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I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno)
DAN-SLOVAKIA AGRAR, A.S.

2. Identifikačné číslo
36 240 729

3. Sídlo
Nový Dvor
932 01 Veľký Meder

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
oprávneného zástupcu obstarávateľa
Meno:
Adresa:
E-mail:
Tel.:

Mogens Hansen – predseda predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 1151/26
932 01 Veľký Meder
mh@dsa.sk
+421 903 276 831

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie
o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie
Meno:
Adresa:
E-mail:
Tel.:

Mgr. Andrea Németh – podpredseda predstavenstva
ul. Kráľa Žigmunda 5729/22
929 01 Dunajská Streda
an@dsa.sk
+421 904 234567
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II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
1. Názov
„Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“

2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia existujúcej farmy na chov ošípaných v k.ú.
Kolárovo. Plánovaná rekonštrukcia spočíva vo vybudovaní nových objektov na chov
ošípaných s maximálnou kapacitou 16 128 ošípaných. Objekty sú projektované ako
novostavby v celkovom počte 14 veľkokapacitných maštalí. Pôjde o uzatvorený chov
v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky. Súčasťou navrhovanej stavby budú aj
technologicky súvisiace stavby ako trafostanica, nádrže na hnojovicu, inžinierske siete a pod..
Farma na chovné ošípané je navrhnutá ako úzko špecializovaná za účelom produkcie
kvalitného bravčového mäsa.
Účelom predkladaného investičného zámeru je rozvoj, modernizácie a intenzifikácie
živočíšnej výroby na existujúcej farme ošípaných. Zrekonštruovaná farma bude tvorená
najmodernejšou technológiou, plne mechanizovaná a automatizovaná.

3. Užívateľ
Dan–Slovakia Agrar, a.s. Veľký Meder
Nový Dvor
932 01 Veľký Meder

4. Charakteristika navrhovanej činnosti
V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť zaradená
v prílohe č. 8 pod nasledovné položky:
kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba,
položka č. 1. b) Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších
produktov s kapacitou ošípaných, časť A – od 2 000 ks (nad 30 kg) alebo od 750 ks prasníc,
tzv. podlieha povinnému hodnoteniu.
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5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Parcely číslo:

Nitriansky
Komárno
Komárno
Kolárovo
LV č. 22467 – 28655/16, 28655/20, 28655/21, 28655/22, 28655/24,
28655/25, 28655/26, 28655/27, 28605/2

Realizácia zámeru sa uskutoční na vyššie uvedených parcelách s vlastníkom ktorých má
navrhovateľ, t.j. spoločnosť Dan–Slovakia Agrar, a.s., podpísanú zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve. Predmetné parcely majú dostatočnú výmeru pre plánovanú stavbu. Na dotknutých
parcelách sa v súčasnosti nachádzajú existujúce objekty poľnohospodárskeho charakteru,
ktoré sú určené na odstránenie. Navrhovaná činnosť nemá nároky na rozšírenie existujúceho
areálu farmy na chov ošípaných.
Predmetné parcely sú v Katastri nehnuteľnosti vedené ako „zastavaná plocha a nádvorie“
a ich celková výmera predstavuje 53 239 m2.
Zastavaná plocha farmy bude predstavovať 24 156,66 m2, z čoho zastavaná plocha objektov
predstavuje 20 700 m2 a zastavaná plocha spevnených plôch bude zaberať 3 456 m2.
V zmysle územnoplánovacej dokumentácie je záujmová lokalita súčasťou hospodárskeho
dvora „Štagnovica“. Bývalý poľnohospodársky výrobný areál Štagnovica predstavuje
samostatnú územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia Kolárovo.
Z hľadiska územných vzťahov a stupňa výrobnej koncentrácie bude navrhovaná farma tvoriť
izolovanú výrobnú jednotku umiestnenú mimo obytnej zóny. Vzdialenosť chovných objektov
od okrajov najbližšej obytnej zóny v zastavanom území obce je približne 600 m. Ide o osadu
Lohót (osada patriaca do obce Kameničná) situovanú juhovýchodným smerom od predmetnej
lokality. Súvislé zastavané územie obce Kolárovo je situované cca 3,5 km severným smerom
a zastavané územie obce Kameničná (osada Balvany) je vo vzdialenosti 2,9 km južným
smerom. V bezprostrednej blízkosti posudzovanej lokality, t.j. hneď za hranicou areálu farmy
z východnej strany, je situovaná usadlosť 6 bytových budov, ktoré sú čiastočne obývané.
Uvedené pozemky sú umiestnené mimo zastavané územie obce.
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6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

Obrázok č. 1: Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti –
navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“.

miesto prevádzky

7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Predpokladaný začiatok výstavby:
Predpokladané ukončenie výstavby:
Predpokladaný začiatok prevádzky:
Predpokladané ukončenie prevádzky:

2021
cca 14 mesiacov
(vrátane odstránenia existujúcich objektov)
2023
termín nie je definovaný
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8. Opis technického a technologického riešenia
Súčasný stav (nulový variant)
Navrhovateľ, t.j. spoločnosť Dan–Slovakia Agrar, a.s. (DSA), je v súčasnosti jednou z
vedúcich poľnohospodárskych spoločností na Slovensku. Podnikateľská činnosť je založená
na chove ošípaných, t.j. prasníc a prasničiek a pestovaní poľnohospodárskych plodín (na
ploche 7600 ha poľnohospodárskej pôdy). 90% rastlinnej výroby sa spracúva a používa vo
vlastnej výrobni krmív pre ošípané.
DSA pôsobí na Slovensku od roku 2001. Hlavným trhom spoločnosti je domáci trh, ale
ošípané sa predávajú aj na bitúnky v Maďarsku.
Spoločnosť aktuálne pôsobí v 9 lokalitách. Centrála spoločnosti sa nachádza v Novom Dvore,
kde sa nachádza administratívna budova a mechanizačné stredisko rastlinnej výroby. Ďalšie
mechanizačné centrum a stredisko rastlinnej výroby sa nachádza v Šoporni. Štyri farmy pre
chov ošípaných sú vybudované na lokalitách: Nagy Dűr, Vrbina, Dolný Štál a Veľké Kosihy.
Spoločnosť má vo svojej pôsobnosti dve karanténne farmy pre mladé prasničky a jednu
výrobňa krmív a sklad komodít (Bábolna, Veľký Meder).
V zmysle územnoplánovacej dokumentácie je záujmová lokalita súčasťou hospodárskeho
dvora „Štagnovica“. Bývalý poľnohospodársky areál Štagnovica predstavuje samostatnú
územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia Kolárovo, mimo
zastavaného územia obce. Ide o areál existujúcej farmy na chov ošípaných. Areál je
obklopený poľnohospodársky využívanou pôdou, dopravne je prístupný priamo z cesty II/573
(Komárno-Kolárovo-Šaľa). Územie je rovinaté.
Dotknuté pozemky v rámci areálu sú klasifikované ako „zastavaná plocha a nádvorie“.
V areáli sú vybudované inžinierske siete, areál je napojený na verejné komunikácie.
Na existujúci chov ošípaných sa využívajú nasledovné objekty:
• Matečník (parcela č. 28655/20): prestavaná dvojposchodová murovaná sýpka s
priehradovou strechou so železobetónovým stropom. Podlažie je nevyužité s
pristavanými objektmi. Celková využitá plocha ako „maštaľ“ je 1 357 m2 s kapacitou
180 matiek a 360 ks odstavčiat v kotercovom ustajnení. Odstraňovanie hnoja je
zabezpečené mechanickou lopatou.
• Výkrmňa (parcela č. 28655/21): ide o prízemný murovaný objekt s priehradovou
strechou, celková využitá plocha ako maštaľ je 561 m2. Kapacita objektu je 540 ks
výkrmových ošípaných v priechodnom mobilnom kotercovom ustajnení.
• Predvýkrm (parcela č. 28655/22): prízemná murovaná budova s priehradovou strechou,
ako maštaľ je využitá celková plocha 550 m2. Kapacita budovy je 480 ks ošípaných na
predvýkrm v kotercovom ustajnení. Odstraňovanie hnoja prebieha s mechanickou
lopatou.
• Certifikované hnojisko (parcela č. 28655/24) o kapacite 3 000 m3.
Zásobovanie farmy vodou je zabezpečená z vŕtanej studne o kapacite 2,0 l/s cez existujúcu
čerpaciu stanicu farmy. Sociálne zariadenia sú zaistené v existujúcej budove vedľa vstupu do
farmy (parcela č. 28655/20).
Sumarizácia stavu ošípaných na existujúcej farmy ošípaných predstavuje:
prasnice 180 ks
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360 ks
480 ks
540 ks
spolu 1 560 ks

Do kategórie s váhou do 30 kg patrí odstav a predvýkrm. Prasnice a výkrm dosahujú váhu nad
30 kg (30-110 kg). Z uvedeného vyplýva, že do 30 kg sa v súčasnosti chová 840 ks a nad 30
kg je to 720 ks ošípaných.

