Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská
Zámer činnosti - 2018

ÚVOD
Predmetom tohto zámeru je posúdenie vplyvov a dopadov navrhovanej činnosti na
jednotlivé zložky životného prostredia vrátane zdravia v zmysle prílohy č. 8 zákona
24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zámer je spracovaný po obsahovej a
štrukturálnej stránke v rozsahu podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. Údaje v
zámere komplexne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy navrhovanej
činnosti. Jedná sa o rozšírenie existujúceho dobývacieho priestoru – štrkoviska
neďaleko obce Dunajská Lužná. Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu –
štrkopieskov na pozemkoch s parcelnými číslami 1062/2/3/4/5/6/7 k. ú Nové
Košariská o celkovej výmere 40 532 m2 bolo povolené rozhodnutím Obvodného
banského úradu v Bratislave v roku 2010 pre ALAS SLOVAKIA s. r. o.
Spoločnosť ALAS s.r.o. bola založená v roku 1992 pod názvom Alas – štrkové a
betónové závody s.r.o., Bratislava. Firma odkúpila existujúce prevádzky
kameňolomov od pôvodných prevádzkovateľov a postupne otvárala nové
štrkopieskovne a betonárne. V roku 2002 vznikla spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Prevádzkuje 5 kameňolomov, 7štrkopieskovní a 7 centrálnych betonárni.
Spoločnosť pri svojej výrobnej činnosti postupuje podľa technologických predpisov
a dosahuje dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a
národné normy. Prevádzky spoločnosti sú certifikované notifikovanými osobami v
rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým
laboratóriom v spolupráci s akreditovanými laboratóriami. Okrem kvality výrobkov
sa zameriava aj na ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe
transportbetónu a na všetkých prevádzkach dbá o šetrný prístup k prírode a k
okoliu. ALAS SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality, ktorá spĺňa
požiadavky normy EN ISO 9001 pre ťažbu a spracovanie kameniva a výroby
transportbetónu.
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. je približne so 70% obchodného objemu najvýznamnejším
regiónom ALAS Baustoff-Holding. Spoločnosť už dlhodobo patrí medzi najväčších
výrobcov kameniva v Slovenskej republike a najvýznamnejších dodávateľov
betónu na západnom Slovensku. ALAS zásobuje obrovské infraštruktúrne
staveniská najmä na západnom Slovensku, okrem toho dodáva materiál aj
na komerčné a priemyselné stavby, na projekty výstavby bytových domov.

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. Názov (meno)
ALAS SLOVAKIA, S.R.O

2. Identifikačné číslo
35 825 286
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3. Sídlo
Polianky 23, 841 01 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
oprávneného zástupcu navrhovateľ
Názov: ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Polianky 23, 841 01 Bratislava
Mobil: + 421 905 118 129
e-mail: i.burza@alas.sk
web: alas.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie
o navrhovanej činnosti
Názov: ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Polianky 23, 841 01 Bratislava v zastúpení:
DJ engineering s. r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná
Mobil : +421 917 080 800
e-mail: marunova@sysnet.sk

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Názov
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská

2. Účel
Účelom predloženého zámeru je ťažba štrkopieskov pre stavebné účely. Spoločnosť
plánuje rozšírenie existujúceho dobývacieho priestoru – štrkoviska neďaleko obce
Dunajská Lužná. Jedná sa o suchú ťažbu kopaného netriedeného štrkopiesku bez
úpravy, ktorý sa má použiť do násypov iba pre účely výstavby diaľnice R7.
Vychádzajúc z tejto skutočnosti, podľa § 22 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v neskoršom znení, navrhovateľ požiadal o upustenie od požiadavky
variantného riešenia zámeru.
Podkladom pre vypracovanie dokumentácie zámeru pre zisťovacie konanie bola
dokumentácia pre územné konanie ako aj Plán využívania ložiska štrkopieskov
Nová Košariská.

3. Užívateľ
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

4. Charakter navrhovanej činnosti
Jedná sa o ťažbu v priestore ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov
v katastrálnom území Nové Košariská v zmysle § 3 zákona č. 214/2002 Z. z.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
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Nejedná sa o novú činnosť, ale o rozšírenie činnosti, ktorá v zmysle Prílohy č. 8
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradená nasledovne:
1. Ťažobný priemysel
Položka
11

Činnosť, objekty
a zariadenia
Lomy a povrchová
ťažba a úprava
kameňa, ťažba
štrkopiesku a
piesku

Povinné
hodnotenie
Od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy

Zisťovacie
konanie
od 100 000 t/rok
do 200 000 t/rok
alebo
od 5 ha do 10 ha
záberu plochy

Navrhovaná
činnosť
75 000 t/rok
40 532 m2
(I. etapa)
+40 413 m2

(II. etapa)
Ročná ťažba sa bude pohybovať na úrovni 75 000 t/rok, záber plochy II. etapy
predstavuje 4,0413 ha. Celkový záber plochy ( I. etapa + II. etapa) predstavuje
8,0945ha. Navrhovaná činnosť spĺňa limit na zisťovacie konanie vzhľadom na
rozlohu. .
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
musí zámer obsahovať najmenej dve variantné riešenia činnosti (variant zámeru),
ako aj variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil (nulový variant).
Predložená environmentálna dokumentácia analyzuje navrhovanú ťažbu overených
voľných geologických zásob štrkopieskov v dvoch variantoch: nulový a navrhované
riešenie.

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj : Bratislavský
Okres: Senec
Obec : Dunajská Lužná
Katastrálne územie: Nové Košariská
Parcely: 1062/8, 1062/9, 1062/10, 1062/11, 1062/13, 1062/14 a 1062/15.
Predmetné parcely sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce a sú vedené ako
orná pôda. Ťažobný priestor bude umiestnený v blízkosti jazier Nové Košariská
I a Nové Košariská II.
Severovýchodne od predmetného ťažobného priestoru so spoločnou hranicou,
ktorú tvorí KNC parc.č. 1062/7 sa nachádza ťažobný priestor, kde je na základe
rozhodnutia Obvodného banského úradu č. 201-988/2010 zo dňa 12.04.2010
povolené dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov na pozemkoch
CKN parc.č. 1062/2 až 1062/7 o celkovej výmere 40 532 m2. To znamená, že
ťažobné práce budú plynule pokračovať juhozápadným smerom. Rozhodnutie
o využívaní územia vydala obec Dunajská Lužná pod č.j. 2040-161-dl-08-Haj zo dňa
11.07.2008
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6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

7. Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej
činnosti
Začiatok výstavby je možné stanoviť len orientačne, nakoľko výstavba je viazaná na
získanie všetkých potrebných súhla sov a povolení podľa súčasne platnej legislatívy.
Začiatok ťažby: marec 2019
Ukončenie: 2O25

8. Stručný opis technického a technologického riešenia
Surovinou pre ťažbu na ložisku je štrkopiesok, ktorý bude ťažený dobývacou
metódou dobývania nad hladinou podzemnej vody – suchá ťažba. Ťažobný priestor
má tvar dvoch štvoruholníkov spolu o plošnom obsahu 40 413 m². Hranice
ťažobného priestoru sú vymedzené vrcholovými bodmi. Nachádza sa v k.ú. Nové
Košariská, okres Senec. Miestny názov Štrkovisko.
Severozápadne od predmetného ťažobného priestoru v jeho tesnej blízkosti sa
nachádzal dobývací priestor Rovinka, ktorý bol určený rozhodnutím Povereníctva
stavebníctva Bratislava zn. TO - 3582 -60 - inž. Ka z 1.6.1960 a jeho ostatná zmena
(zväčšenie) bola vykonaná rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SSR č.603/IOBe/Bá z 26.2.1981. Väčšou časťou ležal v k.ú. Rovinka.
Všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené banským zákonom a inými všeobecne
záväznými predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s
vykonávaním banskej činnosti v tomto dobývacom priestore, t.j. dobývaním
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výhradného ložiska štrkopieskov mala od 7.2.2002 organizácia ALAS SLOVAKIA,
s.r.o.
Dobývací priestor Rovinka bol rozhodnutím Obvodného banského úradu v
Bratislave č.66-2760/2015 zo dňa 14.10.2015 s právoplatnosťou odo dňa
09.03.2016 zrušený.
Plán využívania ložiska je vypracovaný pre dobývanie ložiska nevyhradeného
nerastu - štrkopieskov, nachádzajúcich sa v priestore Štrkoviska neďaleko obce
Dunajská Lužná.
Ložisko Nové Košariská náleží do komplexu fluviálnych kvartérnych sedimentov
Podunajskej nížiny. Stavba týchto sedimentov je komplikované, pretože sa na nej odráža
vplyv paleografických a tektonických podmienok ich vzniku. Charakteristický je tak
monocyklistický, ako aj polycyklický vývoj riečnych náplavov.
S monocyklickým vývojom sa stretávame hlavne u fluviálnych sedimentov vedľajších
prítokov Dunaja. Hrúbka jednotlivých terás vedľajších prítokov sa mení od okraja
Podunajskej nížiny, kde dosahuje 8-12 m (Šoporňa, Štrkovec, Hoste ) a smerom do centra
nížiny rapídne narastá ( u Vlčian až do 100m).
S výrazným polycyklickým vývojom fluviálnych sedimentov sa stretávame prakticky
v celej oblasti Žitného ostrova, v tom čísle aj v predmetnej oblasti. Sedimentácia tu
prebiehala v podmienkach sinsedimentárnych poklesov z prúdov Dunaj. AJ fluviálne
sedimenty rastú na hrúbke od Bratislavy (15-30m) až k Dunajskej Strede, kde
dosahuje viac ako 250 m hrúbky.
Vývoj Podunajskej nížiny spadá do oblasti paleocénu-miocénu (eocén-sarmat),
pokračuje ďalej v pliocéne (Panón-pont) a v pleistocéne. Ukončený nie je ani dnes.
V Podunajskej nížine vyčleňujeme dve skupiny územia, ktoré sa líšia špecifickými
prejavmi kvartérnych tektonických pohybov. K poklesovým oblastiam patrí JZ-časť
Podunajskej nížiny. Počiatok poklesových pohybov spadá do panónu. Ložisko tvoria
kvartérne sedimenty mladšieho pleistocénu (riss, wurm) až holocénu. Zastúpené sú
sivohnedým, prevažne stredné až hrubým štrkom. Lokálne sa vyskytujú aj piesky.
Štrkopiesky sú uložené vodorovne a majú jednoduché uložené pomery. Hrúbka
štrkopieskov bola overená geologickými prácami ( vrty ) a to z úrovne 122 m.n.m.
po úroveň 107,00 m.n.m. Priemer štrkových valúnov je 2 až 6 cm, menej sa
vyskytujú valúny 10 cm a vyššie. Valúny sú dobre opracované.
Petrografické zastúpenie hornín vo valúnovom materiály je nasledovné:
- Kremeň, kremenec 56 - 72 %
- Granitické horniny 5 - 16 %
- Rohovce 2 - 9 %
- Pieskovce 3 - 5 %
Tektonické pomery ložiska sú jednoduché, vodorovne uložené sedimenty nie sú
tektonicky porušené.
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Hydrogeologické pomery
Ložisko patrí do hydrogeologického rajónu Q 074 – kvartér medziriečia Podunajskej
roviny. Širšia oblasť je odvodňovaná Dunajom. Geologická stavba je predstavená
horninami neogénu a kvartérnymi pokryvom. Kvartérne štrky majú hrúbku
presahujúcu 26 m. Najvrchnejšia časť kvartéru je predstavená skrývkou, ktorú tvoria
ornica, piesčité hliny, piesky, čiastočne a slabo zaílované piesky. V severnej časti
ložiska nie sú vylúčené ani polohy rašeliny. Tak ložisková časť, ako aj skrývka sa
vyznačuje dobrou pórovou priepustnosťou a ložisko je prakticky aj kolektorom
podzemných vôd.
Hladina podzemných vôd dosahuje cca 123,6 m.n.m. výšky. Keďže územie ložiska je
rovinou s prirodzenou nerovnosťou + 0,5 m predpokladáme, že hladina podzemnej
vody je ovplyvňované hlavne zrážkami v jesennom a zimnom období a vodným
stavom Dunaja. Z režimných pozorovaní vodných hladín je zistené, že spád
maximálnej a minimálnej hladiny podzemných vôd je prevažne v smere južnom, to
znamená v smere takmer kolmom na odvodňovacie kanály. Infiltračná oblasť sa
nachádza severne od ložiska. Vzhľadom na geologickú stavby ložiska (skrývku
a ložisko) predpokladáme, že na ložisku sa nachádza jeden vodný horizont.
Štrkopiesky a aj horniny skrývky sú charakteristické značnou prietočnosťou
a priepustnosťou. Hodnoty prietočnosti T sa pohybujú v hodnote T=1,1 Až 7,3 m²s-1.
Hodnoty filtrácie k=2,9 . 10 m3/s. Pokiaľ sa jedná o tektoniku a jej vplyv na
hydrogeologickú charakteristiku územia, je minimálna a na výške hladín
podzemných vôd sa neprejavuje.
Stav zásob ložiska vypočítaný na základe kvalifikovaného odhadu
Zásoby štrkopieskov sú vypočítané v celom rozsahu ťažobného priestoru. Výpočet,
vzhľadom na to, že ide o ložisko sedimentárneho pôvodu s jednoduchou
geologickou stavbou a negeologické obmedzenie ložiska s prevažujúcimi
horizontálnymi rozmermi nad vertikálnymi, je urobený kvalifikovaným odhadom
pri použití metódy geologických blokov. Vymedzený je jeden blok zásob, so
záverečnými svahmi v pomere 1 : 3.
Výpočet kubatúry zásob :
Skrývka Qs : Na predmetnom ložisku sa nachádza o mocnosti 0,40 - 2,10 m, v
priemere 1,50 m
Vypočítané množstvo skrývkového materiálu :
40 413 m2 x 1,50 m =
60 620 m³
Podľa vypracovanej dokumentácie "Bilancie skrývky humusového horizontu
poľnohospodárskej pôdy odnímanej v k.ú. Nové Košariská" je na predmetnom
ložisku aktívna hĺbka humusového horizontu do 30 cm.
Na základe vyššie uvedeného je na ložisku 12 124 m³ humusového materiálu.
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Tento materiál bude využitý na terénne úpravy a spevnenie brehov ťažobného
jazera.
Množstvo zásob štrkopieskov Qz :
P1 (horná) :
40 413 m²
P2 (dolná) :

29 908 m²

P (priemerná) :

