chovu hovädzieho
dobytka na chov ošípaných prostredníctvom prestavby existujúcej stavby „Kravín –
pôrodnica“, súpisné číslo 375, postavenej na parcele 1450/27 na „Halu pre ošípané“ a
súvisiacej infraštruktúry. Realizáciou nedochádza k navýšeniu počtu pracovníkov.
Areál a prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a
normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti
a hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť
dopravných trás s existujúcim dopravným napojením. Navrhovaná činnosť v
predmetnej lokalite neobmedzuje žiadnu z prevádzok v území.
10. CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ)
Celkové náklady na realizáciu navrhovaného zámeru vzhľadom na pohyblivosť cien
stavebných prác, či cien technologických zariadení, v závislosti od vybraných
dodávateľov budú stanovené v neskorších štádiách procesu výstavby.
Investičné náklady boli určené predbežne, na základe všeobecne uznávaných
jednotkových cien pre jednotlivé činnosti.
Predpokladané celkové náklady stavby vrátane technológie sú 190 000 €.
11. DOTKNUTÁ OBEC
Obec Podlužany
12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Trenčiansky samosprávny kraj
13. DOTKNUTÉ ORGÁNY
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Hasičský a záchranný zbor SR - Okresné riaditeľstvo Bánovce nad Bebravou
14. POVOĽUJÚCI ORGÁN
Obec Podlužany
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15. REZORTNÝ ORGÁN
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
16. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
 dodatočné stavebné povolenie podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
17. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Posudzovaný zámer nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci
štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného zákona.
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
1.
CHARAKTERISTIKA
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

PRÍRODNÉHO

PROSTREDIA

VRÁTANE

1.1. GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Dotknuté územie sa nachádza na rozhraní dvoch posústav - Karpát a Panónskej
panvy. Samotné riešené územie patrí podľa geomorfologického členenia (Mazúr, E.,
Lukniš, M., In: Atlas krajiny SR, 2002) do Alpsko – himalájskej sústavy, podsústavy
Panónska panvy, do provincie Západopanónska panva, subprovincia Malá dunajská
kotlina, do oblasti Podunajskej nížiny, celku podunajská pahorkatina, podcelku
Nitrianska niva a časti Bebravská niva.
Sústava
Alpsko –
himalájska

Podsústav
a
Karpaty

Provincia

Subprovincia

Oblasť

Západné Karpaty

Vnútorné Západné Karpaty

Slovenské rudohorie
Fatransko-tatranská oblasť
Slovenské stredohorie
Lučenecko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Slovensko-moravské Karpaty
Západné Beskydy
Stredné Beskydy
Východné Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Vihorlatsko-gutinská oblasť

Vonkajšie Západné Karpaty

Východné Karpaty

Panónska
panva

Západopanónska
panva
Východopanónska
panva

Vnútorné Východné
Karpaty
Vonkajšie Východné
Karpaty
Viedenská kotlina
Malá Dunajská kotlina
Veľká dunajská kotlina

Poloniny
Nízke Beskydy
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina

Z hľadiska zaradenia do morfologicko-morfometrických typov reliéfu (Tremboš P.,
Minár J., Atlas krajiny SR 2002) sa záujmové územie nachádza v reliéfe zvlnených
rovín až rovín a nív. Ide o mierne diferencované negatívne morfoštruktúry Panónskej
panvy bez agradácie. Nadmorská výška dotknutého územia sa pohybuje od 223 do
212 m n.m...
1.2. HORNINOVÉ PROSTREDIE

Na geologickej stavbe širšieho okolia dotknutého územia sa podieľajú mezozoické
horniny obalových sérii Strážovských vrchov a kvartérne sedimenty vnútrohorských
panví - Bánovská a Hornonitrianska kotlina v podloží ktorých vystupujú litologické
komplexy Strážovských vrchov. Na geologickej stavbe priamo dotknutého územia sa
podieľajú kvartérne sedimenty.
Geologická stavba

Po geologickej stránke je širšia oblasť skúmaného územia budovaná
antropogénnymi sedimentmi, kvartérnymi sedimentmi a sedimentmi neogénu.
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Neogén je reprezentovaný nedeleným pliocénom, uloženým na starších útvaroch
diskordantne. Prevahu majú ílovité a ílovito piesčité sedimenty. Kvartér je budovaný
sprašovými hlinami, nivnými a deluviálnymi sedimentami. Hrúbka kvártérnych
sedimentov dosahuje ojedinele až 30 m.
Povrchovú vrstvu v dotknutom území hrubú 0,30 m tvorí ílovitá hlina, tuhá, humózna,
miestami na povrchu územia sa nachádza vrstva navážky (makadam) o húrbke 0,80
- 1,20 m. Pod povrchovou vrstvou sa bezprostredne
vyskytuje súvrstvie neogénnych sedimentov, ktoré je približne prekryté súvrstvím
deluviálnych kvartérnych sedimentov hrúbky 1,00 - 2,20 m. Súvrstvie deluviálnych
sedimentov je zastúpené stredne plastickými hlinami, mäkkej až tuhej konzistencie,
svetlohnedého až sivohnedého sfarbenia. Ich hĺbkový dosah je 1,30 až 2,50 m p.t.,
pričom ich hrúbka v dotknutom území všeobecne narastá západným smerom.
Neogénne sedimenty sú zastúpené súvrstvím ílov a ílovitých hlín s ojedinelými,
nepravidelne sa vyskytujúcimi polohami mäkkých piesčitých a ílovito piesčitých
hlín s prímesou valúnov štrku, ktoré sú zvyčajne zvodnené. Ich výskyt bol overený v
hĺbkach 3,50 - 6,50 m p.t. Íly a ílovité hliny sú vysokej plasticity, tuhej až pevnej
konzistencie, sivého až hrdzavohnedého sfarbenia s pomerne často sa vyskytujúcimi
mangánovými zátekmi a konkréciami do priemeru cca 1 cm.
Inžinerskogeologické pomery

Podľa inžinierskogeologickej mapy SR M 1:200 000 patrí záujmové územie do
regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin –
Podunajskej nížiny a rajónu fluviálnych sedimentov typu F.
Údolné riečne náplavy tokov záujmového územia sú charakterizované nedostatočne
diferencovaným faciálnym vývojom sedimentov. Prevládajú tu veľmi rôznorodé
hrubozrnné sedimenty riečneho koryta, ktoré sú niekedy pokryté málo hrubou vrstvou
(do 1-3 m) piesčitohlinitých sedimentov. V náplavoch prevládajú menej opracované
hrubozrnné prípadne štrky. Vo vyšších častiach tokov sú často bez piesčitej výplne, v
nižších častiach sú obvykle piesčité alebo hlinité, prípadne obsahujú i samostatné
polohy pieskov alebo hlín. Hladina podzemnej vody je spravidla v hĺbke do 2 – 4 m
pod terénom. Koeficient filtrácie štrkov je 10-4 až 10-3 m.s-1. Agresivita podzemných
vôd v kotlinách býva často síranová, miestami uhličitanová, prípadne i z dôvodu
nízkej tvrdosti vody.

Geodynamické javy

V dotknutom území sa geodynamické javy vo forme vodnej a veternej erózie prakticky
neuplatňujú najmä vzhľadom na povahu územia (areál PD) kde sú prirodzené
exogénne geodynamické javy prevážené antropogénnou činnosťou. V širšom okolí sa
môžu vyskytovať krasové javy viazané na karbonátové sedimenty, prípadne vodná
a veterná erózia.
V dotknutom území podľa archívnych prieskumov neboli zistené žiadne prejavy
nestability, z toho dôvodu je považované územie za stabilné. Podľa seizmickej normy
STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií možno dotknuté územie a
jeho širšie okolie začleniť do seizmicky aktívnej oblasti s potenciálnym výskytom
zemetrasení 6 - 7° makroseizmickej stupnice MSK-64. Seizmické ohrozenie v
hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží je v rozmedzí 0,8 – 0,99 m.s-2
(Schenk a kol. in Atlas krajiny, 2002). V rámci územia Slovenska ide o stredné hodnoty
seizmického ohrozenia.
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Radónové riziko

Stupeň radónového rizika a jeho vnikanie do objektov je závislé od objemovej aktivity
radónu v pôdnom vzduchu a od štruktúrno-mechanických vlastností základových
pôd, pričom rýchlejšie uniká z horninového podložia v suchšom a teplejšom počasí.
Polčas rozpadu 222Rn je 3,82 dňa, pričom vznikajú hlavne izotopy Po a Bi, ktoré sú
kovového charakteru a absorbovaním sa na prašné častice môžu byť človekom
vdychované a môžu mať aj karcinogénne účinky. Dotknuté územie patrí podľa mapy
radónového rizika SR (Čížek,P., Smolárová,H., Gluch,A. in Atlas krajiny SR 2002)
medzi územia s nízkym až stredným radónovým rizikom.
Ložiská nerastných surovín

Priamo v dotknutom území sa ložiská nerastných surovín nenachádzajú. V katastri
obce je evidované ložisko Podlužany - Medzná I. Ide o exploatované ložisko
stavebného kameňa - dolomitu. V okolí dotknutého územia je tiež evidované ložisko
Podlužany Zlobiny. Ide o ložisko dolomitických štrkov a štrkopieskov.
1.3. PÔDNE POMERY

Priamo dotknuté územie je v súčasnosti tvorené zastavanými plochami, záber pôdy v
prípade navrhovanej činnosti sa nepredpokladá. Primárne sa v dotknutom území
vyskytovali hlavne fluvizeme glejové. V širšom území sa nachádzajú hnedozeme
hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje zo sprašových a polygenetických hlín,
v menšej miere hnedozeme luvizemné a luvizeme zo sprašových hlín a hnedozeme
kultizemné a hnedozeme kultizemné erodované, lokálne modálne z polygenetických
hlín (Šály et. Šurina, 2002).
Kvôli stupňu ovplyvnenia a premeny uvedených pôvodných fluvizemí priamo
v dotknutom území možno tieto už z typologického hľadiska považovať za
antropogénne (kultizeme a antrozeme), čo znamená umelá pôda na nepôvodných
substrátoch. Sem patria pôdy na umelých substrátoch ako navážky, násypy ciest,
zastavané plochy atď.
Z hľadiska pôdnych druhov možno prevládajúce pôdy v dotknutom území a lokalite
charakterizovať ako pôdy hlinité s obsahom jemno až hrubozrnného piesku a štrku.
Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti
do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny
a najmenej kvalitné do 9. skupiny. V dotknutom území (areál PD) sa nevyskytujú
vyskytujú pôdy zaradené do skupín BPEJ. V okolí prevládajú poľnohospodárske
pôdy zaradené do 5. skupiny (0256002) a 6. skupiny (0256202, 0257403).
1.4. KLIMATICKÉ POMERY

Z hľadiska klimaticko – geografických typov (Atlas krajiny SR, 2002) patrí dotknutá
lokalita do oblasti teplej, okrsku teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou. Zimné
obdobie je mierne a priemerná teplota vzduchu v januári je - 2 až - 3 °C, letné obdobie
je teplé s priemernou teplotou v júli od 18,5 do 19,5 °C a priemerné zrážky sa
pohybujú od 460 do 685 mm. Pre bližšiu charakteristiku klimatických pomerov boli
použité údaje z Atlasu krajiny SR 2002 a Ročenky SHMÚ.
Teploty

Priemerná ročná teplota v priamo dotknutom území predstavuje hodnotu 9,4°C.
Najchladnejším mesiacom je január (- 2,2°C) a najteplejším mesiacom je júl (21,1°C).
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Najväčšie denné amplitúdy teploty sa dosahujú v lete (12,6°C) a najnižšie v zime
(6,5°C). V ročnom chode sú teploty vzduchových hmôt závislé od ich geografického
pôvodu vzniku a transformačných zmien.
Tab. Priemerné mesačné teploty (°C) v stanici Topoľčany (Zdroj: SHMÚ, Zborník prác SHMÚ)
mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
teplota
-2,2
3,7
6,3
9,9
18,5
19,8
21,1
20,7
14,5
8,6

XI.
4,6

XII.
-1,6

Zrážky

Záujmové územie a jeho okolie patrí do mierne vlhkej klímy. Obdobie leta je teplé a
zimy sú tu mierne. Priemerný ročný úhrn zrážok je v území 563 mm, maximálny okolo
685 mm a minimálny 460 mm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosiahol
počas roka hodnotu 44 a maximálny počet dní so snehovou pokrývkou dosiahol 83.
Priemerný ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie predstavuje 650 - 700 mm.
Priemerné mesačné úhrny zrážok z najbližšej klimatickej stanice Topoľčany sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka: Priemerné mesačné úhrny zrážok za roky 2009-2014 zo stanice Topoľčany (mm)
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
2009-2014 37,22 33,34 46,98 34,48 40,48 67,1 75,14 37,14 50,36 45,04
Zdroj: SHMÚ, Zborník prác SHMÚ

XI
55,14

XII
40,76

Veternosť

Širšia oblasť patrí k málo veterným oblastiam. Prúdenie, smer a rýchlosť vetra
ovplyvňujú orografické pomery, expozícia terénu, jeho oslnenie. V záujmovom území
prevládajú prevládajú vetry severozápadné, severné a severo-východné, ďalšími
prevládajúcimi smermi vetra sú vetry juhozápadné, južné a západné. Pre jarné
obdobie sú charakteristické časté zmeny poveternostných situácií. V tomto období je
najmenšia početnosť výskytu bezvetria zo všetkých ročných období. Priemerná
rýchlosť vetra dosiahla 2,9 m.s-1, minimálna 0,9 m.s-1 a priemer pre celé obdobie bol
2,6 m.s-1.
Tab.: Veterná ružica pre dotknutú lokalitu (podľa RS)
Priemerná rýchlosť (m.s-1)
N
NE
2,6
17,3
11,4

E
7,2

Početnosť smerov vetra [%]
SE
S
SW
14,2
11,4
15,2

W
9,0

NW
14,3

1.5. HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY
Povrchové vody

Po hydrologickej stránke patrí záujmové územie do základného povodia 4-21-11 rieky
Nitra. Rieka Nitra je ľavostranný prítok Váhu, kam sa vlieva pri obci Komoča. Jej dĺžka
je 170 km a prekonáva výškový rozdiel 691 m. Má pretiahnutý tvar s asymetricky
prevládajúcimi prítokmi, Vody v povrchovom toku sú v priamej hydraulickej spojitosti s
podzemnými vodami. Špecifické odtoky sa pohybujú prevažne okolo 5,0 l.s-1.km-2.
Hlavným tokom, ktorý odvodňuje celú Bánovskú kotlinu s priľahlými časťami
Strážovských vrchov a Považského Inovca je rieka Bebrava. Bebrava spolu s prítokmi
má zreteľnú radiálnu (zbiehavú ) koncentráciu smerom k rieke Nitra. Bebrava pramení
v Strážovských vrchoch pod Čiernou horou (864 m n. m.) a pri Topoľčanoch sa vlieva
do rieky Nitra (165 m n. m.). Bebrava - je upravená v 21 úsekoch s úhrnnou dĺžkou
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18,57 km. Rieka Bebrava preteká severo-južným smerom cca 850 m západne od
areálu PD. Bebrava má dažďovo-snehový režim odtoku, s akumuláciou vôd v období
december až január. Najvyššie vodnosti sú viazané na topenie snehov a pripadajú na
mesiace február až apríl.
Priamo pod dotknutým územím nepreteká žiadny vodný tok. Severne od obce
Podlužany preteká bezmenný vodný tok, ktorý je ľavostranným prítokom Bebravy.
Vodné plochy

Vodné plochy sa priamo v dotknutom území ani v jeho okolí nevyskytujú.
Podzemné vody

Hydrogeologické pomery v záujmovom území sú podmienené geologickou stavbou,
geomorfologickými pomermi, klimatickými pomermi a okrajovou hydrogeologickou
podmienkou – tokom Bebrava, ktorý preteká v blízkosti dotknutého územia.
V zmysle klasifikácie hlavných hydrogeologických regiónov (Malík P., Švasta J. Atlas
krajiny SR, 2002) spadá záujmové územie do regiónu 71 „neogén Nitrianskej
pahorkatiny“ s určujúcimi typom priepustnosti – medzizrnová priepustnosť.
Výskyt súvislej hladiny podzemnej vody nebol overený. Podzemná voda na
dotknutom území sa viaže len na priepustnejšie polohy prevažne piesčitých zemín v
neogénnom súvrství. Vyznačuje sa napätou hladinou. Ustálená hladina podzemnej
vody sa pohybovala od 0,8 – 2,5 m. p.t..
Pramene a pramenné oblasti

Pramene a pramenné oblasti sa v dotknutom území ani jeho bezprostrednom okolí
nevyskytujú.
Termálne a minerálne pramene

Termálne pramene a minerálne pramene sa v dotknutom území ani jeho
bezprostrednom okolí nevyskytujú.
Vodohospodársky chránené územia

V zmysle prílohy č.1 Vyhlášky č. 211/2005 Z. z. sú toky Bebrava (4-21-11-129), Radiša
(4-21-11-163) zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky.
Severne od dotknutého územia (cca 4 km proti smeru prúdenia podzemných vôd) sa
nachádza vodný zdroj Timoradza. Studne vodárenského zdroja Timoradza sa
využívajú len ako doplňujúci zdroj. Posudzovaná činnosť nezasahuje do žiadneho
ochranného pásma tohto vodného zdroja.
V širšom okolí dotknutého územia (cca 3,5 km SV) sa nachádza chránená
vodohospodárska oblasť Strážovské vrchy. Územie je tvorené vápencovodolomitickým komplexom, ktorý je skrasovatelý a silne rozrušený, čo umožňuje dobrú
infiltráciu zrážkových vôd, ktoré cirkulujú systémom puklín, dutín a krasových ciest.
Hlavným mineralizačným procesom tvorby chemizmu podzemných vôd vo vápencovodolomitickom komplexe je rozpúšťanie karbonátov. Preto sú tieto podzemné vody
kalcium-bikarbonátového, resp. kalcium-magnézium-bikarbonátového typu.
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1.6. BIOTICKÉ POMERY
Rastlinstvo

Sledované územie sa podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, 1980)
nachádza na rozhraní oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu europanónskej
xerotermnej flóry (Europannonicum), okresu Podunajská nížina a oblasti
západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry
(Praecarpaticum), okres Nitrianska niva.
Potenciálna vegetácia
Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa na v určitom území –
biotope vyvinula za daných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov v
prípade, že by vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal. V dotknutom území by sa
vyskytovali:
• C - karpatské dubovo-hrabové lesy Carici pilosae-Carpinetum, syn. QuercoCarpinetum medioeuropaeum (Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia
cordata, Acer campestre, Carex pilosa, Dentaria bulbifera, Tithymalus
amygdaloides)
• Qc - dubové a cerovo-dubové lesy Quercetum petraeae-cerris (Quercus cerris,
Quercus petraea, Quercus dalechampii, Quercus pedunculiflora, Carex
montana, Lembotropis nigricans, Vicia cassubica, Pulmonaria mollis, Poa
angustifolia)
• jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy)
Ulmenion (Ulmus minor, Ulmus laevis, Quercus robur, Sambucus nigra, Allium
ursinum, Anemone Ranunculoides)
Reálna vegetácia
Vegetácia, ktorá sa v súčasnosti vyskytuje v dotknutom území je oproti potenciálnej
prirodzenej vegetácii výrazne pozmenená a antropogénne ovplyvnená. Pôvodné
porasty boli odstránené a nahradené prevažne veľkoblokovo obrábanými poliami a
lánmi.
Reálna vegetácia je v dotknutom území (areál PD) v súčasnosti oproti prirodzenej
vegetácii značne odlišná a predstavuje ju len ojedinelá synantrópna vegetácia. Celé
dotknuté územie predstavuje poľnohospodársky areál, takže vegetáciu tvoria
predovšetkým synantrópne druhy bylín a drevín, náletové dreviny, okrasné solitéry
a umelo vysadené skupiny drevín s podrastom ostružiny a bazy ako aj umelo
vysadená solitérna vegetácia v rámci areálu. Voľné plochy v rámci areálu sú
zarastené ruderálnou bylinnou vegetáciou.
Fauna