Variant 1
Za účelom rozvoja a intenzifikácie živočíšnej výroby sa navrhovateľ rozhodol pre
rekonštrukciu existujúcej farmy. Plánovaná rekonštrukcia spočíva vo vybudovaní nových
objektov na chov ošípaných s maximálnou kapacitou 16 128 ošípaných (s váhou nad 30
kg). V rámci navrhovanej činnosti pôjde o chov jatočných ošípaných, t.j. ošípaných s váhou
30-110 kg. Objekty pre chovné ošípané sú plánované ako novostavby v celkovom počte 14
objektov veľkokapacitných maštalí. Samotnému investičnému zámeru bude predchádzať
odkúpenie predmetných parciel v rámci existujúceho areálu navrhovateľ, t.j. spoločnosť Dan–
Slovakia Agrar, a.s. má so súčasným vlastníkom podpísanú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
na celý areál.
Vzhľadom na plánované architektonické riešenie novej farmy budú všetky existujúce objekty
nachádzajúce sa v predmetnom areáli odstránené. Zachovaná zostane čerpacia stanica vody
a studňa, ktorá je umiestnená mimo oploteného areálu hospodárskeho dvora.
Z hľadiska územných vzťahov a stupňa výrobnej koncentrácie bude navrhovaná farma tvoriť
izolovanú výrobnú jednotku, mimo zastaveného územia obce.
Architektonické riešenie jednotlivých objektov farmy je prevažne zamerané na účelovú
funkciu objektov. Jedná sa prevažne o atypické jednotraktové oblúkové halové objekty
obdĺžnikového pôdorysu. Objekty pre uskladňovanie tekutých odpadových látok (hnojovica,
splaškové vody, ...) sú navrhované ako monolitické a montované železobetónové, opatrené
izolačným systémom proti priesakom, resp. únikom odpadových vôd do podložia.
Nová farma bude organizovaná na pôde, t.j. krmivo bude zabezpečené z vlastnej pôdnej
základne, pričom rastlinná výroba bude samostatne riadená výrobná jednotka navrhovateľa.
Farma bude tvorená najmodernejšou technológiou, plne mechanizovaná a automatizovaná,
s predpokladom dosiahnutia vysokej produktivity práce. Napojená bude na existujúce
špecializované farmy patriace do portfólia navrhovateľa, odkiaľ bude zabezpečený prísun
zvierat pre uzatvorený chov. Navrhovaná farma si bude svoje potreby zabezpečovať
z vlastných zdrojov, ako aj objednaním v rámci subdodávky.
Zastavaná plocha plánovanej farmy predstavuje 24 156,66 m2, z čoho zastavaná plocha
objektov bude 20 700 m2 a zastavaná plocha spevnených plôch bude zaberať 3 456 m2.
Objekty pre chovné ošípané sú plánované ako novostavby v celkovom počte 14 objektov.
Maštale budú prepojené komunikačným traktom o šírke 2,5 m. V strednej časti budú
umiestnené obslužné pracoviská ako napr. hygienický filter, sklad a distribúcia krmív a pod..
Veľkokapacitné maštale sú navrhnuté pre maximálnu kapacitu 16 128 ošípaných.
V jednotlivých maštaliach bude 64 boxov. Plánovaná kapacita jednej maštale je pre 1 152 ks
chovných ošípaných vo výkrme. Pôjde o uzatvorený chov v kotercoch na celoroštovej
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podlahe bez podstielky. Súčasťou navrhovanej stavby budú aj technologicky súvisiace stavby
a to trafostanica, nádrže na hnojovicu, inžinierske siete a pod.. S vykurovaním objektov pre
chovné ošípané sa neuvažuje.
Plánovaná stavba bude celkovo rozdelená na 27 stavebných objektov:
SO – 01 14x Objekty chovu ošípaných
SO – 02 Spojovacia chodba
SO – 03 Miestne zhromaždište kadáverov + Žumpa 11 m3
SO – 04 Hygienický filter + Sklad a distribúcia krmív
SO – 05 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných
SO – 06 Trafostanica
SO – 07 Odstavná plocha pre dieselagregát
SO – 08 Asanačný brod
SO – 09 Žumpa 50 m3 pre splašky
SO – 10 Centrálne zhromaždište kadáverov + Žumpa 11,5 m3
SO – 11 Strážnica
SO – 12 Malá technická budova
SO – 13 Nádrž na hnojovicu 4 x 5 000 m3
SO – 14 Prečerpávacia izolovaná plocha
SO – 15 Vŕtaný vodný zdroj
SO – 16 Prístupová komunikácia
SO – 17 Spevnená plocha – Parkovisko
SO – 18 Vnútrozávodná obslužná komunikácia
SO – 19 Sklad komunálneho odpadu
SO – 20 Ochranná zeleň
SO – 21 Oplotenie
SO – 22 Veľkoobjemová prečerpávacia nádrž
SO – 23 Areálový vodovod
SO – 24 Areálový rozvod NN
SO – 25 Elektrická prípojka – VN
SO – 26 Kanalizácia splašková
SO – 27 Kanalizácia hnojovicová
SO – 01 14x Objekty chovu ošípaných
Objekty pre chovné ošípané sú plánované ako novostavby v celkovom počte 14 objektov o
základnom rozmere 13,87x76,945 m. Maštale sú navrhnuté pre maximálnu kapacitu 16 128
ošípaných. V jednotlivých maštaliach bude 64 boxov o rozmere 2,4x6,0 m. Plocha koterca,
vrátane kŕmneho žľabu bude 140,4 m2. Veľkosť koterca je navrhovaná tak, aby umožnila
oddych všetkých ošípaných. Pri jej kapacitnom dimenzovaní bolo zohľadnené nariadenie
vlády č. 735/2002 v znení nariadenia vlády SR č. 322/2003 Z.z..
Plánovaná kapacita jednej maštale je pre 1 152 ks chovných ošípaných vo výkrme. Pôjde
o uzatvorený chov v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky. Celková podlahová
plocha ustajňovacieho priestoru v chovnom objekte bude 1 004,16 m2. Obostavaný
interiérový priestor chovného objektu je veľkosti 3 592 m3, čo predstavuje 3,12 m3/kus
(normatív: 1,8-2,8 m3/ks).
Objekty budú pomocou zásobného potrubia a vnútorného rozvodu ZTI napojené na centrálny
vodovod farmy. Hnojovica z objektov maštalí bude odvádzaná vetvou hnojovicovej
kanalizácie. Hnojovicová stoka bude zaústená do prečerpávacej šachty, kde bude umiestnené
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ponorné čerpadlo a odkiaľ bude výtlačné potrubie privedené k nádržiam skladovania
hnojovice (4x5 000 m3).
Vetranie, resp. odsávanie vzduchu, bude v objekte zabezpečené zvislými odsávacími
ventilačnými jednotkami, umiestnenými v hrebeni strechy v počte 7 ks, s kapacitou max.
22 000 m3/hod./ks. Celková maximálna výmena vzduchu navrhovanou technológiu VZT bude
154 000 m3/hod./objekt. Vetranie je navrhované so zreteľom na dodržanie normatívnych
hodnôt.
Spodnú stavbu objektu bude tvoriť obvodový monolitický železobetónový múr, hrúbky
300mm a výšky 600mm, do ktorých sa zakotvia oceľové oblúky. Na podkladovom,
zhutnenom štrkopieskovom lôžku bude uložená vodotesná izolácia v celej podlahovej ploche
pomocou PVC Fatrafol fólie č. 803, hrúbky 1,5mm, odolná voči hnojovici, vrátane jej
dvojstrannej ochrany vložkou z geotextílie TATRATEX. Na túto hydroizolačnú vrstvu
nasleduje železobetónová vaňa spodnej stavby s hrúbkou steny 150mm – na zachytávanie
hnojovice.
Navrhované ustajnenie ošípaných je navrhnuté v súlade s nariadením č. 735/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.
SO – 02 Spojovacia chodba
Pre komunikačné prepojenie jednotlivých prevádzkových objektov uzatvoreného chovu
a dodržiavanie potrebných prevádzkových čiar je navrhnutá spojovacia chodba so svetlou
šírkou 2 500 mm.
SO – 03 Miestne zhromaždište kadáverov + Žumpa 11 m3
Na konci spojovacej chodby bude situované miestne zhromaždište kadáverov, ktorým sa
zabezpečia vhodné podmienky dočasného zhromažďovania uhynutých zviera.
SO – 04 Hygienický filter + Sklad a distribúcia krmív
Hygienický filter pre obslužný personál je navrhovaný v celomontovanom typizovanom
halovom objekte a spolu so skladom a distribúciou krmív bude tvoriť samostatný
prevádzkový objekt. Prostredníctvom spojovacej chodby bude prepojený s ostatnými
objektmi slúžiacimi pre chov a jeho technické zázemie.
SO – 05 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných
Objekt bude spojovacou chodbou prepojený s ostatnými objektmi a jeho súčasťou bude aj
prijímacia rampa a hygienický kontajner.
SO – 06 Trafostanica
Objekt trafostanice rieši zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre areál plánovaných
objektov farmy.
SO – 07 Odstavná plocha pre dieselagregát
V rámci farmy je navrhnuté miesto pre mobilný dieselagregát, ktorý bude pristavený pre
prípad výpadku elektrickej energie na dočasné zabezpečenie elektrickej energie počas
výpadku z verejnej siete.
SO – 08 Asanačný brod
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Čiastková dezinfekcia motorových vozidiel prichádzajúcich do areálu farmy bude
vykonávaná prejazdom techniky cez atypický objekt asanačného brodu. Pôdorysná plocha
brodu je 4,5x7,4 m s prejazdovou hĺbkou 0,15 m.
SO – 09 Žumpa 50 m3 pre splašky
Pre zachytávanie splaškových odpadových
železobetónová žumpa o objeme 50 m3.