35 161 m²

Qz = 35161 m2 x 5 m = 175 805 m³
Plánované zmeny zásob ložiska dobývaním, množstvo zásob viazaných
ochrannými piliermi, dôvody ich viazanosti a opatrenia na ich prípadné
neskoršie vydobytie.
Na ložisku sa predbežne plánuje ročne vyťažiť cca 75 tis. ton štrkopieskov.
Množstvo zásob viazaných ochrannými piliermi (záverečné svahy
v pomere 1 : 3) :
27 106 m³
Časť týchto zásob bude odťažená prípadným neskorším rozšírením ťažobných prác.
Množstvo, vzhľadom na zatiaľ neurčený ďalší postup dobývania, sa nedá presne
určiť.
Suchá ťažba sa bude vykonávať z úrovne štrkopieskov až na 0,5 m nad najvyššou
hladinou podzemnej vody nameranej v prieskumných vrtoch. Pre dodržanie tejto
podmienky hĺbka výkopu bude na hranici 124,00 m n.m.
Hladina podzemnej vody v čase vŕtania bola narazená a ustálená v hĺbkach
123,m.n.m Nadmorská výška v okolí ložiska dosahuje okolo 128,00 m.n.m.
Hrúbka štrkopieskov bola overená geologickými prácami (vrty) a to z úrovne 122
m.n.m po úroveň 107,00 m n.m. Priemer štrkových valúnov je 2 až 6 cm. Menej sa
vyskytujú valúny 10 cm a vyššie. Hladina podzemných vôd dosahuje cca. 123,6 m
n.m. výšky. Keďže územie ložiska je rovinou s prirodzenou nerovnosťou + 0,5 m
predpokladáme, že hladina podzemnej vody je ovplyvňovaná hlavne zrážkami
v jesennom a zimnom období a vodným stavom Dunaja.
Pri priblížení sa k predpokladanej úrovni hladiny podzemnej vody je potrebné
malým výkopom overiť jej úroveň s cieľom bezpodmienečne dodržať minimálnu
ochrannú vrstvu 0,5 m nad hladinou podzemnej vody a bude dodržaný § 31 ods. 4
písm. f) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
Použitá dobývacia metóda, spôsob rozpojovania hornín a spôsob vedenia
dobývacích prác, ich členenie , časová a vecná nadväznosť
Ťažobné práce sa na ložisku zatiaľ nevykonávali. Z ložiska nie je odstránená ani
skrývka.
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Skrývka humusového horizontu
Na ploche vyňatej poľnohospodárskej pôdy sa vykoná skrývka humusového
horizontu priebežne v potrebnom rozsahu resp. v dostatočnom predstihu pred
vlastnou skrývkou buldozérom, príp. kolesovým nakladačom na potrebnú
vzdialenosť do pozdÍžneho valu, tak, aby nedošlo k znehodnoteniu kvalitatívnych
vlastností poľnohospodárskej pôdy. V prípade potreby bude skrývka humusového
horizontu poľnohospodárskej pôdy na určitý čas uložená na depóniu (skládku), kde
bude zabezpečená jej ochrana pred znehodnotením.
Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy na predmetných
pozemkoch musí byť vykonaná pred začiatkom realizácie navrhovanej činnosti,
respektíve pred začatím prvých zemných prác. Nesmie byť vykonaná na zamrznutej
a premočenej pôde. Zhrnutie humusového horizontu sa vykoná len na ploche, ktoré
sú predmetom dočasného odňatia.
Za skrývku sa považuje horná časť pôdneho profilu, ktorá je zhodná s humusovým
horizontom (asi 1,3 % humusu) a obyčajne sa zhoduje s horizontom - ornica,
podornica (hĺbka v závislosti na biologickom oživení a obsahu humusu). Postup
platný pri zakladaní skrývok musí byť v súlade s normou ST SEV 4471 84. Táto
norma určuje zásady platné pri odstránení úrodnej vrstvy pôd, hrúbku
odstraňovanej úrodnej a potenciálne úrodnej vrstvy pôd a skladovanie a
opatrovanie úrodnej vrstvy pôd. Ak je skrývka humusového horizontu na určitý čas
(doba trvania dočasného záberu) uložená do depónie, investor je povinný
zabezpečiť jej ochranu pred veternou a vodnou eróziou, znečistením,
znehodnotením (štrkom, pohonnými materiálmi), ale aj zaburinením a
rozkradnutím. Následne po ukončení odňatia poľnohospodárskej pôdy je povinný
vykonať rekultiváciu odňatej pôdy v intenciách projektu spätnej rekultivácie.
Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch dočasného
odňatia poľnohospodárskej pôdy bude uložená do depónie a následne bude použitá
na rekonštrukciu poľnohospodárskej pôdy na celej ploche odňatia. Skrývka (ornica)
a nadložné piesčité hliny (hlinité piesky) budú počas dobývania deponované
osobitne na okrajoch ťažobného priestoru.
Skrývkové práce
Skrývkové práce sa budú vykonávať podľa "Technologického postupu realizácie
skrývky humusového horizontu" , vypracovaného Mgr. Janou Kardošovou
Šimovou - ENVIROPROJECT v rámci vypracovanej "Bilancie skrývky humusového
horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej v k. ú. Nové Košariská" . Tento
dokument tvorí nedeliteľnú súčasť Plánu využívania ložiska.
Predpokladá sa však rozdelenie záberu poľnohospodárskej pôdy na 2 etapy v cca 23 ročnej periodicite, resp. podľa nutnej potreby tak, aby predstih skrývkových prác
pred ťažobnými bol taký, aby za daných podmienok a metódy dobývania zaručoval
potrebnú bezpečnosť pracoviska a prevádzky. Zároveň bude zabezpečené čo
najdlhšie využitie poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely.
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Vykonávanie skrývkových prác nebude narušované podzemnými vodami, nakoľko
tieto sa nachádzajú v hĺbke cca 5,5 m pod povrchom terénu, pričom skrývka na
ložisku dosahuje maximálne 0,30 m.
Ťažobné práce
Banskotechnické podmienky dobývania ložiska štrkopieskov vzhľadom na
jednoduchú geologickú stavbu ložiska sú jednoduché. Ťažobné práce sa budú
vykonávať pásovým rýpadlom ( napr. CAT 325), s podkopovou lyžicou, ktorý budú
obsluhovať pracovníci s oprávnením a preskúšaní z platných predpisov.
Ťažba sa bude vykonávať cca 0,5 m nad hladinu spodnej vody, t.j. vyťažia sa
štrkopiesky o hrúbke cca 5 m. Vyťažené štrkopiesky sa budú ukladať na depóniu k
ďalšiemu spracovaniu. Surovina sa z depónie do miesta spotreby, resp. úpravy bude
prevážať nákladnými autami. Predpokladá sa, že výška ročnej ťažby sa bude
pohybovať okolo 75 000 ton.
Smer postupu ťažobných prác bude zhodný so smerom postupu skrývkových prác,
t.j. severozápadným smerom. Postup skrývkových a ťažobných prác je vyznačený v
situačnej mape.
Ťažobné práce sa budú vykonávať pásovým rýpadlom s podkopovou lyžicou ktorý
budú obsluhovať pracovníci s oprávnením a preskúšaní z platných predpisov.
Po ukončení ťažobných prác budú svahy štrkoviska upravené tak, aby sklon svahov
bol 1:3. Vzhľadom k charakteru plánovaných ťažobných prác t.j. ťažba nad
hladinou podzemnej vody nebude tento sklon svahov problematické vytvoriť
a dodržať. V zmysle vyššie uvedeného nie je potrebné vykonať žiadne opatrenia
proti zosuvom. V prípade definitívneho ukončenia ťažobných prác bude
vypracovaný Plán rekultivácie, ktorý bude samostatne posúdený.
Rekultivácia sa bude vykonávať nezávadnou zeminou v súlade s § 20 vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ust. Zákona o odpadoch.
Mechanizácia pre suchú ťažbu bude pozostávať z vhodného typu rýpadla
s podkopovou lyžicou, nakladača, pásového dopravníka.
Skladovanie pohonných hmôt je v existujúcich objektoch spoločnosti v súlade
s vyhláškou 100/2005 Z.z.
Pred ťažbou budú vytýčené všetky inžinierske siete a ich ochranné pásma.
Úprava a zušľachťovanie nerastov
Vyťažené štrkopiesky budú nakladané priamo na nákladné autá a odvážané na
úpravu do komplexu nachádzajúceho sa mimo priestor vykonávanej ťažby v k. ú.
Petržalka.
Odvodňovanie
Vzhľadom na spôsob ťažby, t.j. nad hladinou podzemnej vody sa s odvodnením
neuvažuje. Možným prítokom vody do vyťaženého priestoru je iba voda zrážková.
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Zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany
Návrh riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby „Ťažba štrkopieskov Nové
Košariská“ je vypracovaný na základe objednávky investora: ALAS SLOVAKIA, s r. o.,
Polianky 23, 841 01 Bratislava v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Predmetom
posúdenia je ťažbu nerastných surovín - štrkopieskov nachádzajúcich sa v
Bratislavskom kraji, v okrese Senec, v miestnej časti Nové Košariská obce Dunajská
Lužná k.ú. Nové Košariská na parcelách č. 1062/8, 1062/9, 1062/10, 1062/11,
1062/13, 1062/14 a 1062/15. Ťažobný priestor bude umiestnený v blízkosti jazier
Nové Košariská I a Nové Košariská II.. Predmetná stavba je posúdená s plným
uplatnením vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
a ostatnými predpismi z oblasti protipožiarnej bezpečnosti platnými na území SR.
Charakteristika objektu
Projekt rieši ťažobný priestor, určený pre ťažbu vyššie popísaných nerastných
surovín. V rámci stavby nebude riešený žiadny stavebný objekt, bude sa využívať
jestvujúca zástavba. Na základe uvedených skutočností sa jedná o inžiniersku
stavbu a to v súlade § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorá sa
ďalej v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. neposudzuje.
Riešenie PBS
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v posudzovanom objekte, je vykonané
v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.
z. s nadväznosťou na technické predpisy STN 92 0201-1 až STN 92 0201-4, STN 92
0202-1, STN 92 0400, STN 92 0241 a ďalších technických predpisov z oblasti
ochrany pred požiarmi. Posudzované je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
ťažobné územie a z uvedeného vyplýva, že predmetnú stavbu je možné riešiť
podľa v súčasnosti platných predpisov, teda vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Dôvodom umiestnenia ťažby štrkopieskov v predmetnej lokalite je hlavne kvalita
štrkopieskov, ich úložné pomery, ktoré dovoľujú nenáročnú ťažbu. Záujmové
územie je charakteristické výskytom - ložiskovým nahromadením štrkopieskov,
ktoré sú overené doterajšou ťažbou. Možnosť ťažby na ložisku a umiestnenie
ťažobne je dané geologickým výskytom štrkopiesku ako nerastnej suroviny,
vychádza z tvaru ložiskového telesa, morfológie okolitého terénu. Realizáciou
uvedeného zámeru sa predíde negatívnym vplyvom zo zvýšenej dopravnej záťaže
počas výstavby rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4, ktorým by sa okolité obce
nevyhli, ak by sa materiál dovážal zo vzdialenejších lokalít.
Pozitíva:
 navrhovateľ analýzou vplyvov pri spracovaní zámeru nepredpokladá také
výstupy, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie, zdravotný stav
a kvalitu života obyvateľstva dotknutej obce
 dlhodobý zdroj prírodnej suroviny pre stavebný priemysel
 činnosť nemá negatívny vplyv na množstvo a kvalitu podzemnej vody,
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technológia suchej ťažby vytvára možnosti plynulej rekultivácie,

Negatíva:
 záber plochy na ložisku štrkopieskov bude na úkor plôch ornej pôdy
 nevratné zmeny kvantity horninového masívu a tvaru reliéfu
Kumulácia vplyvu pripravovaného zámeru s vplyvom iných existujúcich alebo
schválených činností nie je v zmysle vyššie uvedeného očakávaným vplyvom,
nejedná sa o kumulatívny charakter vplyvov so sčítavaním viacerých činností,
nakoľko ťažba I. etapy bude ukončená a pripravovaný zámer bude riešiť
zabezpečenie ťažby štrkopieskov metódou suchej ťažby.

10. Celkové náklady ( orientačné)
Predbežný odhad nákladov vychádza z predpokladaného spôsobu prípravy a
dobývania a odhadu súčasných cien služieb a zariadení. Náklady na vyťaženie
plochy o rozlohe 1 m2 sa pohybujú okolo 3,00 EUR.

11. Dotknutá obec
Obec Dunajská Lužná

12. Dotknutý samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj

13. Dotknuté orgány, resp. organizácie
Dotknutým orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas alebo
vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňujú povolenie činnosti.
Okresný úrad Senec
 odbor krízového riadenia
 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy so
sídlom v Bratislave
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Pezinok

14. Povoľujúci orgán
Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie
rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
Pre územné konanie - vydanie rozhodnutia o využití územia Obec Dunajská Lužná
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Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho priestoru – Obvodný banský úrad
Bratislava

15. Rezortné orgány
Rezortným orgánom je v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie je ústredný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí
navrhovaná činnosť.
Ministerstvo hospodárstva SR

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov
Závery z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
budú jedným z podkladov pre vydanie príslušných povolení.
Pre povolenie nového využívania územia sa vyžadujú nasledovné rozhodnutia:
 Rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b, ods. 3 písm. b) zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
 Povolenie banského úradu vydaného podľa §19 ods. 1 cit. zákona SNR č.
51/1988 Zb.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch presahujúce štátne
hranice
Nepredpokladá sa vplyv navrhovanej činnosti presahujúce štátne hranice.

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
Vplyvy činnosti boli hodnotené na ploche širšieho okolia hodnotenej činnosti –
dotknuté územie a na ploche užšieho okolia – záujmové územie.
Obec Dunajská Lužná leží na juhozápade Slovenska na Podunajskej rovine, ktorá je
časťou Podunajskej nížiny, najsuchšieho, najslnečnejšieho, najteplejšieho a zároveň
aj najveternejšieho miesta na Slovensku. Kataster obce je rovinatého charakteru,
keďže nadmorská výška sa pohybuje medzi 120 až 131m.n.m. (Dunajská Lužná,
2011) Administratívne spadá obec pod bývalý okres Senec, do Bratislavského
samosprávneho kraja, ktorý je jej najvyššou nadradenou územnou jednotkou.
Dunajská Lužná patrí do metropolitného územia aglomerácie Viedeň – Brno –
Bratislava – Győr.
Katastrom obce prechádza podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska
Žitnoostrovská rozvojová os druhého stupňa (Bratislava – Dunajská Streda).
Kataster obce má rozlohu 2695,29ha a susedí s deviatimi katastrami: Podunajské
Biskupice, Rovinka, Studené, Miloslavov, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Šamorín,
Hamuliakovo a Kalinkovo.
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1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane
území