Podľa zoogeografického členenia územia Slovenska patrí dotknuté územie a jeho
okolie do provincie stepí panónskeho úseku (Jedlička et. Kalivodová, 2002) a do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu jeho západoslovenskej časti (Hensel
et. Krno, 2002).
V dotknutom území sú zastúpené predovšetkým antropogénne značne pozmenené
ruderálne biotopy rôzneho druhu, ktoré svojou charakteristikou umožňujú život
typickým druhom takýchto lokalít. V priestore dotknutého územia sa vyskytujú typické
synantropné druhy živočíchov, ich štruktúra výskytu v dotknutom území závisí od
stupňa premeny a ovplyvnenia územia poľnohospodárskou činnosťou, ktorou je toto
územie typické.
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Väčšina z uvedených druhov živočíchov sa vyskytuje najmä v týchto biotopoch,
prípadne sú uvedené aj druhy zastúpené v neďalekých biotopoch poľnohospodárskej
krajiny, ktoré môžu svojim výskytom zasahovať až do dotknutého územia.
Vzhľadom na povahu dotknutého územia, faunu riešeného územia tvoria prevažne
kozmopolitné synantropné druhy viazané na biotopy ľudských sídiel. V širšom okolí
dotknutého územia sa uplatňujú zoocenózy poľnohospodárskej pôdy, zoocenózy
vodných tokov, zoocenózy lesa, nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie, a
zoocenózy ľudských sídiel. Z fauny sú zastúpené predovšetkým druhovo početnejšie
rady bezstavovcov Z hľadiska vtáctva sú typickými bežné synantrópne druhy ako
napr. vrabec domový, drozd čierny, lastovička obyčajná, trasochvost biely, žltochvost
domový, ale aj vzácnejšie druhy spevavcov viazané na okolité biotopy. Cicavce sú
zastúpené hlavne druhmi ako myš domová, potkan obyčajný, jež východoeurópsky
prípadne krt obyčajný. V okolí dotknutého územia je zaznamenaný aj výskyt poľovnej
zveri.
Charakteristika biotopov a ich významnosť

Dotknutý areál predstavuje poľnohospodárske družstvo zamerané na živočíšnu
výrobu. Vegetáciu tvoria ojedinelé vzrastlé, prevažne človekom vysadené dreviny a
bylinné spoločenstvá bez väčšieho významu z hľadiska biologickej diverzity. Ide
o bežný biotop bez väčšieho významu.
Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy

Chránené, vzácne ani ohrozené druhy a biotopy nie sú v súčasnosti priamo v
dotknutom území evidované.
Významné migračné koridory živočíchov

V dotknutom území sa nenachádzajú. V okolí dotknutého územia plnia funkciu
migračných koridorov hlavne vodné toky ( Bebrava) s ich brehovou vegetáciu.

1.7. CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Chránené územia

Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody. Na voľné plochy
areálu sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknuté územie nie je
priamo zasiahnuté či už maloplošnými alebo veľkoplošnými prvkami ochrany prírody
a krajiny ani ich ochrannými pásmami. Hodnotené územie sa nachádza v citlivých a
zraniteľných oblastiach podľa Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z..
V širšom okolí dotknutého územia (viac ako 3 km) sa nachádzajú maloplošné
chránené územia, avšak posudzované územie do nich nijako nezasahuje. Ide
o nasledujúce chránené územia:
•

Prírodná rezervácia Ľutovský Drieňovec - územie sa nachádza cca 3,8 km
severne od posudzovanej lokality. Je charakteristické výskytom veľkého
množstva xerotermnej vegetácie (na južných svahoch Vysokej a Drieňovca)
so vzácnymi druhmi rastlín aj živočíchov. Z lesných spoločenstiev sú na
hrebeňoch zastúpené bučiny, miestami aj voľné dúbravy. Ochranné pásmo
nie je vyhlásené, v území platí 5. stupeň ochrany.
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•

•

Národná prírodná rezervácia Bradlo - územie sa nachádza cca 3,6 km SV od
posudzovanej lokality. Predmetom ochrany je xerotermná vegetácia, vzácnych
horských a dealpínskych druhov rastlín (aj vstavačovitých) v Strážovských
vrchoch na mezozoickom podklade (vápence, dolomity, kremence, kremité
pieskovce).
Prírodná pamiatka potok Machnáč - územie sa nachádza cca 3,3 km západne
od posudzovanej lokality. Predmetom ochrany je zachovalý podhorský potok a
jeho cenné brehové porasty pre vedecké a výskumné ciele. Plní aj významnú
ekostabilizačnú funkciu.

Natura 2000
Dotknuté územie sa nenachádza v chránenom vtáčom území. V širšom okolí
posudzovaného územia (cca 2,8 km SV) sa nachádza hranica vtáčieho územia
SKCHVU028 Strážovské vrchy. Chránené vtáčie územie bolo vyhlásené na účel
zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a
biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola sťahovavého, výra skalného, žlny sivej,
orla skalného, bociana čierneho, včelára lesného, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého,
lelka lesného, chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, jariabka
hôrneho, penice jarabej, ďatľa prostredného, muchárika červenohrdlého, muchárika
bielokrkého, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého,prepelice poľnej, krutihlava
hnedého, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej, žltochvosta lesného a muchára
sivého a zabezpečenie podmienok na ich prežitia a rozmnožovania.
V širšom okolí dotknutého územia (cca 1,2 km východne) sa nachádza západná
hranica územia európskeho významu SKUEV0275 Kňaží stôl. Posudzované územie
nijako nezasahuje do tohto územia. Biotopy, a druhy ktoré sú predmetom ochrany
v území európskeho významu sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
Tab.: Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany v SKUEV0275 Kňaží stôl
Kód
Biotop
91E0*
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
5130
Porasty borievky obyčajnej
6110*
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190
Dealpínske travinnobylinné porasty
6210
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia
Orchideaceae)
6510
Nížinné a podhorské kosné lúky
8160*
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110
Kyslomilné bukové lesy
9130
Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150
Vápnomilné bukové lesy
9180*
Lipovo-javorové sutinové lesy
91H0*
Teplomilné panónske dubové lesy
91I0*
Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91M0
Panónsko-balkánske cerové lesy
Tab.: Druhy, ktoré sú predmetom ochrany v SKUEV0275 Kňaží stôl:
Slovenský názov
latinský názov
kunka žltobruchá
Bombina variegata
fúzač alpský
Rosalia alpina
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rys ostrovid
roháč obyčajný
podkovár malý
netopier obyčajný
medveď hnedý
poniklec prostredný
poniklec veľkokvetý

Lynx lynx
Lucanus cervus
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Ursus arctos
Pulsatilla subslavica
Pulsatilla grandis

Lokality zaradené do zoznamu Ramsarských lokalít na základe medzinárodného
Dohovoru o mokradiach, maloplošné ani veľkoplošné chránené územia sa v
dotknutom území nevyskytujú.
Osobitne chránené druhy rastlín a živočíchov

V dotknutom území nie je evidovaný výskyt chránených druhov rastlín ani živočíchov.
Chránené stromy

V dotknutom území sa žiadny chránený strom nevyskytuje. Pri obci Podlužany (časť
Zlobiny) rastie chránený strom Rákociho dub. Od posudzovaného územia je
vzdialený cca 2,4 km. Ide o dub letný (Quercus robur) s obvodom kmeňa 433 cm,
výškou 17m a vekom 325 rokov.
Ochranné pásma

Ochranné pásma chránených území do dotknutého územia nezasahujú.
2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA
2.1. ŠTRUKTÚRA A SCENÉRIA KRAJINY

Súčasná krajinná štruktúra (druhotná krajinná štruktúra) je tvorená súborom prvkov,
ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé
prvky krajiny (Ružička, Ružičková, 1973). Sú charakterizované z fyziognomickoformačno-ekologického hľadiska. Ich obsahovú náplň určuje funkčná charakteristika
(spôsob využitia prvkov), biotická charakteristika prvkov (charakteristika reálnej
vegetácie a biotopov), stupeň antropickej premeny (prírode blízke prvky až umelé
technické prvky) a formačná charakteristika podľa priestorového usporiadania
prvkov, resp. krajinných štruktúr (plocha, línia a bod). Krajinná štruktúra dotknutého
územia a jeho okolia je tvorená nasledovnými kategóriami:
•
•

Prvotná krajinná štruktúra je tvorená:
o lesnými komplexmi na svahoch Strážovských vrchov,
o meandrujúcim tokom Bebravy a sprievodnou vegetáciou toku
Sekundárna, antropogénne zmenená krajinná štruktúra
o sídla (obec Podlužany) a sprievodná zeleň sídel, záhrady a sady
o poľnohospodárske dvory - areál PD
o dopravné prvky (štátne cesty, účelové cesty spevnené, účelové cesty
nespevnené)
o technické a účelové objekty
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2.2. SCENÉRIA KRAJINY

Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny môžeme
považovať osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob poľnohospodárskeho využitia,
lesné hospodárstvo (spôsob hospodárenia), komunikácie, energovody a priemysel
vrátane ťažby surovín. V zásade možno konštatovať, že uvedené aktivity so
zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú estetické pôsobenie krajiny na
človeka.
Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v širšom území možno považovať v prvom
rade scenériu pohorí obklopujúcich Bebravskú nivu. Severne a severovýchodne
a východne sú to svahy Strážovských vrchov, juhozápadne sú to svahy Považského
Inovca a južne aj pohoria Tribeč, ktoré obklopujú zvlnený reliéf Bebravskej nivy.
Z bližších dominánt v scenérii pozitívne pôsobí mozaiková štruktúra krajiny v nive
Bebravy s brehovou vegetáciou aj samotný tok Bebravy.
Negatívnymi prvkami scenérie sú prvky osídlenia tvorené individuálnou zástavbou
v obci a poľnohospodárske dvory v obci Podlužany, technické objekty a technická
infraštruktúra ale aj priestory kameňolomov v širšom okolí.
2.3. STABILITA KRAJINY

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú
štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základnými
štrukturálnymi elementmi ÚSES sú biocentrá, biokoridory, interakčné prvky a
genofondovo významné lokality. Biocentrá - predstavujú ekosystémy alebo skupiny
ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu
živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Biokoridory
- predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a
umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich
spoločenstiev, na ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky.
Posudzované územie nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES. V širšom okolí
dotknutého územia sa nachádzajú nasledovné prvky ÚSES:
Biocentrá

•
•
•
•

Biocentrum nadregionálneho významu Drieňovec - Kňaží stôl.
Biocentrum regionálneho významu Krásna Ves
Biocentrum regionálneho významu Španí kameň
Biocentrum regionálneho významu Horné Bory
Biokoridory

•

Biokoridor rieky Bebrava (RBK), regionálny hydrický biokoridor so
zachovanými fragmentami brehových porastov. Biokoridor zabezpečuje
prepojenie regionálnych biocentier. Biokoridor rieky Bebrava spája
nadregionálny biokoridor rieky Nitra s Považským Inovcom a Strážovskými
vrchmi, má v regionálnej mierke dominantnú úlohu v rámci vytvorenia siete
fungujúcich regionálnych a lokálnych biokoridorov.
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3.
OBYVATEĽSTVO,
JEHO
AKTIVITY,
KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

INFRAŠTRUKTÚRA,

3.1. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Obec Podlužany v okrese Bánovce nad Bebravou predstavuje sídlo vidieckeho typu
a patrí medzi menšie obce v rámci veľkostnej štruktúry sídel SR spočtom obyvateľov
menším ako 1000. Počet obyvateľov je od povojnového relatívne ustálený, a
s menšími odchýlkami a pohyboval okolo 800 obyvateľov. V poslednom desaťročí je
zaznamenaný mierny rast obyvateľstva na súčasných 853 obyvateľov (k 30.4.2018).
Tab: Vývoj počtu obyvateľov (www.statistic.sk, www.beiss.sk)
rok
Podlužany

1869
531

1910
672

1930
1043

1970
806

1996
845

2002
800

2004
801

2008
795

2012
848

2014
858

Tabuľka: Vybrané demografické ukazovatele pre obec Podlužany za rok 2017 (www.beiss.sk)
Ukazovateľ
Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu
Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek (15-64)
Poproduktívny vek (65 a viac)
Ročný pohyb
Počet živonarodených spolu
Počet zomretých spolu
Prirodzený prírastok/úbytok
Migračný prírastok/úbytok
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu
Ekonomická štruktúra
Ekon. aktívni
Pracujúci
nezamestnaní

2015
868

2016
861

2017
854

Podlužany.
854
127
577
150
6
15
-9
2
-7
564
482
31

Národnostná štruktúra nie je zvlášť komplikovaná. Výrazne dominujú Slováci
(94,37%). Ostatné národnosti v obci nedosahujú ani jedného percenta populácie.
Tab.: Národnostné zloženie obyvateľov obce Podlužany (SODB 2011)
Národnosť
Slovenská
Ukrajinská
Česká
Iná
Nezistená
Spolu

Muži
400
4
2
2
17
425

Ženy
406
3
1
2
12
424

Spolu
806
7
3
4
29
849

Z hľadiska ich vierovyznania obyvateľov obce Podlužany je možné konštatovať, že
obyvatelia katolíckeho vierovyznania veľmi mierne prevažujú nad obyvateľstvom
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ostatné náboženské vierovyznania sú
v obci zastúpené len vo veľmi malej miere. Relatívne veľká časť obyvateľov
Podlužian neuviedla vierovyznanie, resp. je bez náboženského vyznania.
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Tab.: Zloženie obyvateľov obce Podlužany podľa náboženského vyznania (SODB 2011)
Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

179

195

374

5

4

9

Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania

168

168

336

Evanjelická cirkev metodistická

0

2

2

Starokatolícka cirkev

0

1

1

Bez vyznania

40

27

67

Iné

1

0

1

Nezistené

32

27

59

Spolu

425

424

849

3.2. SÍDLA

Hoci údolie Bebravy bolo podľa archeologických nálezov osídlené už v mladšej dobe
kamennej, náhodné nálezy kanelovanej keramiky dokazujú, že aj územie Podlužian
bolo osídlené už v eneolite. Prvá zachovaná písomná zmienka o obci je až z r. 1295
ako súčasť uhrovského panstva. Názov obce vznikol pravdepodobne zo situovania
obce pod luhami-mokrými lokalitami okolo Bebravy. Podlužany boli obilnicou
uhrovského panstva a svoj poľnohospodársky charakter si zachovali dodnes.V
dnešnom chotári obce boli pôvodne tri osady - dvoje Podlužany a Zlobina, ktorá časom
zanikla a od r.1828 ostala úplne opustená. V jej chotári ostal iba panský majer, neskôr
tam JRD vybudovalo dobytkársku farmu a je tam ťažba dolomitu so stavebnou
výrobou. V roku 1496 bola obec povýšená na mestečko, keď kráľ Vladislav udelil
Podlužanom kráľovské výsady na konanie dvoch jarmokov ročne. Tieto však boli na
veľké protesty Bánoviec okolo roku 1506 zrušené. Na prelome 17. a 18. storočia mal
vodca protihabsburgského povstania František Rákoczi nad obcou svoj hlavný stan,
odkiaľ riadil boje v okolí Bánoviec nad Bebravou a Trenčína. O prvej škole v
Podlužanoch sa zmieňuje kronika Evanielickej cirkvi ausburského vyznania.
cirkevného zboru už v r. 1597, písomne ju však môžeme doložiť až od r. 1781. Bola to
evanjelická škola, do ktorej chodili všetky deti bez rozdielu vierovyznania. V roku 1835
dal Karol Zay vybudovať v obci cukrovar (prvý v Trenčianskej župe), ktorý po čase
vyhorel a na jeho troskách v roku 1868 postavili liehovar, keď predtým v roku 1865 bol
postavený kaštieľ. V roku 1914 bola sprevádzkovaná úzkokoľajná železnica z Horných
Ozoroviec cez Podlužany až do Timoradze. V roku 1935 bola obec zelektrifikovaná.
Počas druhej svetovej vojny sa občania aktívne zapojili do protifašistického odboja.
JRD bolo založené už v r. 1948 a v obci pôsobilo do r. 1965 aj poľnohospodárske
učilište. V Zlobinách do šesťdesiatych rokov 20. storočia bola krátko chovateľská
stanica koní Štátneho plemenárskeho ústavu z Topoľčianok. V roku 1972 bol
dokončený Ponitrianský skupinový vodovod a spílená pre obec typická topoľová alej
vedľa cesty. V roku 1989 bol dokončený vodovod, v roku 1992 zavedená káblová
televízia a v r. 1999 bola obec splynofikovaná. (PHSR, http://www.podluzany.eu)
3.3. PRIEMYSELNÁ VÝROBA A POĽNOHOSPODÁRSTVO
Priemysel

V obci Podlužany má prevádzku na výrobu betónov a betónových prefabrikátov firma
PREFA-Stav spol. s r. o. Topoľčany, ktorá stabilne udržuje úroveň zamestnanosti, hoci
stavebníctvo je sezónne. Spracovanie drevnej guľatiny na rezivo, ale aj výroba parkiet
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a drevených paluboviek zabezpečuje HKIntermont s. r. o. a pracovné príležitosti sú aj
v stolárskej firme R+K s. r. o.. Ťažobný priemysel predstavuje ťažba stavebného
kameňa. Iný priemysel na území obce nie je, hoci rezervy pri rozvíjaní malého a
stredného podnikania tu sú. Je to najmä rozvoj textilného priemyslu vo voľných
objektoch, prípadne v potravinárskom priemysle využitie kvalitnej vody.
Poľnohospodárstvo

Z hľadiska poľnohospodárskeho pôdneho fondu a poľnohospodárskej výroby patrí
riešené územie do administratívnej jednotky Podlužany, ktorá je začlenená do okresu
Bánovce n. Bebravou, kraj Trenčiansky. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je
833,6 ha, z čoho orná pôda zaberá 721,2 ha. Najväčšie zastúpenie má orná pôda.
Celkový podiel poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere sa mierne znižuje.
Podiel na celkovej výmere má poľnohospodárska pôda 59,5 %. Rastlinná výroba v
regióne je zameraná na produkciu obilnín a zrnín. Produkcia zemiakov v priebehu
časového obdobia výrazne klesla. Z hľadiska živočíšnej výroby sa okres zameriava
hlavne na chov hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka.
3.4. DOPRAVA

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v k. ú. obce Podlužany, v existujúcom areáli PD
Podlužany, ktorého prevádzkovateľom je navrhovateľ. Areál je z troch strán obklopený
poľnohospodárskou ornou pôdou. Zo západnej strany je v dotyku s obytným územím
obce Podlužany. V dotyku s areálom na východnej strane je areál spol. HK
INTERMONT spol. s r. o..
Areál PD Podlužany je dopravne úrovňovo napojený na štátnu cestu III. triedy číslo
1843 v smere Podlužany - Prusy hlavným výjazdom zo severnej strany. Uvedená
komunikácia sa napája na cestu I. triedy č. I./9 (pôvodne I/50), ktorá zabezpečuje
prepojenie okresov Prievidza, Trenčín a prepojenie miest s Banskobystrickým krajom.
Cesta má medzinárodný význam.
Jediným druhom hromadnej prepravy osôb na území obce je autobusová doprava.
Autobusové linky zabezpečujú prepravu osôb v smeroch Bánovce nad Bebravou s
nadväznosťou spojov do Trenčína, Partizánskeho a ďalších miest SR i do zahraničia.
Na území obce sú 3 zastávky hromadnej dopravy.
Podlužanmi neprechádza železničná trať. Obyvatelia môžu využiť vlakové spojenie v
obci Dolné Ozorovce, prípadne v okresnom meste Bánovce nad Bebravou. Územím
prechádza železničná trať č.143. V obci Chynorany sa napája na železničnú trať č.
140. Vodná doprava ani letecká doprava v dotknutom území ani jeho blízkom okolí nie
je prevádzkovaná
3.5. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Obec je elektrifikovaná. Rozvodná sieť plynu je v obci vybudovaná. Obyvatelia sú
napojení na verejný vodovod. Obec nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu s ČOV.
Dažďová kanalizačná sieť je riešená sporadicky prostredníctvom rigolov popri ceste.
Pokrytie mobilných operátorov je nasledovné T mobile 70 %, Orange 70 % a O2 cca.
60 %. Občania majú v súčasnosti možnosť pripojenia na Internet prostredníctvom
DSL, Wi-Fi, prípadne prostredníctvom mobilných operátorov.
3.6. SLUŽBY