vôd

bude

inštalovaná

prefabrikovaná

SO – 10 Centrálne zhromaždište kadáverov + Žumpa
Pre 24 hodinové uskladnenie uhynutých zvierat bude vybudované kadáverné zhromaždište.
Objekt bude realizovaný ako samostatne prístupný, situovaný v juhozápadnej časti areálu pri
miestnej komunikácií. Vedľa zhromaždišťa bude umiestnená železobetónová žumpa o objeme
11,5 m3 a prefabrikovaný sklad náradia (3x3m). Po odvoze kadáverov sa podlaha
zhromaždišťa dezinfikuje vápnom, resp. chlorňanom sodným a vodou, pričom odpadová voda
bude odvádzaná do žumpy.
SO – 11 Strážnica
Ako sociálne zariadenie pre strážnikov sa bude používať typizovaná sociálna bunka, ktorá
bude osadená na betónové pätky. Objekt strážnice bude realizovaný pri hlavnom vstupe do
areálu. Vykurovanie objektu strážnice bude elektrické priamotopné. Zastavaná plocha
strážnice bude 3x3 n,
SO – 12 Malá technická budova
Tento objekt bude umiestnený pri hlavnom vstupe. Je navrhnutý ako prefabrikát osadený na
betónových základových pätkách. Vykurovanie objektu strážnice bude elektrické
priamotopné. Zastavaná plocha bude 7,0x3,0 m.
SO – 13 Nádrž na hnojovicu 4 x 5 000 m3 a havarijná nádrž
Nádrž na hnojovicu je navrhovaná ako typizovaná, montovaná zo železobetónových
prefabrikovaných dielcov. Pôjde o nadzemnú, otvorenú kruhovú železobetónovú stavanú
nádrž, ktorá bude vybavená signalizačným zariadením proti preplneniu s blokovaním
dodávky elektrickej energie do kalových čerpadiel. Nádrže budú vybavené krytmi zo slamy –
biofiltre, na obmedzenie úniku emisií NH3 do ovzdušia.
SO – 14 Prečerpávacia izolovaná plocha
Na prístupovej komunikácií, v kontaktnej zóne s nádržami na hnojovicu, je navrhnutá
prečerpávacia plocha slúžiaca pre dočasné odstavenie mobilnej techniky slúžiacej na
naskladňovanie a vyprázdňovanie hnojovicových nádrží. Veľkosť plochy bude 16x5 m.
SO – 15 Vŕtaný vodný zdroj
Zásobovanie areálu farmy vodou na pitné, požiarne a technologické účely je navrhované
napojením na existujúci vŕtaný zdroj vody. V studni bude inštalované ponorné čerpadlo
s prietokom najmenej 25 l/sek..
SO – 16 Prístupová komunikácia
Komunikácie v rámci areálu budú slúžiť pre obsluhu a zásobovanie objektov farmy
a obslužných objektov. Hlavná prístupová komunikácia sa bude napájať na miestnu
komunikáciu.
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SO – 17 Spevnená plocha – Parkovisko
Súčasťou spevnenej plochy bude spevnená odstavná betónová plocha situovaná
v bezprostrednej blízkosti pri hlavnom vstupe do areálu farmy. Pôdorysná veľkosť stojiska
bude 2,8x6 m.
SO – 18 Vnútrozávodná obslužná komunikácia
Vnútrozávodná obslužná komunikácia sa bude napájať na prístupovú komunikáciu na
juhozápadnej strane areálu. Táto komunikácia bude dvojpruhová dvojsmerná so šírkou
jedného jazdného pruhu 4 m. Vnútrozávodná obslužná komunikácia na severovýchodnej
strane farmy bude dvojpruhová dvojsmerná so šírkou jedného jazdného pruhu 6 m.
SO – 19 Sklad komunálneho odpadu
Sklad komunálneho odpadu bude riešený ako samostatne stojaci objekt vedľa vnútrozávodnej
obslužnej komunikácie s pôdorysnou plochou 2,4x4,22 m pre kovové kontajnery objemu 7
m3, ktoré budú slúžiť na zhromažďovanie komunálneho odpadu. Stojisko bude prekryté.
Odpad kategórie 20 03 01 sa bude odovzdávať na základe zmluvy na zneškodňovanie na
skládku odpadov prevádzkovateľa F.C.C. Slovensko, s.r.o. v Dolnom Bare.
SO – 20 Ochranná zeleň
Ochranná zeleň bude situovaná do severovýchodnej a juhovýchodnej časti areálu. Jej cieľom
bude prispieť k ozdraveniu ovzdušia, zachyteniu choroboplodných zárodkov a celkovej
estetizácii farmy. Zeleň bude pôsobiť ako filter pre prípadný zápach a zároveň bude tlmiť
hluk do okolitej zástavby.
SO – 21 Oplotenie
Oplotenie areálu je navrhnuté po hraniciach obvodu farmy, pozdĺž prístupovej komunikácie.
SO – 22 Veľkoobjemová prečerpávacia nádrž
Prečerpávacia šachta bude zabezpečovať prečerpávanie hnojovice odtekajúcej z objektov
maštalí do nádrží skladovania hnojovice. Navrhnutá je betónová vodotesná prečerpávacia
šachta s osadeným kalovým čerpadlom. Prietok čerpadla je daný hodnotou max. 40,5 l/s.
SO – 23 Areálový vodovod
Navrhovaný rozvod vody bude napojený na existujúci zdroj vody. Z areálového vodovodu
bude vedená 2x vodovodná prípojka pre maštale a vodovodné prípojky pre drobné stavby
v areáli farmy. Na areálový vodovod budú osadené nadzemné požiarne hydranty podľa
projektu požiarnej ochrany. Areálová vodovod bude napojený na existujúci vŕtaný vodný
zdroj. Voda z areálového vodovodu bude využívané pre chov a ako požiarna, resp. úžitková
voda.
SO – 24 Areálový rozvod NN
Zdrojom elektrickej energie NN pre jednotlivé objekty farmy bude transformátorová stanica
umiestnená v areáli farmy. Z NN rozvádzača trafostanice bude podzemnými káblami
napájaný hlavný rozvádzač RH, kde je navrhnutý ručný prepínač sieť-motorgenerátor.
Motorgenerátor je navrhnutý vedľa trafostanice. Predpokladaný inštalovaný výkon je 428 kW.
SO – 25 Elektrická prípojka – VN
Elektrickú prípojku VN bude riešiť samostatný projekt.
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SO – 26 Kanalizácia splašková
Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody z objektov SO-04, SO-05, SO-11 a SO12. V lomových bodoch a pri vývodoch z objektov budú na stoke splaškovej kanalizácie
osadené kontrolné šachty. Areálová splašková kanalizácia bude napojená na nepriepustnú
žumpu s objemom 50 m3.
SO – 27 Kanalizácia hnojovicová
Hnojovicová kanalizácia bude odvádzať výlučne hnojovicu z objektov maštalí. V lomových
bodoch a pri vývodoch z objektov budú na stoke hnojovicovej kanalizácie osadené kontrolné
šachty. Areálová hnojovicová kanalizácia z objektov bude napojená na prečerpávaciu šachtu
s osadeným ponorným kalovým čerpadlom. Z prečerpávacej šachty bude výtlačné potrubie
napojené na skladovacie nádrže na hnojovicu (SO-13). výtlačné potrubie bude vedené v zemi,
pri nádržiach skladovanie bude osadená armatúrna šachta, kde sa bude výtlačné potrubie deliť
na dve vetvy.
Popis plánovanej technológie chovu ošípaných
Navrhovateľ, t.j. spoločnosť Dan–Slovakia Agrar, a.s., disponuje takzvaným uzatvoreným
chovom ošípaných, tzv. ošípané sa chovajú počas celej doby výrobného cyklu
pozostávajúceho z chovu prasničiek, prasníc, ciciakov a kancov na farme Nagy Dur, z chovu
odstavčiat na farme Vrbina a z chovu chovných ošípaných na farmách Dolný Štál a Veľké
Kosihy. Základné stádo ošípaných sa obnovuje z chovu aukčných kancov a prasníc.
Navrhovaná farma v k.ú. Kolárovo bude pozostávať iba z výkrmovej časti, resp. ošípané vo
výkrme. Ošípané sa budú privážať na farmu vo veku 12 týždňov z farmy odstavčiat Vrbina,
ktorú rovnako vlastní a prevádzkuje navrhovateľ. Priemerná hmotnosť ošípaných pri dovoze
na farmu bude 30 kg. Na farme budú ošípané chované priemerne 13 týždňov (cyklus môže
byť od 13 do 15 týždňov), t.j. kým ošípané dosiahnu hmotnosť potrebnú na expedíciu,
v priemere 105 kg. V rámci výrobného cyklu ošípané nebudú vo vnútri farmy presúvané, celú
dobu kŕmenia budú ustajnené v rovnakom koterci.
Ošípané budú zo zrekonštruovanej farmy expedované prednostne na bitúnky na Slovensku.
Všetku dopravu ošípaných, t.j. dopravu medzi farmami, ako aj dopravu na bitúnky, bude
zabezpečovať navrhovateľ vo vlastnej réžii, dopravnými prostriedkami a zamestnancami
spoločnosti. Výrobný cyklus chovu ošípaných bude nastavený tak, že ošípané sa z farmy budú
expedované v intervaloch, tzv. presun zvierat bude každých 7 týždňov.
Maštale budú čistené vždy po vystajnení ošípaných postupne po jednotlivých sekciách.
Vyčistenie jednej maštale bude trvať 5 dní, pričom v rámci tohto procesu čistenia bude maštaľ
úplne prázdna 3-4 dni. Expedícia ošípaných, teda vystajnenie, sa bude realizovať každý
týždeň a celková kapacita farmy bude využitá na 90%.
Čistenie maštalí budú zabezpečovať zamestnanci farmy vodou pod vysokým tlakom. Po
čistení sa použije dezinfekční prostriedok na dezinfekciu maštalí.
Na navrhovanej farme chovných ošípaných bude použité tzv. „mokré“ kŕmenie. Suchá sypká
kŕmna zmes sa na farmu bude privážať kamiónom s uzatvoreným nákladovým priestorom
z výrobne kŕmnych zmesí spoločnosti vo Veľkom Mederi. Ďalšia časť kŕmnej zmesi bude
predstavovať mokrá kukurica, ktorá bude prepravovaná rovnakým spôsobom ako suchá
kŕmna zmes. Mokrá kukurica je uskladnené v bývalých betónových silážnych priestorov na
Novom Dvore vo Veľkom Mederi. Suché zložky krmiva sa budú miešať vodou a likvidnými
zložkami krmiva priamo v kŕmnom systéme farmy.
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Ustajnenie ošípaných
Objekty na ustajnenie ošípaných sú navrhované ako samonosná oceľová oblúková
konštrukcia v module 13,4x3 m, s výškou hrebeňa +5,117 m. Podlaha bude celoroštová,
realizovaná zo železobetónových ekoroštov s hrúbkou 100 mm a dĺžky 2 400 mm, s otvormi
šírky max. 18 mm. Rošty budú uložené na betónových priečnych stenách. Pre chovné ošípané
bude v podroštovej časti podlaha ukončená priečnymi betónovými zbernými kanálmi
a uzatvoreným (vákuovým) kanalizačným systémom. Podlahy ustajňovacích objektov
a manipulačné plochy budú zabezpečené proti priesaku hnojovice do podložia. Tekutý hnoj
z podroštových priestorov maštalí bude vedený cez hnojovicovú kanalizáciu do skladovacích
nádrží na hnojovicu.
Objekty maštalí budú chránené proti vode z povrchového odtoku a ich stavebná úprava bude
vhodná z hľadiska ochranných hydroizolačných vlastností. Stavby budú technicky riešené tak,
aby umožňovali zachytenie nebezpečných látok pri technickej poruche alebo pri deštrukcií.
Napájanie zvierat bude riešené kolíkovými napájačkami, s minimálnym prietokom 3 l/min., v
každom koterci 1 ks. Zásobovanie vodou bude z vlastného zdroja vody (existujúca vŕtaná
studňa). Podlahy maštalí budú celoroštové (železobetón s medzerou 18 mm), pričom moč
a výkaly ošípaných budú prepadávať do podroštového priestoru, zvedeného do hnojovicovej
kanalizácie. Dno podroštového priestoru bude betónové (vodostavebný betón + ochranná
rohož z geotextílie + PVC 803 fólia, ochranná rohož z geotextílie, betón).
Podroštová časť bude ukončená priečnymi betónovými zbernými kanálmi a uzatvoreným
(vákuovým) kanalizačným systémom (vnútorná hnojovicová kanalizácia). Vyprodukovaná
hnojovica bude pomocou dvojvetvového vákuového systému odvádzaná kanalizačným
potrubím z PVC rúr do prečerpávajúcej šachty, odkiaľ bude následne čerpadlom cez výtlačný
kanalizačný rad hnojovicovej kanalizácie uskladňovaná do akumulačných nádrží na
hnojovicu.
Techniky výživy
Preventívne opatrenia budú zamerané na redukciu živín (N, P) v exkrementoch zvierat.
Technika výživy bude predstavovať redukciu potreby živín pre chovné opatrenia počas
produkčného cyklu so zameraním na používanie nižších dávok aminokyselín v dodatkovej
výžive a nižšie dávky zložiek obsahujúcich fosfor, napr. aj používaním vhodných aditív, s
cieľom minimalizovať množstvo týchto živín v odpadoch z chovu.
Techniky používané na zníženie dusíka v exkrementoch sú zamerané na obmedzovanie
surových proteínov v krmive s vhodným nastavením obsahu aminokyselín (lysin, metionin,
threonín, tryptofan) v kombinácii s priemyselnými aminokyselinami. Redukcia surových
proteínov o 2-3% (20-30 g/kg krmiva) môže byť dosiahnutá v závislosti od druhu/genotypu.
Deratizácia
Deratizáciu na navrhovanej farme bude vykonávať zmluvný partner s oprávnením na
manipuláciu s deratizačnými prípravkami. Termíny a rozsah prác sa určí na základe
konkrétnej situácie na farme (výskyt hlodavcov).
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9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a
negatíva)
Navrhovaná činnosť rieši rekonštrukciu existujúcej farmy na chovné ošípané v k.ú. Kolárovo.
Farma je súčasťou bývalého poľnohospodárskeho dvora „Štagnovica“, ktorý predstavuje
samostatnú územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia Kolárovo. Z
hľadiska územných vzťahov bude zrekonštruovaná farma tvoriť izolovanú výrobnú jednotku
a bude umiestnená mimo obytnej zóny. Vzdialenosť chovných objektov od okrajov najbližšej
obytnej zóny zastavaného územia obce je približne 600 m. Predmetný areál je obklopený
poľnohospodársky využívanou pôdou, dopravne je prístupný priamo z cesty II/573
(Komárno-Kolárovo-Šaľa).
Dôvod umiestnenia navrhovanej činnosti v danej lokalite spočíva v maximálnom využití
hospodárskeho areálu existujúcej farmy s cieľom zvýšiť produktivitu práce a tým zvýšiť aj
kvalitu finálneho produktu. Existujúca farma je v súčasnosti kapacitne riešená na chov 1 560
ks ošípaných. Účelom navrhovanej činnosti je rozvoj, modernizácie a intenzifikácie
živočíšnej výroby na existujúcej farme. Zrekonštruovaná farma bude tvorená najmodernejšou
technológiou, plne mechanizovaná a automatizovaná. Farma je navrhnutá ako úzko
špecializovaná za účelom produkcie kvalitného bravčového mäsa, s maximálnou kapacitou
16 128 ošípaných.
Predmetný areál a prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy
a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľstva, nakladania s
odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia,
akceptuje prítomnosť dopravných trás s existujúcim dopravným napojením.
Navrhovaná činnosť bude v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov situovaná v 1. stupni ochrany prírody.
Pri realizácií zámeru budú rešpektované technické, krajinoekologické a socioekonomické
hľadiská s cieľom minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie a jeho zložky ako
aj na zdravie obyvateľstva.

10. Celkové náklady (orientačné)
cca 5,5 mil. €

11. Dotknutá obec
Obec Kolárovo
Obec Kameničná
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12. Dotknutý samosprávny kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja.

13. Dotknuté orgány
Nitriansky samosprávny kraj.
Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Okresný úrad Komárno, príslušné odbory.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Komárno.
Mesto Komárno, Mestský úrad Komárno.

14. Povoľujúci orgán
Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly –
stále pracovisko Nitra.

15. Rezortný orgán
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky.

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov
Pre navrhovanú činnosť „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“ – Vydanie
integrovaného povolenia v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

17. Vyjadrenie o predpokladaných
presahujúcich štátne hranice

vplyvov

navrhovanej

činnosti

Vzhľadom na charakter, umiestnenie, rozsah a technologické riešenie navrhovanej činnosti sa
nepredpokladajú žiadne vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.
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III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia
dotknutého územia
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
1.1. Vymedzenie hraníc dotknutého územia
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v katastrálnom
území obce Kolárovo. Ide o existujúci areál chovu ošípaných, ktorý sa nachádza mimo
zastavaného územia mesta Kolárovo, pri miestnej komunikácií II/573 (Komárno-KolárovoŠaľa), cca 4 km južným smerom od zastavaného územia mesta Kolárovo.
Predmetný areál farmy je súčasťou poľnohospodárskeho dvora „Štagnovica“, ktorý
predstavuje samostatnú územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia
Kolárovo.

1.2. Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia
patrí záujmové územie do:
Sústava:
Podsústava:
Provincia:
Subprovincia:
Oblasť:
Celok:

Slovenska (Mazúr, Lukniš; In:Atlas krajiny SR, 2002)
Alpsko-himalájska
Panónska panva
Západopanónska panva
Malá dunajská kotlina
Podunajská nížina
Podunajská rovina

Z hľadiska erózno-denudačného typu reliéfu prevláda reliéf rovín a nív. Mesto Kolárovo leží
na sútoku riek Váh a Malý Dunaj, západná časť leží na rovinatom reliéfe Žitného ostrova,
stredná časť na močaristých nivách a východná časť na nive Váhu a Nitry. Základná
morfoštruktúra územia spadá do mladých poklesávajúcich morfoštruktúr s agradáciou.
Z hľadiska morfologicko-morfometrického prevládajúcim typom reliéfu je rozčlenená rovina
so zásahom s časti dotknutého územia horizontálne a vertikálne. Rozdiely v nadmorskej
výške sú minimálne, nakoľko územie sa nachádza vo výške od 107 - 111 m n.m..