chránených

Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia Slovenskej republiky patrí dotknuté územie do
Alpsko-himalájskej
sústavy,
podsústavy
Panónska
panva,
provincie
Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská
rovina, celku Podunajská pahorkatina a oddielu Trnavská pahorkatina (Mazúr, E.
Lukniš, in Atlas krajiny SR, 2002).
Z hľadiska geologických pomerov sa riešené územie nachádza v Podunajskej nížine
na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Reliéf je rovinatý s
minimálnymi sklonmi terénu. Geologická stavba širšieho okolia lokality je
výsledkom tektonického poklesávania neogénneho podložia a synsedimentárnym
vyplňovaním vznikajúcej panvy neogénnymi a následne kvartérnymi sedimentami
(Antal, J. a kol., 2003).
Katastrálne územie obce sa nachádza v západnej časti Podunajskej panve, konkrétne
v regionálnom podcelku - depresii Gabčíkovskej panve. Geologickú výplň
Podunajskej panvy tvoria rozlohovo najväčšie nivné sedimenty a splachy
holocénneho veku t. j. štrky, piesčité štrky, hlina a menšiu plochu zaberajú spraše a
sprašové hliny z obdobia pleistocénu (D. Vass a kol., 1988). Odlesnený rovinný
chotár tvoria treťohorné pestré íly, piesky a štrky s vrstvou štvrtohorných
dunajských uloženín.
Katastrálne územie rovinatého charakteru je súčasťou Podunajskej nížiny.
Nadmorská výška intravilánu obce sa pohybuje v rozmedzí 126 až 130 m.n.m.
(Kozová, a iní, 2011) . Väčšina územia katastra sa nachádza na vyvýšenej časti
Žitného ostrova na tzv. agradačnom vale, ktorý sa zvažuje na obe strany, a to
smerom k Dunaju i k Malému Dunaju. Ku dnešnej konfigurácii terénu riečnej siete a
morfológii krajiny prispel svojou činnosťou aj človek, predovšetkým výstavbou
hrádzí a kanálov
Ložisko sa nachádza v juhozápadnej časti Podunajskej roviny, je súčasťou
Gabčíkovskej panvy. Nadmorská výška v okolí ložiska dosahuje okolo 128 m.n.m.
Geologické pomery okolia ložiska
Ložisko Nové Košariská náleží do komplexu fluviálnych kvartérnych sedimentov
Podunajskej nížiny. Charakteristický je tak monocyklický, ako aj polycyklický vývoj
riečnych náplavov.
S monocyklickým vývojom sa stretávame hlavne u fluviálnych sedimentov
vedľajších prítokov Dunaja. S výrazným polycyklickým vývojom fluviálnych
sedimentov sa stretávame prakticky na celom území Žitného ostrova, v tom čísle aj
v predmetnej oblasti.
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Geodynamické javy
V hodnotenom území možno identifikovať viacero geodynamických javov
rôzneho rozsahu a rôznej intenzity prejavu. Ide predovšetkým o seizmicitu a
tektonické pohyby predmetného územia.
Územie katastra Dunajskej Lužnej patrí do oblasti s maximálnou zemetrasnosťou 7
M.C.C. Pravdepodobnosť zemetrasenia je raz za 80 rokov a pri výstavbe je potrebné
s touto skutočnosťou aj počíta.
Klimatické pomery
Podunajská rovina, na ktorej leží Dunajská Lužná, je najteplejšou oblasťou
Slovenska. Má najviac slnečného svitu a je aj najveternejšou oblasťou Slovenska.
Podľa pomeru množstva atmosférických zrážok a množstva vyparenej vody je
oblasť Podunajskej roviny najsuchšou na Slovensku. V jarných a letných mesiacoch
sa hodnoty výparu a zrážok vyrovnávajú, pripadne výpar presahuje množstvo
zrážok.
Vyskytujú sa miestne krátkodobé lejaky, ktoré sú síce výdatné, ale rýchlo vsakujú do
podložia, resp. Rýchlo odtekajú a územie trpí suchom, preto je potrebné
zavlažovanie. Priemerná ročná teplota v území predstavuje 9,8°C, ročný priemerný
úhrn zrážok je 550 mm (Kozová, a iní, 2011). Počas krátkodobých lejakov však
spadne za 24 hodín aj viac ako 70 mm zrážok. S týmito hodnotami je potrebné
počítať při zastavovaní väčších plôch. Počet dní so snehovou prikrývkou je malý.
Priemerný počet dní dosahuje okolo 35 dní za rok.
Hydrologické a hydrogeologické pomery
Hydrogeologické pomery územia sú veľmi jednoduché, ovplyvňované vodným
stavom Dunaja a Malého Dunaja a len čiastočne atmosférickými zrážkami. Hladina
podzemnej vody v blízkom štrkovisku sa pohybuje v priemere na úrovni 123,6 m
n.m.
Ložisko patrí do hydrogeologického rajónu Q 074 – kvartér medziriečia Podunajskej
roviny. Širšia oblasť je odvodňovaná Dunajom. Geologická stavba je predstavená
horninami neogénu a kvartérnym pokryvom . Najvrchnejšia časť kvartéru je
predstavená skrývkou, ktorú tvoria ornica, piesčité hliny, piesky, čiastočne aj slabo
zaílované piesky. V severnej časti ložiska nie sú vylúčené ani polohy rašeliny. Tak
ložisková časť, ako aj skrývka sa vyznačuje dobrou pôrovou priepustnosťou
a ložisko je prakticky aj kolektorom podzemných vôd. Hladina podzemných vôd sa
pohybuje v priemere na úrovni 123,6 m n.m. , ktorá je ovplyvňovaná hlavne
zrážkami v jesennom a zimnom období a vodným stavom Dunaja. Z režimných
pozorovaní vodných hladín je zistené, že spád maximálnej a minimálnej hladiny
podzemných vôd je prevažne v smere južnom, tzn. v smere takmer kolmom na
odvodňovacie kanály. Infiltračná oblasť sa nachádza severne od ložiska. Štrkopiesky
ako aj horniny skrývky sú charakteristické značnou prietočnosťou a priepustnosťou.
Podzemné vody
Z hydrogeologického hľadiska majú v predmetnom území najväčší význam
kvartérne štrkopiesčité sedimenty. Vytvárajú rozsiahlu nádrž podzemnej vody s
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voľnou hladinou, ktorá je dotovaná povrchovými tokom Dunaja, Malého Dunaja ako
aj svahovými vodami pritekajúcimi z oblasti Malých Karpát. Hladina podzemnej
vody sa nachádza približne v hĺbke 5,0 m pod terénom. Nivné sedimenty
Dunaja tu tvoria mocnú vrstvu prevažne štrkov a pieskov. Ich podložie tvoria
pliocénne vrstvy ílov, ílovitých pieskov a drobných štrkov. V kvartérnych
uloženinách Dunaja sú celkove dobré podmienky pre vytváranie značných
zásob podzemných vôd.
Povrchové vody
Záujmové územie patrí hydrograficky do hlavného povodia Dunaja, ktorý
odvodňuje predmetnú lokalitu.
Najvyššie vodnosti sú viazané na topenie snehov a pripadajú na mesiace
február až apríl, pričom najvyššia hodnota priemerného mesačného prietoku je
viazaná na mesiac marec. Najnižšia hodnota priemerného mesačného prietoku
sa viaže na september. Podružne zvýšenia vodnosti v priebehu leta, koncom
jesene a začiatkom zimy vznikajú v dôsledku výdatných búrok a dažďov..
Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie zaviazala plniť požiadavky
spoločenstva v oblasti ochrany, využívania, hodnotenia a monitorovania stavu
vôd zastrešené rámcovým dokumentom známym pod názvom Rámcová
smernica o vode – RSV (Water Framework Directive 2000/60/EC). Rámcová
smernica bola transponovaná do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a vyhlášky č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení
vodného zákona. Do nového zákona boli premietnuté aj jednotlivé princípy z
príslušných smerníc EÚ.
Ide najmä o:
 všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo
závislých ekosystémov v krajine,
 účelné a hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
 manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
 znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,
 definuje citlivé a zraniteľné oblasti a uvádza kritéria na ich identifikáciu.
Vodné plochy
V katastrálnom území obce Dunajská Lužná sa nachádzajú dve vodné plochy
umelých jazier, ktoré vznikli ťažením štrku a piesku priesakového kanála vodného
diela Gabčíkovo. V minulosti sem patrili aj vodné plochy dunajských ramien, ktoré
po vybudovaní novej ochrannej hrádze Bratislava – Hamuliakovo v rámci VD
Gabčíkovo a po klesnutí hladiny podzemnej vody vyschli. Katastrom obce netečie
žiaden vodný tok, len malý výbežok katastra obce v dĺžke asi 250 m prelína
priesakový kanál vodného diela Gabčíkova.
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Štrkové jazero na severe katastrálneho územia v časti Nové Košariská je v
súčasnosti v pôvodnom stave po bagrovaní, čiastočne upravené sú časti, kde boli
vykonané terénne úpravy.
Druhá menšia plocha Piesková jama je v katastrálnom území Jánošíková, západne od
Dunajskej Lužnej. Má plochu asi 2,2 ha a je tiež v neupravenom stave. Táto vodná
plocha je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve a vlastník tam plánuje vybudovať
chovný rybník. Vyschnuté rameno Dunaja zasahuje okraj obce Dunajská Lužná a
svojou polohou je vymedzené medzi starou protipovodňovou dunajskou hrádzou
vedenou pozdĺž obcí: Podunajské Biskupice (MČ Bratislavy), Rovinka, Dunajská
Lužná, Kalinkovo a Hamuliakovo a ľavostrannou hrádzou Hrušovskej zdrže vodného
diela Gabčíkovo.
Geotermálne vody
Územie katastra obce leží na okraji centrálnej depresie Podunajskej nížiny,
siahajúcej až po Komárno. Geotermálnymi vrtmi rádovo 0,1 až 1 km hlbokými
možno získať termálnu vodu niekoľko desiatok stupňov Celzia, v množstve do
niekoľko l/s, až desiatok l/s, o rozličnej koncentrácii minerálnych solí, v závislosti
na hĺbke, konštrukcii a umiestnení vrtu. Geotermálne vrty zatiaľ neboli zrealizované.
Vodohospodársky chránené územia
Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov
V roku 1978 bolo územie vyhlásené za chránenú vodohospodársku oblasť
prirodzenej akumulácie vôd (CHVO) Žitný ostrov podľa NV SSR č. 46/1978 Zb.
v znení neskorších predpisov. Zároveň je súčasťou citlivej a zraniteľnej oblasti vôd
v zmysle nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a
zraniteľné oblasti. Všetky činnosti v tomto území sú limitované uvedeným
nariadením a riadené orgánmi štátnej správy s cieľom ochrany tejto unikátnej
akumulácie podzemných vôd. Zákon MŽP SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v §33, ods. 1) uvádza, že citlivé oblasti sú
vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku
zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality vôd. Za zraniteľné
oblasti sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky využívané v katastrálnych
územiach obcí, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č.1 nariadenia vlády. V tomto
zmysle za zraniteľnú oblasť možno označiť takmer celú oblasť juho-západného
Slovenska. V CHVO je potrebné vytvárať priaznivé podmienky pre tvorbu a
zachovanie zdrojov podzemných a povrchových vôd a zabezpečovať všestrannú
ochranu týchto vôd. Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov má plochu
takmer 1 400 km2 , čo však predstavuje asi 20 % z celkovej plochy (asi 7 tisíc km2 )
všetkých CHVO na Slovensku. Na jej území sa nachádzajú najväčšie zásoby pitnej
vody zo zdrojov podzemnej vody v Európe.
Pôda
Charakter pôdnych pomerov Podunajskej nížiny je určovaný vývojom klimatických
podmienok, dlhodobými zmenami hladín podzemných vôd, zrážkami, zrnitostným
zložením pôdy a sedimentov v zóne aerácie. Zloženie sedimentov od povrchu k
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hladine podzemnej vody modifikuje miestny vodný a vlhkostný režim aj pri
rovnakej hĺbke hladiny podzemnej vody. Nezanedbateľnú úlohu má pritom
technológia poľnohospodárskeho obrábania pôdy, prípravy pôdy pre vysádzanie
lesa ako aj používanie závlah a simulovaných záplav. Riadenie vodného režimu je
možné využiť ako opatrenie na zamedzenie vplyvu trendov dlhodobých i
krátkodobých klimatických zmien (Mucha, 2004).
Odlesnenú krajinu tvoria mladšie treťohorné pestré íly, piesky a štrky s mocnou
vrstvou riečnych usadenín. V chotári sa nachádzajú černozemné a nivné pôdy
(Ducková, a iní, 2004). Z pohľadu (indexu) poľnohospodárskeho potenciálu sa pôdy
na území obce radia do 3. triedy, teda medzi pôdy s najvyšším poľnohospodárskym
potenciálom. Väčšina pôd je relatívne čistá (92,91%), zvyšok radíme medzi 35
nekontaminované, resp. mierne kontaminované (7,09%). Podľa Atlasu krajiny SR je
99,5% poľnohospodárskych pôd na území obce do 1. triedy so slabou vodnou
eróziou (pozn. celkovo štyri triedy, pričom 4. trieda predstavuje veľmi silnú až
extrémnu erózia) a 95,12% pôd nie je dotknutá veternou eróziou (zvyšné 4,88%
predstavuje 1. trieda, znamenajúca strednú veternú eróziu poľnohospodárskej
pôdy) (Atlas krajiny SR, 2002).
Z celkových štyroch kategórii bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) sú
v katastrálnom území obce zastúpené tri kategórie. Treba však dodať, že uvedené
údaje sa vzťahujú k roku 2002, odkedy v obci prebehla pomerne rozsiahla výstavba
a i keď sa neočakáva výrazná zmena kvality pôd, vzájomný pomer jednotlivých tried
podľa uvedenej klasifikácie sa zmenil.
Z pohľadu štruktúry pôdneho fondu tvorí 85,28% poľnohospodárska pôda, z ktorej
až 81,59% predstavuje orná pôda, 2,31% záhrady, 1,03% ovocné sady a 0,34%
trvalé trávne porasty. V rámci nepoľnohospodárskej pôdy 6,21% predstavujú
zastavané plochy, 1,91% plochy lesov, 0,18% vodné plochy a 6,39% tvoria ostané
plochy (ŠÚ SR).
Flóra a fauna
Z hľadiska fytogeografického členenia územia Slovenska patrí sledovaná časť
územia do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej
flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina.
Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných klimatických,
pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby
vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal.
Potenciálnu vegetáciu sledovaného územia predstavujú lužné lesy vŕbovo-topoľové
(mäkké lužné lesy), dubovo lužné jaseniny (prechodné lužné lesy) a lužné lesy
nížinné (jaseňovo-brestovo-dubové lesy – tvrdé lužné lesy).
Obec patrí medzi územia s najnižšou lesnatosťou krajiny na Slovensku, lesné
porasty sú sústredené najmä v južnej a juhozápadnej časti katastrálneho územia
obce pozdĺž vyschnutého starého dunajského ramena. Ide predovšetkým o
spoločenstvá lužných lesov, typu tvrdého a prechodného luhu.
Z pohľadu drevinového zloženia tvoria prevládajúcu drevinovú skladbu topoľ sivý,
vŕba biela, jaseň štíhly, brest poľný. V závislosti od hydrologických podmienok
pozdĺž Dunaja sa na pomerne malom území vyskytujú spoločenstvá lesné, vodné,
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mokraďné, lúčne a suchomilné. Na území sa teda vyskytujú v závislosti od výšky
hladiny podzemnej vody a záplavového režimu spoločenstvá vŕbových jelšín (mäkké
luhy na najvlhších stanovištiach), dubových jasenín a brestových jasenín s topoľom
(prechodné luhy), brestových jasenín s hrabom (tvrdé luhy na suchších
stanovištiach) a drieňových dúbrav (na najsuchších štrkových pôdach na ostrove
Kopáč). V oblasti ramennej sústavy Dunaja prevládajú v súčasnosti stanovištia,
zodpovedajúce prechodným luhom. (Kozová, a iní, 2011). Vegetácia priľahlých
lužných ekosystémov je viazaná na hydropedologické podmienky vytvorené riekou
Dunaj. Ide o veľmi dynamickú a ekologicky hodnotnú vegetáciu, ktorá sa v
porovnaní s klimazonálnymi typmi rastlinstva dokáže prispôsobiť meniacim sa
podmienkam vodného režimu v priebehu relatívne krátkeho obdobia a následne
vytvoriť stabilné ekosystémy. Napriamenie rieky a výstavba ochranných hrádzí
podstatne zasiahli do pôvodného režimu vôd Dunaja a spôsobili preformovanie sa
rastlinstva v tejto oblasti a teda aj v k.ú.
Dunajská Lužná, keďže po výstavbe VD Gabčíkovo ramená Dunaja aj na území obce
zanikli (Šomšák, a iní, 1995). Nízka lesnatosť v území je spôsobená sceľovaním
pozemkov, výrubom remíz a solitérov, ale aj nesprávnym hospodárením
veľkovýroby v minulosti, keď došlo k likvidácií pôvodných lesných spoločenstiev
ako i zmene ich druhovej skladby (druhovo chudobné a málo kvalitné porasty).
Plochy lesov tak zaberajú len 1,91% z celkovej plochy katastrálneho územia obce,
trvalé trávne porasty len 0,34% (2695,29 ha) (ŠÚ SR, 2013).
Fauna Žitného ostrova je veľmi rozmanitá. S výstavbou vodného diela Gabčíkovo
zmizli tisíce hektárov lužného lesa a ramenných systémov. Jednalo sa o veľký zásah
do ekosystému, keďže sa utlmil pôvodný režim záplav. Spolu s vybudovaním bariér
pre ryby, zanikli obrovské neresiská a výrazne poklesol počet rýb celkovo. Vody
Dunaja a jeho ramien stále obývajú rozmanité druhy napr. Zubáč obyčajný, zubáč
volžský, sumec sivý, karas obyčajný, blatniak, slnečnica a ešte mnohé ďalšie. Na
území CHVO Dunajské Luhy, ktorá podobne ako CHKO Dunajské Luhy zasahuje aj do
katastra obce, sa pravidelne počas migrácie vyskytuje viac ako 20 000 a počas
zimovania viac ako 70 000 jedincov vodných druhov vtákov V revíri Poľovníckej
spoločnosti Pridunajsko sú rozšírené nasledovné druhy zvery: jelenia, srnčia,
diviačia, líška, jazvec, kuna lesná a skalná, zajac poľný, králik divý, bažant poľovný,
jarabica poľná, kačica a hus divá a množstvo iných. Vládnucim prvkom živočíšstva je
však vodné vtáctvo. Sú tu rôzne druhy kačíc, labutí (najmä labuť spevavá), čajok, ale
aj orliak morský, volavka popolavá, beluša veľká, bocian, kormorány a iné (Kozová, a
iní, 2011).

2. Krajina, scenéria, ochrana, stabilita
Štruktúra krajiny
Dotknuté územie, ktoré je súčasťou Žitného ostrova nachádzajúceho sa medzi
tokom Dunaja a Malého Dunaja, sa vyznačuje jednotvárnym rovinatým reliéfom, s
nepatrným výškovým rozčlenením - deniveláciou, ktorá nepresahuje 2 - 5 m na
jednotku plochy. Na formovaní jeho reliéfu sa v hlavnej miere podieľali fluviálno -
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akumulačné procesy, najmä agradácia, súvisiaca so stratou transportnej schopnosti
Dunaja.
V krajinnej štruktúre dominujú zastavané plochy s rôznym funkčným využitím.
Súčasná krajinná štruktúra je tvorená súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil,
čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novovytvoril ako umelé prvky krajiny. Typ
súčasnej krajiny je poľnohospodársky, so sústredenými vidieckymi sídlami. Ide o
nížinnú rovinnú oráčinovú krajinu.
Výraznou dominantou v území je tok Dunaja a jeho brehové porasty so
stromovou a krovinnou vegetáciou, ktorá na hranici katastra smerom k Dunaju
prechádza do zvyškov lužných lesov.
Scenéria krajiny
Hodnotu estetického pôsobenia krajinného obrazu, ktorý je prejavom krajinnej
štruktúry nie je možné kvantifikovať, môžeme ho posúdiť len kvalitatívne
(stupeň pozitívnych zážitkov človeka pri pobyte človeka v krajine). V zásade je
potrebné povedať, že posudzovanie nárokov na estetickú kvalitu okolitej krajiny
úzko súvisí so stupňom kultúrnej vyspelosti ľudí vytvárajúcich určitú etnickú
jednotku, ako i jej materiálneho zabezpečenia.
Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny
môžeme považovať osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob využitia územia,
zastúpenie prírodných prvkov, hlavne lesných a NSKV, komunikácie, energovody a
pod. 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 dotknutom území možno považovať všetky typy
vegetácie – NSKV, sprievodné porasty vodných tokov, vodné plochy a pod.
Negatívnymi prvkami scenérie sú najmä prvky technickej a dopravnej
infraštruktúry. Z estetickej stránky treba poznamenať, že bezprostredne dotknuté
územie je značne znehodnotené výskytom ošarpaných polorozpadnutých búd z
rôzneho materiálu, neupravených domov a rôznorodej vegetácie.
Stabilita krajiny
Územie Žitného ostrova je v porovnaní s pôvodným stavom úplne zmenené,
zastúpenie pôvodných prvkov je minimálne.
Ochrana prírody
Ochranu prírody a krajiny na Slovensku upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR c. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon c. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov. Tieto zákonné dokumenty legislatívnou formou prispievajú k
zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utváraniu podmienok
na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie
a udržanie ekologickej stability. Vymedzujú všeobecnú a osobitnú ochranu prírody a
krajiny a v rámci osobitnej ochrany potom územnú ochranu, druhovú ochranu
chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených
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skamenelín a ochranu drevín. Územné časti vysokej biologickej a ekologickej
hodnoty boli z hľadiska zachovalosti alebo ohrozenosti biotopov vyhlásené za
chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo podliehajú osobitnej
ochrane.
Do katastrálneho územia zasahujú alebo sa v ňom nachádzajú územia, ktoré sú
predmetom zvýšeného stupňa ochrany prírody a krajiny (DMProjekt, s.r.o., 2008):
 Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy (vyhl. č. 81/1998 Z. z. zo
dňa 3.3.1998, platné od 1.5.1998) – na hranici riešeného územia v k. ú. Nové
Košariská, juhozápadný cíp katastra sa nachádza už v CHKO, do CHKO patrí
rBC Topoľové hony.
 Chránené územie európskeho významu (CHÚEV) 82. Biskupské Luhy
SKUEV0295 – nachádza sa na hranici riešeného územia v k. ú. Nové
Košariská na parc. č. 2756, 2765-časť, 2766, 2775.
 Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Dunajské Luhy SKCHVÚ007 – nachádza sa
na hranici riešeného územia v k. ú. Nové Košariská na parc. č. 2756, 2765,
2766, 2775.
 Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Žitný ostrov – celé riešené
územie patrí do CHVO Žitný ostrov v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách
Na území obce sa takisto nachádzajú aj dva chránené stromy, konkrétne:
 Chránený strom (CHS) Dub letný v Dunajskej Lužnej S 481 (Quercus robur vyhl. Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Bratislave č. 6/2002
z 21.10.2002) – v k. ú. Jánošíková na parc. č. 99/1 a 103/1
 Chránený strom (CHS) Novolipnický platan S 233 (platan javorolistý –
platanus hispanica Munchh. - vyhl. Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského
úradu v Bratislave č. 1/1996 z 12.11.1996) – v k. ú. Nová Lipnica na dvore
rodinného domu č. d. 356
Medzinárodné dohovory
V rámci medzinárodných dohovorov platí na území Slovenska niekoľko významných
zmlúv a dohovorov, ktoré majú za cieľ výraznejšie chrániť svetové dedičstvo na
Zemi. Podľa nich sú vyčlenené chránené územia a lokality, ktoré nie sú kategóriou
chráneného územia podľa zákona č. 543/2002 Z. z., ale tvoria významnú základňu
pre rozvoj vedy a prezentácie ochrany prírody v zahraničí. Tieto územia môžu však
patriť do národnej sústavy chránených území, alebo do navrhovanej európskej
súvislej sústavy chránených území NATURA 2000. Sieť sústavy NATURA 2000
predstavuje súvislú európsku ekologickú siet chránených území na ochranu
prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
významných pre ES. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území – osobitné
územia ochrany (Special Areas of Conservation, SACs) vyhlasované na základe
Smernice o biotopoch a osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPAs)
vyhlasované na základe Smernice o vtákoch.
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Cieľom súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000) je zabezpečiť
ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne
žijúcich živočíchov a ochranu prírodných biotopov, zachovať priaznivý stav
biotopov a druhov európskeho významu ako prírodného dedičstva.
V zmysle Smernice o biotopoch bol na Slovensku spracovaný Národný zoznam
území európskeho významu. Výnosom Ministerstva životného prostredia SR č.
3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 bol vydaný národný zoznam území európskeho
významu, ktorým MŽP SR podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona
č. 525/2003 Z.z. ustanovuje Národný zoznam, ktorý obsahuje názov lokality
navrhovaného územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa
lokalita nachádza, výmeru lokality, stupeň územnej ochrany navrhovaného územia
európskeho významu, vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany
a odôvodnenie návrhu ochrany. Tento výnos nadobudol účinnosť 1.augusta 2004 a
bol uverejnený vo Vestníku MŽP SR, ročník 12, čiastka 3 z roku 2004.
Dôležitým z hľadiska ochrany vodného vtáctva je Dohovor o mokradiach majúcich
medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský
dohovor). V rámci Ramsarského Dohovoru o mokradiach sa členské krajiny
zaviazali chrániť mokrade a na svojom území vypracovať a realizovať opatrenia vo
vzťahu k existujúcim mokradiam. Mokrade sú biotopy, ktorých existencia je
podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a
vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi.
Medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná
hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká
voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže.
Na území okresu Senec sa nachádzajú 2 mokrade medzinárodného významu Šúr a
Dunajské luhy (Ramsarské lokality), 1 mokraď národného významu Hrušovská
nádrž a 9 mokradí lokálneho významu – Jazero Ivanka, Štrkovisko pri Hrubom Šúri,
Štrkovisko pri Miloslavove, Jazero Kalinkovo, Birkli- lužný les, Mŕtve rameno Čiernej
vody, Vodná plocha Malý Biel, Vodná plocha pri Martine, Mokraď Veľký Biel, tzn.
celkom 12 mokradí. Na katastrálnom území Ivanka pri Dunaji zasahuje jedna
mokraď lokálneho významu – Jazero Ivanka
Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) tvorí celopriestorovú štruktúru
navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov. Ide teda o ekologickú sieť
v krajinnom prostredí, ktorá zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky
hodnotným segmentom v území. Tento systém pozostáva z biocentier, biokoridorov
a interakčných prvkov lokálneho, regionálneho či nadregionálneho významu. Prvky
ÚSES teda predstavujú také časti krajiny, v ktorých plošne prevládajú ekosystémy
s relatívne vyššou vnútornou ekologickou stabilitou a majú väčšiu trvácnosť.
Ekologickú stabilitu v krajine možno zabezpečiť najmä ekostabilizačnými
opatreniami – agrotechnickými, agromelioračnými či agrochemickými.
Prvky MÚSES (miestny ÚSES) regionálneho až nadregionálneho významu tvoriace
takúto ekologickú sieť najmä v katastrálnom území obce sú prevzaté z RÚSES
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(regionálny ÚSES) v rámci územnoplánovacej dokumentácie Územný plán VÚC
Bratislavského samosprávneho kraja.
Územný plán tak odporúča rešpektovať navrhované prvky RÚSES a MÚSES:
 rBC30 (pôvodne v MÚSES č. 5) – regionálne biocentrum Kalinkovo – Okrúhle
 rBKXVI – regionálny biokoridor Dunaj – Malý Dunaj
 mBC1 (pôvodne č. 4) – miestne biocentrum v lokalite Kamenný pasienok
 mBC2 (pôvodne č. 6) – miestne biocentrum v lokalite Les
 mBC3 (pôvodne č. 7) – miestne biocentrum v lokalite Prípor
 mBC4 (pôvodne č. 3) – skupina stromovej a krovinnej vegetácie, súčasť
regionálneho biokoridoru
 mBK – miestne biokoridory.
Územný plán obce Dunajská Lužná ďalej odporúča uplatniť navrhované
ekostabilizačné prvky MÚSES (DMProjekt, s.r.o., 2008):
 interakčný prvok líniový – aleje, vetrolamy a sprievodná zeleň vodných tokov
a komunikácií
 interakčný prvok plošný – menšie plochy verejnej zelene (cintorín, zeleň pri
kostole), vodné plochy s brehovými porastmi, plochy NDV (nelesnej
drevinovej vegetácie) v poľnohospodárskej krajine
 plošná nelesná drevinová vegetácia NDV
 líniová zeleň pôdoochranná – líniová zeleň v poľnohospodársky obrábanej
pôde
 izolačná zeleň.