Dotknuté územie predstavuje areál PD. Služby a cestovný ruch sa priamo
v dotknutom území neprevádzkujú. Predmetný posudzovaný areál je situovaný
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priamo v obci Podlužany v ktorom sú zastúpené základné služby (obchod, pošta,
obecný úrad). Okresné mesto Bánovce n. Bebravou je vzdialené približne 5 km.
V okresnom meste ako aj v Partizánskom a v Topoľčanoch sú dostupné prakticky
všetky bežné zariadenia a prevádzky ako aj služby pre obyvateľstvo.
Ťažiskovými formami turizmu okresu sú letná turistika v Strážovských vrchoch,
Tríbeči a Inovci, mestský a kultúrno - poznávací cestovný ruch, vidiecky cestovný
ruch a agroturistika. Najväčší záujem je o pobyty v lesnom prostredí, pešiu turistiku,
cykloturistiku, pobyty na vidieku a poznávanie kultúrneho dedičstva.
3.7. KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY A POZORUHODNOSTI

Priamo v dotknutom území
pozoruhodnosti nevyskytujú.
4. SÚČASNÝ
ZDRAVIA

STAV

sa

KVALITY

žiadne

kultúrne

ŽIVOTNÉHO

a historické

pamiatky

PROSTREDIA

ani

VRÁTANE

Stav životného prostredia dotknutého územia ovplyvňuje súčasná koncentrácia zdrojov
znečisťovania, resp. devastácie na celom jeho území. Znečistenie postihuje všetky
prírodné zložky krajiny, ako aj človeka a ním vytvorené kultúrne krajinné prvky a
systémy. Súčasný stav je dokumentovaný mierou kontaminácie prírodných zložiek
životného prostredia. Sledovanie dopadu kontaminácie na zdravie obyvateľov sa
uskutočňuje v rámci lekárskeho a hygienického výskumu, ktorý je nekomplexný a
časovo ohraničený.
V zmysle environmentálnej regionalizácie (2016) ako výstupu procesu priestorového
členenia krajiny, na základe stanovených kritérií a vybraných súborov
environmentálnych charakteristík, podľa kvality stavu a tendencie zmien dotknutého
životného prostredia, bol dotknutému územiu a jeho okoliu pridelený 2. stupeň kvality z
5 stupňovej hodnotiacej škály, čo znamená prostredie vyhovujúce. Dotknuté územie
patrí do okrajovej časti Hornonitrianskej zaťaženej oblasti.
4.1. ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

Kvalita ovzdušia je v súčasnosti ovplyvňovaná najmä výrobou energie, priemyslom a
dopravou. Oblasť Hornej Nitry patrí k územiam s najviac znehodnoteným životným
prostredím na Slovensku. Kvalita ovzdušia Hornonitrianskej oblasti je ovplyvňovaná
predovšetkým prevádzkou veľkých priemyselných zdrojov, ktoré sú významnými
zástupcami palivovo - energetického a chemického priemyslu na Slovensku. Kvalitu
ovzdušia a dominantný podiel na jeho znečistení v okrese Bánovce nad Bebravou
výraznou mierou ovplyvňuje energetika - najmä tepelná elektráreň v Zemianskych
Kostoľanoch, nachádzajúca sa cca 12 km východným smerom od dotknutého územia
(produkuje 82% SO2 a 50% NOx v rámci kraja). Menšie množstvo exhalátov emitujú
zdroje chemického priemyslu a lokálne vykurovanie. Veľký podiel na vysokej úrovni
znečistenia v tejto oblasti má nízka kvalita používaného uhlia.
Zdrojom znečisťovania ovzdušia v okrese Bánovce nad Bebravou je najmä
antropogénna činnosť, hlavne veľké a stredné zdroje znečistenia uvedené v tabuľke
dolu. Intenzívna cestná doprava je tiež významným zdrojom znečistenia ovzdušia v
širšom okolí dotknutého územia. Kvalitu ovzdušia ovplyvňujú do určitej miery zdroje
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znečistenia lokalizované na území okresu Partizánske. Významná je aj prašnosť z
poľnohospodárskej činnosti.
Tab.: Najväčší znečisťovatelia v Trenčianskom kraji za rok 2016 (SHMÚ 2018: Správa o kvalite ovzdušia).

SO2

Tuhé znečisťujúce látky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7

Prevádzkovateľ / zdroj
Považská cementáreň, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
FORTISCHEM a. s.
HBP, a.s.
Považský cukor a.s.
TERMONOVA, a.s.
CEMMAC a.s.
Continental Matador Rubber, s.r.o.
KVARTET,a.s.
Kameňolomy, s.r.o.
NOx

Okres
Ilava
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Trenčín
Ilava
Trenčín
Púchov
Partizánske
Trenčín

Emisie
183,28
153,94
135,34
20,33
15,39
15,38
11,49
6,07
5,86
5,46

Prevádzkovateľ / zdroj
Slovenské elektrárne, a.s.
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
HBP, a.s.
Považská cementáreň, a.s.
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
FORTISCHEM a. s.
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
Bioplyn Horovce, s. r. o.
CEMMAC a.s.
AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.
CO

Okres
Prievidza
Trenčín
Prievidza
Ilava
Púchov
Prievidza
Púchov
Púchov
Trenčín
Partizánske

Emisie
6134,13
86,90
26,55
12,44
9,58
8,42
6,75
5,83
5,28
4,84

Prevádzkovateľ / zdroj
Slovenské elektrárne, a.s.
Považská cementáreň, a.s.
CEMMAC a.s.
RONA, a.s.
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
FORTISCHEM a. s.
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Okres
Prievidza
Ilava
Trenčín
Púchov
Trenčín
Prievidza
Pov.
Bystrica
Ilava
Púchov
Trenčín

Emisie
1792,30
627,37
518,58
272,20
203,65
76,99
70,47

Prevádzkovateľ / zdroj
CEMMAC a.s.
Považská cementáreň, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
FORTISCHEM a. s.
Považský cukor a.s.
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Technické služby mesta
Partizánske, s.r.o.
ENGIE Services a.s.
KVARTET,a.s.
Výroba tepla, s. r. o.

Okres
Trenčín
Ilava
Prievidza
Prievidza
Trenčín
Pov.Bystrica
Partizánske

Emisie
2503,14
2155,93
800,25
339,24
168,59
144,35
110,47

Myjava
Partizánske
Trenčín

86,62
33,02
26,40

8 TERMONOVA, a.s.
9 Continental Matador Rubber, s.r.o.
10 Výroba tepla, s. r. o.

43,20
33,16
29,45

Medzi najväčších znečisťovateľov v širšom okolí dotknutého územia patria podniky
Kvartet a.s. a TSM Partizánske s.r.o. ktorí sa podieľajú na znečistení ovzdušia najmä
základným znečisťujúcimi látkami (TZL, NOx a CO).
Znečistenie ovzdušia v dotknutom území sa vzhľadom na marginálnu polohu k väčším
aglomeráciám prejavuje iba v malej miere. Je spôsobené najmä jestvujúcou
prevádzkou kameňolomov (prašnosť) ako aj dopravou na pozemných komunikáciách.
V neposlednom rade prispieva k znečisteniu ovzdušia aj prenos znečisťujúcich látok
z iných okresov (Prievidza, Partizánske a Topoľčany).
Tab. : Emisie zo stacionárnych zdrojov v okrese Bánovce n. Bebravou (v tonách za rok) Zdroj: NEIS, www.air.sk
Emisie 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
TZL
5,346
4,841
4,476
5,560
5,112
7,027
5,641
9,014 13,556 13,795 14,345
SO2
0,469
0,734
0,186
0,195
0,920
4,848
3,190
9,341
2,379
2,124
2,274
NOx
16,699 16,085 13,997 16,160 16,410 17,549 17,972 19,787 22,236 24,511 24,006
CO
14,423 14,164 11,349 13,459 12,414 12,615 12,147 14,733 21,528 27,777 33,392
TOC
16,129 18,982 19,649 16,469 23,360 12,128 18,677 13,869 15,681
6,854 17,832

4.3. ZAŤAŽENIE ÚZEMIA HLUKOM

Hluk je nežiaduci a škodlivý jav, ktorý nepriaznivo pôsobí na zdravotný stav
obyvateľstva ako aj na prírodné prostredie. Preto je vyhodnotenie hlukovej situácie
jednou z položiek komunálnej hygieny a je významné aj z hľadiska zabezpečenia
predpokladov pre ochranu prírody a krajiny. Hluková záťaž sa prejavuje hlavne v
priemyselných centrách, pozdĺž dopravných línií, pozdĺž náletových plôch leteckých
kužeľov, pri ťažbe surovín a pod.
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Zdrojom hluku v riešenom území je v súčasnosti kvázi ustálený doliehajúci hluk
z cestných komunikácií ako aj hluk zo stacionárnych zdrojov lokalizovaných priamo
v dotknutom území.
4.4. ZNEČISTENIE PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD

Povrchové vody sa priamo v samotnom dotknutom území nenachádzajú, takže ani
kvalita povrchovej a podzemnej vody v predmetnom území nie je súčasťou
monitorovacej siete kvality vôd Slovenska. Najbližším miestom monitorovania kvality
povrchových vôd je na rieke Bebrava v jej 18,30 rkm, kde boli v roku 2010 (Kvalita
(povrchových vôd): Valúchová, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchových vôd
Slovenska za rok 2010 (MŽP SR, SVP, š.p., SHMÚ, VÚVH) prekročené limitné
hodnoty stanovené platnou legislatívou iba v obsahoch N-NO2.
Z väčších prítokov Nitry v jej hornom toku (Bebrava, Handlovka) je najhorší stav na
Handlovke v monitorovanom mieste pod ČOV Handlová a Handlovka – Koš.
Hlavnými producentmi komunálnych odpadových vôd v povodí v monitorových
miestach sú najmä ČOV Prievidza a ČOV Topoľčany, Medzi najvýznamnejších
priemyselných znečisťovateľov patria firmy v aglomerácii Prievidze - chemický podnik
Novácke chemické závody v Novákoch a Elektrárne Nováky v Zemianskych
Kostoľanoch (ENO). Bebrava je recipientom odpadových vôd z Bánoviec nad
Bebravou.
Znečistenie podzemných vôd je podmienené najmä charakterom využitia územia –
husté osídlenie a súvisiace komunálne zariadenia (ČOV, kanalizácia), priemyselné a
poľnohospodárske areály, dopravné koridory a uzly. Monitoring podzemných vôd
vykonáva SHMÚ. V okrese Bánovce nad Bebravou sa nachádzajú viaceré
pozorovacie objekty. Celkovo možno konštatovať, že v kvalite podzemných vôd
prevládajú pozitívne trendy. K zhoršeniu a ďalšiemu ohrozovaniu dochádza len lokálne
v miestach veľkých akumulácií historického znečistenia. Kvalita podzemných vôd
v okolí dotknutého územia je dobrá.
4.5. KONTAMINÁCIA HORNINOVÉHO PROSTREDIA A PÔDY

Problematika znečistenia a poškodenia horninového prostredia v sledovanom území
úzko súvisí so znečistením a poškodením pôdneho krytu, príčiny a následky sú
spoločné.
Zmeny vlastností pôd v negatívnom i v pozitívnom zmysle, ako aj znečistenie pôd
zapríčinené rôznymi aktivitami človeka, prebiehajú už veľmi dlho, ale najintenzívnejšie
od začiatku rozvoja priemyslu, intenzívneho spaľovania fosílnych palív a od začiatku
moderného poľnohospodárstva používajúceho agrochemikálie a mechanizáciu
obrábania pôd.
Podľa Atlasu krajiny SR (2002) spadá hodnotená lokalita do oblasti s relatívne čistými
pôdami, kde geogénne podmienené obsahy rizikových prvkov nepresahujú pozaďové
hodnoty. Pôdy sú však málo odolné voči kompakcii a sú stredne náchylné na
acidifikáciu. Podľa Atlasu SR (2002) je územie náchylné na vodnú eróziu.
Podľa mapy kontaminácie pôdneho fondu (VÚPOP, in Správa o stave životného
prostredia SR v roku 2002) spadá dotknutá lokalita do zóny relatívne čistých pôd.
Lesné pôdy vyskytujúce sa v dotknutom priestore patria do kategórie potenciálnej
vodnej erózie pôdy (mm.rok-1) nepatrnej až slabej (0,05 – 050).
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4.6. POŠKODENIE VEGETÁCIE A BIOTOPOV

Rastlinné a živočíšne organizmy, ktoré sa vyskytujú na území, veľmi dobre odrážajú
všetky vplyvy prostredia, ktoré na ne pôsobia a sú teda vhodným indikátorom týchto
zmien.
Poškodenie vegetácie je vo všeobecnosti spôsobené:
- abiotickými faktormi (vietor, krupobitie, záplavy, sneh, námraza, sucho a pod.)
- biotickými faktormi (premnoženie škodcov)
- socioekonomickými faktormi (imisné poškodenie - kyslým spadom, toxickými látkami,
ťažkými kovmi, únik ropných látok a pod.) Lesy v okolí Bánoviec nad Bebravou sú
poškodené imisiami len slabo alebo vôbec, čiže prevažujú zdravé lesy. Podľa Atlasu
krajiny SR (2002) lesné porasty nie sú atakované sírou, ťažkými kovmi, ani ortuťou,
ani depozíciami dusíka. Vplyv škodcov na lesné porasty – podkôrny hmyz a hubové
ochorenia – je v porovnaní s ostatným územím SR hodnotený ako stredný až slabý,
avšak lesy v okolí dotknutého územia sú častejšie poškodzované poľovnou zverou.
Zaťaženie lesných drevín ťažkými kovmi vyjadruje koeficient zaťaženia ťažkými kovmi,
ktorý sa pohybuje v rozmedzí 1,5-2,5 (Maňkovská, B., Bucha, T., Atlas krajiny SR,
2002).
4.7. SÚČASNÝ ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvňovaný rôznymi faktormi. Medzi hlavné faktory
patrí kvalita životného prostredia, ekonomická a sociálna situácia, životný štýl, úroveň
zdravotníckej starostlivosti a výživové návyky. Vplyv životného prostredia na zdravotný
stav obyvateľstva sa odhaduje na 15 – 20%. Určenie podielu kontaminácie životného
prostredia na vývoj zdravotného stavu však nie je jednoduché. Pohoda a kvalita života
sú atribúty života človeka, spojené s objektívnymi javmi vonkajšieho prostredia ľudí a
zároveň aj so subjektívnymi javmi ich „vnútorného prostredia“, charakterizovaného ich
zdravotným stavom a psychikou.
Základným ukazovateľom životných podmienok je stredná dĺžka života. V porovnaní s
celoslovenskou úrovňou v roku 2015 (73,03 rokov u mužov a 79,73 u žien) je na tom
okres Bánovce nad Bebravou lepšie (73,38 u mužov a 80,87 u žien).
Vo všeobecnosti sa uvádza, že prostredie je determinantom zdravia, z ktorého
najznámejšiu skupinu tvoria determinanty demografické a biologické (vek, pohlavie,
národnosť a iné), socio – ekonomické (životný štýl, vzdelanie, zamestnanie, sociálne
kontakty a iné), prostredie (životné a pracovné) a zdravotníctvo.
K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich
ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť – mortalita.
Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok,
ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva. Pri sledovaní
úmrtnosti obyvateľstva v závislosti od veku a pohlavia je možné tak ako v
republikovom priemere aj v okrese Bánovce nad Bebravou pozorovať nadúmrtnosť
mužov.
Tabuľka: Najčastejšie príčiny smrti v Trenčianskom kraji za rok 2016 (www.infostat.sk)
Číslo MKCH
Príčina smrti
I. kapitola
Infekčné a parazitárne choroby
II. kapitola
Nádory
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných
III. kapitola
mechanizmov

Spolu
80
1586
5

IV. kapitola

Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok

57

V. kapitola

Duševné poruchy a poruchy správania

4

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

tel: +421 903 320 982, www.envideal.sk

35

„Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané
ZÁMER
VI. kapitola
IX. kapitola
X. kapitola
XI. kapitola
XII. kapitola
XIII. kapitola
XIV. kapitola

Choroby nervového systému
Choroby obehovej sústavy
Choroby dýchacej sústavy
Choroby tráviacej sústavy
Choroby kože a podkožného tkaniva
Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Choroby močovej a pohlavnej sústavy

XVI. kapitola
XVII. kapitola

Daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie
Subjektívne a objektívne príznaky, abnor. klinické a laborat. nálezy
nezatriedené inde
Poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin

XVIII. kapitola
XIX. kapitola
Spolu

77
2976
367
290
3
6
99
0
7
13
86
340
5996

Obyvatelia Trenčianskeho kraja podľa údajov z Infostatu za rok 2016 najčastejšie
zomierajú na choroby obehovej sústavy (2976 úmrtí), nádorové ochorenia (1586 úmrtí)
a v menšej miere na choroby dýchacej sústavy (367 úmrtí), na poranenia a iné príčiny
(340 úmrtí) a na choroby tráviacej sústavy (290 úmrtí). Veľmi závažné je pretrvávajúce
konštatovanie, že v prípade prvých dvoch príčin smrti ide o dlhodobý nepriaznivý
vývoj. V poslednom období – podobne ako v celej republike aj v okrese Bánovce nad
Bebravou je zaznamenaný rapídny nárast alergií, najmä alergickej rinitídy sezónnej
i celoročnej.
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI
NA
ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH
ZMIERNENIE
1. POŽIADAVKY NA VSTUPY
1.1. ZÁBER PÔDY

Miesto realizácie navrhovanej činnosti sa nachádza v Trenčianskom samosprávnom
kraji, okrese Bánovce nad Bebravou v k. ú. obce Podlužany, v existujúcom areáli PD
Podlužany, ktorého prevádzkovateľom je navrhovateľ.
Funkčná plocha riešeného územia sú plochy poľnohospodárskej výroby. Areál slúži
ako zázemie pre rastlinnú výrobu a pre spracovanie produktov rastlinnej výroby. V
areáli sa zároveň nachádzajú existujúce objekty pre živočíšnu výrobu a to ustajňovacie
objekty a súvisiace prevádzkové objekty pre ustajnenie a chov hovädzieho dobytka a
ošípaných.
Areál je z troch strán obklopený poľnohospodárskou ornou pôdou. Zo západnej strany
je v dotyku s obytným územím obce Podlužany. V dotyku s areálom na východnej
strane je areál spol. HK INTERMONT spol. s r. o..
V riešenom území sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené územie, podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a ani plochy zaradené do zoznamu
chránených území európskeho významu ani vtáčích území.
Z hľadiska druhu dotknutých parciel sa jedná o Zastavané plochy a nádvoria a ornú
pôdu. Prestavbou sa zásadne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa vo významnej
miere do nosných častí konštrukcie. V maximálnej miere sa využíva pôvodný stav
objektu a pôvodné konštrukcie. Chovná časť (hlavný trakt) sa prispôsobí pre
ustajnenie ošípaných. Susediaci menší trakt bude tvoriť zázemie – príprava mokrého
krmiva, vstupný filter, osadenie riadiacich jednotiek kŕmenia, vetrania. Ostatné
priestory budú bez využitia (zámerom investora je v budúcnosti ich prestavať na
priestory pre ustajnenie ošípaných).
Vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti, nedôjde jej realizáciou k záberu
poľnohospodárskej ani lesnej pôdy mimo existujúci areál PD Podlužany.
1.2. ZDROJE A SPOTREBA VODY
Potreba vody počas výstavby