1.3. Geologické pomery
Geologická charakteristika územia
Mesto Kolárovo leží v agregačnom vale rieky Dunaj a Váh, v trase neotektonického zlomu,
kde v hĺbke 50-100 m pod povrchom pôdy sú naplavené štrky a piesky. Tie sa vyskytujú
najmä v strede intravilánu mesta. Vrstvu menšiu ako 50 m tvoria od severovýchodu, popod
severnú časť intravilánu až po západ hranice intravilánu granitoidy. Pod ostatnými časťami
intravilánu je vrstva kryštalických bridlíc.
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Širšie záujmové územie sa nachádza na území z dôb kvartéru ( štvrtohôr), podložie je
vytvorené v holocéne s konkrétnymi sedimentami:
• fluviálne sedimenty: resedimentované nivné jemnozrnné piesky;
• organické sedimenty: rašeliny, slatiny, vrchoviská a humózne rašelinové hliny;
• fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny alebo piesčité až štrkovité
hliny dolinných nív a nív horských potokov.
Od intravilánu mesta v juhozápadnej časti sa tiahne prvý typ sedimentu, druhý typ sedimentov
v roztrúsených stanovištiach sa vyskytuje v juhozápadnej časti a v okraji severovýchodného
cípu katastra. Tretí typ sedimentov sa vyskytuje na ostatnom území mesta, najmä sever,
východ a juhovýchod.
Priamo posudzované územie patrí do strednej časti Podunajskej panvy, kde je súčasťou
regionálno-geologickej jednotky Gabčíkovská panva. Na geologickej stavbe územia sa
podieľajú sedimenty terciéru a kvartéru. Terciér je reprezentovaný sedimentárnym neogénom
– levantom, pontom a v jeho podloží ponónom. Pontské súvrstvia tvorí tzv. pestrá séria, kde
ide o rytmické striedanie pestrofarebných ílov zelenošedej, hnedošedej až šedomodrej farby,
piesčitých ílov, ílovitých pieskov s polohami jemnozrnných polymiktných pieskov.
Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) sa
záujmová lokalita nachádza na rajóne kvartérnych sedimentov - Rajón údolných riečnych
náplavov (F) s rajónom eolických pieskov na údolných riečnych náplavoch (EF).
Na základe typologického členenia reliéfu ide o akumulačný reliéf: fluviálny (fluviálna
rovina) reliéf a fluviálno-mokraďový reliéf (fluviálna mokraď a slatinná rovina), resp. na
malých plochách ide o eolicko-fluviálny reliéf (eolicko-fluviálna zvlnená rovina). V každom
prípade však je to reliéf s nepatrným uplatnením litológie.
Geodynamické javy a seizmicita
Z hľadiska seizmicity sa nachádza záujmové územie v oblasti seizmických otrasov do 7°
stupnice MSK. Na území sa nevyskytujú seizmické javy a neboli zistené ani znaky nestability
územia v prirodzenom stave, preto môžeme hovoriť o stabilnom území.

1.4. Pôdne pomery
Nezastavané pôdy záujmovej lokality sú zastúpené predovšetkým fluvizemami kultizemnými
karbonátovými, sprievodné fluvizeme glejové, karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké,
ktoré vznikli z karbonátových aluviálnych sedimentov. Pôdy sú prevažne ílovité, ílovitohlinité, na menších fragmentoch sa vyskytujú hlinité pôdy s ílmi. Najrozšírenejšími pôdnymi
typmi sú černice karbonátové, čiernice glejové, rašelinové pôdy, nivné pôdy karbonátové,
sprievodné nivné pôdy glejové. Vyznačujú sa malou až strednou retenčnou schopnosťou a
stredne až veľkou priepustnosťou. Na niektorých úsekoch sa vyskytla aj malá priepustnosť.
Vlhkostný režim pôdy je mierne vlhký so slabo alkalickou pôdnou reakciou.
Priamo dotknuté územie predstavuje pozemky mimo zastavaného územia mesta Kolárovo,
v Katastri nehnuteľnosti vedené ako „zastavaná plocha a nádvorie“.
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1.5. Klimatické pomery
Sledované územie sa nachádza v nížinnej klíme, teplej až veľmi suchej klimatickej oblasti s
miernou zimou (Atlas krajín SR, 2002). Táto lokalita patrí k najteplejšej oblasti a zároveň
k najsuchšej oblasti na Slovensku.
Základné (dlhodobé) klimatické charakteristiky pre záujmovú lokalitu sú nasledovné:
• priemerná ročná teplota vzduchu:
9-10°C
• priemerná teplota vzduchu v januári:
2-3°C
• priemerná teplota vzduchu v júli:
nad 20°C
• priemerný ročný úhrn zrážok:
550 - 600 mm
• priemerný úhrn zrážok v januári:
20 - 30 mm
• priemerný úhrn zrážok v júli:
menej ako 60 mm
• absolútne mesačné maximu zrážok:
menej ako 200 mm
• počet vykurovacích dní:
210 - 220 dní
• priemerný počet dní so snehovou pokrývkou: menej ako 40 dní
Najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ je stanica Hurbanovo vzdialená od mesta
Kolárova 21 km. Nachádza sa na klimaticky najteplejším mieste Podunajskej nížiny, na
ľavom brehu rieky Žitavy v nadmorskej výške 115 m n.m..
Územie je v zóne vysokého počtu hodín slnečného svitu, ktorého dlhodobý priemer je viac
ako 2 000 hodín ročne. Územie je dobre prevetrávané, širšie územie obce je ovplyvňované
eolickými procesmi.
Z hľadiska priemerných ročných zrážok sa sledované územie vyznačuje za najsuchšiu oblasť
na Slovensku. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 500 do 550 mm, priemerný
mesačný úhrn zrážok je 42 mm.
Z hľadiska poveternostných podmienok sa lokalita Kolárovo vyznačuje za jednu z
najveternejších oblasti Slovenka. V zimnom období (október-marec) sú zaznamenané
najväčšie rýchlosti vetra, ako aj najviac veterných dni. Priemerná rýchlosť vetra je 3,1 m/s,
kým v letnom období (apríl-september) je rýchlosť vetra 2,8 m/s. Smer vetra je prevažne
severozápadný.

1.6. Hydrologické pomery
Povrchové vody
Vodné toky
Mesto Kolárovo patrí do povodia toku Váh, ktorý preteká územím mesta v dĺžke 9 km.
Dlhodobý priemerný prietok Váhu v profile Šaľa je 152 m3/s. Druhý najvýznamnejší vodný
tok pretekajúci mestom je Malý Dunaj (priemerný prietok je okolo 32 m3/s) a následne sa
vlieva do Váhu. Pozdĺž obidvoch riek sa tiahne hrádza, ktorá slúži na ochranu proti
povodniam a súčasne sú dominantou súčasnej kultúrnej krajiny. Okrem vodných tokov sa na
území mesta a jeho okolia nachádza mnoho ďalších odvodňovacích kanálov, ktoré slúžia na
odvádzanie vnútorných vôd z územia. Najvýznamnejšie sú kanál Asód-Čergov, Asódsky
kanál, Obecný kanál, kanál Veľká dolina, kanál Kolárovo-Kameničná, Kolárovsky kanál.
Záujmové územie parí do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu
odtoku. Akumulácia prebieha v mesiacoch december-január s vysokou výdatnosťou v
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mesiacoch február-apríl. Najvyššie prietoky toku sú v mesiaci marec a najnižší v mesiaci
september. Podružené zvýšenie vodnatosti je výrazné, najmä v mesiacoch december až
február.
Na povodí rieky Váh v profile Kolárovo sa monitoruje prietok povrchového toku. Predmetná
lokalita sa nenachádza v zátopovej oblasti.
Priamo v predmetnom areáli farmy sa nenachádza žiadny povrchový tok. Najbližší vodný tok
predstavuje Stagnovický kanál, ktorý preteká severo-východnou hranicou areálu farmy
a následne je zaústený do ďalšieho kanála, ktorý je situovaný blízkosti východnej hranice
predmetného areálu. Kanál Kolárovo-Kameničná je od areálu farmy situovaný cca 1,2 km
západným smerom. Východným smerom od predmetnej lokality, vo vzdialenosti cca 1,8 km,
preteká rieka Váh.
Vodné plochy
Na území mesta Kolárovo sú vybudované dve umelo vytvorené jazera. Prvé jazero sa
nachádza v časti mesta, nazývané Mrchovisko, na polostrove v rekreačnom areáli vodného
mlyna. Druhé jazero sa tiahne pozdĺž štátnej cesty smerom na obec Zemianska Oľča v rozlohe
1,5 ha. Z ďalších vodných plôch sa v území nachádza rybárske jazero v rekreačnej oblasti
Čergov.
Na predmetnej lokalite a ani v jej blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne prirodzené vodné
plochy.
Podzemné vody
Záujmové územie patrí do kvartéru juhozápadnej Podunajskej roviny s určujúcim typom
priepustnosti - medzizrnová. Koeficient prietočnosti a hydrogeologická produktivita je v
celom území vysoká T= 1.10-3 - 1.10-2 m2.S-1 (Atlas krajiny SR, 2002).
V širšom záujmovom území sa nachádzajú významné podzemné vodné zdroje, ktoré sú
sústredené najmä do kvartérnych sedimentov Váhu a Dunaja. Na území mesta Kolárovo sa
nachádzajú dve vŕtané vodné zdroje, avšak pre vysoký obsah železa a mangánu sa
nevyužívajú pre zásobovanie sídelného útvaru.
Spodná voda je relatívne blízko pod povrchom, čo na strane jednej zvyšuje produktivitu
agrocenóz a efektívnosť ich pestovania, na strane druhej zvyšuje náchylnosť pôd na zasolenie
a postupnú stratu produkčných schopností. Spodná voda je silno mineralizovaná
predovšetkým síranmi, chloridmi a železom. Kvalita tejto vody je ovplyvnená splachmi
agrochemikálií a najmä obsah dusičnanov je nad hygienickou normou pre pitnú vodu. Spodná
voda obsahuje aj ropné látky a zvyšky pesticídov.
K infiltrácií do územia dochádza za vysokých stavov povrchových tokov, za nízkych stavov
podzemnej vody v užšej (cca 150-300 m) aj širšej (cca 700-2 000 m) pririečnej zóne sú
drénované. Za pririečnymi zónami, kde patrí aj posudzovaná lokalita, na režime podzemných
vôd sa najviac podieľajú zrážky a výpar.
Okrem prirodzených činiteľov je režim podzemných vôd umelo ovplyvňovaný aj systémom
odvodňovacích kanálov. Maximálny rozkyv hladín podzemných vôd na predmetnom území je
1,5-2 m. Maximálne stavy sú dosiahnuté v zimnom polroku v zimných mesiacoch,
s vedľajšími maximami v lete.
Termálne a minerálne vody
Širšie záujmové územie je bohaté na geotermálne vody a vo viacerých okolitých obciach boli
navŕtané (v hĺbke 1 700-2 700 m) výdatné zdroje teplej geotermálnej vody (Nesvady, Zlatná

EKOS PLUS s.r.o.
Župné nám. 7
811 03 Bratislava

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

22/78

na Ostrove). Ich celková výdatnosť je malá a teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 51-70 °C.
Využívajú sa len čiastočne.
Priamo na posudzovanej lokalite sa nenachádzajú žiadne geotermálne a minerálne vody
a územie nezasahuje do ochranného pásma prírodných liečivých vôd.
Vodohospodársky chránené územia
Na území mesta Kolárovo a ani v jeho tesnej blízkosti sa nenachádzajú žiadne
vodohospodárske chránené územia.
Posudzovaná lokalita sa nenachádza na území žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti.