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické
hodnoty územia
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa nachádza v západnej a juhozápadnej
časti SR, zaberá územie 2053 km2 a svojou rozlohou je najmenším krajom SR.
Územnú a sídelnú štruktúru BSK tvorí 73 obcí, 6 miest (Malacky, Stupava, Svätý
Jur, Pezinok, Modra, Senec) a hlavné mesto SR (Bratislava). Hrebeň Malých Karpát
rozdeľuje BSK na dve geografické oblasti:
• severná - okres Malacky (26 obcí),
• východná - okresy Pezinok (17 obcí) a Senec (30 obcí).
BSK má 603 699 obyvateľov. Na celkovom počte obyvateľov SR sa tak Bratislavský
kraj podieľal 11,2 %. Počet mestského obyvateľstva predstavuje 501 970. Vývoj
obyvateľstva v Bratislavskom kraji, rovnako ako na celom území SR v rokoch
1996-2000, potvrdil tendencie spomaľovania reprodukcie obyvateľstva. Celkový
prírastok obyvateľstva za spomínané obdobie sa vyznačoval výrazným nárastom
prirodzeného úbytku obyvateľov, v absolútnom vyjadrení – 3 982 obyvateľov. Na
vývoji celkového počtu obyvateľov kraja v rokoch 1996 až 2000 významne
participovalo dosídľovanie obyvateľov do územia, kde celkový migračný prírastok
predstavoval 2 741 obyvateľov.
Obec Dunajská Lužná leží na juhozápade Slovenska na Podunajskej rovine, ktorá je
časťou Podunajskej nížiny, najsuchšieho, najslnečnejšieho, najteplejšieho a zároveň
aj najveternejšieho miesta na Slovensku. Kataster obce je rovinatého charakteru,
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keďže nadmorská výška sa pohybuje medzi 120 až 131m.n.m. (Dunajská Lužná,
2011) Administratívne spadá obec pod bývalý okres Senec, do Bratislavského
samosprávneho kraja, ktorý je jej najvyššou nadradenou územnou jednotkou.
Dunajská Lužná patrí do metropolitného územia aglomerácie Viedeň – Brno –
Bratislava – Győr.
Katastrom obce prechádza podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska
Žitnoostrovská rozvojová os druhého stupňa (Bratislava – Dunajská Streda).
Kataster obce má rozlohu 2695,29ha a susedí s deviatimi katastrami: Podunajské
Biskupice, Rovinka, Studené, Miloslavov, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Šamorín,
Hamuliakovo a Kalinkovo.
Demografická charakteristika
K 1.4.2014 bolo v Dunajskej Lužnej evidovaných 5456 oficiálne prihlásených
obyvateľov. Počet obyvateľov od roku 2001 konštantne stúpa (väčšinou
prisťahovaním) a v súčasnosti patrí Dunajská Lužná medzi najväčšie obce na
Slovensku. Môžeme predpokladať, že ďalších približne 1500 obyvateľov býva v
Dunajskej Lužnej, ale nie je tu prihlásených k trvalému pobytu. Hlavným z dôvodov
nárastu obyvateľstva je možnosť požívania výhod života na vidieku a zároveň
blízkosti hlavného mesta. Celkový prírastok obyvateľstva v Dunajskej Lužnej je za
posledné roky neustále pozitívneho charakteru.
Dunajská Lužná sa už v minulosti skladala najmä z troch národností – slovenskej,
maďarskej a nemeckej. Po 2. svetovej vojne sa prisťahovalo množstvo slovenských
obyvateľov, vďaka čomu táto národnosť získala množstevnú prevahu.
V obci aj dnes žije najmä maďarská, rómska, ale aj iné menšiny. V obci je 59,08%
obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania a nachádza sa tu katolícky kostol,
kaplnky, fara aj domov rádových sestier. Táto komunita sa živo zúčastňuje
verejného života obce, prevádzkuje materskú školu, ako aj voľno časové centrum a
organizuje množstvo aktivít pre všetky vekové kategórie. Z cirkví má druhé
najväčšie zastúpenie evanjelická cirkev s 6,72%, ktorá tiež žije bohatým verejným
životom.
Infraštruktúra, občianska a technická vybavenosť, rekreácia
Obec je kvalitne vybavená množstvom služieb a zariadení. Nachádza sa tu materská
škola, základná škola, základná umelecká škola.
Obec zabezpečuje v rámci svojich kompetencií sociálne služby pre svojich
obyvateľov: - základné sociálne poradenstvo, opatrovateľskú službu v domácom
prostredí, denný pobyt pre seniorov v dennom stacionári (v časti Nová Lipnica),
poskytovanie a rozvoz stravy pre seniorov, pre osamelých seniorov, resp. Pre
imobilných. Nachádza sa tu aj Charitný dom pre rehoľné sestry, v ktorom je
zriadený Konvent blahoslavenej Imeldy s kapacitou 80 miest (Nové Košariská).
V roku 2013 bolo otvorené novopostavené Zdravotno-relaxačné centrum (ZRC),
ktoré výrazne prispelo ku zlepšeniu kvality zdravotníckych služieb. Je to neštátne
zdravotnícke zariadenie, zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť preň občanov
Dunajskej Lužnej, ale aj okolitých obcí.
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V katastrálnom území Dunajskej Lužnej sa nachádzajú tri rôzne dopravné systémy a
to: cestná doprava, železničná doprava a cyklistická doprava. Obec má vybudovaný
vlastný zdroj pitnej vody- vet HDL- 3 o hĺbke 86 metrov a výdatnosti 23,8
litra za sekundu, ktorý bol však z nadlimitného zhoršenia kvality podzemných vôd
vyradený z prevádzky.
Zásobovanie pitnou vodou je riešené diaľkovodom Šamorín – Bernolákovo –
Podunajské Biskupice, který je zásobovaný vodou z vodárenského zdroja Šamorín
(zdokumentovaná kapacita 3400 l/s), (Trančíková, a iní, 2012).
Obec Dunajská Lužná má vybudovaný kanalizačný systém splaškovej kanalizácie,
ktorá je v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS a.s.). Len malá časť
obce v lokalite Jánošíková má vybudovanú jednotnú stokovú sieť. Stoková sieť je DN
300 a DN 400 a výtlačné potrubie z ČS DN 150. V obci Dunajská Lužná na trase,
ktorá je v prevádzke BSK sú situované 3 prečerpávacie stanice. Všetky splaškové
vody z obcí Rovinka, Miloslavov a Dunajská Lužná sú sústredené v ČS 10, ktorá je
situovaná na konci Dunajskej Lužnej smerom do Kalinkova.
Obec Dunajská Lužná a jej kataster sú zásobované elektrickou energiou pomocou
vonkajšieho vedenia VN- 22 kV č. 228 z transformovne 400/110/22 kV- Podunajské
Biskupice. Obec je zásobovaná zemným plynom /ZP/ z VTL plynovodu DN300 PN40
Bratislava- Komárno.
Obec ponúka široké spektrum možností športového vyžitia. Okrem toho má obec aj
veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie. V lete sú na rekreáciu
domácimi, ale aj návštevníkmi z Bratislavy a okolitých obcí, využívané umelé
štrkoviská v Rovinke a miestnej časti Nové Košariská. Kvôli rýchlej a rozsiahlej
výstavbe v okolí jazier, je v súčasnosti bezproblémový prístup k vodnej ploche v k.ú.
Nové Košariská už len zo severozápadnej strany a od reštaurácie na južnej strane
(kde je však súkromná spoplatnená pláž). Na brehu jazera sa nachádzajú služby
základnej vybavenosti ako bufety, reštaurácia, požičovňa vodných bicyklov, beach
volejbalové ihrisko a v blízkosti je aj parkovisko. Parkovisko je spoplatnené,
neupravené a najmä v suchom období prašné. Množstvo áut parkuje aj popri oboch
okrajoch cesty č. III/0632, ktorá je spojnicou Dunajskej Lužnej s okolitými obcami,
ako aj s okresným mestom Senec. Najmä v letných mesiacoch sa v okolí jazier,
práve na spomínanej ceste, tvoria v poobedných hodinách zápchy trvajúce aj
niekoľko desiatok minút.
Prístup k vode a brehy jazera celkovo sú v neupravenom stave a pravdepodobne nie
sú schopné z dlhodobého hľadiska znášať tak veľký nápor návštevníkov ako v
súčasnosti.
Pre obyvateľov a návštevníkov obce ponúka prierez prírodou, históriou, ale aj
súčasnosťou obce náučný chodník Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti
obce Dunajská Lužná, ktorý sa vinie takmer celým intravilánom Dunajskej Lužnej.
História obce a ochrana kultúrneho dedičstva
Najstaršie písomné doklady o existencií osídlenia na území obce Dunajská Lužná sú
z 13.storočia z roku 1230. Obec vznikla 1. Januára 1974 zlúčením troch
samostatných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice. Každá z týchto
obcí mala v priebehu svojej histórie slovenské i maďarské pomenovanie. Slovenské
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názvy tieto obce dostali, keď sa do nich nasťahovali po roku 1945 obyvatelia z
Veľkej Lipnice na Orave, v súčasnosti patriacej Poľsku. Rozsiahly archeologický
výskum v ostatných desaťročiach dokázal, že územie obce bolo osídlené od
mladšej doby kamennej (3000 – 1900 predn. l.).
Miestna časť Jánošíková
Obec Jánošíková sa spomína v roku 1258 (Dyenis). Prešla z majetku hradu
Bratislava do vlastníctva kláštora benediktínov na Hore sv. Martina (Pannonhalma).
Koncom 18.storočia patrila náboženskej základine. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom. Po druhej svetovej vojne bolo nemecké obyvateľstvo zväčša
vysídlené. Kostol Povýšenia sv. kríža, pôvodne sv. Bartolomeja apoštola,
pochádza z roku 1797. (Šüle, 2005)
Miestna časť Nová Lipnica
Obec Nová Lipnica sa spomína v roku 1230 (Torch). Patrila hradu Bratislava,
neskôr vystriedala viacerých majiteľov. Od 16.storočia patrila časť obce panstvu
Malinovo(Eberhard), časť panstvu Svätý Jur. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom. V rokoch 1683 -1720 značne utrpeli tureckými nájazdmi a
stavovskými povstaniami. V 1.polovici 18.storočia dosídlili obec kolonisti z
Korutánska, ale nemecké obyvateľstvo do tejto oblasti prišlo z alpských krajín už v
13.storočí. (Šüle, 2005)
Miestna časť Nové Košariská
Obec Nové Košariská sa písomne uvádza v roku 1258 (Mysser). Patrila hradu
Bratislava. Od roku 1293 patrila jej časť bratislavskému richtárovi Herculinovi a od
roku 1349 richtárovi Jakubovi. V 16.storočí pripadla časť obce panstvu Malinovo
(Eberhard) a časť panstvu Svätý Jur. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a
aj ich zdecimovali turecké nájazdy a stavovské povstania. V prvej polovici 18.
storočia sa tu usadili kolonisti z Korutánska. Po 2.svetovej vojne bolo nemecké
obyvatelstvo zväčša vysídlené. Kostol sv. Martina, pôvodne gotický bol prestavaný v
barokovom štýle okolo roku 1730.
V obci sa nachádza niekoľko objektov, zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok:
 Evanjelický kostol v miestnej časti Nové Košariská z roku 1814
 Hornožitnoostrovská protipovodňová hrádza z konca 19. Storočí
 Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža v časti Jánošíková z roku 1797
 Rímsko-katolícky kostolík sv. Martina z 13. storočia v časti Nové Košariská
Ďalšie pamiatky a hodnotné objekty v obci sú:
 Bývalý kláštor sestier sv. Kríža z roku 1908, dnešná cirkevná MŠ
 Drevená socha Blahoslavenej Panny Márie alebo aj Madona Žitného ostrova,
ktorá pochádza z 12 – 13. Storočí
 Kaplnka na pamiatku ústupu cholery na Orechovej ulici v Jánošíkovej
 Kaplnka pomáhajúcej Panny Márie na križovatke Hlavnej a Jánošíkovskej
ulice
 Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého na konci Jánošíkovskej ulice
 Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej v Nových Košariskách
Strana
25

Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská
Zámer činnosti - 2018






Lurdská jaskyňa pri rímsko-katolíckom kostole z roku 1928
Neogotická zvonica v Novej Lipnici z roku 1864
Pamätník M.R. Štefánika pred evanjelickým kostolom
Rezbárska galéria v parku na Jánošíkovskej ulici
Svoradov dvor – bývalé hospodárske zázemie internátu z 1926-1930