Zabezpečenie staveniska elektrickou vodou bude riešené z existujúceho napojenia
prestavovaného objektu na areálové rozvody inžinierskych sietí.
Predpokladaný odber vody:
Q1 - úžitková voda
max. 0,250 l/s
Q2 - pitná voda a voda pre sanitárne účely
max. 0,350 l/s
Q3 - požiarna voda
min. 5,000 l/s
Q - celková potreba vody na stavenisku
min. 5,600 l/s
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Potreba vody počas prevádzky

Zásobovanie pitnou vodou
Areál PD Podlužany je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu
prostredníctvom existujúcej prípojky ukončenej vo vodomernej šachte, ktorá je
umiestnená v severozápadnej časti areálu. V poľnohospodárskom areáli je realizovaný
podzemný vnútro-areálový vodovod DN 100. Prestavbou sa tieto zariadenia a rozvody
nemenia.
Riešený objekt je napojený existujúcou prípojkou DN 50 na areálový rozvod pitnej
vody ukončenou vo vodovodnej šachte situovanej na južnej strane objektu. Prestavbou
sa tieto zariadenia a rozvody nemenia.
Vodoinštalácia - voda k ošípaným bude privedená z existujúceho hlavného prívodu
vody DN 50 z prípravovne mokrého krmiva cez filtre a tlakové regulátory potrubím
dimenzie DN 25 napojeným cez guľové uzávery DN 25. V rámci ustajňovacej sekcie
bude potrubie zokruhované. Pitnou vodou budú zásobované kolíkové napájačky
umiestnené nad kŕmnymi žľabmi. Navrhované potrubie bude vedené vo výške cca
+2,30 m a vyhotovené bude z ocele pre DN 50 a z plastového materiálu /PVC alt.
HDPE/ pre DN 25.
Voda pre zamestnancov - ohrev teplej vody bude prebiehať lokálne - elektricky,
zásobníkovým tlakovým ohrievačom umiestneným v m.č. 1.04 zavesený na stene a
bude slúžiť pre sprchy v m.č. 1.05 a 1.06, typu napr. Gorenje OTG 80 SLIM, objem 80
litrov. Pokiaľ ohrievač neobsahuje zabezpečovaciu zostavu bude pred vstupom
potrubia studenej vody do zásobníka na potrubí osadená aj poistná a zabezpečovacia
zostava (guľový uzáver, spätná klapka, poistný ventil a manometer) príslušnej
dimenzie. Následne bude teplá a studená voda dopravovaná potrubím k jednotlivým
zariaďovacím predmetom - 2x sprcha.
Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo 14.11.2006
Špecifická potreba vody pre ošípané v litroch na kus a deň :
priemerná
 ostatné ošípané nad 30 kg

maximálna

10

15

Celkový počet zvierat : 682 ks ošípaných vo váhovej kategórii nad 30 kg
Systém ustajnenia je celoroštový bez splachovania tekutého hnoja s tzv. vákuovým
/podtlakovým/ systémom vypúšťania hnojovice, pričom voda na oplachovanie sa
využíva iba pri čistení maštalí, ktoré sa vykonáva tlakovou vodou po vyskladnení
zvierat (cca 1x mesačne). Potreba vody na čistenie sa predpokladá v rozsahu 5 %
priemernej dennej potreby vody na ošípanú.
Tab.: Výpočet potreby vody pre ošípané
Potreba vody na deň
Popis

počet
ošípaných

napájanie l/deň
Qp

Ostatné ošípané nad 30 kg

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

682

Qm
10

15

napájanie l/s
Qp
0,079

Qm
0,118

čistenie
+5% l/s
Qc
0,004
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Výpočet potreby vody pre zamestnancov
Potreba vody – špinavá prevádzka - 125 l/os. deň
Počet zamestnancov – 2
Priemerná denná potreba vody Qp = 0,003 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm = Qp . kd = 0,003 l.s-1 . 2 = 0,006 l.s-1
Maximálna hodinová potreba vody Qh = Qm . kh = 0,006 . 1,8 l.s-1, Qh = 0,011 l.s-1
Celková ročná potreba vody Qr = 95 m3/rok
Celková potreba vody
Priemerná denná potreba vody Qp = 0,082 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm = 0,128 l.s-1
Maximálna hodinová potreba vody Qh = Qm . kh = 0,128 . 1,8 l.s-1, Qh = 0,23 l.s-1
Celková ročná potreba vody Qr = 2.590 m3/rok
1.3. SUROVINOVÉ ZABEZPEČENIE
Počas výstavby

Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie údaje o dodávateľskom zabezpečení
resp. subdodávateľoch, vyplývajúcich z navrhovaného členenia zámeru bude
surovinové zabezpečenie spresnené po ukončení výberového konania.
Počas prevádzky

Surovinové zabezpečenie chovu ošípaných v PD Podlužany predstavuje dovoz
dezinfekcie a krmiva.
Dezinfekčné prostriedky sa aplikujú pod veterinárnym dohľadom v predpísaných
pomeroch a aplikačných časoch na dezinfikované povrchy a nechávajú sa zasušiť.
Zvieratá sú očkované a liečivá podávané podľa potreby a veterinárnych predpisov,
lieky a vakcíny sú dodávané prostredníctvom spoločností licencovaných na Slovensku,
takže ich spotrebu nie je možné spoľahlivo predikovať.
Technológia kŕmenia – kŕmenie bude zabezpečené systémom mokrého kŕmenia t.j.
dovezené suché certifikované kompletné kŕmne zmesi, spĺňajúce všeobecné
požiadavky na bezpečnosť krmív budú dopravované z vonkajších zásobníkov do
prípravovne mokrého krmiva kde budú miešané s vodou a následne potrubným
rozvodom pomocou čerpadla dopravované k jednotlivý kŕmnym žľabom. V jednotlivých
boxoch budú jednostranne osadené pozdĺž dlhšej strany boxov polymérbetónové alt.
nerezové kŕmne žľaby obojstranné t.j. spoločné pre dva susediace boxy. V izolačných
boxoch budú kŕmne žľaby samostatné min. šírky 500 mm. Dĺžka kŕmneho miesta na
kus je dostatočná, na jednu ošípanú pripadá minimálne 430 mm.
Napájanie - voda bude k ošípaným privádzaná z hlavného prívodu vody /cez filtre a
tlakové regulátory/ rozvodom vedeným pod stropom. Napájanie je riešené kolíkovými
napájačkami /v každom boxe 1 napájačka/.
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1.4. ENERGETICKÉ ZDROJE

Elektrická energia
Počas výstavby

Zabezpečenie staveniska elektrickou energiou bude riešené z existujúceho napojenia
prestavovaného objektu na areálové rozvody inžinierskych sietí. PD Podlužany je
pripojené a zásobované elektrickou energiou z verejnej siete. Spotrebu nie je možné
spoľahlivo predikovať.
Počas prevádzky

Areál PD Podlužany je zásobovaný elektrickou energiou z existujúcej vlastnej
murovanej trafostanice, ktorá je umiestnená v severnej časti areálu. V
poľnohospodárskom areáli sú zrealizované podzemné a nadzemné vnútro-areálové
rozvody NN, napojenia jednotlivých objektov na rozvody NN a vonkajšie areálové
osvetlenie. Prestavbou sa tieto zariadenia a rozvody nemenia.
Napojenie ustajňovacieho objektu SO 01 - ustajňovací objekt je napojený existujúcou
zemnou prípojkou na areálový rozvod elektrickej energie NN, ktorý je vyvedený do
existujúcej prípojnej a istiacej skrine osadenej na obvodovej stene riešeného objektu v
časti pri existujúcej elektrorozvodni. Rekonštrukciou sa toto napojenie nemení.
Projektová dokumentácia časti elektro rieši v rozsahu pre stavebné povolenie úpravy
vnútorných elektroinštalácií, blezkozvod a uzemnenie. Vzhľadom na inštaláciu nových
moderných zariadení budú po realizácii modernizácie znížené nároky na elektrickú
energiu.
Základné technické údaje a údaje o inštalovanom príkone riešeného projektu
Napäťová sústava rozvádzač PR1:
Inštalovaný výkon :
Výpočtový výkon :
Ochrana pred zásahom el. prúdom :
Urč. vonkajších vplyvov :
Zásobovanie el. energiou :
Ochrana proti nadprúdu :
Prizemnenie PEN :
Náhradný zdroj v rámci hál :

3/PEN AC 400V,50Hz / TN-C-S
Pi= 32kW
Pp= 16kW
podľa STN 33 2000-4-41:2007
STN 33 2000-5-51:2010
stupeň 3
ističmi a prúdovými chráničmi s nadprúdovou
ochranou
uzemnený PEN
NZ je riešený pre núdzové otváranie vetracích
klapiek
ostatné zariadenia bez NZ

Elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia v zmysle vyhl. ÚBP SR č. 508/2009 Z.z.
prílohy 1 je zaradené ako el. zariadenie skupiny „B“.
Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 - Prostredie a vonkajšie
vplyvy sú určené v protokole o určení vonkajších vplyvov číslo : 2017/12-B2 – časť B2Protokol o určení vonkajších vplyvov.
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Vykurovanie a príprava TV
Počas výstavby

Zabezpečenie teplom počas výstavby a montáže technológií navrhovanej činnosti sa
nepredpokladá.
Počas prevádzky

Vykurovanie haly pre ošípané – v ustajňovacej sekcii budú využívané mobilné naftové
vykurovacie jednotky napr. Sial Mirage 37H (priamovykurovací naftový dvojokruhový
agregát) s výkonom 36,4 kW. Tieto jednotky sa budú využívať primárne v období
čistenia haly a dezinfekcie t. j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat na
vysušenie a predohrev priestoru haly. V objekte sa uvažuje celkovo s 2 ks
vykurovacích jednotiek. Pre naftové zariadenie je potrebná min. 2,5 násobná výmena
vzduchu, ktorá je zabezpečená inštalovaným vetraním - v pozdĺžnych obvodových
stenách ustajňovacích sekcií sú osadené vetracie nasávacie klapky a v strešnej rovine
sú osadené strešné ventilátory na odvod vzduchu. Výkonnosť ventilátorov musí
zabezpečiť výmenu všetkého vzduchu v maštali. Minimálna požadovaná výmena
vzduchu je 7900 m3/h.
Miestnosť prípravy mokrého krmiva 1.04 bude vykurovaná elektrickými nástennými
panelovými vykurovacími telesami. Miestnosti vstupných filtrov 1.05 a 1.06 budú
vykurované elektrickými rúrkovými vykurovacími telesami.
Príprava TV - ohrev teplej vody bude prebiehať lokálne - elektricky, zásobníkovým
tlakovým ohrievačom pre sprchy v m.č. 1.05 a 1.06, typu napr. Gorenje OTG 80 SLIM,
objem 80 litrov, ohrievač bude zavesený na stene v miestnosti číslo 1.04.
1.5. DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Počas výstavby

Doprava počas realizácie navrhovanej činnosti bude smerovaná na štátnu cestu III.
triedy číslo 1843 v smere Podlužany - Prusy hlavným výjazdom zo severnej strany.
Dopravu zamestnancov na stavenisko zabezpečí dodávateľ výstavby resp.
technológie.
Počas prevádzky

Areál PD Podlužany je dopravne úrovňovo napojený na štátnu cestu III. triedy číslo
1843 v smere Podlužany - Prusy hlavným výjazdom zo severnej strany. Územie je s
miernym východo-západným sklonom. Výškový rozdiel v rozsahu celého jeho
vymedzenia nepresahuje hranicu 11,0 metrov (214,00 – 225,00 m.n.m.).
Realizáciou nedochádza k navýšeniu počtu pracovníkov - nie je potrebné budovanie
nových parkovacích státí pre zamestnancov a návštevy. Prístup k jednotlivým
objektom stavby bude po jestvujúcich vnútorných areálových komunikáciách.
Ošípané, kŕmne zmesi, veterinárne a dezinfekčné prípravky používané pri chove sú
privážané do prevádzky cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Odvoz
hnojovice je cisternovými vozidlami.
Jestvujúce komunikácie sú postačujúce pre dovoz surovín, export zvierat a odpadov aj
po realizácii navrhovanej činnosti. Mimoareálová doprava má zabezpečenú väzbu na
cestnú sieť.
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Tab.: Ročná bilancia mimoareálovej dopravy súvisiaca s prevádzkou navrhovanej činnosti
Doprava celkom
návrh stav nárast
poznámka
1. Dovoz zvierat na PD
27
0
27
- kamiónov ročne, resp. 3 kamióny každých 42
dní
0,074 0,00
0,074 - frekvencia kamiónov za deň
0
2. Expedícia zvierat z PD
35
0
35
- kamiónov ročne, resp. 4 kamióny každých 42
dní
0,10
0,00
0,10
- frekvencia kamiónov za deň
3. Dovoz krmiva
22
0
22
- kamiónov ročne, resp. 1 kamión každých 2,36
dňa
0,06
0,00
0,06
- frekvencia kamiónov za deň
4. Odvoz odpadu z prevádzky
30
0
30
- nákladných áut ročne, v závislosti od úhynu
(kadávery)
zvierat
0,082 0,00
0,082 - frekvencia nákladných áut za deň
5. Odvoz hnojovice
54
0
54
- autocisterien ročne
9
0
9
- frekvencia za deň 9 cisterien len v období
vývozu, dĺžka vývozu návrh 6 dní/rok

Doprava zvierat na PD 27 kamiónov za rok. Priemer na deň: 0,074 ks naložený kamión smerujúci na PD, 0,074 ks - prázdny odchádzajúci z PD.
Doprava zvierat z PD 35 kamiónov za rok. Priemer na deň: 0,10 ks - prázdny
kamión smerujúci na PD, 0,10 ks - naložený odchádzajúci z PD.
Doprava krmiva na PD 22 kamiónov za rok. Priemer na deň: 0,06 ks - naložený
kamión smerujúci na PD a 0,06 ks - prázdnych odchádzajúcich z PD.
Doprava hnojovice autocisternami
Hnojovica sa vyváža prevažne trikrát do roka, pričom jeden vývoz trvá jeden
maximálne dva týždne. Vo výpočte je počítaný priemerný vývoz tri krát do roka pri
predpokladanom počte 1 vozidlo /autocisterna/ pripadá 9 vývozov na vozidlo a deň,
pričom jeden vývoz trvá 2 dni.
Priemer na deň: 9 ks - prázdnych vozidiel smerujúcich na PD, 9 ks - naložených
odchádzajúcich z PD počas obdobia vývozu t.j. celkom 6 dní za rok. V prípade vývozu
hnojovice na okolité polia okolo PD táto doprava nebude vedená smerom cez obec.

Doprava nákladnými vozidlami do 5 ton
Odvoz odpadov z prevádzky 30 vozidiel za rok. Priemer na deň: 0,082 ks - prázdne
vozidlo smerujúce na PD, 0,082 ks - naložené vozidlo odchádzajúce z PD. Odvoz
komunálneho odpadu je zabezpečený v rámci existujúcej prevádzky a navrhovanou
činnosťou sa nemení.
Doprava smerujúca cez obec Podlužany celkom
- kamiónová doprava za deň : 0,234 ks/deň (t.j. 0,234 na PD a 0,234 z PD)
- doprava kamiónová počas obdobia vývozu hnojovice t.j. cca 6 dní v roku : 9,234
ks/deň (t.j. 9,234 na PD a 9,234 z PD)
- ostatné nákladné vozidlá za deň : 0,082 ks/deň /t.j. 0,082 na PD a 0,082 z PD/
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Kapacita priľahlých aj vnútroareálových existujúcich a navrhovaných komunikácií je
pre tento počet dostatočná.

1.6. NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY
Počas výstavby

Výstavba navrhovanej činnosti bude realizovaná dodávateľsky, preto nie je možné
spoľahlivo predikovať počty pracovníkov. Orientačne predpokladáme nasadenie cca
20 pracovníkov naraz.
Počas prevádzky

Realizáciou navrhovanej činnosti nedochádza k navýšeniu počtu pracovníkov.
1.7. VÝZNAMNÉ TERÉNNE ÚPRAVY A ZÁSAHY DO KRAJINY

Významné terénne úpravy alebo zásahy do krajiny sa nepredpokladajú
2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH
2.1. OVZDUŠIE
Emisie počas výstavby

Za stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia počas výstavby možno považovať vlastnú
lokalitu počas realizácie navrhovanej činnosti. Stavebné a montážne mechanizmy a
súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví
lokálne priamo v areáli PD a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy
budú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu
znečistenia je možné minimalizovať vhodnými opatreniami.
Mobilné zdroje znečistenia ovzdušia počas realizácie navrhovanej činnosti budú
predstavovať vozidlá pri dovoze materiálov a technologických zariadení. Odhad emisií
z týchto zdrojov v celej etape realizácie nie je možné spoľahlivo predikovať.
Emisie počas prevádzky

Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší a jej prílohy č. 1, bude prevádzka PD po realizácii navrhovanej
činnosti kategorizovaná ako stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:
6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:
a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg: ≥ 500
Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
Emisie z chovu hospodárskych zvierat
Vzhľadom na charakter technológie, spôsob vypúšťania a druhy vypúšťaných
znečisťujúcich, sa emisné limity na zdroj znečisťovania ovzdušia nevzťahujú a nebude
vykonané oprávnené meranie emisií v odpadových plynoch pri prevádzke PD.
Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat vznikajú rozkladom organickej hmoty
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(krmív, stielky, trusu) látky, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia. Hlavnou
znečisťujúcou látkou je amoniak, ďalej metán, sulfán a oxid uhličitý. Sulfán, metán a
oxid uhličitý sa pri dodržiavaní správnych zásad prevádzky pohybujú vo veľmi nízkych
koncentráciách, t.j. neprekročia prípustné hodnoty. V legislatíve týkajúcej sa
znečistenia ovzdušia je najväčšia pozornosť venovaná amoniaku. Z tohto dôvodu budú
emisie z chovu ošípaných vypočítané len pre znečisťujúcu látku amoniak (NH3), viď.
časť 9., kapitola F., príloha č.7 k vyhláške 410/2012 Z.z. Amoniak a jeho plynné
zlúčeniny vyjadrené ako NH3 je zaradený v prílohe č. 2 k vyhláške č.410/2012 Z.z. do
3. podskupiny, 3. skupiny ZL – plynné anorganické látky. Je to zároveň
charakteristická látka obťažujúca zápachom pri chove hospodárskych zvierat.
Vypúšťané znečisťujúce látky do ovzdušia:
 NH3 amoniak
 Pachové látky
Emisie NH3 majú fugitívny charakter. To znamená, že sa na ne neuplatňujú emisné
limity, ani povinnosť ich preukazovania.
Pre pachové látky sa v zmysle bodu 4, časti II, prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č.
410/2012 Z. z. platia všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky
prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky.
Emisie z vykurovania
V ustajňovacej sekcii budú využívané mobilné naftové priamo-vykurovacie
dvojokruhové 50 kW agregáty. Tieto sa budú využívať primárne v období čistenia haly
a dezinfekcie t. j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat na vysušenie a
predohrev priestoru haly. V objekte sa uvažuje celkovo s 2 ks vykurovacích jednotiek.
Pre potreby predmetného zámeru bola odborne spôsobilou osobou spracovaná
Rozptylová štúdia (Hesek, 2018), ktorá v závere konštatuje, že znečistenie ovzdušia
amoniakom v okolo objektu bude po uvedení haly pre ošípané do prevádzky relatívne
nízke. Najvyššia vypočítaná koncentrácia NH3 sa vyskytujú pri labilných podmienkach
(vysoké zdroje) a kritickej rýchlosti vetra. Najvyššia krátkodobá koncentrácia amoniaku
dosahuje hodnotu 317,0 mg.m-3, čo je cca 1,6 násobné prekročenie limitnej hodnoty.
V prípade, keby nádrž na hnojovicu bola prekrytá pevným poklopom koncentrácia NH3
by sa znížila o 80 %, v prípade prekrytia fóliou o 60 % a v prípade prekrytia povrchu
nádrže slamou, LECA alebo iným materiálom o 40 %.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Variant „A“ navrhovanej činnosti rieši prekrytie
nádrže na hnojovicu fóliou a Variant „B“ prekrytie povrchu nádrže slamou.
Predmet posudzovania Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané
spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci
ochrany ovzdušia. Na základe predchádzajúceho hodnotenia spracovateľ odporúča,
aby na stavbu Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané bolo
vydané dodatočné stavebné povolenie.
Predmetná štúdia tvorí Prílohu 4 tohto zámeru.
Mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti
predstavujú dopravné prostriedky zásobujúce areál PD a obslužná doprava
samotného areálu. Zásobovanie PD krmivami a odvoz zvierat a hnojovice vykonáva
kamiónová doprava. Predpokladaná intenzita dopravy je uvedená v kapitole IV.1.5.
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Kapacita priľahlých aj vnútroareálových komunikácií, ktoré sa navrhovanou činnosťou
dobudujú, je pre tento nárast dostatočná.
2.2. VODY
Počas výstavby