1.7. Fauna a flóra
Flóra
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia sa celá Podunajská nížina, vrátane záujmového
územia, nachádza v rovinatej oblasti na dubovej zóne, nížinnej podzóne (Atlas krajiny, 2002).
Z hľadiska rekonštruovanej prirodzenej vegetácie (vegetácia, ktorá by sa na území vytvorila,
keby nepodliehala atropogénnym vplyvom) je lokalita zaradzovaná z východu do oblasti
vŕbovo-topoľové lesy v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy), zo západu do
oblasti výskytu jaseňovo-brestovo-dubových lesov v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné
lesy).
Reálny vegetačný pokryv v širšom území je rôznorodý. Zachovaná je potenciálna prirodzená
vegetácia Podunajskej nížiny, avšak zväčša sa jedná o monokultúry na poľnohospodárskych
plochách. Antropogénnou činnosťou sa v mestskej časti vyskytujú sídliskové zelene, parky,
zeleň záhrad pri rodinných domoch. Pozdĺž cestných komunikácií a vodných tokoch sa
vyskytujú krovinaté vegetácie v zastúpení aj inváznych druhov rastlín.
Súčasný vegetačný kryt predmetnej lokality je silne antropicky pozmenený a degradovaný.
Z fytocenologického hľadiska je areál existujúcej farmy nevýznamný.
V posudzovanom území sa nenachádzajú biotopy národného ani európskeho významu v
zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
Fauna
Širšie záujmové územie patrí podľa zoogeografického členenia terestrického biocyklu (Atlas
krajiny, 2002) patrí do provincie stepí, panónsky úsek. Druhová inventarizácia sa v záujmovej
lokalite nerobila, nakoľko sa vzhľadom k charakteru neočakáva pravidelný alebo stály výskyt
chránených, vzácnych alebo ohrozených druhov. Diverzitne chudobné je aj okolie predmetnej
lokality, kde sa očakáva prevažne výskyt synantrópnych druhov. Z územia navrhovaného pre
realizáciu činnosti nie sú informácie o výskyte vzácnych, ohrozených a chránených
rastlinných a živočíšnych druhoch, ani ich prítomnosť v posudzovanom území
nepredpokladáme.
Chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy
Priamo na posudzovanej lokalite nie je evidovaný výskyt chránených vzácnych a ohrozených
druhov a ich biotopov.
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Významné migračné koridory živočíchov
Priamo posudzovaná lokalita a ani jej blízke okolie, vzhľadom na svoj antropogénne
pretvorený charakter, nepredstavuje migračný koridor.
Významným migračných koridorom v širšom riešenom území je ekosystém rieky Váh, ktorý
je v rámci územného systému ekologickej stability hodnotený ako biokoridor
nadregionálneho významu. Údolie rieky Váh predstavuje významný interkontinentálny
migračný koridor avifauny. Z hľadiska migrácií ichtyofauny je tok Váhu zaradený
k hydrickým biokoridorom európskeho významu.

1.8. Chránené územia a ochranné pásma
Priamo posudzované územie je zaradené do 1. stupňa ochrany v zmysle § 11 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (voľná krajina). V
dotknutom území neboli pozorované žiadne vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.
Záujmové územie nie je súčasťou maloplošných chránených území prírody a ani nezasahuje
do žiadneho veľkoplošného chráneného územia.
Veľkoplošné chránené územia
Do okresu Komárno zasahuje jedno veľkoplošné chránené územie: Chránená krajinná oblasť
Dunajské Luhy.
Priamo dotknuté územie a ani jeho širšie okolie nie je súčasťou žiadneho veľkoplošného
chráneného územia. Najbližšie VCHÚ je vzdialené cca 12 km JZ smerom.
Maloplošné chránené územia
V okrese Komárno je vyhlásených 35 maloplošných chránených území, z ktorých ani jedno
nezasahuje do k.ú. Kolárovo.
Priamo posudzované územie nie je súčasťou žiadneho maloplošného chráneného územia.
Vzhľadom na predmetnú lokalitu je najbližšie situovaná Prírodná rezervácia Lohotský močiar
(k.ú. Kameničná) so 4. stupňom ochrany prírody. PR sa nachádza približne 800 m
juhovýchodným smerom od posudzovaného areálu farmy. V širšom okolí je vyhlásený
Chránený areál Dropie (k.ú. Kameničná, Čalovec, Zemianska Oľča) – vzdialený cca 3 km Z
a Prírodná rezervácia Listové jazero (k.ú. Vrbová nad Váhom, Nesvady) – vo vzdialenosti cca
3,7 km SV.
PR Lohotský močiar (k.ú. Kameničná)
Územie predstavuje močiar s pomerne nízkym stavom vody, ktorý je vlastne mŕtvym
ramenom Vážskeho Dunaja v pokročilom štádiu zarastania. Brehy sú porastene mohutnými
trsmi tráv s rodu Carex. V blízkosti je lužný vŕbovo-topoľový les.
Chránené stromy
V okrese Komárno sú vyhlásené 2 chránené stromov, z toho ani jeden nie je vyhlásený v k.ú.
Kolárovo.
V rámci posudzovaného územia a jeho blízkeho okolia nie sú vyhlásené žiadne chránené
stromy.
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Územia siete NATURA 2000
NATURA 2000 je celoeurópska ekologická sústava osobitne chránených území, ktorú
vymedzujú členské štáty EÚ s cieľom zabezpečiť priaznivý stav ochrany biotopov
európskeho významu a priaznivý stav ochrany druhov európskeho významu.
Chránené vtáčie územia
Do okresu Komárno zasahujú 4 chránené vtáčie územia a to SKCHVU004 Dolné Pohronie,
SKCHVU005 Dolné Považie, SKCHV007 Dunajské luhy a SKCHVU019 Ostrovné lúky.
Z uvedených chránených vtáčích území sa najbližšie k predmetnej lokalite nachádza CHVÚ
Ostrovné lúky (cca 1,2 km západným smerom) a CHVÚ Dolné Považie (cca 3 km
východným smerom).
Územia európskeho významu
V okrese Komárno je vyhlásených 33 území európskeho významu.
Posudzovaná lokalita a ani jej bezprostredné okolie nezasahuje do žiadneho z vyššie
uvedených území siete NATURA 2000.
V širšom okolí sú situované: SKUEV0553Lohotský močiar (cca 0,8 km JV), SKUEV0819
Vážsky Dunaj (cca 1,7 km V) a SKUEV0073 Listové jazero (cca 3,7 km SV),.

Mokrade
Na území okresu Komárno je evidovaných 33 mokradí, z toho 5 mokradí národného
významu, 24 mokradí regionálneho významu a 4 mokradí lokálneho významu.
Do okresu Komárno zasahujú aj lokality medzinárodného významu zapísané Ramsarské
lokality: Dunajské luhy a Číčovské mŕtve rameno.
V katastrálnom území mesta Kolárovo sa nachádza jedna mokraď lokálneho významu – Částa
rameno a jedna mokraď regionálneho významu – Malý Dunaj.
Vzhľadom k posudzovanej lokalite najbližšie je situovaná je mokraď regionálneho významu
Lohótský močiar a to vzdialenosti cca 800 m juhovýchodným smerom.
Na posudzovanej lokalite a ani v jej tesnej blízkosti nie je evidovaný výskyt mokradí.
Vodohospodársky chránené územia
Do posudzovaného územia a ani jeho blízkeho okolia nezasahuje chránená vodohospodárska
oblasť.
Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom
prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v
krajine. Táto je tvorená biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v hierarchických
úrovniach: nadregionálnej – biosférickej a provinciálnej, regionálnej a miestnej (lokálnej)
úrovni.
Prírodoochranné a biologicky významné lokality na území mesta Kolárovo sú súčasťou kostry
územného systému ekologickej stability. Sieť biocentier a biokoridorov tvorí nasledovné
prvky ÚSES:
• Biocentrum regionálneho významu:
- Sady-Kopovnica-Čergov-Medzi Dunajmi
• Biocentrum miestneho významu:
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- Kukuričná sihoť – Szénásiho lúky
- Hájna
- Sútok Malého Dunaja a Váhu
- Lesík pri Váhu
- Sútok Nitry a Váhu
- Medzihrádzový priestor Váhu
- Medzihrádzový priestor Malého Dunaja
- Gonda
- Vnútorné kamenisko
- Pod východodom
- Východ
- Sútok Malého Dunaja a Čiernej vody
- Pri Částe
- Kráľka
- Pri Libarde
- Líščie
- Veľký Kováč
- Mokraď v Pačierku
- Dlhé močariny
- Diely
- Prosné polia
- Vlčí diel
- Malá Dolina
• Biokoridory nadregionálneho významu:
- Rieka Váh
- Malý Dunaj
• Biokoridor regionálneho významu:
- Preložka Nitry
• Biokoridor lokálneho významu:
- Stará Částa
- Divý Kanál
Priamo posudzovaná lokalita nie je súčasťou prvkov územného systému ekologickej stability.
Všetky prvky ÚSES sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od predmetného územia a na
lokalitu nemajú žiadne ekologické väzby. Posudzovaná činnosť bude riešená tak, aby
neovplyvňovala ani neohrozovala prvky ÚSES.
Predmetnú lokalitu v krajine možno hodnotiť ako ekologicky nestabilný priestor s nízkou
ekologickou významnosťou.
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2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
2.1. Krajina, krajinný obraz, scenéria
Súčasná krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra, t.j. priestorové rozmiestnenie jej prvkov, poskytuje rámcovú
predstavu o ekologických predpokladoch územia so zreteľom na ich súčasné využívanie.
Určujúcim prvkom súčasnej organizácie štruktúry krajiny sú morfologické a prírodné
podmienky okresu Komárno.
Rozloha mesta Kolárovo je 106 822 783 m2, z toho zaberá:
Poľnohospodárska pôda (spolu): 85 523 927 m2
- orná pôda:
78 974 009 m2
- vinica:
5 556 m2
- záhrady:
2 108 387 m2
- ovocné sady:
11 501 138 m2
- trvalý trávny porast:
3 285 837 m2
Nepoľnohospodárska pôda (spolu): 21 296 856 m2
- zastavaná plocha:
6 110 136 m2
- lesný pozemok:
5 404 386 m2
- vodná plocha:
4 657 877 m2
- ostatná plocha:
5 124 457 m2
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry hodnotené územie možno charakterizovať ako
človekom silne pozmenenú krajinu s nízkym zastúpením lesných spoločenstiev a s vysokým
podielom poľnohospodárskej krajiny, doplnenú o sídelné a dopravné štruktúry. Predmetné
územie má typický antropogénny charakter s intenzívnym poľnohospodárskym využitím.
Scenéria, krajinný obraz
Scenéria krajiny je jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich pohodu človeka.
Krajinná scenéria posudzovaného územia je podmienená intenzívnym poľnohospodárskym
využitím.
Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v dotknutom území možno považovať v prvom
rade všetky typy lesov, remízok, vetrolamov a brehových porastov, vodnú plochu a vodné
toky, mokraďnú vegetáciu a mokraďové plochy. Negatívnymi prvkami scenérie sú mestské a
vidiecke osídlenia tvorené súvislou plochou zastavaných území, priemyselné a
poľnohospodárske areály, technické prvky a iné negatívne javy a prvky, ktoré negatívne
ovplyvňujú celkovú scenériu krajiny.

2.2. Stabilita krajiny
Ekologickú stabilitu územia možno definovať ako schopnosť ekosystémov odolávať
pôsobeniu negatívnych vplyvov a zachovať si pritom podmienky pre existenciu pôvodných
druhov.
O stave ekologickej stability územia podáva najlepší prehľad zastúpenie jednotlivých kultúr,
množstvo ekostabilizačných prvkov ako sú lesné porasty, vodné plochy, lúky a pod. a taktiež
ich vzájomné prepojenie a rozmiestnenie v predmetnom území.
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Z hľadiska stability môžeme posudzované územie charakterizovať ako územie silne narušené.
Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce stabilitu krajiny v danej oblasti patrí intenzívna
antropogénna činnosť, konkrétne intenzívne poľnohospodárske využitie, významné dopravné
koridory a v širšom území obchodná, výrobná a priemyselná činnosť.
Stabilita krajiny predmetného územia je silno antropicky pozmenená a stupeň ekologickej
stability územia je nízky.
Priamo posudzované územie má výrobno-poľnohospodársky charakter, pričom pôvodné
druhy rastlín a živočíchov nie sú zachované, resp. sú zastúpené len zriedkavo.

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty
územia
3.1. Obyvateľstvo
Podľa administratívneho členenia SR patrí posudzované územie do Nitrianskeho kraja, okresu
Komárno, do katastrálneho územia Kolárovo.
Vývoj počtu obyvateľov mesta Kolárovo charakterizuje v posledných rokoch mierny pokles
rastu. V roku 2011 mesto obývalo 10 696 obyvateľov, v roku 2014 to bolo 10 632
obyvateľov.
Demografické zloženie obyvateľstva mesta Kolárovo k 31.12.2017 je uvedená v nasledujúcej
tabuľke.
Tabuľka č. 1
Ukazovateľ
Hodnota
Počet obyvateľov spolu
10 572
Muži
5290
Ženy
5 282
Podľa v súčasnosti platného administratívneho členenia je mesto Kolárovo rozdelené na 6
mestských častí. Najväčšia časť obyvateľstva býva v mestskej časti Kolárovo, kde býva vyše
90 % všetkých obyvateľov mesta Kolárovo.
Z hľadiska národnosti pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa hlásilo k slovenskej národnosti
19,5% obyvateľov, k maďarskej národnosti 76,7% obyvateľov, 67 obyvateľov k rómskej
národnosti a ostatní obyvatelia k iným národnostiam.
Z hľadiska vierovyznania pri sčítaní obyvateľstva uviedli obyvatelia, že (67,8%) 7 252 ľudí sa
hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Druhá najväčšia skupina v počte 1 555 obyvateľov uvádza, že
sú bez vyznania akejkoľvek cirkvi.