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
Životné prostredie je otázkou vzťahov medzi ľudským životom a celkovo
ponímaným okolím. Takto definovaný hlavný funkčný vzťah je vzťahom
vyššieho rádu – životného prostredia človeka. Kvalita životného prostredia je
ohrozovaná a znehodnocovaná pôsobením negatívnych javov, charakteru
stresových faktorov. Za stresové faktory sa považujú tie ľudské aktivity, ktoré
ohrozujú existenciu a kvalitu jednotlivých krajinotvorných zložiek. V hodnotenom
území sa sledovali najintenzívnejšie pôsobiace stresové faktory, a to primárne i
sekundárne.
Za primárne stresové faktory sa považujú umelé, alebo poloprirodzené prvky v
krajine, ktoré sú zväčša pôvodcom stresu. Patria sem všetky hmotné
antropogénne prvky územia slúžiace na výrobno-skladovacie, dopravné, obytnorekreačné, vodohospodárske, poľnohospodárske a energetické účely. Ich
negatívny vplyv sa prejavuje predovšetkým plošným záberom prírodných
ekosystémov a následnou antropizáciou územia.
Z aspektu životného prostredia sa prejavujú tieto stresové faktory zmenou
kvality priestorovej štruktúry katastrálneho územia, ako i narušením stability a
estetiky krajiny. Z tohto aspektu vidno, že najhoršiu kvalitu priestorovej
štruktúry majú mestské sídla regiónu s vysokým stupňom antropizácie územia
v dôsledku veľkej koncentrácie socioekonomických aktivít na ich území .
Stav kvality životného prostredia je podmieňovaný dlhodobo pretrvávajúcou
exploatáciou prírodných zdrojov, pomerne významným znečisťovaním ovzdušia,
vody a pôdy. Do prostredia sa v dôsledku nedomyslených socio-ekonomických
aktivít dostávajú mnohé cudzorodé látky, ktoré prenikajú potravinového reťazca.
To má nepriaznivý vplyv na vek a zdravie ľudí, ako aj na genofond hospodársky
významných i voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov i na ekosystémy.
Územie SR je rozdelené do 5 kategórií environmentálnej kvality. Porovnaním stavu
počas piatich rokov 2010 – 2015 a stavu v roku 2016, došlo k miernemu nárastu
regiónov s nenarušeným prostredím cca o 2,3 %. Uvedený nárast regiónov s
nenarušeným prostredím vznikol realizáciou opatrení do životného prostredia
pridelenými dotáciami regiónom z Operačného programu Životné prostredie
v rokoch 2010 – 2015, ako aj novelizáciou zákonov v oblasti starostlivosti o životné
prostredie (SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V
ROKU 2016)
Podľa úrovne životného prostredia sa radí priestor riešeného územia do tretej
triedy, t.j. prostredie narušené. Záujmové územie patrí k oblastiam s relatívne málo
znečisteným ovzduším. Vzhľadom k všeobecne priaznivým klimatickým a
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mikroklimatickým pomerom je veľmi dobre prevetrávane, v dôsledku čoho
dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich
látok.
Územný priemet faktorov, negatívne pôsobiacich na ekologickú stabilitu, jasne
definuje toto územie ako územie s výraznou celoplošnou exploatáciou
poľnohospodárskej pôdy a intenzívnou veternou eróziou.
Ovzdušie
Ovzdušia je jednou z najdôležitejších zložiek životného prostredia a pre života
človeka je nenahraditeľná. Ľudský organizmus je dokonale adaptovaný na súčasné
zloženie ovzdušia a do určitej miery toleruje jeho zmeny.
Kvalita ovzdušia je spomedzi všetkých faktorov určujúcich kvalitu životného
prostredia obyvateľmi najčastejšie pociťovaná a hodnotená. Preto ho môžeme
považovať za jeden z najvýznamnejších faktorov spokojnosti obyvateľstva so
životným prostredím.
Dlhodobé vystavenie ľudskej populácie znečisťujúcim látkam v ovzduší môže viesť
k rôznym zdravotným komplikáciám v každom veku, avšak osoby so srdcovými
alebo dýchacími problémami sú obzvlášť ohrozené, a to v rozsahu od menších
problémov s dýchacou sústavou až po predčasné úmrtia.
Medzi najvýznamnejšie znečisťujúce látky z pohľadu ľudského zdravia dlhodobo
patria suspendované častice frakcie PM10 a PM2,5 vrátane ultrajemných častíc
frakcie menšej než 0,1 μm. Ich najväčším producentom sú všetky druhy spaľovacích
procesov vrátane spaľovania dreva, lesné požiare, elektrárne, procesy v
poľnohospodárstve, automobilová doprava aj zvírený prach z ciest. (SPRÁVA O
STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2016)
Znečistenie ovzdušia inhalovateľnými pachovými časticami je z hľadiska kvality
ovzdušia najväčším problémom v SR, ale i v ďalších európskych krajinách.
Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom
ovzduší. Hodnotenie kvality ovzdušia sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze
tolerancie, horné a dolné medze na hodnotenie a ďalšie) sú uvedené vo vyhláške
MŽP SR č. 244/2016 Z. z.
o kvalite ovzdušia. Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia v SR
sú výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na staniciach Národnej
monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).
Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ustanovuje prevádzkovateľom
stacionárnych zdrojov znečisťovania povinnosť každoročne oznámiť príslušnému
orgánu ochrany ovzdušia úplné a pravidelné údaje o tom, aké množstvá a druhy
znečisťujúcich látok vypustili do ovzdušia v uplynulom roku.
Záujmové územie patrí k oblastiam s relatívne málo znečisteným ovzduším.
Vzhľadom k všeobecne priaznivým klimatickým a mikroklimatickým pomerom je
veľmi dobre prevetrávané, v dôsledku čoho dochádza k pomerne rýchlemu a
účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok.
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Znečistenie ovzdušia emisiami je definované ako existencia určitých znečisťujúcich
látok v atmosfére na úrovniach, ktoré majú škodlivý vplyv na ľudské zdravie,
životné prostredie a naše kultúrne dedičstvo.
V dlhodobom časovom horizonte (1990 – 2015) bol zaznamenaný výrazný pokles
emisií základných znečisťujúcich látok (ZZL). V horizonte rokov 2001 – 2015 sa
pokles výrazne spomalil, pri medziročných porovnaniach v niektorých prípadoch
bol zaznamenaný aj nárast. Porovnaním rokov 2001 – 2015 bol zistený pokles u
emisií SO2 47 %, u NOX 25,3 % a u CO 25,1 %. Trend emisií pevných častíc v
porovnaní rokov 2001 – 2015 bol klesajúci o 8,30 % v prípade PM10, avšak v
prípade PM2,5 narástol o 4,7 %.(SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2016)
Zaťaženie územia hlukom, radónové riziko
Environmentálny hluk je prirodzenou a samozrejmou súčasťou životných aktivít
obyvateľstva. Jeho prítomnosť je v životnom prostredí neodmysliteľne spojená
s rôznymi formami dopravy, ale aj s mnohými pracovnými či mimopracovnými
aktivitami. Environmentálny hluk, ktorého hlavnými zdrojmi sú doprava, priemysel,
konštrukcie, verejná práca a okolie, patrí k najrozšírenejším škodlivinám životného
a pracovného prostredia.
Z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov sú v životnom prostredí významnejšie tzv.
nešpecifické účinky, pri ktorých hluk pôsobí ako stresový faktor ovplyvňujúci
činnosť kardiovaskulárneho systému , čím v nemalej miere prispieva k vzniku
srdcovo-cievnych ochorení, vyvolávajúci poruchy v psychickej oblasti alebo
ovplyvňujúci kvalitu spánku, oddychu a regenerácie organizmu. Ekonomický rozvoj
spoločnosti sprevádzaný vznikom nových zdrojov environmentálneho hluku,
rastúca miera urbanizácie územia a zvyšovanie intenzity environmentálne
najnepriaznivejšej individuálnej automobilovej dopravy, mení vnímanie a postoj
človeka k hluku, ktorý čoraz viac ovplyvňuje kvalitu života a úroveň zdravia
exponovaných obyvateľov. Ide o druhý najvýznamnejší environmentálny faktor,
hneď po kvalite ovzdušia. Z pohľadu orgánov verejného zdravotníctva je hluk
zároveň jednou z najčastejších príčin podnetov a sťažnosti obyvateľov.
Riešenie problémov s hlukom je „behom na dlhú trať“ . Realizácia protihlukových
opatrení je spojená s nemalými finančnými prostriedkami a skutočnosť, že ich
opodstatnenosť a efekt na zdraví verejnosti sa prejaví až v dlhodobom horizonte,
v podobe znižujúcej sa chorobnosti populácie, ich presadzovaniu v praxi príliš
nenahráva.
Z hľadiska ochrany ľudského zdravia je dôležitá aj radiačná ochrana a to hlavne
pred vnútorným ožarovaním prírodnými radionuklidmi, ktorých hlavným zdrojom v
geologickom prostredí je prírodný radón. S narastajúcou koncentráciou radónu a
jeho rozpadových produktov, ale aj dĺžkou expozície sa zväčšuje pravdepodobnosť
vzniku rakoviny pľúc. Jeho pôsobenie má za následok aj ďalšie formy zdravotného
poškodenia, ako sú choroby cievneho a tráviaceho ústrojenstva
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Povrchové a podzemné vody
Najväčší význam pre zdravie človeka má pitná voda, ktorá je najdôležitejšou
súčasťou potravinového reťazca a je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu.
Človek je priamo závislý od dostatku kvalitnej pitnej vody. Kontrola kvality pitnej
vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov
kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické
vlastnosti vody. Významné zdroje podzemnej vody v SR tvoria 80% pitnej vody
dodávanej verejnými vodovodmi pre hromadné zásobovanie. Zvyšných 20% tvoria
povrchové zdroje. Podľa údajov orgánov verejného zdravotníctva bolo na území SR
v roku 2016 zásobovaných vodou z verejných vodovodov 88,7% z celkového počtu
obyvateľov SR.
Zákon o vodách ( č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ) vytvára
podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd
priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu vôd, na ich účelné,
hospodárne a trvalo udržateľné využívanie, znižovanie nepriaznivých účinkov
povodní a sucha, zabezpečenie funkcií vodných tokov.
Podzemná voda je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia. Predstavuje
neoceniteľný, dobre dostupný a z kvantitatívneho, kvalitatívneho, ale aj
ekonomického hľadiska najvhodnejší zdroj pitnej vody. Najväčšie využiteľné
množstvá sú obsiahnuté v kvartére Podunajskej nížiny – Žitnom ostrove, kde sú
evidované najväčšie odbery. Najvhodnejšie podmienky pre získanie kvalitných
zdrojov pitnej vody s dostatočnou výdatnosťou sú na území okresu Dunajská Streda,
ktoré je súčasťou Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Na zásobovanie
obyvateľov okresu pitnou vodou sa využívajú len zdroje podzemnej vody. Územie
okresu je súčasťou Žitného ostrova, ktorý je významnou prirodzenou akumuláciou
podzemných a povrchových vôd a ako taký bol nariadením vlády SSR č. 46/1978 Zb.
vyhlásený za „Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov“. Ďalším
veľkozdrojom, ktorý sa využíva na zásobovanie iných okresov, je Šamorín. Ďalšie
zdroje sú viac - menej lokálneho charakteru, aj keď majú pomerne vysoké
výdatnosti, využívajú sa pre zásobovanie skupinových alebo miestnych vodovodov.
Kvalita vody je vo väčšine využívaných zdrojov pitnej vody veľmi dobrá.
Oblasť Žitného ostrova je zraniteľná, pretože je tvorená prevažne vysoko
priepustnými štrkovými a piesčitými sedimentmi kvartéru, v ktorých hladina
podzemnej vody je len v malej hĺbke pod povrchom. Dôkazom zraniteľnosti
tunajších podzemných vôd je aj značná miera existujúceho znečistenia,
pochádzajúceho najmä z intenzívneho poľnohospodárstva. V tejto oblasti sa
nachádza viacero environmentálnych hazardérov bodového, líniového a plošného
charakteru. Z nich najvýznamnejšími sú rôzne skládky pesticídov, produktovody,
poľnohospodárske družstvá, čerpacie stanice pohonných hmôt či iné potenciálne
zdroje znečistenia. Podzemné vody s takouto extrémne priepustnosťou sa vyznačujú
vysokým stupňom zraniteľnosti.
Kvalita povrchových vôd v roku 2016 vo všetkých monitorovaných miestach splnila
limity pre vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity.
Prekračované limity boli hlavne pre syntetické a nesyntetické látky, hydrobiologické
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a mikrobiologické ukazovatele a vo všeobecných ukazovateľoch hlavne dusitanový
dusík.
V zmysle požiadaviek rámcovej smernice o vode je kvalita vody vyjadrovaná
ekologickým a chemických stavom útvarov povrchových vôd. V tomto období bol
zlýa veľmi zlý ekologický stav útvarov povrchových vôd zaznamenaný v 8,94 %
vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 2 159,41 km. Dobrý chemický stav
nedosahovalo 37 (2,4 %) vodných útvarov povrchových vôd.
Za účelom hodnotenia chemického stavu útvarov podzemných vôd boli pokryté
monitorovacími objektmi všetky kvartérne a predkvartérne útvary podzemných vôd
okrem geotermálnych útvarov podzemných vôd,
ktoré neboli hodnotené. V zlom chemickom stave sa nachádzalo 11 útvarov
podzemných vôd (14 %).
Kvalita pitnej vody v SR dlhodobo vykazuje vysokú úroveň. V roku 2016 podiel
analýz pitnej vody vyhovujúcich limitom dosiahol hodnotu 99,64 %, zatiaľ čo v roku
2000 to bolo 98,64 %.
Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2016 dosiahol
88,66 %. V roku 1993 bolo zásobovaných 4 138 tis. obyvateľov (77,8 %) a v roku
2000 to bolo už 4 479 tis. obyvateľov (82,9 %).(SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2016)

Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu v roku
2016 dosiahol 3 603 tis. obyvateľov, čo predstavuje 66,36 % z celkového počtu
obyvateľov. Vybudovanú verejnú kanalizáciu malo 1 081 obcí (37,4 % z celkového
počtu obcí SR).
Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou
Celková výmera SR v roku 2016 predstavovala 4 903 434 ha, z čoho podiel
poľnohospodárskej pôdy činil 48,6 %, lesných pozemkov 41,2 %
a nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 10,2 %. V rokoch 2000 – 2016
došlo k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy o 2,3 % (-55 339 ha) na súčasných
2 385 328 ha. Výmera poľnohospodárskej pôdy od roku 1990 neustále klesá
najmä na úkor zastavaných plôch a nádvorí.
Pôda okrem svojej produkčnej schopnosti a čistiacej schopnosti viazať a rozkladať
mnohé škodlivé látky zohráva dôležitú funkciu pri regulácii vodného a tepelného
režimu zemského povrchu. Podporuje biodiverzitu a rast rôznych rastlín, živočíchov
a pôdnych mikroorganizmov tým, že im
poskytuje rozmanitosť fyzikálnych, chemických, a biologických vlastností ich
biotopov. Biologická rozmanitosť pôdy sa čoraz viac považuje za prínos pre ľudské
zdravie. Avšak zlé postupy hospodárenia s pôdou, ako aj zmeny životného
prostredia ovplyvňujú jej kvalitu, čím sa tieto prínosy výrazne znižujú. Ak raz
vplyvom nesprávnych priemyselných postupov
dôjde ku kontaminácii, ktorá presahuje určitú prahovú hodnotu, jej degradácia je
prakticky nezvratná. Tieto látky znečisťujú podzemnú i povrchovú vodu,
poškodzujú zdravie človeka a organizmy v pôde. Ich vplyv zasahuje aj kvalitu
potravín, keďže plodiny, ktoré sa pestujú na znečistenej pôde, pohlcujú škodlivé
látky ohrozujúce zdravie spotrebiteľov.
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Významná časť poľnohospodárskej pôdy (30 až 50 %) je ohrozená, alebo
potenciálne ohrozená veternou a vodnou eróziou.
Vodnou eróziou (rôznej intenzity) je v SR potenciálne ovplyvnených 764 522 ha
poľnohospodárskych pôd. Vetrovou eróziou sú potenciálne ohrozené zrnitostne
ľahšie pôdy s nízkym obsahom organickej hmoty, ktoré sú náchylnejšie na
presúšanie najmä v období, keď sú bez rastlinného
pokryvu. Výmera pôd potenciálne ovplyvnených vetrovou eróziou predstavuje
132 248 ha.
Hlavnou príčinou je nadmerný rast výmery ornej pôdy na úkor voči erózii podstatne
odolnejším pasienkom, lúkam, podmáčaným plochám; zavedením veľkoblokov
pôdy, odstraňovaním medzí, vetrolamov, terasovaním; systematickým
odstraňovaním rozptýlenej krovinnej a stromovej zelene, zhutňovaním podorničia,
znižovaním podielu organických hnojív; hydromelioračnými úpravami vedúcimi ku
všeobecnému poklesu hladiny podzemnej vody a z toho vyplývajúcej celkovej
aridizácii.
Vývoj kontaminácie pôd po roku 1990 je veľmi pozvoľný, bez výrazných zmien.
Pôdy, ktoré boli kontaminované v minulosti, sú kontaminované aj v súčasnosti.
Avšak takmer 99 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu je
hygienicky vyhovujúcich. Zostávajúca časť kontaminovanej pôdy je viazaná
prevažne na oblasti priemyselnej činnosti a na oblasti vplyvu tzv. geochemických
anomálií – horské a podhorské oblasti.
Kontaminácia horninového prostredia
Kontaminácii horninového prostredia predchádza spravidla kontaminácia pôd a
podzemných a povrchových vôd. Problém kontaminácie spočíva v antropickom
narušovaní prirodzených ustálených biogeochemických cyklov a tiež vnášaní
rôznych druhov chemikálií organického alebo anorganického pôvodu do zložiek
životného prostredia. V danom území predstavuje pre horninové prostredie
najväčšie nebezpečenstvo veľkoplošná intenzívna poľnohospodárska činnosť a
divoké skládky odpadu.
Súčasný stav horninového prostredia je monitorovaný v rámci Čiastkového
monitorovacieho systému (ČMS) Geologické faktory. Zameraný je hlavne na tzv.
geologické hazardy, t.j. škodlivé prírodné alebo antropogénne geologické procesy,
ktoré ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku aj človeka.
Vzhľadom na nepriaznivé pôsobenie prírodných procesov narastá v posledných
rokoch počet mimoriadnych udalostí – živelných pohrôm, ktoré majú negatívny
vplyv na život a zdravie ľudí alebo ich majetok. Ide predovšetkým o často sa
opakujúce zosuvy. Výsledky monitorovania poskytujú informácie na prijatie
opatrení umožňujúcich mimoriadnym udalostiam včas predchádzať.
Poškodenie vegetácie a biotopov
Kľúčovým cieľom ochrany biodiverzity je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity
a degradáciu ekosystémov v SR, zabezpečiť ich revitalizáciu a racionálne využívanie
ekosystémových služieb v ich najväčšom vykonateľnom rozsahu ako príspevok
Slovenskej republiky k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.
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V poľnohospodársky využívanom území sú vplyvy ľudskej činnosti na biotu
intenzívne a rozsiahle. Prevažná časť územia bola premenená na poľnohospodárske
pozemky (predovšetkým ornú pôdu) alebo urbanizované plochy. Väčšina
pôvodných druhov rastlín a živočíchov tým z tejto časti územia buď vymizla úplne
alebo bola obmedzená na relatívne nepoškodené zvyšky prírode blízkych biotopov.
Druhotné stanovištia boli osídlené najmä synantropnými druhmi - v území tak
výrazne stúpa význam relatívne zachovalých lesných porastov, ktoré sa vyskytujú
vo fragmentoch. V antropogénnych typoch biotopov je kvalita a štruktúra
rastlinných a živočíšnych spoločenstiev výrazne odlišná od prirodzených
podmienok. Na biotu a biodiverzitu územia pôsobia prevažne negatívne nielen veľké
nedostatočne členené poľnohospodárske pozemky, ale aj komplex činnosti
spojených s bežnými činnosťami človeka v intraviláne miest a obcí.
Najviac kriticky ohrozených druhov flóry pochádza z biotopov globálne ohrozených
v celej strednej Európe (rašeliniská, mokrade, zaplavované lúky, slaniská, piesky).
Základnou príčinou ohrozenia rastlín je práve
priama alebo nepriama deštrukcia týchto stanovíšť, pričom niekde doteraz
nepoznáme ich pravé príčiny.
U všetkých živočíchov spočíva prioritná požiadavka v zabezpečení ochrany ich
biotopov, teda dostatočne veľkých a zachovalých území, v ktorých môžu prirodzene
prežívať a rozmnožovať sa.
Obehové hospodárstvo
Na zabezpečenie udržateľného rozvoja v SR, ako aj v celej EÚ je potrebné využívať
zdroje inteligentnejším, udržateľnejším spôsobom. Cieľom obehového hospodárstva
je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, čím sa minimalizuje odpad
a využívanie nových zdrojov. Jedným zo základných pilierov obehového
hospodárstva je vrátenie materiálov späť do hospodárstva s cieľom zabrániť ich
nenávratným stratám. Premena odpadu na zdroj je základným predpokladom
zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov a výraznejšieho smerovania k
obehovému hospodárstvu. Vylepšený zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi
patria k neoddeliteľnej súčasti ObH.
Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pre predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s
odpadmi je zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch
je predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať nebezpečné
vlastnosti odpadov a prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich
zneškodňovaním. Riadenie odpadového hospodárstva sa realizuje prostredníctvom
vytvorených organizačných štruktúr, pôsobiacich na úseku ochrany a tvorby
životného prostredia. Hlavnými využívanými administratívnymi nástrojmi riadenia
odpadového hospodárstva sú právne predpisy (predovšetkým odpadového
hospodárstva, ale aj viacerých iných oblastí ochrany a tvorby životného prostredia)
a s nimi súvisiace usmernenia, koncepčné dokumenty a technické predpisy (normy).
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Navrhované opatrenia v odpadovom hospodárstve podľa Zelenej V4: do roku 2030
recyklovať alebo pripraviť k opätovnému použitiu až 70% komunálnych odpadov,
recyklovať až 80% obalov, do roku 2025 postupne ukončiť skládkovanie
recyklovateľných odpadov (plastov, papiera, kovov, skla a biologicky rozložiteľného
odpadu) a znížiť množstvo potravinového odpadu o 30%. V súčasnosti až 20
členských štátov ukladá viac ako 50% odpadu na skládky ( Slovensko skládkuje viac
ako 70% odpadu).
S rastom životnej úrovne bude aj naďalej stúpať objem komunálnych odpadov, ak sa
triedenie komunálneho odpadu nestane pre obyvateľov samozrejmosťou, a ak sa
nevybuduje na Slovensku efektívny a transparentný systém nakladania s odpadmi,
ťažko očakávať, že SR do roku 2020 splní svoje záväzky.
Zníženie miery skládkovania je prvoradým predpokladom na efektívnejšie
využívanie materiálových zdrojov – jedného z princípov zavádzania ObH do
slovenského hospodárstva.
Skládkovaných bolo v roku 2016 až 66 % KO a pri odpadoch bez KO predstavoval
tento spôsob nakladania s odpadmi 28,6 %. Vývoj v skládkovaní odpadov v SR, ako
z pohľadu dosiahnutia cieľov odpadového hospodárstva, tak aj z pohľadu princípov
obehového hospodárstva, t. j. odklon od skládkovania odpadov pri nakladaní s
odpadmi, sa v roku 2016 nepodarilo dosiahnuť.
Podiel skládkovania na celkovom nakladaní s odpadmi bez komunálnych odpadov
mal v období rokov 2005 – 2016 kolísavý charakter, pričom od roku 2005 do roku
2016 poklesol o 2,2 %. V roku 2016 bol zaznamenaný medziročný pokles o 1,6 %.
Od roku 2005 je vývoj v množstve vyprodukovaných komunálnych odpadov bez
väčších výkyvov. Zo spôsobov nakladania prevažuje skládkovanie, za obdobie rokov
2005 – 2016 síce poklesol podiel skládkovania na celkovom nakladaní s KO o 16,7 %
a v roku 2016 predstavoval 66 % s medziročným poklesom o 3 % , avšak tento vývoj
je z pohľadu dosiahnutia cieľov odpadového hospodárstva stále nepostačujúci.
Na základe hierarchie OH musí byť ako prvoradá zohľadnená prevencia vzniku
odpadov. Nie všetky materiály môžu byť znovuvyužívané, preto sa už v
počiatočných fázach návrhu výrobkov uprednostňuje materiál, ktorý je
recyklovateľný. V obehovom hospodárstve je odpad považovaný za zdroj a
zvyšujúca miera recyklácie indikuje správne smerovanie smerom k dosiahnutiu jeho
cieľov.
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia
Slovenská republika zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, účinného od 15.3.2013 využíva jeden z nástrojov Európskej únie pre
obmedzovanie znečistenia životného prostredia do praxe (Smernica 96/61/ES o
IPPC (Integrated Polution and Prevention Control). Účelom zákona je, v súlade s
právom Európskeho spoločenstva, dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného
prostredia ako celku, zabezpečenia integrovaného výkonu verejnej správy pri
povoľovaní prevádzky a zriadenia a prevádzkovania integrovaného registra
znečisťovania životného prostredia. Táto právna norma mení prístup v ochrane
životného prostredia a predstavuje prechod od systému odstraňovania znečistenia z
konca technologických procesov („end of pipe“) a zložiek životného prostredia na
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prevenciu, znižovanie a elimináciu emisií škodlivých látok priamo u zdroja v súlade
so zásadou “znečisťovateľ platí”. Pojem „integrovaná ochrana životného prostredia“
zahŕňa uvažovanie o vplyvoch na všetky zložky životného prostredia (ovzdušie,
voda, pôda a biota) spolu, namiesto oddeleného pohľadu na jednotlivé zložky.
Dôvodom je, že kontrola vypúšťania látky do jednej zložky životného prostredia
môže spôsobiť presun látky do inej zložky životného prostredia.
Súčasný zdravotný stav obyvateľstva
Životné prostredie sa podieľa na celkovom zdravotnom stave ľudskej populácie
minimálne 25 %. Vystavenie ľudí chemickým, fyzikálnym, biologickým i
mikrobiologickým škodlivinám v životnom prostredí v kombinácii s ďalšími
nepriaznivými podmienkami života je príčinou 86 % predčasných úmrtí, vysokej
miery chorobnosti a straty rokov prežitých v zdraví.
Príčina mnohých tzv. civilizačných chorôb pochádza z interakcií medzi ľudským
organizmom a kvalitou životného prostredia. Aj keď existujú údaje, ktoré to
potvrdzujú, zostáva ešte stále mnoho bielych miest, ktoré je potrebné vyplniť
novými údajmi a dôkazmi.
Využívanie prírodných zdrojov vrátane alternatívnych zdrojov na výrobu energie
má preukázateľne významný vplyv na zmenu klímy na zemi, pričom stále častejšie
sú fatálne dôsledky, napríklad aj v podobe prírodných katastrof. Poškodzovanie
atmosféry v dôsledku znečistenia ovzdušia sa tiež prejavuje na ľudskom zdraví.
Ľudstvo je vystavené klimatickým zmenám priamo i nepriamo. Priamo
prostredníctvom meniaceho sa počasia – teploty, zrážky, nárast hladiny morí, stále
frekventovanejším extrémnym udalostiam v počasí a nepriamo prostredníctvom
zmien v kvalite vody, ovzdušia, potravín, zmien v ekosystémoch,
poľnohospodárstve, priemysle, bývaní a ekonomike.
Cesty expozície človeka škodlivinám z okolitého prostredia sú rôzne – vdychovaním,
požitím, kontaktom cez pokožku, ožiarením. Vypuknutie choroby závisí od viacerých
okolností.
K rozhodujúcim objektívnym faktorom patrí dávka, trvanie expozície, frekvencia
vystavenia škodlivine, zdravotná závažnosť (toxicita) danej škodliviny, prípadne
prítomnosť ďalšej/ ďalších škodlivín. Mnohé štúdie o vplyve škodlivín v životnom
prostredí na zdravie preukázali, že omnoho závažnejšie škody na zdraví spôsobujú
dlhotrvajúce expozície nízkym koncentráciám znečisťujúcich látok (prachové
častice PM10 a PM2,5, CO2 (oxid uhličitý), O3 (ozón), PAU (polycyklické aromatické
uhľovodíky), niektoré ťažké kovy a ďalšie) ako krátkodobé expozície vyšším
koncentráciám. Všeobecne však platí, že pri rovnakej expozícii škodlivinám rôzneho
druhu sú určité skupiny populácie (deti, tehotné ženy, starí ľudia, ľudia s narušeným
imunitným systémom) vo väčšom zdravotnom riziku v porovnaní s ostatnou
populáciou.
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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
Záber pôdy
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v území, ktoré sa nachádza mimo zastavaného
územia obce na parcelách vedených ako orná pôda, preto je potrebné požiadať
o vyňatie spod správy PP. Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie
poľnohospodárskej pôdy na stavebný zámer je povinný zabezpečiť uplatnenie zásad
ochrany poľnohospodárskej pôdy, špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej
pôdy a viníc. Pri riešení navrhovaných lokalít, je potrebné sa riadiť ustanoveniami §
12 a §17 zákona o ochrane pôdy. Ťažbou štrkopieskov nedôjde k trvalému záberu
poľnohospodárskej pôdy, ale iba k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy.
Uvedený dočasný záber poľnohospodárskej pôdy sa bude týkať samotného
priestoru ložiska nevyhradeného nerastu ako aj pre potreby deponovania ornice,
podorničia a vyťaženého nevyhradeného nerastu. Pri dočasnom zábere
poľnohospodárskej pôdy budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy
pri nepoľnohospodárskom použití podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Plošný rozsah
záberu pôdy bude spresnený po nadobudnutí právoplatnosti územného
rozhodnutia.
Záber plochy:
Parc. č.
1062/8
1062/9
1062/10
1062/11
1062/13
1062/14
1062/15
celkovo