Vzhľadom na rozsah a celkovú dobu realizácie predpokladáme súčasné nasadenie
max. 20 pracovníkov, pre ktorých bude k dispozícii existujúce sociálne zariadenie PD.
Počas prevádzky

Hnojovicová kanalizácia - odkanalizovanie ustajňovacej časti haly bude
zabezpečené novou areálovou hnojovicovou kanalizáciou DN 315 (SO 101) so
zaústením do existujúcej hnojovicovej (zbernej) žumpy s objemom 26 m3, z ktorej
bude hnojovica prečerpávaná do existujúcej polozapustenej betónovej skladovacej
nádrže, ktorej celkový objem je 970 m3. Navrhované riešenie je vypracované variantne
vo variantoch „A“ a „B“ a je v súlade s Nariadením vlády SR č. 735/2002 Z. z., ktorým
sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných. Variant „A“ rieši prekrytie nádrže
na hnojovicu fóliou a Variant „B“ prekrytie povrchu nádrže slamou.
Existujúca vnútorná kanalizácia DN 315 vedená pozdĺž západnej strany objektu bude
zaústená do navrhovanej areálovej hnojovicovej kanalizácie SO 101.
Tab.: Výpočet produkcie hnoja a potreby skladovacích nádrží v zmysle prílohy č. 1
k zákonu 136/2000 Z.z.

Popis

počet
ošípaných

Priem.
živá
hmotnosť
kg/ks

Prasnička v odchove

682

Produkcia hnoja
výkaly a moč
tony na ks a
deň

100

Potreba skladovacích
nádrží hnojovice

0,0069

t / rok
1 718

objem

spolu

m3 / ks a 6
mesiacov

m3 / 6
mesiacov

1,16

791

Potreba skladovacích nádrží hnojovice : 791 m3/6 mesiacov. PD Podlužany má
vybudované vlastné skladovacie kapacity o objeme 996 m3.
Hnojovica sa bude aplikovať ako hnojivo na polia navrhovateľa a jeho zmluvných
odberateľov. Aplikácia hnojovice do pôdy je technologická operácia, ktorá rozhoduje o
stratách, už vyrobených a pripravených hotovostných živín na hnojenie, hlavne dusíka
a o účinnosti hnojenia. Cieľom je zapraviť aplikované hnojivo čo najskôr pod povrch
pôdy, nakoľko v hnojovici obsiahnutý prchavý amoniakálny dusík rýchlo uniká do
ovzdušia.
Navrhovaný spôsob aplikácie je použitím aplikátorov na podpovrchové zapracovanie
hnojovice do pôdy, kedy je najnižšia strata dusíka a tak je možné stratu znížiť na 3-5
%. Znižovanie strát dusíka pri aplikácii hospodárskych hnojív prispieva nielen k
efektívnemu využívaniu živín, ale aj k zlepšeniu životného prostredia (zápach a kyslé
dažde).
Hnojovica je hnojivo, ktoré rýchlo uvoľňuje po aplikácii živiny pre rastliny. Treba ich
aplikovať dávkovo a do pôdy dodať len také množstvo hnojovice alebo močovky, s
takým množstvom živín, ktoré dokážu rastliny využiť - pre tento účel musí mať

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

tel: +421 903 320 982, www.envideal.sk

45

„Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané
ZÁMER

spoločnosť zaoberajúca sa rastlinnou výrobou, ktorá realizuje aplikáciu hnojovice
spracovaný tzv. „Hnojný plán“, ktorý korešponduje s agrotechnickými termínmi jej
rastlinnej výroby, rešpektuje podmienky a spôsob aplikácie hnojovice a zároveň
rešpektuje obdobia zákazu aplikácie hospodárskych hnojív.
Hnojovica bude aplikovaná hlbokou injektážou v súlade s hnojným plánom. Hlboká
injektáž (tzv. uzavretá štrbina) znamená, že hnojovica je po vstreknutí do štrbiny
hlbokej 15 - 20 cm celkom zahrnutá pôdou. Z hľadiska zníženia emisií amoniaku je
uzatvorená injektáž najefektívnejšia metóda.
Splašková kanalizácia - splaškové vody zo vstupného filtra sú zvedené do existujúcej
areálovej splaškovej kanalizácie. Existujúci stav - bez zmien.
Množstvo splaškových vôd :
Priemerná denná množstvo splaškových vôd
Maximálna denná množstvo splaškových vôd
Maximálna hodinové množstvo splaškových vôd
Celkové ročné množstvo splaškových vôd

Qp = 0,003 l.s-1
Qm = 0,006 l.s-1
Qh = 0,011 l.s-1
Qr = 95 m3/rok

Dažďová kanalizácia - dažďové vody zo striech objektov sú zvedené do existujúcej
areálovej dažďovej kanalizácie. Existujúci stav - bez zmien.
2.3. ODPADY
Odpady vznikajúce počas výstavby

Počas realizácie navrhovanej činnosti sa predpokladá vznik odpadu charakteristický
pre danú činnosť. Zaistením evidencie a likvidácie všetkých odpadov bude investorom
poverený dodávateľ stavby, ktorý si pre zneškodnenie/zhodnotenie odpadu kategórie
„O" zaistí ukladanie na riadené skládky, pre prípad nebezpečných odpadov kategórie
„N" si zmluvne zaistí subjekt oprávnený k ich zneškodneniu.
V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú
odpady vznikajúce realizáciou navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:
Tab.: Predpokladané druhy odpadov počas výstavby
Katalóg,
Názov druhu odpadu
číslo
odpadu
15 01 10
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov
15 02 02
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpečnými látkami
17 01 01
Betón
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako
17 01 07
uvedené v 17 01 06
17 02 01
Drevo
17 02 02
17 02 03

Sklo
Plasty
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Zhodnotenie,
zneškodnenie
odpadov
skládkovanie

N

skládkovanie

O
O

skládkovanie
skládkovanie

O

Využitie najmä
ako palivo
skládkovanie
Recyklácia /
Využitie najmä ako

Kat.
odpadu

O
O
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Katalóg,
číslo
odpadu

Názov druhu odpadu

Kat.
odpadu

17 03 02
17 04 05
17 04 09
17 04 11
17 05 03
17 05 04
17 05 05
17 05 06
17 06 03

O
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N

skládkovanie
skládkovanie

O

skládkovanie

20 02 01

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
Železo a oceľ
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahujúce nebezpečné látky
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Biologicky rozložiteľný odpad

Zhodnotenie,
zneškodnenie
odpadov
palivo
skládkovanie
Recyklácia
skládkovanie
skládkovanie
skládkovanie
skládkovanie
skládkovanie
skládkovanie
skládkovanie

O

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

O

Recyklácia /
Biologická úprava /
skládkovanie
skládkovanie

17 06 04
17 09 03
17 09 04

Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú
odpady vznikajúce prevádzkou navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:
Tab.: Predpokladané množstvá odpadov z prevádzky po zrealizovaní navrhovanej činnosti
Katalóg, číslo
zhodnotenie,
Názov druhu odpadu
Kat.
odpadu
zneškodnenie odpadov
odpadu
02 01 02
02 01 06
02 01 08
06 04 04
08 03 17
13 01 10
13 01 13
13 02 05
13 05 01
13 05 08
15 01 10
15 02 02

Odpadové živočíšne tkanivá
Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy),
kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku
Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
vzniku
Odpady obsahujúce ortuť
Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné
látky
Nechlórované minerálne hydraulické oleje
Iné hydraulické oleje
Nechlórované minerálne motorové, prevodové
a mazacie oleje
Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpečnými látkami
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O
O

Odberateľ podľa zmluvy
Skladovanie v nádržiach a
aplikácia do pôdy

N

Odberateľ podľa zmluvy

N
N

Odberateľ podľa zmluvy
Odberateľ podľa zmluvy

N
N
N

Odberateľ podľa zmluvy

N
N
N

Odberateľ podľa zmluvy

N
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16 01 07
16 01 13
16 01 14
16 02 13
16 06 01
16 06 02
20 02 01
20 03 01

Olejové filtre
Brzdové kvapaliny
Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné
ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 2
Olovené batérie
Niklovo-kadmiové batérie
Biologicky rozložiteľný odpad
Zmesový komunálny odpad

N
N
N
N
N
N
O
O

Odberateľ podľa zmluvy

Odberateľ podľa zmluvy
Odberateľ podľa zmluvy

Zmesový komunálny odpad (O) a vyseparované zložky komunálnych odpadov odváža
v zmysle zákona o odpadoch oprávnená organizácia.
Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat je potrebné počítať aj s úhynom zvierat.
Množstvo uhynutých zvierat je obvykle stanovený priemerným percentom z celkového
stavu zvierat na PD.
Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby a následne aj počas prevádzky PD
bude zosúladený s právnymi požiadavkami odpadového hospodárstva.
Snahou prevádzkovateľa je dosiahnuť čo najväčšiu mieru druhotného využitia tohto
odpadu (papier, plasty).
V rámci areálu PD je vyčlenený priestor, kde sa vzniknuté odpady zhromažďujú na
nevyhnutný čas do doby ďalšieho nakladania s nimi.
2.4. HLUK A VIBRÁCIE
Počas výstavby

Počas realizácie navrhovanej činnosti sa predpokladá prevádzka stavebných strojov.
Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava materiálu nákladnými vozidlami.
Uvažované činnosti sa budú uskutočňovať v dostatočnej vzdialenosti od najbližšieho
zastavaného územia, takže zvýšenie hlukovej hladiny v prostredí by nemalo
nepriaznivo vplývať na obyvateľov najbližšie obývanej časti obce.
Vibrácie budú pôsobiť najmä počas rekonštrukcie chovnej haly. Vzhľadom na
prístupovú cestu na stavenisko a vzdialenosť obytnej zóny nie je predpoklad šírenia
vibrácií do obytnej časti obce.
Počas prevádzky

Vplyv zdrojov prevádzky na hlukovú situáciu dotknutého územia je najmä vzhľadom
k polohe PD a jej vzdialenosti od obytného územia málo významný.
Hodnotené územie bude ovplyvňované v prevažnej miere nasledovnými zdrojmi hluku:
 hluk z mobilných zdrojov pozemnej dopravy
 hluk zo stacionárnych zdrojov, ktoré priamo súvisia s prevádzkou
Zdrojom zvýšeného hluku počas prevádzky budú technologické zariadenia (ventilátory,
čerpadlá a pod.), vozidlá privážajúce krmivá a odvážajúce ošípané a odpady, resp.
hnojovicu.
Vibrácie sa vplyvom predkladanej činnosti nepredpokladajú.
2.5. ŽIARENIE A INÉ FYZIKÁLNE POLIA

Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou areálu PD
nevyskytujú. V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli
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byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej
intenzite. Ovplyvnenie obytných celkov nepredpokladáme.
2.6.TEPLO, ZÁPACH A INÉ VÝSTUPY

Kontaminácia ovzdušia pachovými látkami (tieto sú pri chove ošípaných a manipulácii
s hnojovicou intenzívne), vytváranie podmienok pre množenie hmyzu a šírenie
choroboplodných zárodkov bude závisieť od počtu ustajnených zvierat.
Zdrojom zápachu v prevádzke PD bude amoniak NH3 vznikajúci rozkladom zvieracích
fekálií a odparujúcich sa do ovzdušia. Obmedzenie jeho vzniku je možné pri chove v
stajniach dosiahnuť znížením odparovacej plochy (celoroštová prevádzka),
udržiavaním čistoty a prevádzkových predpisov pri manipulácii s hnojovicou a
prípadne i nastavením proteínov v kŕmnych dávkach. Kŕmenie je viacfázové vo
všetkých etapách chovu. Krmivá sú dovážané ako hotové kŕmne zmesi obsahujúce
biotechnologické prípravky v krmivách podľa druhu krmiva určeného pre jednotlivé
štádia chovu ošípaných. V kŕmnych zmesiach sa aplikujú enzýmy xylanáza, ktorý
umožňuje lepšie strávenie energie a dusíkatých látok v obilí a fytáza, ktorá umožňuje
lepšie strávenie prirodzeného fosforu. Na optimalizovanie hladiny bielkovín v krmive sa
využívajú umelé aminokyseliny. Pomery sú stanovené programom, ktorý optimalizuje
všetky makro i mikrokomponenty. Dodávateľom kŕmnych zmesí je spoločnosť
AGRORAMA s.r.o. Diakovská cesta 5181, 927 01 Šaľa a spoločnosť Spišské kŕmne
zmesi, s.r.o. Okolie 9, 053 61Spišské Vlachy
Pri vývoze hnojovice na aplikáciu na pôdu je treba použiť vhodnú technológiu s čo
najrýchlejším zapracovaním hnojovice do pôdy v zmysle Plánu hnojenia navrhovateľa
tak, aby sa zabezpečilo zníženie šírenia zápachu. Zásady aplikácie hnojovice v Pláne
hnojenia vychádzajú z požiadaviek na najlepšiu dostupnú techniku (BAT) uvedenú v
dokumente BREF, a zohľadňujú najmä:






výber vhodného miesta (obydlia, chránené oblasti, vodné plochy, svahovitosť),
klimatické podmienky,
pôdne podmienky,
načasovanie aplikácie (čo najskôr pred maximálnym rastom plodín),
predpoklady šírenia zápachu (umiestnenie obydlí, smer vetra, vlhkosť a teplota)

Pre potreby predmetného zámeru bola odborne spôsobilou osobou spracovaná
Rozptylová štúdia (Hesek, 2018),ktorá v závere konštatuje, že znečistenie ovzdušia
amoniakom v okolo objektu bude po uvedení haly pre ošípané do prevádzky relatívne
nízke. Najvyššia vypočítaná koncentrácia NH3 sa vyskytujú pri labilných podmienkach
(vysoké zdroje) a kritickej rýchlosti vetra. Najvyššia krátkodobá koncentrácia amoniaku
dosahuje hodnotu 317,0 mg.m-3, čo je cca 1,6 násobné prekročenie limitnej hodnoty.
V prípade, keby nádrž na hnojovicu bola prekrytá pevným poklopom koncentrácia NH3
by sa znížila o 80 %, v prípade prekrytia fóliou o 60 % a v prípade prekrytia povrchu
nádrže slamou, LECA alebo iným materiálom o 40 %.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Variant „A“ navrhovanej činnosti rieši prekrytie
nádrže na hnojovicu fóliou a Variant „B“ prekrytie povrchu nádrže slamou.
Predmet posudzovania Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané
spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci
ochrany ovzdušia. Na základe predchádzajúceho hodnotenia spracovateľ odporúča,
aby na stavbu Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané bolo
vydané dodatočné stavebné povolenie.
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Predmetná štúdia tvorí Prílohu 4 tohto zámeru.
2.7 VYVOLANÉ INVESTÍCIE

Existujúce inžinierske siete a napojenia na verejné rozvody majú dostatočnú kapacitu
pre navrhovaný zámer a nie je potrebné budovať nové prípojky na verejné rozvody
inžinierskych sietí. V rámci areálu sú vybudované areálové rozvody IS (vodovod,
hnojovicová kanalizácia, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, rozvody elektro
NN a VO a rozvody plynu STL), ktoré budú v potrebnej miere upravené a dobudované
pre potreby navrhovanej prestavby tak, ako je uvedené v predchádzajúcich kapitolách.

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

tel: +421 903 320 982, www.envideal.sk

50

„Kravín – pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané
ZÁMER

3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH
VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRIAMYCH

A

NEPRIAMYCH

3.1. VPLYV NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF

Vzhľadom na povahu navrhovanej činnosti a jej umiestnenie nepredpokladáme žiadne
vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Potenciálnym negatívnym
vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná
situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a
prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Činnosť je a bude prevádzkovaná
tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie
horninového prostredia. Oba varianty navrhovanej činnosti v porovnaní so súčasným
stavom preto hodnotíme ako bez vplyvu na geologické a geomorfologické pomery
lokality.
3.2 VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY

Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti do existujúceho areálu PD
nepredpokladáme žiadne vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality. Prevádzka
predpokladá odvádzanie splaškových vôd do existujúcej areálovej splaškovej
kanalizácie. odkanalizovanie ustajňovacej časti haly bude zabezpečené novou
areálovou hnojovicovou kanalizáciou DN 315 (SO 101) so zaústením do existujúcej
hnojovicovej /zbernej/ žumpy s objemom 26 m3, z ktorej bude hnojovica prečerpávaná
do existujúcej polozapustenej betónovej skladovacej nádrže, ktorej celkový objem je
970 m3. Potreba skladovacích nádrží hnojovice : 791 m3/6 mesiacov. Existujúca
vnútorná kanalizácia DN 315 vedená pozdĺž západnej strany objektu bude zaústená
do navrhovanej areálovej hnojovicovej kanalizácie SO 101.
Hnojovica bude následne v zmysle platného Hnojného plánu čerpaná do autocisterien
a vyvážaná na aplikáciu do pôdy (formou podpovrchovej aplikácie hnojovice do pôdy).
Dažďové vody zo striech objektov budú tak ako doteraz zvedené do existujúcej
areálovej dažďovej kanalizácie.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade len
náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným
dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv zmeny navrhovanej činnosti na vodné
pomery v porovnaní so súčasným stavom ako aj kumulatívne ako bez vplyvu.
3.3 VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší
areálu a na trase prístupových ciest počas prevádzky. Tento vplyv však výraznejšie
nezhorší kvalitu ovzdušia dotknutej lokality.
Vplyv navrhovanej prevádzky na ovzdušie dotknutého územia je daný najmä emisiami
amoniaku, ktorý podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR 410/2012 patrí do 3. skupiny, 3.
podskupiny a pachové látky. Emisie NH3 a pachových látok majú fugitívny charakter,
preto sa na ne emisné limity nestanovujú a neuplatňuje sa ani povinnosť ich
preukazovania. Obmedzenie jeho vzniku je možné pri chove v stajniach dosiahnuť
znížením odparovacej plochy (celoroštová prevádzka), udržiavaním čistoty a
prevádzkových predpisov pri manipulácii s hnojovicou a prípadne i nastavením
proteínov v kŕmnych dávkach. Hnojovica bude v nádrži na hnojovicu oddelená od
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atmosférického kyslíka variantne a to fóliou (Variant A) alebo prekrytím slamou
(Variant B). Zamedzením prístupu kyslíka je docielené zníženie koncentrácie NH3 o 40
– 60%. Pod krustou sa produkuje bioplyn s nízkym obsahom metánu. Pri vývoze
hnojovice na aplikáciu na pôdu bude použitá vyhovujúca technológia s čo
najrýchlejším zaoraním hnojovice do pôdy v zmysle Plánu hnojenia zazmluvnených
odberateľov tak, aby sa zabezpečilo zníženie šírenia zápachu.
Pre potreby predmetného zámeru bola odborne spôsobilou osobou spracovaná
Rozptylová štúdia (Hesek, 2018), ktorá v závere konštatuje, že znečistenie ovzdušia
amoniakom v okolo objektu bude po uvedení haly pre ošípané do prevádzky relatívne
nízke. Najvyššia vypočítaná koncentrácia NH3 sa vyskytujú pri labilných podmienkach
(vysoké zdroje) a kritickej rýchlosti vetra. Najvyššia krátkodobá koncentrácia amoniaku
dosahuje hodnotu 317,0 mg.m-3, čo je cca 1,6 násobné prekročenie limitnej hodnoty.
V prípade, keby nádrž na hnojovicu bola prekrytá pevným poklopom koncentrácia NH3
by sa znížila o 80 %, v prípade prekrytia fóliou o 60 % a v prípade prekrytia povrchu
nádrže slamou, LECA alebo iným materiálom o 40 %. Predmetná štúdia tvorí Prílohu 4
tohto zámeru.
V prípade variantu A je v porovnaní s Variantom B predpoklad nižších emisií
z navrhovanej prevádzky na chov ošípaných a teda aj miernejšieho vplyvu na ovzdušie
ako aj klimatické pomery lokality. Navrhovanú činnosť v porovnaní so súčasným
stavom preto hodnotíme ako mierne negatívnu (Variant A) až negatívnu (Variant B) na
emisné pomery lokality.
3.4. VPLYVY NA PÔDU

Navrhovaná činnosť sa dotýka len parciel existujúcej prevádzky v rámci areálu PD
Podlužany vo vlastníctve navrhovateľa. Z hľadiska druhu dotknutých parciel sa jedná
o Zastavané plochy a nádvoria a ornú pôdu. Vzhľadom k charakteru navrhovanej
činnosti, nedôjde jej realizáciou k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy mimo
existujúci areál PD Podlužany.
Na základe uvedeného hodnotíme oba Varianty navrhovanej činnosti ako bez vplyvu
na pôdu.