3.2. Sídla
Mesto Kolárovo (Gúta) leží v Podunajskej nížine pri sútoku Váhu s Malým Dunajom.
Západná časť rovinného chotára je na Žitnom Ostrove, stredná časť na močaristých nivách
Malého Dunaja, Váhu a Vážského Dunaja, východná časť s množstvom starých ramien a
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poriečnymi valmi na nive Váhu a Nitry. Nadmorská výška je 111 m n. m. Rozloha mesta je
106,82 km2 s hustotou obyvateľstva 99,68 obyv./km2.
Územie mesta sa rozkladá na dvoch katastrálnych územiach, katastrálne územie Kolárovo a
katastrálne územie Vážsky klin. Územie mesta pozostáva z mestských častí Kolárovo, Častá,
Kráľka, Pačérok, Veľká Gúta a Veľký ostrov.
Podľa archeologických nálezov okolie dnešného Kolárova bolo obývané už v 8.-5. storočí
p.n.l., počas halštatskej kultúry. Starobylé dokumenty svedčia o tom, že miesto osídlenia sa
počas stáročí viackrát menilo. Prvá písomná zmienka z roku 1268 menuje osadu, ktorá ležala
pri ľavom brehu Váhu, pri rieke Nitra, ako Kis Gúta; tá počas svojej existencie niekoľkokrát
zmenila názov (Stará Gúta, Veľká Gúta, Malá Gúta). Obec v tomto čase bola v rukách
ostrihomského arcibiskupa.
V chotári obce stál v minulosti Žabí hrad (Békavár), podľa niektorých prameňov sa nazýval aj
Békevár (Hrad mieru), ktorý dala postaviť kráľovná Mária z Anjou v roku 1349. Obec sa od
roku 1551 vyvíjala ako opevnené trhové mestečko s jarmočným právom, oslobodené od mýt,
ciel, tridsiatku a prievozného. Obyvatelia boli roľníci, ovocinári, chovali dobytok, lovili ryby,
vyrábali siete a člny, remeselníci patrili do cechov v Komárne a v Nitrianskej Strede. V roku
1664 postavili nad sútokom riek samostatnú pevnosť (dnes ostali z nej sotva badateľné
zvyšky vegetáciou zarastených základov a zemné valy v konfigurácii terénu). V roku 1715
mesto vyhorelo. V roku 1787 malo 449 domov a 3455 obyvateľov, v roku 1828 malo 549
domov a 5048 obyvateľov. Protipovodňové hrádze boli vybudované v 19. storočí, začiatkom
20. storočia vznikol prvý železný most cez Malý Dunaj. V roku 1965 silne poškodila obec
povodeň, bola však obnovená a 1. novembra 1967 znovuzískala štatút mesta.
Kolárovo svojím historickým vývojom vo svojich najstarších urbanistických častiach
predstavuje typ hromadnej cestnej dediny, ktorá sa sformovala okolo cesty regionálneho
významu Šaľa-Komárno. Celkový rozvoj v minulosti bol odrazom živelnej bezkoncepčnej
výstavby s nízkou prízemnou zástavbou rodinných domov a hospodárskych objektov. Po roku
1965 výstavbou hromadnej viacpodlažnej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti, najmä
v centrálnej časti mesta, získala obec mestský charakter. Zaujímavú štruktúru osídlenia
vytvárajú kolárovské samoty vytvorené koncom 18. storočia a v priebehu celého 19. storočia
pod vplyvom hospodárskych podmienok.

3.3. Priemyselná výroba
Najvýznamnejší priemyselný podnik na území mesta Kolárovo je Spoločnosť Kromberg a
Schubert s.r.o. Kolárovo, ktorá sa zaoberá výrobou káblových zväzkov pre automobilový
priemysel. V rámci regiónu mesta Kolárovo klasickým priemyselným odvetvím je
potravinársky priemysel opierajúci sa o surovinové zdroje poľnohospodárskej výroby
(reprezentujú ho mlyny a pekárne s nadregionálnym významom). Najväčším reprezentantom
tohto priemyselného odvetvia je Mlyn Kolárovo a.s. - firma je špecializovaná na mletie
potravinárskej pšenice a raže. Z ostatných agropriemyselných závodov riešeného územia
významné sú napr. Kolagrex Int. spol. s r. o. (jeho hlavný výrobný program je spracovanie
paradajok – výroba kečupu a pretlaku), Projektmarket s.r.o. (patrí medzi popredných
importérov, exportérov a distribútorov mrazených rýb, mrazených polotovarov, tovarov a
potravín na Slovensku), Agrotrend Kolárovo s.r.o. (pestovanie rajčín v skleníkoch).
Významný poľnohospodársky charakter riešeného regiónu predpokladá existenciu firmy
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vyrábajúcu krmivo pre hospodárske zvieratá. Takýmto podnikom v meste Kolárovo je
Biofeed a.s., ktorá je významným výrobcom vitamino-minerálnych zmesí, doplnkových
kŕmnych zmesí a kŕmnych zmesí pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat.
Ďalší významný miestny podnik je Relax 2000 s.r.o. (výroba hliníkových profilov) a
spoločnosť General Plastic, a.s. (spracovanie PET odpadu).

3.4. Poľnohospodárska výroba a lesné hospodárstvo
Poľnohospodárstvo
Územie mesta Kolárovo leží v poľnohospodársky najvyužívanejšej časti Slovenska – patrí do
poľnohospodárskej prírodnej oblasti teplých nížin. Širší región patrí do kukuričnej výrobnej
oblasti (v rámci nej do podoblasti kukuričnej K-1), ktorá je vhodná na pestovanie všetkých
teplomilných plodín. Celková výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v území mesta je
8552,4 ha, čo predstavuje vyše 80% z celkovej výmery mesta. Stupeň zornenia je vyše 92%.
Na poľnohospodárskej pôde mesta hospodária drobnopestovatelia, ale aj veľké
poľnohospodárske podniky, napr. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo (obrába vyše 4 000
ha ornej pôdy, zaoberá sa chovom hydiny, hovädzieho dobytka).
Rastlinná výroba regiónu obce sa zameriava prevažne na výrobu obilnín (najviac sa pestujú
pšenica), ktoré zaberajú plochu tradične viac ako 1/2 ornej pôdy. Ďalej sa pestuje kukurica,
repka, jednoročné a viacročné krmoviny. Špeciálna rastlinná výroba - zeleninárstvo je v
riešenom území rozvinutá. V území malo pestovanie zeleniny (hlavne papriky, paradajky,
uhorky) dlhoročnú tradíciu. Živočíšna výroba je druhou základnou časťou poľnohospodárskej
výroby a jej nosným programom je hovädzí dobytok a hydina.
Lesné hospodárstvo
Územie mesta Kolárovo patrí k málo lesnatým územiam Slovenska, lesnatosť územia je len
5% (celoslovenský priemer je nad 40%). Nízka lesnatosť je dôsledkom nížinnej/rovinnej
polohy územia, kde maximum pôdy je intenzívne využívané na poľnohospodársku výrobu.
Najväčšiu časť rozlohy lesného pôdneho fondu zaberajú hospodárske lesy, pomerne vysoké
zastúpenie majú lesy ochranné a najnižšiu rozlohu zaberajú lesy osobitného určenia.

3.5. Doprava a dopravné plochy
Základný komunikačný systém mesta Kolárovo tvorí najvýznamnejší cestný ťah II/573
(Komárno-Kolárovo-Šaľa) prechádzajúci územím mesta. Okrem cesty II/573 významný
podiel dopravnej obsluhy riešeného územia cestnou dopravou je realizovaný aj na ceste II/563
(Kolárovo-Nové Zámky). Z ostatných ciest sídelnotvornú funkciu majú cesty IV/06347
(vychádza z cesty II/573 smerom do obce Zemianska Olča) a III/5737 (vychádza z cesty
II/573 smerom do časti Veľký Ostrov, kde je slepo ukončená). Cez územie mesta vedie aj
ďalšia cesta tretej triedy a to III/5632 (Kolárovo-Nesvady).
V blízkosti mesta prechádzajú významné nadregionálne cesty. Najvýznamnejší cestný ťah
prechádzajúci v blízkosti mesta Kolárovo je cesta I/64: Komárno-Nové Zámky-Nitra-Žilina,
ktorá cestná komunikácia je významnou medziregionálnou komunikáciou celoslovenského
významu. Cesta I/64 predstavuje kostru rozvojovej osi 2. stupňa). Ďalšími významnými
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cestnými ťahmi sú cesty I/63 (Bratislava-Dunajská Streda-Komárno-Štúrovo) a cesta I/75:
Galanta-Nové Zámky-Lučenec.
Územie mesta Kolárovo je napojené na európsky železničný systém cez železničnú trať č. 136
Komárno-Kolárovo (jednokoľajná trať, neelektrifikovaná, končí v riešenom území) – od roku
2003 sa však na nej osobná doprava nerealizuje. Železničná trať sa využíva len na nákladnú
dopravu. Najbližšie kontaktné body pre železničnú dopravu sa nachádzajú v mestách Nové
Zámky a Komárno.
Cez územie mesta Kolárovo prechádza Vážska cyklomagistrála (vedie popri Váhu po
hrádzach a priľahlých komunikáciách). Letisko s verejnou prepravou osôb a nákladov sa
nachádza cca v 100 km vzdialenosti v Bratislave. Regionálnym letiskom v Nitrianskom kraji
je medzinárodné verejné letisko pre nepravidelnú leteckú dopravu v Nitre – Janíkovciach.

3.6. Občianske vybavenie
Školstvo
Prehľad škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo je nasledovný:
1. Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo;
2. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo;
3. Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo;
4. Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo;
5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo;
6. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo;
7. Materská škola, Lesná 10, Kolárovo;
8. Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo;
9. Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo;
10.Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo;
11.Školská jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo.
V meste Kolárovo sa nachádzajú dve stredné školy: Cirkevné gymnázium Panny Márie s
vyučovacím jazykom maďarským a Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom
maďarským. Špecifická charakteristika školy je výučba umeleckých remesiel ako napr.
umelecký smaltér, umelecký kováč a zámočník atď..
V školskom systéme mesta Kolárovo dôležitú úlohu zohrávajú aj ostatné vzdelávacie
inštitúcie zabezpečujúce doplnkové vzdelávanie (napr. Kolárovské jazykové centrum n.o.
atď.).
Sociálna starostlivosť
V meste Kolárovo funguje základná organizácia Slovenského červeného kríža. Základné
sociálne služby zabezpečené v meste predstavujú: opatrovateľská služba pre dôchodcov,
denný stacionár pre dôchodcov, rozvoz obedov pre dôchodcov.
Zdravotníctvo
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Zdravotnícka starostlivosť na území mesta Kolárovo sa realizuje v štátnych, neštátnych
a súkromných zariadeniach. V centrálne postavenie má Mestské zdravotné stredisko
(Brnenské nám. č. 4), v ktorom je dostupná široká škála primárnej ambulantnej starostlivosti
(stomatológ, lekár pre dospelých, lekár pre detí a dorast, zubný technik, diabetológ,
dermatológ, internista, chirurgia, RTG, rehabilitácia). V meste je dostupná aj jednodňová
zdravotná starostlivosť (jednodňová chirurgia), ktorú zabezpečuje Klinika MEDCHIR. Na
území Mesta sa nachádza niekoľko lekární.
Mesto Kolárovo je sídlom stanice záchrannej zdravotnej služby pre územie: Kolárovo,
Bodzianske Lúky, Dedina Mládeže, Komoča, Zemné. Nemocničné služby sú zabezpečené v
okresnom centre Komárno, resp. v meste Nové Zámky.
Kultúra a šport
Kultúru v meste Kolárovo reprezentuje pomerne široká škála kultúrnych inštitúcií, združení a
mimovládnych organizácií. Mesto Kolárovo je regionálne stredisko kultúry Podunajska, v
posledných rokoch stále častejšie je aj miestom kultúrnych podujatí s medzinárodným
významom: Tradičné kolárovské hody a jarmok, Koncertové víkendy, Kolárovská divadelná a
kultúrna jeseň (Dni Kolárova) atď.. Kultúrne vyžitie poskytuje mestská knižnica, vlastivedný
dom, Malodunajské rockové divadlo, komorný zbor, združenie ochranárov dolného Žitného
ostrova a mnoho iných.
Športové a rekreačné vyžitie sú poskytované v športových areáloch, ktoré sú súčasťou
základných škôl. Z technických zariadení futbalový štadión, športová hala, fitnes štúdia,
posilňovne, lukostrelecký areál a iné.
Technická infraštruktúra
Zásobovanie pitnou vodou
Mesto Kolárovo má vybudovanú celomestkú vodovodnú sieť, prostredníctvom ktorej
zaobstaráva pitnú vodu pre obyvateľov mesta. Zdrojom vody je vetva skupinového vodovodu
Gabčíkovo-Nové Zámky o DN 1 200 mm. Miestny vodárensky areál, ktorý sa nachádza na
SZ okraji intravilánu zabezpečuje prísun pitnej vody pre približne 8 000 obyvateľov mesta. Z
komočskéhho vodojemu cez prívodný vodovodný rad sa zabezpečuje pitná voda pre mestskú
časť Veľká Gúta
Územie mesta je zásobované kvalitnou pitnou vodou (zvláštna úprava vody z vodného zdroja
nie je potrebná, voda je len chlórovaná), kvalita vody zo zdrojov zodpovedá požiadavkám na
kvalitu a pitnú vodu podľa STN.
Kanalizácia
V rámci sídelného útvaru Kolárovo je na verejnú kanalizáciu napojených takmer 1/3
obyvateľov. Na južnom okraji mesta je umiestnená čistiareň odpadových vôd (ČOV) v tesnej
blízkosti odvodňovacieho kanála Cigánsky jarok. V tých častiach, kde nie je kanalizačná sieť
odpadové vody sú odvádzané do septikov a žúmp. Napojenie obyvateľstva na vodovodnú a
kanalizačnú sieť je výrazne v nepomere, čo sa odráža na čistotu a ochranu spodných vôd.
Elektrická energia
Mesto je zásobované elektrickou energiou, nasledovnými napájacími vedeniami 22kW:
- vedenie č. 336 – Komárno: 3x95 mm AlFE 6 z TR 110/22 kV;
- vedenie č. 334 - Nové Zámky: 3x95 mm AlFE 6 z TR 110/22 kV;
- vedenie č. 1034 - Veľký Meďer: 3x120 mm AlFe 6 z TR 110/22 kV .
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Zemný plyn
Zásobovanie plynom je zabezpečené cez VTL diaľkovod Nové Zámky - Komárno. Miestny
STL plynový rozvod je na VTL rozvod pripojený cez dve regulačné stanice plynu. Cez
miestne STL je celé mesto plynofikované.
Zásobovanie teplom
Mesto Kolárovo je zásobované teplom a úžitkovou vodou z centrálneho zdroja, ktorý spravuje
spoločnosť Kolbyt s.r.o., ktorá je aj výrobcom tepla a prevádzkovateľom tepelných zariadení.