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
5107
5159
2552
2550
9946
9763
5336
40 413

V rámci navrhovanej činnosti bude vykonaná skrývka humusového horizontu
poľnohospodárskych pôd odnímaných dočasne a bude zabezpečená starostlivosť o
skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu. Po
vyťažení plánovaného objemu nerastných surovín bude vykonaná rekultivácia
dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe schváleného projektu
rekultivácie, pričom bude zabezpečená skladovaná skrývka humusového horizontu
poľnohospodárskej pôdy z dočasne odňatých plôch pred výskytom a šírením burín,
samonáletom drevín a pred rozkradnutím. Za dočasné odňatie poľnohospodárskej
pôdy bude zaplatený odvod. Dočasné odňatie bude predstavovať dočasnú zmenu
spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa
rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu. Uvedené dočasné odňatie
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poľnohospodárskej pôdy má byť na základe rozhodnutia o dočasnom odňatí
poľnohospodárskej pôdy orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého
obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza. K žiadosti o
dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy navrhovateľ alebo ním poverená osoba
priloží okrem iného projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového
horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie (pričom
má zabezpečiť aby nedošlo k znehodnoteniu vlastností a funkcií poľnohospodárskej
pôdy).
V konečnom dôsledku o tom, či sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej
pôdy podľa § 12 uvedeného zákona v prípade navrhovanej činnosti rozhoduje podľa
§ 17 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor v rámci
svojho rozhodovania o odňatí. Podľa § 17 ods. 12 uvedeného zákona, ak žiadosť na
odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy
podľa § 12 uvedeného zákona, tak Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor
súhlas na jej odňatie v rozhodnutí nevydá. V rámci uvedeného súhlasu taktiež
schvaľuje projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a ukladá
podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12
uvedeného zákona.
Voda
Vyťažená surovina sa nebude v areáli upravovať. Napojenie na verejný vodovod si
predmetná investícia nepodmieňuje. Pitná voda pre pracovníkov prevádzky bude
zabezpečovaná v podobe balenej vody. Voda pre sociálne účely je k dispozícii v
areáli predchádzajúcej etapy.
Ostatné surovinové a energetické zdroje
V procese ťažby štrkopieskov sa neuvažuje použitie strojno-technologických
zariadení, vyžadujúcich napojenie na elektrickú energiu. Pohonné hmoty budú
získavané dodávateľským spôsobom dovozom.

Doprava
Dopravné napojenie je zabezpečené cez bývalý areál štrkovne s napojením na
asfaltovú cestu slúžiacu ako prístup k starému ťažobnému jazeru, resp. k
záhradkárskej osade a nakoniec s vyústením na križovatku so štátnou cestou
Dunajská Lužná – Most pri Bratislave . Vnútroareálové komunikácie sú spevnené,
účelové a slúžia na prepojenie manipulačných plôch. Parkovanie prevádzkových
mechanizmov bude zabezpečené v areáli spoločnosti v Petržalke.
Na vnútornú manipuláciu (transport materiálu) so surovinou a s výrobkami z nej
budú používané nákladné automobily, kolesové prípadne pásové nakladače,
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spĺňajúce kritériá technického stavu tak, aby nebola spôsobená kontaminácia pôdy a
vôd.
Dopravné frekvencie v prípade, že budú dosiahnuté projektované parametre ťažby,
je možné orientačne odvodiť nasledovne:
 ťažba do 75 000 t/rok
 počet expedičných dní 200 dní v roku
 expedičná doba 7,00 – 17,00 hod v pracovných dňoch
 priemer na auto 20 t suroviny
Pri maximálnych projektovaných výrobných kapacitách bude
priemerná denná frekvencia 18,75 nákladných áut/deň
priemerná hodinová frekvencia 1,8 nákladné auto/hod.
Nároky na pracovné sily
Realizácia posudzovanej činnosti ťažby štrkopieskov si nevyžiada vytvorenie
nových pracovných miest. Plánovaná je jednosmenná prevádzka od 7:00 do 17:00
hod.

2. Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú plošné, bodové a líniové zdroje
znečistenia ovzdušia.
Zdrojmi znečistenia ovzdušia v rámci navrhovanej činnosti bude:
• doprava (bodové a líniové zdroje) v mieste situovania ložiska (ťažobné
mechanizmy, nákladné autá a osobné autá pracovníkov) a po prístupových
komunikáciách, tzn. zvýšená intenzita dopravy,
• priestor navrhovaného ložiska nevyhradeného nerastu (plošný zdroj).
Z hľadiska predpokladanej intenzity dopravy súvisiacej s realizáciou navrhovanej
činnosti sa predpokladá denná intenzita maximálne 19 prejazdov.
Za dočasný plošný zdroj znečistenia ovzdušia možno považovať vlastný priestor
ťažby štrkopieskov, ktorý bude zdrojom prašnosti. V prípade potreby bude
eliminovaná prašnosť kropením.
Navrhovaná činnosť je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov
zaradená ako nový stacionárny stredný zdroj znečistenia ovzdušia (príloha č. 1
uvedenej vyhlášky, kategória č. 3.11 Ťažba a spracovanie silikátových surovín a
iných surovín na výrobu stavebných materiálov alebo s iných priemyselne
využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave –
prahová kapacita > 0).
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Z hľadiska vplyvu navrhovanej činnosti na znečistenie ovzdušia blízkeho okolia
možno konštatovať, že bude vyhovovať legislatívnym podmienkam, pričom
navrhovaná činnosť bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
Navrhovateľ počas prevádzky navrhovanej činnosti bude dodržiavať požiadavky
zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z., ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
a vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z. a vyhlášky
MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Odpadové vody
Počas prevádzky navrhovanej činnosti technologické odpadové vody nevznikajú.
V blízkosti ťažobného priestoru sa nachádza sociálno-administratívna budova vo
vlastníctve investora, ktorá bude slúžiť pre potreby pracovníkov pohybujúcich sa
v areáli. Dažďové vody budú vsakované do podložia.
Odpady
Pri činnosti sa nebude vyťažený štrk triediť ani inak upravovať. Nepredpokladá sa
ani vznik väčšieho množstva výkopových zemín.
Druhy vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa kategorizácie a Katalógu
odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov je nasledovná:
Kód
odpadu
010102
170506
200304

Názov odpad

Kategória

Odpad z ťažby nerudných nerastov
Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505
Kal zo septikov

O
O
O

Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z.
z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ale aj ostatné
vyhlášky resp. právne predpisy platné v oblasti odpadového hospodárstva.
Skrývkové vrstvy budú podľa rozhodnutia príslušného orgánu ukladané na určené
miesto oddelene od ornice. Materiál skrývky bude zároveň vytvárať protihlukovú
bariéru.
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Skrývka (ornica) a nadložné piesčité hliny (hlinité piesky) budú počas dobývania
deponované osobitne na okrajoch ťažobného priestoru. Po vydobytí ložiska budú
nadložné piesčité hliny (podorničná vrstva) uložené do vyťaženého priestoru
ťažobnej jamy. Pri popísanom spôsobe dobývania (suchá ťažba) bude vydobytý
priestor zavezený nekontaminovanými zeminami a horninami,. takým spôsobom, že
upravený terén po zavezení, bude zosúladený s konfiguráciou okolitých pozemkov
tak, aby tento mohol byť využívaný (ako doposiaľ) pre poľnohospodárske účely.
Skrývka (ornica) bude použitá na spätné zahumusovanie terénu.
Pri tejto projektovanej činnosti je nevyhnutné postupovať v súlade s ustanoveniami
zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle § 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplývajú navrhovateľovi nasledujúce
základné povinnosti:
(1) Pri nakladaní s ťažobným odpadom sa zakazuje uložiť alebo dočasne uložiť
ťažobný odpad na inom mieste ako na úložisku ťažobného odpadu (ďalej len
„úložisko“).
(2) Prevádzkovateľ je povinný nakladať s ťažobným odpadom tak, aby
a) nebolo ohrozené zdravie ľudí,
b) nebolo ohrozené alebo poškodené životné prostredie, najmä voda, ovzdušie,
pôda, voľne žijúce živočíchy alebo voľne rastúce rastliny,
c) nedochádzalo k obťažovaniu hlukom alebo zápachom nad rozsah ustanovený
osobitnými predpismi, nebola nepriaznivo ovplyvnená krajina alebo zložky
životného prostredia chránené podľa osobitných predpisov.
(3) Na splnenie povinností podľa odseku 2 je prevádzkovateľ povinný prijať
opatrenia potrebné na predchádzanie nepriaznivým účinkom nakladania s
ťažobným odpadom alebo na čo najväčšie obmedzenie týchto účinkov na životné
prostredie a zdravie ľudí vrátane zodpovedajúceho spôsobu riadenia a kontroly
úložiska počas jeho prevádzky i po jeho uzavretí a opatrení na prevenciu závažných
havárií, ktoré môžu vzniknúť na úložisku, a na obmedzovanie ich následkov na
životné prostredie a zdravie ľudí.
(4) Pri prijímaní opatrení podľa odseku 3 sa vychádza z použitia najlepších
dostupných techník so zohľadnením technických vlastností úložiska, jeho
umiestnenia a miestnych environmentálnych podmienok.
V prípade definitívneho ukončenia ťažobných prác bude vypracovaný
samostatný projekt
“Plán likvidácie príp. rekultivácie”
na základe
predchádzajúceho posúdenia.
Skrývka (ornica a podorničie) bude použitá na rekultiváciu dotknutého územia a na
spätné zahumusovanie terénu a surovina (štrkopiesky) bude bez následnej úpravy
transportovaná odberateľovi, takže pri tejto činnosti nebudú vznikať žiadne odpady
vrátane odpadov zadefinovaných zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom
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z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Počas prevádzky môžu vznikať bežné komunálne odpady, nakoľko sa tu nebudú
nachádzať prevádzky s výrobnou činnosťou, v ktorých by mohli vznikať iné druhy a
kategórie odpadov. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch upravuje práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní
s odpadmi. Podľa § 81 ods. 1 zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, zodpovedá obec.
Každá obec má v súlade s § 81 ods. 8 zákona o odpadoch upravené podrobnosti o
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a o spôsobe a podmienkach triedeného
zberu komunálnych odpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením príslušnej obce /§ 81 ods. 9 zákona o odpadoch/.
V areáli posudzovanej činnosti sa pohonné hmoty nebudú skladovať. Bežná oprava
strojov a zariadení sa bude vykonávať na zabezpečených plochách mimo ťažobných
lokalít na prevádzke spoločnosti v Petržalke..
Hluk a vibrácie
Zdrojmi hluku a vibrácií navrhovanej činnosti budú najmä mobilné stroje, nákladné
automobily používané pri skrývkových a ťažobných prácach a doprava suroviny po
určenej trase k odberateľovi.
Intenzita hluku bude závislá na počte, druhu a technickom stave nasadených
mechanizmov a tiež od druhu vykonávaných prác. Vhodnou organizáciou práce a
používaním stavebných mechanizmov v dobrom technickom stave je možné hladinu
hluku obmedziť na minimálnu mieru. Intenzita hluku nebude stále, bude sa meniť v
závislosti na druhu vykonávaných prác. Pri realizácii navrhovanej činnosti sa budú
pravdepodobne používať bežné stavebné stroje. Vplyv hluku bude premenlivý a
nepredpokladá sa prekročenie prípustných hodnôt hluku pre vonkajšie ani pre
vnútorné prostredie. Nepredpokladá sa vplyv hluku na trvale obývanú zónu.
Výpočet akustickej záťaže pre obytnú zónu nebol vykonaný, vzhľadom na
skutočnosť, že objekty trvalej zástavby sú od navrhovaného areálu dostatočne
vzdialené
V rámci realizácie navrhovanej činnosti musia byť dodržané limity ustanovené
vyhláškou 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 vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z.
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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.
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Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku
ochrany verejného zdravia.
Z hľadiska hygienických limitov môžeme konštatovať, že v chránenom vonkajšom
priestore najbližších stavieb nedôjde k prekročeniu hygienického limitu pre dennú
dobu.
Rekultivácia
Rekultivácia dotknutých plôch bude zrealizovaná pred ukončením dočasného
odňatia. Rekultivácia je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a
pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej
pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti. Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych
vlastností, chemických vlastností a biologických vlastností poľnohospodárskej pôdy.
Technická rekultivácia dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy spočíva v
rekonštrukcii pôdneho profilu technickými prostriedkami.
Biologická rekultivácia nadväzuje na ukončenú technickú časť rekultivácie. Bude
realizovaná agrotechnickými opatreniami ako urovnanie povrchu strednou orbou,
hlboká orba, ktorá zabezpečí spojenie ornice s podorničím, nasledovať bude rozbitie
hrúd ťažkými bránami a na záver, urovnanie povrch smykovaním a bránením. Na
vyrovnaný povrch budú aplikované priemyselné hnojivá, ktoré budú zapracované
diskovaním a sejba trávneho semena (zelené hnojenie) a valcovanie. Biologická
rekultivácia dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy spočíva v naštartovaní
mikrobiolobických procesov v pôde napr. organickými alebo zelenými hnojivami.
Preto sa doporučuje vyhnojenie maštaľným hnojom, resp. výsev ďatelinotráv a
ďateliny. Po ukončení rekultivácie musí byť pôda v stave umožňujúcom jej ďalšie
poľnohospodárske využitie bez obmedzenia.
Žiarenie a iné fyzikálne polia, teplo, zápach a iné výstupy
Predkladaný zámer nebude zdrojom elektromagnetického ani iného žiarenia alebo
fyzikálnych polí, počas výstavby ani počas užívania. Počas výstavby ani počas
užívania zámeru sa nepredpokladá vznik tepla, zápachu, ani iných výstupov.
V plánovanej výstavbe nebudú inštalované také zariadenia, ani nebudú použité
počas výstavby, ktoré by mohli produkovať nadmerné množstvo tepla, ktoré by sa
šírilo mimo priamo dotknuté územie.
Vyvolané investície
Časťou parcely ložiska 1062/8 prechádza vzdušné 22 kV elektrické vedenie. V
súlade s vydaným rozhodnutím o využívaní územia, je nutné riešiť prekládku
uvedeného vedenia.