3.5. VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a
krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa
vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej
ochrany. Vzhľadom na prevažne synantrópny charakter fauny a flóry v posudzovanej
lokalite, nepredpokladáme výrazný negatívny vplyv na faunu a flóru.

3.6. VPLYVY NA KRAJINU

Dotknuté územie sa nachádza na ploche poľnohospodárskej výroby. Areál slúži ako
zázemie pre rastlinnú výrobu a pre spracovanie produktov rastlinnej výroby. V areáli sa
zároveň nachádzajú existujúce objekty pre živočíšnu výrobu a to ustajňovacie objekty
a súvisiace prevádzkové objekty pre ustajnenie a chov hovädzieho dobytka
a ošípaných.
Realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú nové prvky v krajinnej štruktúre širšieho
územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obrazu krajiny. Projekt
nepredpokladá negatívny alebo rušivý vplyv na krajinu. Navrhovaná činnosť bude
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začlenená do existujúceho areálu určeného pre živočíšnu výrobu rešpektujúc zónu
obytnej zástavby a nebude mať vplyv na štruktúru a scenériu krajiny. Táto prestavba
z hľadiska širších vzťahov a štruktúr v krajine nebude významná a hodnotíme ju preto
ako bez vplyvu na štruktúru a využívanie krajiny. Oba varianty navrhovanej činnosti tak
v porovnaní so súčasným stavom hodnotíme ako bez vplyvu na scenériu a štruktúru
krajiny.
3.7. VPLYV NA OBYVATEĽSTVO

Negatívne vplyvy počas výstavby predstavujú predovšetkým mierne zvýšenú hlukovú
záťaž a prašnosť na priľahlých komunikáciách.
Počas realizačných aktivít - najmä v počiatočnej fáze môže dochádzať k zvýšenej
prašnosti v okolí priamo dotknutého areálu. Miera prašnosti bude závisieť od
okamžitých poveternostných pomerov - rýchlosti a smere vetra. Tieto vplyvy na okolie
je možné zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami.
Mierne zvýšená intenzita dopravy počas prevádzky (dovoz kŕmnych zmesí,
dezinfekčných prípravkov, odvoz zvierat, hnojovice a iného nešpecifikovaného
odpadu, pohyb zamestnancov) bude predstavovať trvalý negatívny vplyv. Vzhľadom
na charakter navrhovanej činnosti nárast tohto vplyvu nebude výrazný.
Areál je z troch strán obklopený poľnohospodárskou ornou pôdou. Zo západnej strany
je v dotyku s obytným územím obce Podlužany. V dotyku s areálom na východnej
strane je areál spol. HK INTERMONT spol. s r. o..
V záujmovom území sa činnosti, ktoré sú predmetom tohto zámeru, nebudú dotýkať
individuálnych a skupinových záujmov ľudí (bývanie, ochrana prírody a krajiny, nútená
migrácia obyvateľstva a pod.). Výstavba, ako aj samotná prevádzka neovplyvní
pohodu a kvalitu života.
V sociálnej sfére za pozitívny vplyv možno označiť predovšetkým obnovenie živočíšnej
výroby v obci. Počas realizácie budú vytvorené nové pracovné príležitosti pre
dodávateľov stavby.
Zvýšenie hlučnosti pri manipulácii so zvieratami nepresiahne hranice areálu. Miera
intenzity a pravdepodobnosti vzniku nebola vyhodnotená a bude zodpovedať počtu
ustajnených zvierat.
Vplyv navrhovanej prevádzky na ovzdušie dotknutého územia je popísaný v kapitole
IV.3.3..
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na
obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako mierne pozitívne, z
environmentálneho hľadiska navrhovanej činnosti ako bez vplyvu.
4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Charakter prevádzky druhom a vlastnosťami emitovaných znečisťujúcich látok
nevytvára možnosti vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia verejnosti.
Emitovanie NH3 je variabilného charakteru, bez možnosti rýchleho (havarijného)
nárastu koncentrácie, ktorá by ohrozila zdravie verejnosti.
Technológia ustajnenia ošípaných vrátane manipulácie s hnojovicou však umožňuje
výskyt stavu, pri ktorom je možné krátkodobé zhoršenie kvality ovzdušia z hľadiska
koncentrácií pachových látok.
V súvislosti s teoretickou netesnosťou nádrže na hnojovicu alebo vznikom netesnosti
na kanalizácii a prečerpávacom systéme a vyliatím hnojovice na terén môže prísť k
ohrozeniu povrchových a podzemných vôd. Vznik takýchto stavov a spôsob ich
odstránenia bude riešený v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
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neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v
prípade ich úniku (Havarijný plán).
Dodržiavaním technologických postupov, rešpektovaním príslušných noriem
a realizáciou navrhovaných opatrení je možné spomínané riziká eliminovať.
5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Prevádzka posudzovanej činnosti po realizácii navrhovanej činnosti nebude mať vplyv
na chránené územia ani ich ochranné pásma.
Činnosťou nedochádza k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Priamo v
sledovanom území sa nenachádza žiaden chránený strom a v sledovanom území
neboli zistené chránené druhy rastlín.
Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň
ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany a ktoré je situované mimo
navrhovaných a schválených území európskeho významu, chránených vtáčích území
a súčasnej sústavy malo a veľkoplošných chránených území podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Prevádzka posudzovanej činnosti nezasahovala a po realizácii navrhovanej činnosti
ani nebude zasahovať do území patriacimi do súvislej európskej sústavy chránených
území (NATURA 2000), prípadne území zaradenými do zoznamu Ramsarského
dohovoru o mokradiach.
Užívanie areálu na predmetnú činnosť nepredstavuje činnosť v území zakázanú.
Biodiverzita dotknutého územia sa realizáciou posudzovanej činnosti nijako nezmení.
Areál pre navrhovanú činnosť priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných
segmentov krajiny ani nenarúša funkčnosť žiadneho prvku ÚSES. Vzhľadom na
skutočnosť, že navrhovaná činnosť sa obmedzí iba na existujúcu infraštruktúru areálu
PD nebude mať navrhovaná zmena činnosti v porovnaní so súčasným stavom nijaký
vplyv na prvky ÚSES.
6.
POSÚDENIE
OČAKÁVANÝCH
VPLYVOV
Z
HĽADISKA
ICH
VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA
Syntézy v predchádzajúcich kapitolách dokladujú, že výsledné komplexné pôsobenie
navrhovanej činnosti je dané zaťažením prostredia antropogénneho charakteru a
pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a jeho socio - ekonomické aktivity.
Ako vyplýva z predchádzajúcich hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného
prostredia, výsledný dopad možno zhodnotiť ako nepatrný vzhľadom na minimum
priamych dopadov a reálnu možnosť účinne ovplyvniť hlavné riziká realizáciou
vhodných opatrení. Výsledné pôsobenie navrhovanej činnosti neohrozí funkčnosť
prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter krajinnej
štruktúry so zastúpením cenných a významných prvkov v dotknutom území.
Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa navrhovaná zmena radí k
celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a
zachováva jeho kvality v lokálnom i širšom meradle.
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Aby
nedošla do konfliktu s inými legálnymi čiastkovými záujmami je nevyhnutné jej
usmernenie a limitovanie povoľovacími procesmi. Dodržiavanie súladu s právnymi
predpismi vyžaduje kontrolu a dohľad nad prevádzkou navrhovanej činnosti s
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podmienkami stanovenými v povoľovacom procese a s dotknutými právnymi
predpismi.
Vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané v
predchádzajúcich kapitolách, pričom ich významnosť sa znižuje so zvyšujúcou sa
vzdialenosťou od hodnotenej činnosti. Z hľadiska komplexného posúdenia
očakávaných vplyvov môžeme zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je
navrhovaná činnosť hodnotená ako bez vplyvu, v prípade vplyvu na ovzdušie ako
mierne negatívna až negatívna (Variant B) a v prípade vplyvu na obyvateľstvo a jeho
socioekonomické aktivity ako pozitívna.
7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
Posudzovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci
štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného zákona.
8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S
PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V DOTKNUTOM ÚZEMÍ
Nepredpokladáme vyvolané súvislosti v dotknutej lokalite ani jej bezprostrednom okolí.
9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI
Pri realizácii a činnosti navrhovanej činnosti nepredpokladáme a neočakávame riziká,
ktorých význam a vplyv by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti
dotknutého územia a podmienky života.
S realizáciou činnosti sú spojené aj určité riziká havarijného respektíve katastrofického
charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým
konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických opatrení alebo ľudského
faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz,
zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť kontaminácia horninového
prostredia, pôdy a povrchových aj podzemných vôd napr. ropnými látkami, požiar, ale
aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi málo pravdepodobné
situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technologických
postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe ako aj konkrétnych prevádzkových
predpisov pri jednotlivých prevádzkach.

10.
OPATRENIA
NA
ZMIERNENIE
NEPRIAZNIVÝCH
VPLYVOV
JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
10.1. ÚZEMNOPLÁNOVACIE OPATRENIA

Územnoplánovacie opatrenia nebudú potrebné, nakoľko sa nemení spôsob využitia
územia a aj naďalej bude v dotknutom území prevádzkovaná živočíšna výroba.
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10.2. TECHNICKÉ OPATRENIA

 Pri výstavbe uprednostniť k životnému prostrediu šetrnejšie materiály a postupy.
 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré budú
používané pri činnostiach v prevádzke udržiavať v dobrom prevádzkovom
stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a
údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade
s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich
výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
 Vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie
znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade so záväznými právnymi predpismi.
 Aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení a dať ho na schválenie podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu na ochranu ovzdušia.
 Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa bude nakladať so
škodlivými látkami zabezpečiť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.
 Na miestach, kde sa bude nakladať so škodlivými látkami je potrebné
zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov, použité sanačné
materiály do doby zneškodnenia uskladňovať v súlade so schváleným
havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného
hospodárstva.
 V kŕmnych dávkach riadiť obsah proteínov a pridávať biotechnologické
prípravky.
 Obmedzovať množstvo uhynutých zvierat (odpad, katalog. č. 020102).
 Hnojovicu skladovať a manipulovať s ňou v súlade s platnou legislatívou.
 Núteným vetraním zabezpečiť zníženie zápachu v maštaliach.

10.3. ORGANIZAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA

Počas výstavby:
 Pri stavebných prácach minimalizovať hluk, prašnosť a iné riziká.
 Prašnosť obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií.
 Vytvoriť podmienky na minimalizáciu doby výstavby, a tým na zníženie doby
pôsobenia s touto činnosťou zaviazaných negatívnych vplyvov.
 Materiál z výstavby separovať, ďalej využiteľné komponenty znovu použiť pri
výstavbe, prípadne sprostredkovať ich využitie iným subjektom, zvyšok
poskytnúť na recykláciu prípadne použiť na alternatívne účely, inak
nevyužiteľný zvyšok vyviesť na vhodnú skládku.
 Výkopovú zeminu spätne použiť na zarovnanie terénnych nerovností, zvyšok
uložiť na vhodnú lokalitu (v súlade s príslušnými predpismi).
 Už počas výstavby zabezpečiť (v zmysle príslušných právnych predpisov)
separáciu a odvoz odpadov komunálneho charakteru, ktorý budú produkovať v
hodnotenom území zamestnanci stavebných a iných firiem.
 Všetky stavebné suroviny dovážať na stavenisko priebežne, postupne podľa
aktuálnej potreby, v objekte PD a jej okolí nevytvárať skládky stavebného
materiálu väčšieho rozsahu.
 Na stavbe neprečerpávať pohonné hmoty do stavebných mechanizmov
a dopravných prostriedkov.
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 Mechanizáciu a dopravné prostriedky v objekte PD neumývať a nečistiť.
 Motory mechanizmov nechávať v chode len po dobu potrebnú na vykonanie
prác.
 Na stavbe súčasne ponechať len toľko mechanizmov a dopravných
prostriedkov, koľko je pre vykonanie prác nevyhnutne potrebné, organizáciou
logistiky predchádzať prestojom, čakaniu a parkovaniu v objekte PD a jeho
okolí.
 Po ukončení stavebných prác revitalizovať narušené územie.
 Zhromažďovanie, dočasné uskladnenie a nakladanie s odpadmi zabezpečovať
v súlade s platnou legislatívou.
 Pre dodávateľov a zamestnancov dodávateľov počas rekonštrukcie zabezpečiť
sociálne, hygienické a kancelárske priestory pre zariadenie staveniska.
 Pred uvedením PD do prevádzky aktualizovať a predložiť príslušným orgánom
štátnej správy všetky relevantné plány, programy a iné dokumenty
Počas prevádzky:
 Udržiavať ustajňovacie priestory i zvieratá v čistote.
 Dbať o prílev čistého vzduchu vetraním objektov s ošípanými.
 Všetky zariadenia PD a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti
v prevádzke udržiavať v prevádzkyschopnom stave, zabezpečiť nepretržitú
kontrolu prevádzky.
 Dopravu realizovať po účelových komunikáciách, v prípade použitia verejných
komunikácií je treba vyhýbať sa dopravným špičkám, páchnuce a znečisťujúce
látky prevážať v uzavretých dopravných prostriedkoch.
 Zvieratá prepravovať v špeciálnych automobiloch s vylúčením prepravy počas
nadpriemerne teplých dní v letnom období (prípadne len v najchladnejšej časti
dňa).
 Dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia na zníženie
produkovaných odpadov uvedené v Programe odpadového hospodárstva
(POH) schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového
hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárstva.
 Zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich
druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so
všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
 Vznikajúce odpady odovzdávať na zhodnocovanie a zneškodňovanie len
organizáciám, ktoré majú oprávnenie na nakladanie s nimi.
 Počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu zvierat, ktorých zber a
zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy, uhynuté ošípané okamžite uložiť do skladu kadáverov – kafilérneho
boxu.
 Viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o
nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými
záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
 Aktualizovať a dôsledne dodržiavať „Plán preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých
látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (Havarijný plán) v
zmysle planých právnych predpisov.
 Zabezpečiť priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným
vykazovaním celkovej spotreby energie a vody .
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 Viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív,
vitamínov, liečiv, vyprodukovaných a uhynutých ošípaných, dezinfekčných a
čistiacich prostriedkoch.
 Zabezpečiť pravidelnú údržbu zelene.
 Pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne
požiadavky.
 Odpadové vody sústreďovať v nepriepustných nádržiach a zmluvne zabezpečiť
ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby,
 Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzke dodržiavať platnú legislatívu požiarnej
ochrany.
 Zabezpečiť dodržiavanie povinností ustanovených v zákone č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, dodržiavanie
povinností uvedených v nariadení vlády č. 735/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú
minimálne normy ochrany ošípaných a v nariadení vlády č. 322/2003 Z.z. o
ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších predpisov
Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade
havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej
prevádzky
 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady,
poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia,
vody a pôdy zaznamenávať v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením
dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe
vykonaného odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie
obdobných porúch a havárií, o každej havárii spísať zápis a vyrozumieť o nej
príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými
predpismi.
 Dodržiavať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného
úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na
postup v prípade ich úniku (Havarijný plán).
 Pri zistení úniku škodlivých látok v areáli prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v
rámci dopravy z motorových prostriedkov (doprava kŕmnych zmesí, vývoz
hnojovice a pod), okamžite ho zasypať absorpčným materiálom, nasiaknutý
kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch,
nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v
zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.
 Zabezpečiť, aby boli všetky nádrže odolné voči materiálom, ktoré sú v nich
uskladnené, pravidelne ich ošetrovať nátermi na to určenými aj z vonkajšej
strany.
 Bezodkladne ohlasovať povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné
mimoriadne udalosti v prevádzke.
 Zabezpečiť preškolenie zamestnancov nakladajúcich so škodlivými látkami
a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu.
Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie
znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
 Zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch
zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a
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škodlivých látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov
odpadového hospodárstva.
 Po ukončení prevádzky všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť
a vyčistiť žumpy, v ktorých boli akumulované škodlivé látky, celý areál
prevádzky deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
 Zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.
10.4. INÉ OPATRENIA

Bezpečnostné opatrenia
Počas výstavby je povinnosťou investora a stavebného dozoru vytvoriť na stavbe
podmienky na zaistenie bezpečnosti pracovníkov v zmysle platných zákonov,
nariadení a vyhlášok.
Kvôli predchádzaniu pracovných úrazov treba dodržať nasledujúce všeobecné
predpisy:









Len technicky bezchybné zariadenia je možné uviesť do prevádzky.
Zariadenia môžu obsluhovať iba ľudia s vyhovujúcou odbornou prípravou.
Údržbu môžu vykonávať iba ľudia s odbornou spôsobilosťou.
Opravu je možné vykonávať iba na zariadení mimo prevádzky, keď je vypnutý
prúd.
Namontované bezpečnostné zariadenie odstrániť je zakázané.
Používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok je povinné.
Všetky neobvyklé fungovania treba ihneď hlásiť zodpovednému pracovníkovi.
Bezpečnostné vybavenie treba neustále kontrolovať, udržiavať, doplňovať a
v prípade potreby vymeniť.