3.7. Rekreácia a cestovný ruch
Mesto Kolárovo má skvelý potenciál rozvíjania cestovného ruchu a rekreácie na Slovensku,
predovšetkým v rozvoji vidieckej turistiky. Príroda územia a jej okolia priťahujú
návštevníkov i domácich, kvôli dostupnej cykloturistike, pešej turistike, vodnej turistike,
turistike zameranej na rybolov, festivalovej turistike a ďalšie.
Pobyt pri vode (vodné športy, vodná turistika) umožňujú vodné plochy: Váh a Malý Dunaj pri
Kolárove, termálne kúpalisko v Nových Zámkoch. Podmienky pre cykloturistiku, ktorá má
vzhľadom na rovinatý charakter a rozľahlosť územia značné uplatnenie, vytvára
medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Passau-Viedeň-Bratislava-Komárno-Budapešť).
Medzi špecifické formy cestovného ruchu patrí napr. poľovníctvo, rybárstvo, agroturistika
(tradícia záhradkárstva a remesiel).

3.8. Odpadové hospodárstvo
Mesto Kolárovo má spracovaný program odpadového hospodárstva mesta do roku 2015 a sú
zabezpečené komplexné profesionálne služby v odpadovom hospodárstve.
Základným spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu je skládkovanie. Mesto má
zabezpečený zber komunálneho odpadu oprávnenou organizáciou aj s jeho následným
odvozom na regionálnu skládku odpadu v susednom k.ú. Neded. Nakladanie s komunálnym
odpadom v sídelnom útvare Kolárovo zabezpečuje mesto prostredníctvom GÚTA SERVICE,
príspevková organizácia. Od roku 2005 sa v meste realizuje projekt separovaného zberu
(plasty, papier, textil a obuv, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad, atď.), v meste bol
vytvorený zberný dvor pre širokú škálu odpadov (plasty, kovy, papier, chemikálie, zelený
biol. odpad, elektrotechnický odpad), ktorého služby sú zadarmo zabezpečené pre obyvateľov
mesta. Dvakrát ročne (na jar a jeseň) sú organizované mestom Kolárovo aj špecializované
zbery odpadu.
Z podnikov, ktoré sú na území mesta sú dva zamerané na recykláciu: General Plastic, a.s. –
spracováva PET fľaše a Forró Július – tvrdé plasty (HDP). V meste sa nachádza zberný dvor a
kompostáreň. V strednodobom horizonte je potrebné riešiť inováciu zberného dvora v zmysle
platných zákonov o odpadoch. Vzhľadom na prevažne poľnohospodársky ráz územia
významný podiel na celkovej skladbe odpadu má odpad organického pôvodu popri samotným
komunálnym odpadom. V riešenom území nie sú žiadne väčšie neregulované skládky
odpadov.

EKOS PLUS s.r.o.
Župné nám. 7
811 03 Bratislava

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

33/78

Nakladanie s odpadom v okrese Komárno v roku 2017 je znázornené v nasledujúcej
tabuľke.
Tabuľka č. 2
Kód
nakladania

Spôsob nakladania

Množstvo
odpadu v
tonách

D01

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

D02

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov
v pôde atď.)
15610,44

D08

Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny
alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12

13,39

D09

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako
D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd)

159,97

D10

Spaľovanie na pevnine

199,42

D13

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia
označeného ako D1 až D12

2,76

D15

Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až
D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
133,69

DO

Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti

Spolu D

34197,33

257,29
50574,30

R01

Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

233,46

R02

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúštadiel

26,62

R03

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako
rozpúštadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformacných
procesov)

4807,41

R04

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

1698,40

R05

Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

5379,13

R08

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

0,40

R09

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

12,12

R10

Úprava pôdy za úcelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo pre
zlepšenie životného prostredia

13,00

R12

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

1531,06

R13

Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

4893,51

Spolu R
Z

18595,10
Zhromažďovanie odpadov

1053,99

Celková produkcia odpadov

72919,68

(Zdroj:cms.enviroportal.sk)

Na posudzovanej lokalite a ani v jej blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne neriadené skládky
odpadov.
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3.9. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
Primárna ponuka mesta Kolárovo je zastúpená sakrálnymi, svetskými a technickými
pamiatkami a štruktúrou urbánnej zelene. V meste Kolárovo medzi turisticky
najvýznamnejšie kultúrno-historické atrakcie patria:
- plávajúci vodný mlyn (nehnuteľná technická pamiatka zapísaná v ÚZ KP SR
č.2265/0): jediným plávajúcim mlynom na Slovensku, v súčasnosti v objekte sídli
Múzeum vodného mlynárstva;
- rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie: bol postavený v rokoch 1723-1724
v barokovom slohu na mieste staršieho vyhoreného gotického kostola
Medzi ďalšie najvýznamnejšie kultúrno-historické oblasti, objekty patria:
• areál okolia Vodného Mlynu kde je zastrešený drevený most, ktorý patrí k najdlhším
zastrešeným celodreveným mostom v Európe;
• baroková kaplnka na bývalom cintoríne z 18. stor.;
• budova základnej školy postavená v 30. rokoch 20. stor., ktorá je typickou ukážkou
školských stavieb z čias Československej republiky;
• pamätník občanov mesta odvlečených do koncentračných táborov v Dachau a Schonbergu;
pamätník povodne z roku 1965; pamätné tabule deportovaných 1947; socha dievčaťa
s kyticou-dielo sochára J.V.Hucku.
Na riešenej lokalite a ani v jej bezprostrednej blízkosti sa žiadne kultúrne pamiatky ani
pozoruhodnosti nenachádzajú.

3.10. Archeologické a paleontologické náleziská, geologické lokality
V intraviláne aj extraviláne mesta Kolárovo je evidovaných (Archeologický ústav SAV)
niekoľko nálezísk .
Na lokalite umiestnenia posudzovanej činnosti a ani v jej okolí nie sú evidované
archeologické ani paleontologické náleziská.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
Environmentálna regionalizácia SR vymedzila kvalitu životného prostredia na základe
komplexného hodnotenia stavu jednotlivých zložiek prostredia. V poľnohospodársky
využívanom území je primárnym stresovým faktorom poľnohospodárska výroba so
sekundárnymi aspektmi (reziduálne znečisťovanie pôdy, vody), zvýšená prašnosť, nedostatok
zelene, čo má za následok zníženia stupňa ekologickej stability v krajine.
V zmysle environmentálnej regionalizácie (rok 2016), na základe stanovených kritérií a
vybraných súborov environmentálnych charakteristík, podľa kvality stavu a tendencie zmien
dotknutého životného prostredia bol územiu mesta Kolárovo pridelený štvrtý stupeň kvality
z 5 stupňovej hodnotiacej škály, čo znamená narušenú kvalitu životného prostredia.
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4.1. Znečistenie ovzdušia
Stav kvality ovzdušia v širšom území ovplyvňuje predovšetkým priemysel, energetika,
spaľovacie a technologické procesy v regióne Šaľa a v regióne Komárno, doprava, priemysel
stavebných látok a tepelné hospodárstvo v mestských sídlach a hospodárske a výrobné
činnosti v širšom území (diaľkový prenos, napr. zo stredného Považia, regiónu Bratislava a z
Maďarska).
Krajina je však dobre prevetrávaná, čo je predpoklad rýchleho a účinného rozptylu
znečisťujúcich látok. Vegetáciou nechránená krajina je náchylná na veternú eróziu a transport.
Na znečisťovaní ovzdušia v regióne sa v podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne
zdroje znečisťovania ovzdušia, automobilová doprava a poľnohospodárstvo.
Modernizácia vykurovania (plynofikácia) v sídlach a hospodárskych prevádzkach relatívne
pozitívne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia. Kvalitu ovzdušia priamo v posudzovanom území
ovplyvňujú sezónne poľnohospodárske práce a automobilová doprava.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené množstvá emisií vybraných znečisťujúcich látok zo
stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Komárno za roky
2013 – 2017.
Tabuľka č. 3
Znečisťujúca látka

Množstvo
ZL (t)
za rok 2017

Množstvo
ZL (t) za rok
2016

Množstvo
ZL (t)
za rok 2015

Množstvo
ZL (t)
za rok 2014

Množstvo
ZL (t)
za rok 2013

TZL

369,17

366,791

361,230

336,228

357,007

NO2

116,973

111,137

96,663

7,737

62,156

CO

108,496

101,170

97,963

57,693

49,385

SO2

0,718

0,416

0,371

0,455

0,482

TOC

60,969

59,145

51,212

62,362

53,554

(Zdroj:NEIS)

4.2. Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Povrchové vody
Na dolnom úseku Váhu boli na základe monitorovania kvality povrchových vôd v rokoch
2007 a 2008 ako významní znečisťovatelia definovaní najmä výrobca priemyselných hnojív a
dusíkatých zlúčenín Duslo Šaľa a.s., Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské
Bohunice, Slovenské elektrárne Jaslovské Bohunice, Bekaert Hlohovec, a.s., Zentiva, a.s.
Hlohovec, Chirana-Prema Energetika, s.r.o., výroba elektrotechnických súčiastok
Vacuumschmelze s.r.o. Horná Streda, Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov,
Slovenské cukrovary a.s. závod Sereď, PSA Peugeot Citroen Slovakia s.r.o. Trnava a výroba
náterových lakov Chemolak a.s. Smolenice. Z producentov komunálnych odpadových vôd sú
hlavnými zdrojmi znečistenia mestské ČOV v správe vodárenských spoločností: Trnavská