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na
životné prostredie
Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané
činnosťami súvisiacimi s realizáciou navrhovanej činnosti.
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Vplyv na horninové prostredie a reliéf
V záujmovom území ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov sa predpokladá
použitie strojnej dobývacej metódy bez použitia trhacích prác pri rozpojovaní
hornín, nakoľko v tomto území budú dobývané štrky a štrkopiesky, t. j. rozpojiteľné
zeminy. Jedná sa o suchú ťažbu – ťažba nad úroveň hladiny podzemnej vody. Vplyvy
na horninové prostredie a nerastné suroviny počas realizácie navrhovanej činnosti
sa prejavia v postupnom dlhodobom úbytku zásob štrkopieskov a štrkov.
Negatívny vplyv na reliéf sa prejaví počas ťažby štrkov vytváraním depónií
humusovej vrstvy a nahromadeného vyťaženého materiálu. Tento vplyv bude
pôsobiť krátkodobo, lebo vyťažený materiál sa následne po skončení ťažby z miesta
odvezie.
Po ukončení ťažobnej činnosti sa dotknuté pozemky vhodnými rekultivačnými
opatreniami pre obnovu fyzikálnych vlastností, chemických vlastností
a biologických vlastností poľnohospodárskej pôdy vrátia do pôvodného stavu.
Na základe súčasných pomerov v danej lokalite predpokladáme, že reálne vplyvy na
posudzované zložky životného prostredia nebudú ani v budúcnosti tak významné,
aby nevhodne ovplyvnili charakter dotknutého územia.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Posudzovaná navrhovaná činnosť - ťažba štrkopieskov bude prebiehať v Chránenej
vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Chránená vodohospodárska oblasť v zmysle
legislatívy predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí
významnú prirodzenú akumuláciu vôd a v ktorom možno vykonávať činnosti len ak
sa zabezpečí všeobecná ochrana podzemných a povrchových vôd, ochrana
podmienok ich tvorby, výskytu prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
Výrobné, dopravné a iné záujmy a činnosti v tomto území musia byť zosúladené s
požiadavkami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
vyplýva prevádzkovateľovi štrkovne povinnosť vypracovať havarijný plán na
ochranu povrchových a podzemných vôd a poučiť pracovníkov vykonávajúcich
dopĺňanie pohonných hmôt a mazadiel s podmienkami ochrany povrchových a
podzemných vôd.
Vykonávaním navrhovanej činnosti nedôjde k priamemu kontaktu s podzemnou ani
povrchovou vodou, keďže ťažba bude prebiehať len do úrovne 0,5 m nad úrovňou
podzemnej vody.
K znečisteniu podzemných vôd môže do určitej miery dôjsť sporadickými únikmi
ropných produktov z pohonných hmôt mechanizmov v ťažobnom priestore alebo
prienikom zrážkových vôd cez kontaminované horninové prostredie. Významnejší
vplyv predstavujú len mimoriadne havarijné situácie.
Emisie produkované ťažobnými mechanizmami a dopravnou technikou majú
čiastočne negatívny vplyv na pôdnu vrstvu, kde dochádza k ukladaniu hlavne SO2,
NOx a kovov. Pôdna vrstva sa potom pri zrážkovej činnosti stáva zdrojom
uvedených kontaminantov pre podzemné, prípadne povrchové vody.
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Počas ťažby môže z kvalitatívneho hľadiska dochádzať ku kontaminácii podzemnej
vody ropnými látkami pri poruchách a prípadných haváriách stavebných
mechanizmov. Vplyv na podzemné vody bude dočasný, nepriamy a málo významný.
V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie
podzemných ani povrchových vôd. Z pohľadu odpadových vôd, považujeme riziko
kontaminácie podzemných vôd v dotknutom území za minimálne pri dodržaní
podmienok bezpečnosti práce a eventuálne zaobchádzania s nebezpečnými látkami
v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (vodný zákon).
Je nevyhnutné dodržiavať náležitosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 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,
vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného
zákona v znení vyhlášky MŽP SR č. 212/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona a
ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vodného
hospodárstva, resp. ochrany vôd.
Kontaminácia hydrologického prostredia môže byť daná únikom znečisťujúcich
látok do podzemnej vody s následným zhoršením jej kvality počas havarijných
stavov alebo nesprávnou manipuláciou s nimi. V danom prípade sa bude postupovať
podľa vypracovaného a schváleného havarijného plánu.
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne
parametre povrchových a podzemných vôd za dodržania prevádzkového poriadku,
technickej a pracovnej disciplíny a za dôsledného dodržania zásad narábania s
prípravkami a látkami škodiacich vodám.
Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti a po realizácii navrhovaných
opatrení sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv navrhovanej činnosti na režim,
kvalitu a obeh podzemnej vody a ani na kvalitu, kvantitu a trasovanie povrchových
vôd.
Vplyvy na ovzdušie
Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú plošné, bodové a líniové zdroje
znečistenia ovzdušia. Zdrojmi znečistenia ovzdušia v rámci navrhovanej činnosti
bude:
• doprava (bodové a líniové zdroje) v mieste situovania ložiska (ťažobné
mechanizmy, nákladné autá a osobné autá pracovníkov) a po prístupových
komunikáciách, tzn. zvýšená intenzita dopravy,
• priestor navrhovaného ložiska nevyhradeného nerastu (plošný zdroj).
Navrhovaná činnosť bude stacionárnym zdrojom tuhých znečisťujúcich látok
a súvisiaca doprava mobilným zdrojom plynných škodlivín. Určitým zdrojom
tuhých znečisťujúcich látok a znečistenia ovzdušia v rámci navrhovanej činnosti
môže byť manipulácia so surovinou a doprava na príjazdových a vnútroareálových
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komunikáciách. Tieto vplyvy budú časovo obmedzené s ohľadom na dobu
prevádzky. Budú predovšetkým spojené so zvýšeným pohybom nákladných
automobilov pri preprave suroviny a použitím ťažobných mechanizmov.
Sprievodným javom ťažobnej činnosti bude zvýšená prašnosť a tvorba emisií, ktoré
sa budú prejavovať nielen na dotknutom území, ale aj na prístupovej komunikácii
a cestách, po ktorých bude surovina transportovaná. Spomínané vplyvy možno
čiastočne eliminovať použitím vozidiel vo vyhovujúcom technickom stave. Zvýšenú
prašnosť je nutné obmedzovať pravidelným čistením kolies od nánosov blata
a čistením prístupovej komunikácie.
Navrhovateľ počas prevádzky navrhovanej činnosti bude dodržiavať požiadavky
zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z., ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
a vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z. a vyhlášky
MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Predpokladáme, že vplyv bodových, líniových a plošných zdrojov znečistenia
ovzdušia nebude predstavovať závažný negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v
dotknutej lokalite ani v kumulatívnom a synergickom merítku.
Vplyvy na pôdu
Ťažbou štrkopieskov nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, ale iba k
dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy. Uvedený dočasný záber
poľnohospodárskej pôdy sa bude týkať samotného priestoru ložiska nevyhradeného
nerastu, ako aj pre potreby deponovania ornice, podorničia a vyťaženého
nevyhradeného nerastu, pričom uvedené bude vykonané po okrajoch ťažobnej
jamy. Pri dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy budú dodržané zásady ochrany
poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití podľa zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Skrývka (ornica) a nadložné piesčité hliny (hlinité piesky) budú počas dobývanie
deponované osobitne na okrajoch ťažobného priestoru. Po vydobytí ložiska budú
nadložné piesčité hliny (podorničná vrstva) uložené do vyťaženého priestoru
ťažobnej jamy. Pri popísanom spôsobe dobývania (suchá ťažba) bude vydobytý
priestor zavezený nekontaminovanými zeminami a horninami získanými pri
zemných a stavebných prácach, podľa osobitného projektu rekultivácie, takým
spôsobom, že upravený terén po zavezení, bude zosúladený s konfiguráciou
okolitých pozemkov tak, aby tento mohol byť využívaný (ako doposiaľ) pre
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poľnohospodárske účely. Skrývka (ornica) bude použitá na spätné zahumusovanie
terénu.
K nepriamemu znečisťovaniu pôdy bude dochádzať prostredníctvom imisií, ktoré
poškodzujú pôdu najmä toxickým pôsobením, alebo zmenou pôdnej reakcie. Pôdna
vrstva sa pri zrážkovej činnosti stáva zdrojom uvedených kontaminantov pre
podzemné, prípadne povrchové vody. Dodržiavaním technologických postupov
ťažby a všeobecne záväzných právnych predpisov možno tieto negatívne vplyvy
minimalizovať. Dôsledne uplatnená rekultivácia územia bude smerovať k pozitívnej
zmene a predmetné pozemky sa následne začlenia späť do príslušného druhu
pozemku poľnohospodárskej pôdy – orná pôda.
Vplyv na krajinu
V súčasnosti existujúca kompaktná plocha poľnohospodárskej pôdy bude počas
realizácie navrhovanej činnosti zmenená na plochu s inými krajinno-ekologickými
vlastnosťami a vplyvmi. Funkčné využitie územia sa v čase realizácie navrhovanej
činnosti významne zmení, pričom, okraje ložiska budú lemovať zemníky skrývky
ornice a podorničia, ktoré budú tvoriť v predmetnom území nové antropogénne
formy reliéfu viditeľné z väčších vzdialeností. Dôsledne uplatnená rekultivácia
územia bude smerovať k pozitívnej zmene scenérie krajiny a predmetné pozemky sa
následne začlenia späť do príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy –
orná pôda.
Posúdenie vplyvov na obyvateľstvo
Každá antropogénna činnosť je určitým zdrojom vplyvov ako na človeka, tak i na
životné prostredie. Záujmové územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce.
Pri vlastnej činnosti je nutné dodržať všetky existujúce predpisy o ochrane zdravia
pri vykonávaní všetkých prác. Činnosť bude vykonávaná podľa spracovanej
projektovej dokumentácie, pri dodržaní príslušných platných noriem, predpisov,
smerníc, nariadení.
Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti bude synergicky a kumulatívne vplývať na
pohodu a kvalitu života obyvateľov okolitých obcí hlavne vo vzťahu k budovanej
rýchlostnej ceste R7 a diaľnice D4 a jej vplyvov počas výstavby.
Riziko
ovplyvnenia
zdravia
obyvateľov haváriami,
resp.
následkami
neštandardných stavov neexistuje, pretože navrhovaná činnosť je lokalizovaná
mimo obytnej zóny a nie je typická pre nebezpečné situácie spojené s
významnejším uvoľňovaním nebezpečných látok do prostredia. Riziká je možné
eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Dôležité je dodržiavanie podmienok požiarnej ochrany. Prístup k objektom v
prípade použitia požiarnej techniky je zabezpečený po existujúcich príjazdových
komunikáciách.
Použitá technológia je v súlade s najnovšími, dostupnými, známymi a používanými
postupmi na najvyššej úrovni manažmentu podobných zariadení v štátoch EÚ
a dosahujú parametre najlepšej dostupnej technológie (BAT).
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Nakoľko sa navrhovaná činnosť bude realizovaná v extraviláne, ktorý je
v dostatočnej vzdialenosti od obytných území, nebude pri dodržaní platných
bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli
ohroziť zdravie obyvateľstva.
Vplyvy na obyvateľstvo hodnotíme ako málo významné.

4. Hodnotenie zdravotných rizík
Počas realizácie navrhovanej činnosti predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy,
zvýšená hlučnosť, znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi
z dopravy a zvýšenie intenzity dopravy po dotknutých komunikáciách. Tieto riziká
sú dočasné a čiastočne eliminovateľné technologickými opatreniami a dodržiavaním
pracovnej disciplíny. Prevádzkou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných
bezpečnostných a hygienických limitov nebudú zdrojom nadlimitných toxických
alebo iných škodlivín, ktoré by významným spôsobom zvýšili zdravotné riziká
dotknutého obyvateľstva. Pri plnom rešpektovaní podmienok bezpečnosti práce,
ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o zdravé pracovné podmienky, nebude mať
realizácia navrhovanej činnosti závažný negatívny vplyv na obyvateľstvo a jeho
zdravie a to ani v kumulatívnom a synergickom ponímaní.
Navrhovaná činnosť po realizácii nebude pre obyvateľstvo predstavovať zdravotné
riziká. Stavba bude spĺňať príslušné hygienické limity v zmysle platnej legislatívy.
Z uvedeného vyplýva, že prevádzka navrhovanej činnosti nebude pre okolité
obyvateľstvo predstavovať riziko z hľadiska ohrozenia zdravia.

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na
chránené územia (napr. chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území
– NATURA 2000 – národné parky, chránené krajinné oblasti,
chránené vodohospodárske oblasti)
Vplyv na chránené územia
Navrhovaná činnosť vzhľadom na jej situovanie a vzdialenosti od významných
prírodných prvkov nemá vplyv na chránené územia. Chránené územia prírody v
zmysle zákona, navrhované územia európskeho významu a navrhované chránené
vtáčie územia sú mimo dosahu aktivít spojených s realizáciou popisovanej činnosti.
Hodnotená činnosť nebude vykonávaná v chránenom území a ani nezasahuje do
chránených území.
Záujmové územie je súčasťou hydrogeologickej štruktúry, časť ktorej bola
vyhlásená Nariadením vlády SSR č. 46 z 19. apríla 1978 za prvú chránenú
vodohospodársku oblasť na Slovensku. Všetky činnosti v tomto území sú limitované
citovaným nariadením riadené príslušnými orgánmi s cieľom ochrany tejto
unikátnej akumulácie podzemných vôd.
Územie sa nenachádza v ochrannom pásme cestných komunikácií regionálneho
alebo nadregionálneho významu, v OP železníc alebo iných objektov dopravnej
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infraštruktúry. Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené
objekty, prírodné rezervácie, alebo chránené krajinné lokality.
Časťou parcely ložiska 1062/8 prechádza vzdušné 22 kV elektrické vedenie. V
súlade s vydaným rozhodnutím o využívaní územia, je nutné riešiť prekládku
uvedeného vedenia. V prvej etape ťažobných prác bude po oboch stranách
vzdušného elektrického vedenia vynechané ochranné pásmo v šírke 10 m.
V časti územia sa nenachádzajú žiadne drobné stavby vybavenosti, ktoré by bolo
nutné odstrániť pre potreby vybudovania spevnených plôch,
komunikácií
alebo ostatných objektov potrebnej technickej infraštruktúry.