Kompenzačné opatrenia
Vzhľadom na súčasný stav dotknutého územia, charakter a rozsah navrhovanej
činnosti nie sú potrebné žiadne kompenzačné opatrenia.
11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA
NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA
Pri porovnaní variantov vychádzame z možného využitia posudzovaného územia pre:
 Navrhované varianty činnosti– prestavba „Kravína – pôrodnice“, s.č. 375 – na Halu
pre ošípané
 Zotrvanie v terajšom stave, t.j. nulový variant
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, uvažovaná lokalita by zostala v krátkom
časovom období bez podstatnej zmeny so súčasnými vstupmi a výstupmi. Nedošlo by
tak k uspokojeniu požiadaviek trhu, a produkcii výkrmových ošípaných až po jatočnú
veľkosť.
Jedným z najvýznamnejších pozitívnych vplyvov navrhovanej činnosti je prestavba PD
Podlužany a jeho priestorov, zariadení a technológií pre chov ošípaných ako aj
celkové zefektívnenie prevádzky v súlade s najmodernejšími postupmi v danej oblasti,
zvýšenie zdravotnej bezpečnosti chovov ošípaných v rámci skupiny Polnovakia Agrar,
bezpečné odvádzanie a uskladnenie hnojovice a vytvorenie nových pracovných
príležitostí počas výstavby.
Pri výstavbe objektov a zariadení PD budú zohľadnené hygienické a zdravotné
požiadavky na priestory, v ktorých sa manipuluje so zvieratami. Z hľadiska ochrany
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životného prostredia prevádzka PD pri dodržaní technologických postupov a pracovnej
disciplíny bude mať len málo významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
Nezanedbateľným je tiež benefit vyššej potravinovej sebestačnosti SR
prostredníctvom vyššej produkcie navrhovateľa. Potravinová sebestačnosť SR je
v súčasnosti pod úrovňou 50 % a je najnižšia v EÚ.
V nulovom variante by nedošlo k pôsobeniu nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z
výstavby a prevádzky navrhovaného objektu, tieto sú však časovo obmedzené
a vzhľadom na vzdialenosť od zastavaného územia aj málo významné. PD by zostalo
v súčasnom stave využívania priestorov a zastaranej infraštruktúry a z hľadiska
nenaplnenej produkcie, ktorú územie poskytuje by došlo k jeho stagnácii.
Z uvedených dôvodov pokladáme realizáciu navrhovanej činnosti za environmentálne
prijateľnú, ekonomicky vhodnú a technicky realizovateľnú.
12. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU
ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI
STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI
Obec Podlužany nemá spracovaný územnoplánovaciu dokumentáciu, ani miestny
územný systém ekologickej stability. Vychádzajúc z nadradenej dokumentácie
(Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja) a zároveň z faktu že
v posudzované územie slúžilo aj v minulosti pre živočíšnu výrobu, možno
konštatovať, že nejde o činnosť novú. Prevádzkovanie danej činnosti nie je
v rozpore s platnými územnoplánovacími dokumentami.
13.
ĎALŠÍ
POSTUP
HODNOTENIA
VPLYVOV
S
UVEDENÍM
NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV
O záujmovom území je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, na základe
ktorých môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhy problémov boli identifikované a
riešené, či už v technickom riešení posudzovanej činnosti alebo navrhovanými
zmierňovacími opatreniami.
Pokiaľ v etape posúdenia zámeru nedôjde k objaveniu sa nových skutočností, ktoré by
zásadným spôsobom menili náhľad na navrhovanú činnosť, navrhujeme ukončiť
zisťovacie konanie vydaním rozhodnutia o ďalšom neposudzovaní navrhovanej
činnosti.
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A
NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU
S PRIHLIADNUTÍM NA
VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE POROVNANIA S
NULOVÝM VARIANTOM)
Zámer je predložený v dvoch variantoch.
Variant A rieši prekrytie nádrže na hnojovicu fóliou, čím dôjde až k 60% zníženiu
koncentrácie NH3.
Základom riešenia Variantu B je variant A avšak oproti nemu je v tomto riešení
navrhnuté prekrytie nádrže na hnojovicu slamou, čím by došlo k 40% zníženiu
koncentrácie NH3. Ostatné charakteristiky Variantu B sú totožné s Variantom A.
Existujúce inžinierske siete a napojenia na verejné rozvody majú dostatočnú kapacitu
pre oba varianty navrhovaného zámeru a nie je potrebné budovať nové prípojky na
verejné rozvody inžinierskych sietí.

1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER
OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Pre hodnotenie vplyvov zámeru na životné prostredie a zdravie obyvateľstva bola
použitá metóda hodnotiaceho opisu. Súbory kritérií hodnotenia boli vyberané tak, aby
charakterizovali spektrum vplyvov a ich významnosť. Pre navrhovanú činnosť boli ako
významné kritéria hodnotenia identifikované vplyvy na obyvateľstvo dotknutého
územia prostredníctvom výstupov znečisťovania ovzdušia, vplyvu na pôdu, dopadov
na zdravotný stav obyvateľstva a v neposlednom rade sociálnoekonomický vplyv
navrhovanej činnosti. Kritériá očakávaných vplyvov boli vytvorené z hľadiska
kvalitatívneho, časového priebehu pôsobenia a formy pôsobenia.
2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA
VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY
Vzhľadom na navrhované opatrenia a výrobné technológie PD navrhovaná činnosť
nezaťaží nadmerne zložky životného prostredia ani kvalitu života dotknutého
obyvateľstva.
Pri hodnotení tzv. nulového variantu musíme vychádzať zo skutočnosti, že
predkladaný zámer je navrhovaný s cieľom pokrytia narastajúceho dopytu po
produktoch investora a modernizácie technického vybavenia. V prípade nulového
variantu by bolo potrebné hľadať možnosť vybudovania novej lokality pre umiestnenie
navrhovaných kapacít. Vzhľadom na priestorové možnosti a predurčenie územia pre
živočíšnu výrobu, by bolo takéto riešenie menej výhodné a to predovšetkým s
ohľadom na logistiku a budovanie infraštruktúry potrebnej pre daný druh činnosti.
Prevádzka variantov navrhovanej činnosti je oproti nulovému variantu spojená s
vytvorením pracovných miest počas výstavby navrhovanej činnosti.
Realizáciou zámeru nedôjde k významnému ovplyvneniu zdravotného stavu
obyvateľstva, príslušné limity budú splnené.
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Z pohľadu 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.
V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v zmysle
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
Porovnaním navrhovanej činnosti s nulovým variantom je zrejmé, že prinesie zvýšenie
pozitívnych vplyvov v sociálnej sfére pri zanedbateľnom navýšení negatívnych
výstupov do jednotlivých zložiek životného prostredia.
Parametre Variantu A a Variantu B sa líšia v spôsobe prekrytia nádrže na hnojovicu.
V prípade variantu A je v porovnaní s Variantom B predpoklad nižšej produkcie emisií
z navrhovanej činnosti takže ako environmentálne prijateľnejší sa javí jednoznačne
Variant A.
Na základe uvedených skutočností odporúčame realizáciu Variantu A navrhovanej
činnosti, čo prinesie v porovnaní s Variantom B dlhodobé zníženie dopadov na životné
prostredie a dotknuté obyvateľstvo prostredníctvom nižších emisií. Variant A
odporúčame za predpokladu realizácie zmierňujúcich opatrení uvedených v kapitole
IV.10, ktoré predstavujú optimálny variant.
3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Realizáciou uvedeného variantu dôjde k efektívnemu využitiu priestorov PD a jeho
bezprostredného okolia vo vlastníctve investora, zvýšeniu zamestnanosti v regióne a v
neposlednom rade k zvýšeniu hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky.
Nezanedbateľným je tiež benefit vyššej potravinovej sebestačnosti SR
prostredníctvom vyššej produkcie navrhovateľa. Potravinová sebestačnosť SR je
v súčasnosti pod úrovňou 50 % a je najnižšia v EÚ. Realizáciou a prevádzkou zámeru
nedôjde k významnému ovplyvneniu životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
1.
2.
3.
4.

Situácia širšie vzťahy 1: 50 000
Situácia koordinačná 1: 500
Pôdorys 1: 100
Rozptylová štúdia
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VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU
1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA
VYPRACOVALA PRE ZÁMER, A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH
MATERIÁLOV
ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV










Bezák, J.: Slovensko - Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest s počtom
obyvateľov nad 10 000 a okresných miest s vysokým a stredným radónovým rizikom - vybrané
mestá Slovenskej republiky, Orientačný IGP, ŠGÚDŠ - Geofond, Bratislava, 1994
Čurlík, J., Ševčík, P., 1999: Geochemický atlas SR, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy, MŽP, Bratislava, MŽP, Bratislava,
Gregor J.: Chránené územia Slovenska, 8, 1987,
Jarolímek, I., Zaliberová, M., Mucina, L., Mochnacký, S.: Vegetácia Slovenska - Rastlinné
spoločenstvá Slovenska, 2. Synantropná vegetácia, Veda, Bratislava, 1997
kol.: Atlas krajiny SR, MŽP SR Bratislava, 2002
kol.: Atlas SSR, SAV a SÚGK, Bratislava, 1980
kol.: Klimatické pomery na Slovensku, Zborník prác č. 33/3, SHMÚ, Bratislava, 1991
kol.: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Bazálna referenčná taxonómia,
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 2000
Korec a kol.: Kraje a okresy Slovenska – nové administratívne členenie, Q 111 Bratislava, 1997

ZOZNAM ZDROJOV INFORMÁCII Z INTERNETU
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

http://www.enviroportal.sk
http://www.sazp.sk
http://www.air.sk
http://www.shmu.sk
http://www.statistics.sk
http://www.podnemapy.sk
http://www.geology.sk
http://www.upsvar.sk
http://www.saget.szm.sk
http://sk.wikipedia.org
http://www.pamiatky.sk
http://www.sopsr.sk
http://uzemneplany.sk
http://www.skrz.sk
http://www.polnovakia-agrar.sk
http://www.forestportal.sk

LEGISLATÍVA
§
§
§

§

§
§

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov Vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo
vonkajšom priestore, v platnom znení

2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU
K doterajšiemu postupu prípravy „Zámeru“ a posudzovaní jeho predpokladaných
vplyvov neboli k dispozícii žiadne stanoviská.
3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE
PRÍPRAVY
NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI
A
POSUDZOVANÍ
JEJ
PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
K doterajšiemu postupu prípravy „Zámeru“ a posudzovaní jeho predpokladaných
vplyvov neboli k dispozícii žiadne doplňujúce informácie.
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Prílohy
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Príloha 2
Situácia koordinačná 1: 500
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Príloha 3
Pôdorys 1: 100
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Úvod
Riešené stavebné objekty sú situované v existujúcom areáli PD Podlužany, ktorého prevádzkovateľom je stavebník spol. POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PODLUŽANY,
956 52 Podlužany. Funkčná plocha riešeného územia sú plochy poľnohospodárskej výroby.
Areál slúži ako zázemie pre rastlinnú výrobu a pre spracovanie produktov rastlinnej výroby.
V areáli sa zároveň nachádzajú existujúce objekty pre živočíšnu výrobu a to ustajňovacie
objekty a súvisiace prevádzkové objekty pre ustajnenie a chov hovädzieho dobytka a ošípaných.
Areál je z troch strán obklopený poľnohospodárskou ornou pôdou. Zo západnej strany je v
dotyku s obytným územím obce Podlužany. V dotyku s areálom na východnej strane je areál
spol. HK INTERMONT spol. s r. o..
Riešený stavebný objekt je umiestnený v rámci uzavretého oploteného areálu na parcelách
registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 1450/27 a 1450/2.
Stavba postavená na parcele 1450/27, s.č. 375 je vo vlastníctve stavebníka a je evidovaná na
LV č. 295.
Predmetom projektu stavby je zmena existujúcej stavby “Kravín – pôrodnica“, s.č. 375 na
Halu pre ošípané. Jedná sa o rozostavanú stavbu.
Riešený stavebný objekt je v súčasnosti napojený na areálové rozvody inžinierskych sietí vodovod s pitnou vodou, hnojovicová, dažďová a splašková kanalizácia, elektro NN. Prestavba predpokladá nahradenie pôvodnej areálovej hnojovicovej kanalizácie smerujúcej od
riešeného objektu po existujúcu prečerpávaciu nádrž na hnojovicu. Prestavba ďalej nepredpokladá úpravy ostatných existujúcich areálových rozvodov inžinierskych sietí. Existujúce
betónové a asfaltové komunikácie budú bez zmien.
Do haly pre ošípané budú privedené potrubné dopravníkové rozvody krmiva vedené z avrhovaných vonkajších zásobníkov na suché kŕmne zmesi.
Areál je dopravne úrovňovo napojený na štátnu cestu III. triedy číslo 1843 v smere Podlužany - Prusy hlavným výjazdom zo severnej strany. Územie je s miernym východo-západným
sklonom. Výškový rozdiel v rozsahu celého jeho vymedzenia nepresahuje hranicu 11,0 metrov
Z urbanistického hľadiska ide o existujúce funkčné využitie v rámci areálu určeného pre
poľnohospodársku výrobu (rastlinnú a živočíšnu) pri rešpektovaní existujúcich dopravnokounikačných väzieb.
Riešený stavebný objekt je poľnohospodárska stavba situovaná v existujúcom súbore ustajňovacích objektov. Prestavbou ustajňovacieho objektu SO 01 nedochádza k zmene funkčného využitia pozemku a svojim charakterom a druhom prevádzky nevyvolá nové negatívne dopady na životné prostredie okolia farmy.
Prevádzka chovu ošípaných je členená na vnútornú a vonkajšiu pre zabezpečenie bezpečnosti chovu tzv. „biosecurity“. Vnútorná obsluha haly /ošetrovanie zvierat, údržba zariadení, .../
je oddelená od vonkajšej prevádzky. Pre vonkajšiu prevádzkovú obsluhu haly budú využívané existujúce areálové komunikácie a spevnené plochy /prísun krmiva, doprava zvierat,
.../.
Projekt stavby rieši prestavbu existujúcej ustajňovacej haly s.č. 375, pričom navrhované
riešenie zachováva vonkajšie pôdorysné rozmery a objemové riešenie tohoto existujúceho
objektu a v maximálnej miere využíva jeho pôvodné architektonické a konštrukčné riešenie.
Prestavbou sa nemenia výškové rozmery stavby. K stavbe sa pristavuje naskladňovyskladňovacia rampa a úniková rampa a základy pre zásobníky krmiva. Objekt je v štádiu
rozostavanosti.

4
Riešený objekt SO 01 a jeho účel po prestavbe
SO 01 Hala pre ošípané - účel objektu je „ustajnenie a chov hospodárskych zvierat“ – 682
chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30 – 130 kg.
Objekt je určený ako tzv. karanténna maštaľ pre ustajnenie a chov ošípaných - mladých prasničiek (prasničiek v odchove) a to v čase od dovozu od dodávateľa do času dosiahnutia pohlavnej zrelosti resp. do času pred prvou insemináciou. Následne budú dospelé prasničky
expedované na reprodukčné farmy. Ustajnenie tvorí jedna sekcia v rámci riešenej haly. Ošípané budú ustajnené v skupinových boxoch na roštovej podlahe so systémom mokrého kŕmenia. Celkový počet boxov je 65, z toho 3 boxy sú určené ako izolačné. Celkový počet
miest pre chovné ošípané je 682.
Súčasný stav riešeného objektu
SO 01 – Hala pre ošípané – v objekte bola demontovaná pôvodná morálne zastaraná technológia chovu (hradenie, zariadenia pre kŕmenie, napájanie, vetranie, osvetlenie). V prestavovanej časti boli demontované výplne okenných a dverných otvorov a podhľady z drevovláknitých dosák vrátane tepelnej izolácie
Ku dňu spracovania projektovej dokumentácie, boli v objekte realizované nasledovné stavebné úpravy :
- roštová podlaha - v sekcii pre ustajnenie zvierat bola pôvodná podlaha zarovnaná betónovým poterom hr. 0-100 mm z betónu triedy C16/20, na ňu bola položená nová fóliová hdpe
hydroizolácia (JUTA, typ JUNIFOL, hr. 1mm) vytiahnutá aj na obvodové steny do úrovne
novej podlahy opatrená obojstranne netkanou geotextíliou (JUTA, 300 g/m2), následne bol
vybudovaný nový podroštový priestor, ktorý tvorí základová doska hr. 150 mm v spáde z
betónu triedy STN EN 206-1 C25/30-XC3(SK) C10,4 - Dmax 16-S3 vystužená kari sieťami
150x150mm, hrúbka drôtu 8 mm a deliace a obvodové steny z tvárnic DT15 osadené konštrukčnou výstužou a zaliate betónom C16/20 XO. Na steny podroštového priestoru je osadená podlaha z prefabrikovaných betónových roštov. Výškové osadenie novej podlahy
±0,000 ustajňovacieho priestoru je na kóte 219,11 m.n.m. Bpv t.j. podlaha bola zvýšená o
0,92m (podlaha zázemia ostáva na pôvodnej úrovni).
- základy - na severnej strane objektu bol vybudovaný základ pre naskladňovacovyskladňovaciu rampu.
- výplňové murivá a konštrukcie - čiastočne boli zamurované výplne okenných otvorov v
štítových stenách, na mieste pôvodných okien v pozdĺžnych stenách boli osadené sendvičové tepelnoizolačné PIR panely hr. 100 mm,
- tepelné izolácie - vymenená bola tepelná izolácia z minerálnych vlákien v strešnej rovine v
hr. 200 mm (Rotaflex super TP01 200) opatrená z interiérovej strany parozábranou,
- krytina - bola osadená nová strešná krytina z hliníkozinkových trapézových plechov T35
uložená na nových latách a kontralatách uložených po 1,1 x 1,1 m do medzier vo vlne existujúcej azbecomentovej vltnitej krytiny,
- technológia chovu - bola vymenená technológia vetrania t.j. boli vymenené strešné ventilátory vrátane vetracích komínov a osadené nové vetracie nasávacie klapky v pozdĺžnych stenách vrátane ovládania (systémové riešenie f. SKOV Dánsko).
- hnojovicová kanalizácia – pôvodný betónový kanál pozdĺž západnej steny bol vybúraný a
nahradený novým potrubím PVC DN 315.
Navrhovaný stav riešeného objektu
SO 01 – Hala pre ošípané - návrh využíva v maximálnej miere pôvodné dispozičné členenie
a konštrukčné riešenie objektu. V rámci ustajňovacej časti budú osadené nové výplne okenných a dverných otvorov. Na severnej strane objektu bude dobudovaná naskladňovacovyskladňovacia rampa a bude vybudovaná nová úniková rampa. V rámci sekcie zázemia
bude vybudovaná deliaca stena oddeľujúca priestory bez využitia (miestnosti 1.09 až 1.17,
zámerom investora je v budúcnosti tieto priestory prestavať na ustajňovaciu sekciu) od prie-
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storov vstupného filtra a prípravy mokrého krmiva, vybudovaná bude vnútorná obslužná a
úniková rampa, osadené budú nové výplne okenných a dverných otvorov, pôvodné nevyužité otvory budú zamurované. Na východnej strane objektu budú vybudované základy pre
osadenie zásobníkov suchých kŕmnych zmesí.
Ustajňovací priestor bude zariadený modernou technológiou pre ustajnenie a chov ošípaných (hradenie, zariadenia pre kŕmenie, napájanie, osvetlenie). V objekte je navrhnutý systém mokrého kŕmenia. Po zmiešaní certifikovaných suchých kŕmnych zmesí s vodou v prípravovni mokrého krmiva bude mokré krmivo dopravované k ošípaným potrubným rozvodom pomocou čerpadiel.
Objekt bude vetraný nainštalovaným systémom nasávacích klapiek a strešných odsávacích
ventilátorov s centrálnym riadiacim systém vetrania.
Priestor maštale bude dokurovaný mobilnými naftovými vykurovacími jednotkami. Tieto
jednotky sa budú využívať primárne v období čistenia haly a dezinfekcie t. j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat na vysušenie a predohrev priestoru haly. Prípravovňa
mokrého krmiva a vstupné filtre budú vykurované el. radiátormi. Ostatné priestory budú bez
vykurovania.
Prestavba si vyžiada úpravu existujúceho areálového rozvodu hnojovicovej kanalizácie –
rieši časť E1 Inžinierske objekty - SO 101 Areálová hnojovicová kanalizácia. Hnojovicová
kanalizácia bude v rozsahu od riešeného objektu SO 01 po existujúcu žumpu nahradená novým potrubím PVC DN315. Ostatné existujúce napojenia na areálové rozvody inžinierskych
sietí - vodovod s pitnou vodou, splašková a dažďová kanalizácia, elektro NN sa uvedenými
stavebnými úpravami nemenia a zároveň nie je potrebné budovať nové prípojky inž. sietí.
Realizáciou nedochádza k navýšeniu počtu pracovníkov - nie je potrebné budovanie nových
parkovacích státí pre zamestnancov a návštevy. V priestoroch ustajňovacej haly sú riešené
sprchy pre zamestnancov v rámci vstupného filtra. Ostatné sociálne a hygienické zariadenia
pre zamestnancov a návštevníkov sú vybudované v administratívnej budove pri vstupe do
areálu.
Prestavbou sa nemenia výškové rozmery stavby. K stavbe sa pristavuje naskladňovyskladňovacia rampa a úniková rampa a základy pre zásobníky krmiva.
Technológia chovu
V objekte bude osadená nová moderná technológia pre chov ošípaných, ktorá je riešená v
súlade s Nariadením vlády SR 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy
ochrany ošípaných. Budú osadené nové zariadenia pre ustajnenie /hradenie/, napájanie a tzv.
mokré kŕmenie /napájačky, kŕmny systém/ a vnútorné osvetlenie. V projektovanom rozsahu
budú rekonštruované vnútorné rozvody pitnej vody. V objekte je nainštalovaný systém núteného vetrania (systémové riešenie spoločnosti SKOV A/S, Dánsko).
Spôsob chovu – navrhované riešenie je v súlade s Nariadením vlády SR 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných. Okrem požadovaných minimálnych plošných nárokov návrh spôsobu chovu zabezpečuje všetky uvedeným nariadením
požadované podmienky, medzi ktoré patrí napr. prístup ku krmivu, pitnej vode, dostatočné
osvetlenie, vetranie a pod.
Ošípané budú chované v skupinách na podlahe z betónových roštov. Jedná sa o chov chovných ošípaných v hmotnostnej kategórii od 30 do 130 kg.
Ošípaným bude umožnené vidieť ostatné ošípané – deliace panely jednotlivých kotercov
budú perforované – lamelové.
Počas výkrmu sú ošípané selektované aby počet kusov v koterci spĺňal zákonom požadované minimálne plošné požiadavky na ošípanú v zmysle zák. č. 735/2002 Z.z. t.j. pri hmotnostnej kategórii ošípaných 30-130 kg, resp. nad 110 kg je to minimálne 1,0 m2/ošípanú.
Kŕmenie bude zabezpečené systémom mokrého kŕmenia.
Konštrukcie pre ustajnenie ošípaných – ustajňovacia sekcia bude členená hradením výšky

6
1000 mm na centrálnu obslužnú uličku v osi sekcie a jednotlivé boxy /koterce/ po stranách
uličky. Celkovo je riešených 65 boxov, z toho sú 3 boxy riešené ako izolačné. Základná osová šírka boxu je 2,40 m. Štandardná čistá šírka boxov je 2,35 m a čistá dĺžka boxov cca
5,575 m. Pre prístup do boxov budú osadené kyvné dvere šírky 1,2 m.
Podlaha v kotercoch je roštová tvorená z prefabrikovaných betónových roštov. Pod kotercami je vybudovaný podroštový priestor na zhromažďovanie hnojovice.
Technológia kŕmenia – kŕmenie bude zabezpečené systémom mokrého kŕmenia t.j. dovezené suché certifikované kompletné kŕmne zmesi, spĺňajúce všeobecné požiadavky na bezpečnosť krmív budú dopravované z vonkajších zásobníkov do prípravovne mokrého krmiva kde
budú miešané s vodou a následne potrubným rozvodom pomocou čerpadla dopravované k
jednotlivý kŕmnym žľabom. V jednotlivých boxoch budú jednostranne osadené pozdĺž dlhšej strany boxov polymérbetónové alt. nerezové kŕmne žľaby obojstranné t.j. spoločné pre
dva susediace boxy. V izolačných boxoch budú kŕmne žľaby samostatné min. šírky 500 mm.
Dĺžka kŕmneho miesta na kus je dostatočná, na jednu ošípanú pripadá minimálne 430 mm.
Napájanie - voda bude k ošípaným privádzaná z hlavného prívodu vody /cez filtre a tlakové
regulátory/ rozvodom vedeným pod stropom. Napájanie je riešené kolíkovými napájačkami
/v každom boxe 1 napájačka/.
Odstraňovanie hnojovice – hnojovica prepadáva roštovou podlahou do podroštového priestoru, kde sa zhromažďuje a pravidelne resp. podľa potreby sa po naplnení podroštového
priestoru vypúšťa do areálovej hnojovicovej kanalizácie potrubím PVC DN 315. S hnojovicou sa manipuluje len v čase jej vypúšťania čo znižuje uvoľňovanie emisií amoniaku do
ovzdušia.
Podroštový priestor je členený na menšie sekcie, pričom každá sekcia má vlastný uzáver betónovú zátku - nadvihnutím ktorej sa vytvorí v kanalizačnom systéme vákuum umožňujúce vypustenie hnojovice.
Čistenie a dezinfekcia - tie časti budovy, vybavenia alebo zariadenia, ktoré prichádzajú do
kontaktu s ošípanými, sa budú pravidelne dôkladne čistiť a dezinfikovať a v každom prípade
vtedy, keď sa vykonáva vyskladnenie a predtým, než sa privezie nová skupina ošípaných.
Mŕtve ošípané budú odstraňované priebežne každý deň.
Po vyskladnení zvierat sa maštaľ vyčistí tlakovou vodou. Voda z čistenia je súčasťou hnojovice. Na záver sa realizuje dezinfekcia maštalí a to schválenými dezinfekčnými prostriedkami (MPRV SR, ŠVPS SR), ktoré sa podľa spôsobu aplikácie aplikujú prístrojom na čistenie pod tlakom alebo predpísaným zariadením na rozprašovanie alebo zamlhovanie.
Dezinfekčné prostriedky sa aplikujú pod veterinárnym dohľadom v predpísaných pomeroch
a aplikačných časoch na dezinfikované povrchy a nechávajú sa zasušiť.
Vetranie – v pozdĺžnych obvodových stenách ustajňovacích sekcií sú osadené vetracie nasávacie klapky, v strešnej rovine sú osadené strešné ventilátory na odvod vzduchu. Výkon
ventilátorov musí zabezpečiť výmenu všetkého vzduchu v maštali.
Vykurovanie – v ustajňovacej sekcii budú využívané mobilné naftové priamo-vykurovacie
dvojokruhové 50 kW agregáty. Tieto sa budú využívať primárne v období čistenia haly a
dezinfekcie t. j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat na vysušenie a predohrev priestoru haly. V objekte sa uvažuje celkovo s 2 ks vykurovacích jednotiek.
Hnojovicová kanalizácia - odkanalizovanie ustajňovacej časti haly bude zabezpečené novou
areálovou hnojovicovou kanalizáciou DN 315 (SO 101) so zaústením do existujúcej hnojovicovej /zbernej/ žumpy s objemom 26 m3, z ktorej bude hnojovica prečerpávaná do existujúcej polozapustenej betónovej skladovacej nádrže, ktorej celkový objem je 970 m3.
Podstatným zdrojom znečistenia ovzdušia z chovu zvierat sú tekuté a plynné zložky amoniaku NH3. Ten tvorí rozhodujúcu časť pachových znečisťujúcich látok uvoľnených do
ovzdušia z farmy. Do ovzdušia sa dostávajú najmä cez výduchy ventilátorov maštalí
a z nádrží na hnojovicu, ktoré z vrchnej časti sú uzatvorené slamovým prekladom.
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Hlavnou úlohou rozptylovej štúdie je vyhodnotiť vplyv Haly pre ošípané na znečistenie
ovzdušia okolia projektovanej Haly, hlavne na obývanú časť obce.
Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. je ošipáreň pre chov ošípaných s počtom
≥500 ks a ≤2 000 ks zaradená do kategórie 6.12.2: Chov hospodárskych zvierat
s projektovaným počtom chovných miest: a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg ≥500 ks a
≤2 000 ks za rok ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia
Pri spracovaní Rozptylovej štúdie boli použité podklady:
- Podklady pre vypracovanie rozptylovej štúdie,
- Ing. arch. Maroš Hankovský:Súhrnná technická správa, 29.12.2017,
- Situácia.
Základné údaje o zdrojoch znečistenia ovzdušia
Hala
Pri výpočte množstva emisií amoniaku sa vychádzalo z emisných faktorov pre amoniak pri
chove hospodárskych zvierat [Vestník MŽP SR, 2008, Ročník XVI, Čiastka 5]
a z predpokladu, že celá projektovaná kapacita objektu sa bude využívaná nepretržite celý
rok. Pre ošípané vo váhovej kategórii 30 – 130 kg je emisný faktor 2,89 kg NH3.rok-1 na
jednu ošípanú.
Vzduch sa do haly nasáva z exteriéru rovnomerne cez bočné nasávacie klapky osadené v
pozdĺžnych obvodových stenách. Projektovaná požadovaná kapacita nasávacích klapiek je
min. 75 020 m3/hod. Osadené sú nasávacie klapky SKOV DA1211 s výkonom 1 200 m3/hod
pri tlaku 10 Pa v počte 64 ks s celkovým výkonom 76 800 m3/hod.
Vzduch z haly je odsávaný rovnomerne ventilátormi o priemere 600 mm osadenými v strešnej rovine v hrebeni strechy v celkovom počte 7 ks. Celkový projektovaný požadovaný výkon ventilátorov je minimálne 105 028 m3/hod. Pre zníženie energetickej náročnosti sú navrhnuté ventilátory so stupňovitým chodom s reguláciou výkonu 0 až 100 % /SKOV typ DA
600 LPC-13-2, s výkonom odsávania 15 800 m3/hod pri 10 Pa, 230V, Pi=750 W, max. 4A/.
Celkový výkon inštalovaných ventilátorov je 110 600 m3/hod. Výška výduchov bude 5,5 m
nad terénom, výstupná rýchlosť odsávaného vzduchu bude 15,5 m.s-1.
Ovládanie vetrania - celý systém ventilácie je riadený počítačom /riadiaca jednotka/ s alarmom oznamujúcim poruchu cez zvukový signál sirény a cez signálnu lampu. Ovládanie zabezpečuje riadiaca jednotka na základe hodnôt nasnímaných z vnútorných a vonkajších senzorov.
Nútené vetranie - ventilačné jednotky zabezpečujú nepretržite nútené vetranie. Minimálna
úroveň výmeny vzduchu pre nútené vetranie pri n=2,5/h je 7 900 m3/hod.
Nádrž na hnojovicu
Tekutý hnoj sa bude skladovať v existujúcej polozapustenej betónovej skladovacej nádrži,
ktorej celkový objem je 970 m3.
Emisný faktor je 0,85 kg NH3.rok-1 na jednu ošípanú vo váhovej kategórii 30 – 130 kg.
Vykurovanie haly pre ošípané – v ustajňovacej sekcii budú využívané mobilné naftové vykurovacie jednotky Sial Mirage 37H (priamovykurovací naftový dvojokruhový agregát) s
výkonom 36,4 kW a spotrebou 9,0 lnafty/h. Tieto jednotky sa budú využívať primárne v
období čistenia haly a dezinfekcie t. j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat
na vysušenie a predohrev priestoru haly. V objekte sa uvažuje celkovo s 2 ks vykurovacích
jednotiek. Pre naftové zariadenie je potrebná min. 2,5 násobná výmena vzduchu, ktorá je
zabezpečená inštalovaným vetraním - v pozdĺžnych obvodových stenách ustajňovacích sekcií sú osadené vetracie nasávacie klapky a v strešnej rovine sú osadené strešné ventilátory na
odvod vzduchu.
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Miestnosť prípravy mokrého krmiva 1.04 bude vykurovaná elektrickými nástennými panelovými vykurovacími telesami. Miestnosti vstupných filtrov 1.05 a 1.06 budú vykurované
elektrickými rúrkovými vykurovacími telesami.
Emisia znečisťujúcich látok je uvedená v tab. 1
Emisné pomery
Tab. 1: Emisia znečisťujúcich látok
Znečisťujúca látka
Zdroj
Hala
Nádrž na hnojovicu
Vykurovanie

NH3
NH3
CO
NO2
SO2
PM10

Emisia
[kg.h-1]
0,2250
0,0662
0,0118
0,0738
0,0148
0,0210

Meteorologické podmienky
Veterná ružica je uvedená v tab. 2.
Tab. 2 Veterná ružica
Priemerná
Početnosť smerov vetra [%]
rýchlosť [m.s- N
NE
E
SE
1
]
2,6
17,3
11,4
7,2
14,2

S

SW

W

NW

11,4

15,2

9,0

14,3

Metóda výpočtu.
Pri vypracovaní rozptylovej štúdie sa vychádzalo z legislatívnych noriem:
- Zákon č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,
- Vyhláška č. 410/2012 Z.z., v znení vyhlášky č. 270/2014.
- Vyhláška č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia.
Pri spracovaní štúdie bola využitá celoštátna metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia zo
stacionárnych a mobilných zdrojov. Hlavným cieľom štúdie je vyhodnotenie znečistenia
ovzdušia blízkeho okolia objektu. Najbližšie rodinné domy v obci Podlužany sa nachádzajú
na západnej strane od areálu PD. Vzhľadom na parametre zdrojov znečistenia ovzdušia
a vzdialenosť oboch obcí k tomu postačuje výpočtová oblasť 500 m x 500 m s krokom 10 m
v oboch smeroch. Hodnotí sa krátkodobý a dlhodobý vplyv NH3 – amoniaku a znečisťujúcich látok vznikajúcich pri spaľovaní nafty.
NH3 - amoniak,
CO - oxid uhoľnatý,
NOx - suma oxidov dusíka, ako NO2 - oxid dusičitý,
SO2 - oxid síričitý,
TZL - tuhé znečisťujúce látky ako PM10.
Ak najvyššia koncentrácia znečisťujúcej látky na výpočtovej ploche je vyššia ako 0,1 µg.m-3
vykresľuje sa distribúcia:
najvyššej možnej krátkodobej (60 min.) koncentrácie,
priemernej ročnej koncentrácie.
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Maximálne možná krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok sa počíta pre najnepriaznivejšie meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daných zdrojov na znečistenia ovzdušia najvyšší. V danom prípade je to mestský (zastavaný) rozptylový režim, 3.
mierne labilná kategória stability(vysoké zdroje) a najnižšia rýchlosť vetra 1,0 m.s-1 .
Amoniak(NH3) je bezfarebný alkalický plyn s typickým zápachom. Čuchový prah pre všetky zapáchajúce látky je hodnota veľmi subjektívna. Odhady v literatúre sa značne líšia. Pre
amoniak sa vôbec najnižšia hodnota koncentrácie v ovzduší, kedy už začne byť čuchovo
registrovaná uvádza hodnota 0,3 ppm, t.j. 211 µg.m-3. Jeho limitná hodnota (koeficient S) je
uvedená v tab. 3. Pre vnútorné pracovné priestory sa vo Vestníku MZ SR uvádza priemerný
hygienický limit 20 mg.m-3, hraničný limit 40 mg.m-3. Pre kratšiu expozíciu (cca 1 hod.) sa
v literatúre uvádza prípustná koncentrácia 200,0–300,0 mg.m-3. Na túto koncentráciu si
možno zvyknúť, hoci nad 100 mg.m-3 (podľa niektorých prameňov už nad 72,6 mg.m-3) pôsobí dráždivo.
Výkon ventilácie v hale pre ošípané 110 600 m3/hod. zabezpečí, že vzduch v hale sa vymení
za hodinu 16,4 krát. V hale koncentrácia NH3 by sa mala pohybovať okolo 2,0 mg.m-3.
Výsledok hodnotenia
Príspevok haly k najvyšším krátkodobým hodnotám koncentrácie NH3, CO, NO2, SO2
a PM10 je uvedený na obr. 1, 2, 3, 4 a 5. Na obr. 6 je uvedený príspevok haly k priemernej
ročnej koncentrácii NH3.
Schematicky je na obrázkoch vyznačená hala pre ošípané a nádrž na hnojovicu.
Prerušovanou čiarou je vyznačený areál PD Podlužany, krížikom je vyznačená poloha VZT
výduchov z haly.
Hodnoty najvyššej priemernej koncentrácie a najvyššej krátkodobej koncentrácie
znečisťujúcich látok, ktoré sa budú vyskytovať v okolí objektu na celej výpočtovej ploche sú
uvedené v tab. 3.
Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené tiež dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty LHr
a LH1h podľa vyhlášky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia. Počítajú sa hodinové priemery
krátkodobej koncentrácie NH3, CO, NO2, SO2 a PM10. Keď chceme hodinové priemery
koncentrácie CO a TZL prepočítať na 8- a 24-hodinové priemery, musíme ich vynásobiť
koeficientom 0,66 a 0,53. Na prepočítanie koncentrácie TZL na PM10 ju musíme ešte vynásobiť koeficientom 0,8. V tab. 3 a na obr. 2 a 5 sú uvedené hodnoty krátkodobej koncentrácie CO a PM10 prepočítané na 8- a 24-hodinové priemery.
Tab. 3: Najvyšší príspevok ošipárne k priemernej ročnej a krátkodobej koncentrácii NH3,
CO, NO2, SO2, PM10 na výpočtovej ploche.
-3
Znečisťujúca Najvyššia koncentrácia [µg.m ]
LHr
LH1h
priemerná ročná
krátkodobá
látka
-3
[µg.m ] [µg.m-3]
NH3
25,7
317,0
*
200
CO
0,008
0,4
*
10000**
NO2
0,005
0,5
40
200
SO2
0,01
0,8
*
350
PM10
0,006
0,5
40
50***
* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer, *** denný priemer
Najvyššie krátkodobé i priemerné ročné koncentrácie amoniaku sa vyskytujú v okolí nádrže
na hnojovicu. Čuchová hranica aj imisný limit pre NH3 budú prekročené pri najnepriaznivejších podmienkach v tesnej blízkosti nádrže na hnojovicu. Na hranici areálu PD Podluža-
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ny najvyššia koncentrácia NH3 sa bude pohybovať pod hodnotou 50,0 µg.m-3, čo je 25,0 %
limitnej hodnoty..
Záver.
Znečistenie ovzdušia amoniakom v okolo objektu bude po uvedení haly pre ošípané do
prevádzky relatívne nízke. Najvyššia vypočítaná koncentrácia NH3 sa vyskytujú pri labilných podmienkach(vysoké zdroje) a kritickej rýchlosti vetra. Najvyššia krátkodobá koncentrácia amoniaku dosahuje hodnotu 317,0 µg.m-3, čo je cca 1,6 násobné prekročenie limitnej
hodnoty.
V prípade, keby nádrž na hnojovicu bola prekrytá pevným poklopom koncentrácia NH3 by
sa znížila o 80 %, v prípade prekrytia fóliou o 60 % a v prípade prekrytia povrchu nádrže
slamou, LECA alebo iným materiálom o 40 %
Predmet posudzovania Kravín – pôrodnica“, s.č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané
s p ĺ ň a požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Na základe predchádzajúceho hodnotenia doporučujem, aby na stavbu Kravín
– pôrodnica“, s.č. 375 – prestavba na Halu pre ošípané bolo vydané dodatočné stavebné povolenie..
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