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti
a časového priebehu pôsobenia
Priamym vplyvom je zvýšená frekvencia dopravy po existujúcich trasách. Tento
vplyv je však časovo obmedzený na dobu prevádzky. V etape ťažby bude v priestore
stavby zvýšený pohyb mechanizmov. Tento zvýšený pohyb svojim hlukom a
sprostredkovane znečistením ovzdušia, prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne
ovplyvní lokalitu. Tento dopad však bude minimálny a krátkodobý. Pri ťažbe sa
nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byt zdrojom vibrácií,
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na
obyvateľstvo.
Nepriame vplyvy sú spojené so zemnými prácami, predovšetkým s hlukom a
prašnosťou., ktoré sa dajú vhodnými technickými a technologickými opatreniami
minimalizovať.
Priaznivé vplyvy
Vykonávaním navrhovanej činnosti sa stane dostupným potenciálny zdroj kvalitnej
suroviny so zabezpečeným odbytom v regióne pre stavebnú činnosť – dopravné
stavby – v okolí navrhovanej činnosti. Vplyvy na obyvateľstvo a životné prostredie
budú počas realizácie ťažobnej činnosti lokálne a bez trvalého vplyvu.
Nepriaznivé vplyvy
Prípravou a vykonávaním navrhovanej činnosti sa potenciálne môžu mierne zvýšiť
rizikové vplyvy na jednotlivé prvky životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda,
biota, horninové prostredie) a obyvateľstvo (hluk, dopravná situácia, znečistenie
ovzdušia).
Ťažba z hľadiska úbytku zásob suroviny, vybudovania negatívneho tvaru reliéfu,
bude primárne (objemovo) dočasne negatívnym dôsledkom v štruktúre krajiny. Po
ukončení ťažobných prác, následnej rekultivácii a po vykonaní zmierňujúcich a
nápravných opatrení sa v dotknutom území postupne obnoví približne súčasný stav
životného prostredia.
Z hľadiska významnosti možno očakávané vplyvy na životné prostredie hodnotiť
ako málo významné:
 vplyvy na obyvateľstvo sú časovo obmedzené, relatívne málo významné,
negatívne
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 vplyvy na horninové prostredie a nerastné suroviny sú priame, trvalé
a prejavia sa v postupnom úbytku zásob štrkopieskov v území, negatívne,
 vplyvy na ovzdušie sú priame, málo významné negatívne
 vplyvy na podzemnú vodu sú len potenciálne, málo významné s výnimkou
havarijných situácií, pôjde o ťažbu nad hladinou podzemnej vody
 vplyvy na pôdu sú dočasné, málo významné, nakoľko dôsledne uplatnená
rekultivácia územia bude smerovať k pozitívnej zmene a predmetné
pozemky sa následne začlenia späť do príslušného druhu pozemku
poľnohospodárskej pôdy – orná pôda
 vplyvy na dopravu sú počas činnosti ťažby len dočasné, málo významné
Zosumarizovaním uvedených poznatkov navrhovaná činnosť nie je počas realizácie
ťažby pri dodržaní predpísaných limitov v oblasti životného prostredia zdrojom
nadmerných emisií, hluku, kontaminácie pôdy, vody, ovzdušia a nebude mať
negatívny vplyv na obyvateľov.

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 so
zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody ,
prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok)
Činitele a súvislosti, ktoré budú vznikať počas prevádzky ťažby štrkopieskov,
nebudú mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na všetky zložky životného
prostredia v predmetnej lokalite za predpokladu dodržania všetkých technickoorganizačných opatrení pri realizácii navrhovanej činnosti.

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Hlavným rizikom ťažby štrkopieskov z hľadiska vplyvu na životné prostredie je vo
všeobecnosti možnosť vzniku havárií vozidiel, prevádzkové poruchy pracovných
mechanizmov.
Dodržiavanie bezpečnostných predpisov a súčasné technologické normy
minimalizujú vznik rizika havarijných udalostí a zvyšujú celkovú bezpečnosť
prevádzky navrhovanej činnosti.
Nevyhnutnou podmienkou a garanciou navrhovateľa bude vlastnou dôslednou
organizačnou a kontrolnou činnosťou vylúčiť resp.
minimalizovať riziká
podmienené ľudským faktorom, t. j. neodbornosťou, nedisciplinovanosťou,
nedbalosťou zamestnancov , neporiadkom na pracovisku, nedostatočnou
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starostlivosťou o technologické zariadenia, neznalosťou problematiky z oblasti
ochrany životného prostredia, najmä ochrany vôd a nakladania s odpadom.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých
variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie
Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať
očakávané (predpokladané) vplyvy činnosti (priame, nepriame, kumulatívne), ktoré
môžu vzniknúť počas jej výstavby, prevádzky (v štandardnom a neštandardnom
režime, t. j. aj počas havárií).
Cieľom environmentálneho posudzovania je nielen identifikovať významné vplyvy,
ale nájsť k nim aj prijateľné riešenia, ktorými sa jednotlivé prvky životného
prostredia ochránia alebo sa zmiernia nepriaznivé vplyvy na ne. Ak daný jav nie je
možné nijakým spôsobom eliminovať ani minimalizovať, po zvážení je možné prijať
kompenzačné opatrenia. Technické opatrenia majú za cieľ znížiť, vplyv realizácie
navrhovanej činnosti na životné prostredie na minimálnu úroveň, pri dodržaní
stanovených pracovných postupov. V rámci navrhovanej činnosti bude realizovaný,
celý rad bezpečnostných opatrení vyplývajúcich, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov a technických noriem. Účelom týchto opatrení je zamedziť vzniku
neštandardných stavov, ktoré by predstavovali zdroj ohrozenia pre životné
a pracovné prostredie.
Podľa zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu
na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti so zákonom, s
rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich podmienkami.
Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú do rozhodovacieho procesu a stávajú sa
súčasťou ďalších konaní o povoľovaní činnosti.
Pôda a horninové prostredie
Pred, počas a po ukončení ťažby sa opatrenia musia sústrediť na nasledovnú
elimináciu alebo aspoň na zmiernenie vplyvov spojených s vlastnou ťažbou:
 všetky dočasné zábery pôdneho fondu budú po ukončení ťažby uvedené do
pôvodného stavu (technickou a biologickou rekultiváciou, hlavne areál
zariadenia staveniska)
 v miestach dočasného záberu pôdneho fondu je treba humusovú skrývku
deponovať samostatne na dočasnú skládku zeminy a v čase spätných
terénnych úprav ju použiť pri rekultivačných prácach
 proti prípadnej degradácii pôdy po ukončení ťažby je potrebné realizovať
biologickú rekultiváciu dotknutého pôdneho fondu
V rámci navrhovanej činnosti bude vykonaná skrývka humusového horizontu
poľnohospodárskych pôd odnímaných dočasne a bude zabezpečená starostlivosť o
skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu. Po
vyťažení plánovaného objemu nerastných surovín bude vykonaná rekultivácia
dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe schváleného projektu
rekultivácie, pričom bude zabezpečená skladovaná skrývka humusového horizontu
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poľnohospodárskej pôdy z dočasne odňatých plôch pred výskytom a šírením burín,
samonáletom drevín a pred rozkradnutím. Za dočasné odňatie poľnohospodárskej
pôdy bude zaplatený odvod. Dočasné odňatie bude predstavovať dočasnú zmenu
spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa
rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu. Uvedené dočasné odňatie
poľnohospodárskej pôdy má byť na základe rozhodnutia o dočasnom odňatí
poľnohospodárskej pôdy orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého
obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza. K žiadosti o
dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy navrhovateľ alebo ním poverená osoba
priloží okrem iného projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového
horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie (pričom
má zabezpečiť aby nedošlo k znehodnoteniu vlastností a funkcií poľnohospodárskej
pôdy).
V konečnom dôsledku o tom, či sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej
pôdy podľa § 12 uvedeného zákona v prípade navrhovanej činnosti rozhoduje podľa
§ 17 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor v rámci
svojho rozhodovania o odňatí. Podľa § 17 ods. 12 uvedeného zákona, ak žiadosť na
odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy
podľa § 12 uvedeného zákona, tak Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor
súhlas na jej odňatie v rozhodnutí nevydá. V rámci uvedeného súhlasu taktiež
schvaľuje projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a ukladá
podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12
uvedeného zákona.
Podzemná voda a povrchová voda
 vo všeobecnosti je potrebné rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č.
364/2004 Z.z. -vodný zákon, ktoré sa vzťahujú na navrhovanú činnosť
 zabezpečiť dodržiavanie legislatívnych a interných organizačných
bezpečnostných predpisov pri manipulácii s ropnými produktmi
 kontrolovať technický stav mechanizmov v ťaženom priestore, ako aj
automobilov prepravujúcich vyťažený materiál
Hluk
 Sledovať a preverovať dodržiavanie predpísaných hladín hluku emitovaných
prevádzkovaním navrhovanej činnosti; v prípade odchýlok od garantovaného
stavu vykonať protihlukové technické a organizačné opatrenia
Ovzdušie
 Pri prevádzke musia byť zohľadnené požiadavky zákona č. 137/2010 Z. z. o
ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č.
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410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
v znení neskorších predpisov
Odpad
 Systém zberu odpadov vznikajúcich vo výrobnom procese, ako aj ich
skladovanie a zneškodnenie sa bude riadiť zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pôjde najmä o
prevenciu vzniku, minimalizáciu a separáciu odpadov
Iné opatrenia
Po ukončení prác na jednotlivých úsekoch stavby vykonať predpísané rekultivácie
pôdneho fondu a úpravy územia, odstrániť všetky bodové a plošné potenciálne
zdroje poškodzovania prostredia. Zabezpečovať všeobecné a špeciálne plnenie
ďalších povinností vyplývajúcich z predpisov na úseku štátnej vodnej správy, štátnej
správy ochrany ovzdušia, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, štátnej správy na úseku ochrany zdravia ľudí, štátnej
správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, podmienok ochrany a
využívania pôdy.
Opatrenia na prevenciu elimináciu, minimalizáciu resp. kompenzáciu vplyvov na
životné prostredie sú navrhované tak, aby boli technicky a ekonomicky reálne a
zosúladené s dokumentáciou pre povolenie navrhovanej činnosti, resp. po ukončení
procesu posudzovania (EIA) budú obsahom rozhodnutí o povolení navrhovanej
činnosti.
Všetky vyššie uvedené opatrenia považujeme za technicky i ekonomicky
realizovateľné.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná
činnosť nerealizovala
V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala v území by nenastali žiadne
zmeny v scenérii krajiny ani v kvalite jednotlivých zložiek životného prostredia
oproti súčasnému stavu. V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala,
pozemky by sa využívali vzhľadom na prírodné danosti lokality na
poľnohospodárske účely. Zdokumentované zásoby ložiska nerastnej suroviny veľmi
dobrej kvality by napriek ekonomickej a efektívnej výhodnosti v danom časovom
horizonte zostali nevyužité.
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12.
Posúdenie
súladu
navrhovanej
činnosti
s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými
strategickými dokumentmi
Pozemky sa nachádzajú mimo zastavané územie obce Dunajská Lužná a v zmysle
platnej územnoplánovacej dokumentácie Obce Dunajská Lužná : Vyhlásenia VZN
č.2/2009 o záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce,
zmeny a doplnky č. 1/2008 a VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie Dunajská Lužná – zmeny a doplnky územného
plánu obce č. 02/2013. Tieto pozemky sú určené na ťažbu nerastných surovín.

Možné okruhy vyžitia areálu vychádzajú z charakteristiky územia definovaného v
územnom plánu obce Dunajská Lužná a sú v zmysle zmien a doplnkov č. 01/2008 –
Príloha č.1 VZN nasledovné:
TN) Ťažba nerastných surovín
Doplnkové funkčné využitie:
- Príslušné dopravné a technické vybavenie

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších
okruhov problémov
Zámer je spracovaný po obsahovej a štrukturálnej stránke v zmysle Prílohy č.9
zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.
Predložený zámer prináša opis a charakteristiku dotknutého územia s dôrazom na
najvýznamnejšie zložky životného prostredia. Na základe analýzy rozsahu navrhovanej
činnosti – ťažby štrkopieskov, boli na úrovni súčasného poznania identifikované
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najzávažnejšie vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré nemožno
charakterizovať ako zanedbateľné, ale pri dodržaní navrhovaných opatrení by mali byť
ekologicky prijateľné a nespôsobia závažné environmentálne problémy. Ďalšie aktivity
z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhujeme posunúť do
ďalšieho stupňa povoľovacieho procesu.
Pri dodržiavaní základných prevádzkových, technických a bezpečnostných opatrení
a pravidiel disciplíny ide o akceptovateľnú a nerizikovú činnosť v krajine. Podľa
získaných podkladov, terénneho prieskumu a výsledkov analýzy predpokladaných
vplyvov navrhovanej činnosti
na jednotlivé zložky životného prostredia
odporúčame ukončiť proces EIA v štádiu zisťovacieho konania podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH
OPTIMÁLNEHO VARIANTU (vrátane porovnania s nulovým
variantom)
Navrhovaná činnosť spĺňa podmienky zisťovacieho konania v zmysle prílohy č. 8
zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov
Navrhovateľ činnosti v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. požiadal príslušný orgán
o upustenie od variantného riešenia zámeru z nasledovných dôvodov:
 Navrhovaná činnosť je v súlade s platným ÚP obce Dunajská Lužná v znení
zmien a doplnkov a vyplní existujúcu prázdnu parcelu, ktorá je v súčasnosti
nezastavaná a nie je nijako využívaná
 Lokalita je súčasťou ťažobného priestoru Nové Košariská
Na základe listu Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie
bolo upustené od variantného riešenia. Preto je možné vzájomne porovnať iba jeden
navrhovaný realizačný a tzv. nultý variant, t. j. keby sa činnosť nerealizovala.
Tvorba súboru kritérií
Návrh súboru kritérií vychádza z predpokladu, že pri výbere optimálneho variantu
činnosti je potrebné zohľadniť negatívne aj pozitívne vplyvy tejto činnosti na
jednotlivé zložky hodnoteného územia. Rozhodujúca je skutočnosť, do akej miery sa
v dôsledku realizácie konkrétneho druhu a rozsahu navrhovanej činnosti môže
východiskový stav krajiny zmeniť v pozitívnom, či negatívnom slova zmysle, pri
rešpektovaní podmienok a požiadaviek daných všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
V rámci predkladaného zámeru navrhovanej činnosti je posúdený 0 variant, tzn.
keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala a realizačný variant a to na základe
upustenia od variantného riešenia zámeru pre navrhovanú činnosť, ktoré vydal
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zmysle zákona č.
24/2006 Z. z.

Strana
53

Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská
Zámer činnosti - 2018
Výber optimálneho variantu
Nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť
neuskutočnila. Pre stanovenie nulového variantu je dôležité poznať v prvom rade
súčasný stav lokality v ktorej sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti a na
základe súčasného stavu posúdiť a identifikovať jej predpokladaný vývoj bez
realizácie navrhovanej činnosti.
Predmetom navrhovanej činnosti – realizačný variant je dobývanie
nevyhradeného nerastu štrkopieskov v katastrálnom území Nové Košariská. V
záujmovom území ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov sa predpokladá
dobývanie len nad hladinou podzemnej vody – suchá ťažba.
Na základe vyhodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a
jednotlivých kritérií možno konštatovať, že realizácia navrhovaného variantu
nebude mať z dlhodobého hľadiska negatívny vplyv na všetky zložky životného
prostredia v predmetnej lokalite za predpokladu dodržania všetkých technickoorganizačných opatrení pri realizácii navrhovanej činnosti.
Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Výsledný návrh činnosti je vypracovaný na základe dôsledného poznania stavu
územia, jeho únosnosti a limitov, podľa s požiadaviek požiarnej ochrany, hlukových
pomerov, emisných a imisných pomerov, dopravy, možnosti infraštruktúry, ochrany
zdravia, ochrany životného prostredia a technických právnych noriem.
V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie neboli identifikované žiadne
závažné negatívne vplyvy, ktoré by v dôsledku realizovania navrhovanej činnosti
významne ovplyvňovali kvalitu životného prostredia.
Realizácia navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy
týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadmi, bezpečnosti a
hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť
dopravných trás s dopravným napojením.
Za podmienky dodržania príslušných legislatívnych noriem, podmienok uvedených
v stavebnom povolení a navrhovaných opatrení budú očakávané vplyvy
akceptovateľné. Pripomienky k tomuto zámeru sú záväzné pre povoľujúci orgán.
Odporúčaný variant navrhovanej činnosti nebude mať závažný vplyv na
životné prostredie, čo znamená, že je environmentálne prijateľný. Na základe
tohto navrhovateľ odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie na úrovni zámeru v súlade s podmienkami zákona.

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
Príloha č. 1 - Situácia
Príloha č. 2 – Situácia – širšie vzťahy
Príloha č. 3 – Zákres do katastrálnej mapy
Príloha č. 4 – Základná mapa lomu
Príloha č. 5 – Geologický rez
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VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU
Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre
zámer
 Informácie získané od navrhovateľa a projektantov
 projektová dokumentácia pre územné konanie
 Plán využívania ložiska
 upustenie od variantného riešenia
 vyjadrenia jednotlivých dotknutých orgánov
Zoznam použitých materiálov:
Atlas krajiny SR, 2002, MŽP SR Bratislava
Správa o stave životného prostredia v roku, 2016 MŽP SR, Bratislava
Kolektív, 2003: Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, MŽP SR
Bratislava, 2003
ÚP obce Dunajská Lužná v znení zmien a doplnkov
Environmentálna stratégia do roku 2030
Príslušné zákony, vyhlášky a právne predpisy na úseku ochrany životného
prostredia
Internetové stránky: www.enviroportal.sk, www.shmu.sk, www.minzp.sk,
www.sazp.sk, www.environet.sk
Prehľad právnych predpisov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení vplyvov
navrhovanej činnosti
Platné právne predpisy – zákony, vyhlášky, nariadenia – na úseku ochrany
životného prostredia, ochrany zdravia, bezpečnostné a protipožiarne predpisy,
technické normy .
Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej
činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie
Zámer je spracovaný po obsahovej a štrukturálnej stránke podľa Prílohy č. 9
zákona č. 24/2006 Z. z. Informácie pre spracovanie zámeru boli čerpané z
odbornej literatúry, z meraní a hodnotení týkajúcich sa danej lokality a z verejne
dostupných zdrojov.
Investor zabezpečil vypracovanie dokumentácie, ktorá bola podkladom pre
hodnotenie v rámci zámeru podľa zákona c. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie. Dokumentácia bude na základe odporúčaní z procesu
posudzovania dopracovaná a predložená na povoľovanie podľa stavebného zákona.
Dokumentácia navrhovanej činnosti akceptuje funkčné využitie plôch a s tým
spojené štrukturálne zmeny. Ďalší stupeň dokumentácie bude vyhotovený v súlade s
platnými všeobecnými a špeciálnymi predpismi a predložený povoľujúcemu orgánu.

VIII. MIESTO A DÁTUM SPRACOVANIA ZÁMERU
september 2018
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IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
Potvrdenie správnosti údajov podpisom spracovateľa zámeru a podpisom
oprávneného zástupcu navrhovateľa:
Navrhovateľ
ALAS SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ zámeru
DJ engineering s.r.o. – Mgr. Darina Marunová

..............................................................
konateľ spoločnosti

..........................................................
spracovateľ
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ
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