EKOS PLUS s.r.o.
Župné nám. 7
811 03 Bratislava

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

36/78

vodárenská spoločnosť, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. a vodárne a
kanalizácie mesta Komárno, a.s..
Na hlavnom toku Váh sa v každom mieste odberu vyskytlo aspoň jedno prekročenie limitu
podľa NV č. 296/2005 Z.z., celkovo to predstavovalo 37 prekročení limitov. Najviac
prekročení (6 zo 45 hodnotených ukazovateľov) bolo v mieste odberu Váh-Komárno (rkm
1,5) v ukazovateľoch koliformné baktérie, aktívny chlór, producenti, N-NO2, AOX a
chloroform. V mieste odberu Váh-Kolárovo (rkm 26,4) bolo vyhodnotené jedno prekročenie
limitu NV (z celkového počtu 20 hodnotených ukazovateľov) a to v ukazovateli N-NO2. Zo
sledovaných ukazovateľov na hlavnom toku Váhu bolo najviac prekročení zistených u
ukazovateľov: N-NO2 (12x), fekálne streptokoky (7x), termotolerantné koliformné baktérie
(4x), AOX (3x), aktívny chlór (3x), chloroform (3x), koliformné baktérie (2x), NELUV, pH a
producenti (1x).
V povodí Malého Dunaja bolo v období rokov 2007 a 2008 sledovaných spolu 9 odberových
miest. Medzi najvýznamnejšie zdroje priemyselných odpadových vôd patria: automobilka
Peugeot Citroen Slovakia s.r.o. Trnava; Chemolak a.s. Smolenice vyrábajúci náterové hmoty,
lepidlá a riedidlá; výrobca plechových výliskov a špeciálneho náradia pre automobilový
priemysel Comax TT a.s. Trnava. Ďalej sú to: Mraziarne a.s. Sládkovičovo; výrobca
palivových liehovín Enviral a.s. Leopoldov a mliekareň Euromilk a.s. Veľký Meder. Okrem
priemyselných odpadových vôd k znečisteniu významne prispievajú aj komunálne odpadové
vody, pričom medzi najvýznamnejšie patria ČOV v mestách: Bratislava, Pezinok, Senec,
Modra, Piešťany, Dunajská Streda a Šaľa.
Na hlavnom toku malého Dunaja boli pozorované 3 odberové miesta. V odberovom mieste
Malý Dunaj-Kolárovo (rkm 2,5) prekročili limit 3 ukazovatele: voľný chlór a dusitanový
dusík (N-NO2) a chloroform. Jednotlivé ukazovatele boli zatriedené v I. až III. triede kvality.
Vody z povrchového odtoku širšieho záujmového územia sú odvádzané do cestných rigolov
a čiastočne odvodňovacími kanálmi zaústeným do tečúcich vôd. Poľnohospodárske plochy sú
odvodňované drenážnym systémom, ktorý je zaústený do otvorených odvodňovacích kanálov,
z ktorých voda tečie do systému hlavných kanálov na pravom a na ľavom brehu Váhu a
Malého Dunaja.
Podzemné vody
Podzemné vody širšieho regiónu patria podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie patria
k základnému výraznému a nevýraznému vápenato-hydrogenuhličitanovému typu, ktorý sa
v dôsledku zvýšených koncentrácií síranov a chloridov mení na prechodný vápenatosíranohydrogenuhličitanový, prechodný sodnosírano-hydrogenuhličitanový a prechodný
sodnosírano-hydrogenuhličitanový typ. Podzemné vody najvrchnejšieho kvartérneho
horizontu v tejto oblasti patria medzi najznečistenejšie vzhľadom na časté prekročenia Fe,
Mn, síranov, chloridov, zlúčenín dusíka. Podzemné vody sú ohrozované množstvom zdrojov
znečistenia, napr. priesakmi z poľných hnojísk, vplyvmi používaných látok na ochranu a
výživu rastlín v poľnohospodárstve. Podzemné vody širšej záujmovej oblasti sú vysoko
mineralizované.
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4.3. Kontaminácia pôd a horninového prostredia
Región mesta Kolárovo ako aj jeho širšie okolie je zónou najvyšších potenciálov
poľnohospodárskeho využívania pôdnoekologických jednotiek a zónou najproduktívnejších
pôd. Stredne zraniteľné pôdy sú v kontaktnej zóne Váhu a Malého Dunaja. Majú nízku
odolnosť voči abrázií, relatívne nízku schopnosť viazať polutanty, nízku detoxikačnú
schopnosť a sú citlivé na zamokrenie (fluvízeme typické, karbonátové, stredne ťažké,
černozeme typické, karbonátové a černozeme typické stredne ťažké).
Pôdy sú citlivé na hladinu podzemnej vody a zásoby pôdnej vlahy. Sceľovanie pozemkov,
odstraňovanie vegetácie, hydromelioračné opatrenia, pokles hladiny podzemných vôd a
prirodzená výsušnosť pôd, je predpokladom pre ich pomerne intenzívny odnos vetrom.
Dotknuté územie je v zóne vplyvov diaľkového prenosu znečisťujúcich látok (kontaminácia
podzemných vôd, emisie polymetalického prachu).
Koncentrácie toxických kovov nedosahujú limitné hodnoty, sú však vyššie ako hodnoty na
iných lokalitách. Vzhľadom na vysokú mieru premeny pôvodných biotopov na
poľnohospodársku pôdu, intenzívne používanie prostriedkov na ochranu a výživu rastlín,
dochádza ku zmene vlastnosti pôdneho krytu, chemickému znečisteniu a zmenám jeho
fyzikálnych vlastnosti. Pôdna reakcia je prevažne neutrálna až slabo alkalická. Retenčná
schopnosť pôd je stredná až veľká, priepustnosť pôd je stredná, režim pôd je mierne vlhký s
prechodom do mierne suchého. Odolnosť pôd proti kompakcii a intoxikácii je slabá až
stredná. Pôdy nie sú náchylné na acidifikáciu a na primárne a kombinované zhutnenie.

4.4. Hluková záťaž
V životnom prostredí regiónu okresu Komárno možno ako zdravotne významný zdroj hluku
hodnotiť dominantný mobilný zdroj hluku automobilovú dopravu. Zdravotne významné
stacionárne zdroje hluku v regióne okresu Komárno nie sú evidované, nakoľko väčšie
priemyselné objekty sú situovane v lokalitách určených pre výrobu, mimo súvislú obytnú
zástavbu, prípadne v extraviláne miest a obcí.
Primárnym a významným zdrojom emisií hluku a vibrácií v krajine a v meste Kolárovo je
doprava viazaná predovšetkým na cesty II/573 a II/563 a dominantné miestne komunikácie.
Zdrojmi hluku sú aj hospodársko-výrobné prevádzky.
Zdrojom hluku na posudzovanej lokalite a jeho okolí je najmä automobilová doprava na
priľahlej dopravnej komunikácií, zásobovacie a obchodné aktivity, atď..

4.5. Poškodenie vegetácie a ohrozenie živočíšstva
Charakter posudzovanej lokality, intenzívne poľnohospodárske využívanie okolitého územia
a následne ďalšie nadväzujúce antropogénne aktivity v riešenom území vylučujú existenciu
výskytu územne hodnotnej a kvalitnej bioty. Vegetácia a živočíšstvo je vytláčané do miest
s menšou degradáciou pôvodných biotopov, resp. do pozostatkov lokálnych zachovalých
biotopov – refúgií.
Posudzovaná lokalita nie je z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp.
hodnotnou lokalitou. Ide o existujúci poľnohospodársko-výrobný areál, obklopený intenzívne
využívanou poľnohospodárskou pôdou.
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Na základe charakteru lokality a jej okolia je na predmetnej lokalite živočíšna zložka
zastúpená len veľmi obmedzene, prevažne len synantrópnymi druhmi. V riešenom území sa
vyskytujú iba typické rastlinné spoločenstvá ruderálneho typu. Taktiež na posudzovanej
lokalite nie je evidovaný výskyt vzácnych či chránených druhov rastlín ani ich biotopy.
Celkovo možno uviesť, že kvalita bioty i jej abundancia v posudzovanom území je nízka
a kvalita nevýznamná.

4.6. Radónové riziko a žiarenie
Podľa prognózy radónového rizika (Atlas krajiny SR, 2002) sa na záujmovej lokalite a v jej
širšom okolí vyskytuje nízke radónové riziko.

4.7. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a vplyvy kvality životného prostredia
na človeka
Na celkovej kvalite životného prostredia a zdravotnom stave obyvateľstva sa podieľajú
viaceré zložky – jednak z hľadiska vplyvov pôsobiacich v rámci širšieho regiónu ako aj
vplyvov obytného prostredia v posudzovanom území. Kvalita životného prostredia je jedným
z rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie a priemerný vek obyvateľstva. Jej priaznivý
vývoj je základným predpokladom pre dosiahnutie pozitívnych trendov v základných
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva.
Vplyv znečisteného životného prostredia na zdravie ľudí nie je doteraz celkom preskúmaný,
resp. sa v územnom priemete obťažne hodnotí. Odzrkadľuje sa napríklad aj v nasledovných
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva: stredná dĺžka života pri narodení, celková
úmrtnosť (mortalita), štruktúra príčin smrti, chorobnosť obyvateľstva a pod.. Priamy vplyv
životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva sa odhaduje na 15-20 %. Zvýšená
hluková záťaž a emisie podmieňujú nárast napr. kardiovaskulárnych, respiračných
i onkologických chorôb.
Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných
podmienok je stredná dĺžka života pri narodení. Predstavuje priemerný počet rokov života
novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období
(resp. nádej na dožitie). Od roku 1994 zaznamenáva stredná dĺžka života v Slovenskej
republike trvalý nárast. Stredná dĺžka života u žien i mužov pre okres Komárno je mierne
nižšia v rámci Nitrianskeho kraja ako aj v rámci SR. Stredná dĺžka života v okrese Komárno
bola 68,63 roka u mužov a 76,02 roka u žien v roku 2000, čo je hodnota mierne pod
celoslovenským priemerom v danom roku (68,82 roka muži a 76,79 roka ženy).
Medzi ďalšie základné charakteristiky zdravotného stavu obyvateľstva patrí úmrtnosťmortalita. Mortalita patrí k charakteristikám zdravotného stavu odrážajúcich ekonomické,
kultúrne, životné a pracovné podmienky. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí
nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra
obyvateľstva. Nitriansky kraj je vzhľadom k nepriaznivej vekovej štruktúre obyvateľstva
regiónom s najvyššou úmrtnosťou v rámci Slovenskej republiky. Z príčin úmrtí v roku 2002 v
okrese boli na prvom mieste dominujúce srdcovo-cievne ochorenia obyvateľov, na druhom
mieste nádorové ochorenia. Početnosť chorôb dýchacej a tráviacej sústavy vedúcej k úmrtiu
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sú približne na rovnakej úrovni. Nitriansky kraj prekračuje úroveň celoslovenského priemeru
v úmrtnosti na takmer všetky ochorenia, pričom prvenstvo dosahuje v úmrtnosti na nádorové
ochorenia, na ochorenia dýchacej a tráviacej sústavy, na cievne choroby mozgu i na vonkajšie
príčiny. Úmrtia v dôsledku vonkajších príčin sú zastúpené najmä medzi mužmi, ktorí často
zomierajú pri dopravných nehodách alebo aj úmyselným sebapoškodením. Pri sledovaní
úmrtnosti obyvateľstva v závislosti od veku a pohlavia je možné tak ako v republikovom
priemere, aj v Nitrianskom kraji pozorovať nadúmrtnosť mužov. Z porovnania štatistík za
dlhšie obdobie je zrejmé, že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v
posledných rokoch v Slovenskej republike k podstatným zmenám. V roku 2002 mortalita v
počte na 100 000 obyvateľov pripadala v okrese Komárno v poradí 644,5 na ochorenia
obehovej sústavy, 259,3 na nádorové ochorenia, 88,0 na choroby dýchacej sústavy, 69,5 na
choroby tráviacej sústavy a mortalita 80,6 pripadá na vonkajšie príčiny. Hrubou mierou
úmrtnosti sa okres radí k sídlam so stredne vysokou až vyššou úmrtnosťou. Výška
ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od vyššie uvedených podmienok, ale ju
bezprostredne ovplyvňuje aj ako už bolo spomenuté veková štruktúra obyvateľov, ktorá v
súčasnosti už v danej lokalite nie je až taká priaznivá ako bola v predchádzajúcich rokoch.
V poslednom období je zaznamenaný nielen v tomto regióne nárast alergií, najmä polinóz
prejavujúcich sa alergickou rinitídou sezónnou i celoročnou, bronchiálnej astmy no aj
dermorespiračného syndrómu a potravinovej alergie. Napríklad vzrast alergickej sezónnej
rinitídy bol v období 1999 – 2002 z 12 337 alergikov na 23 279 alergikov v roku 2002 len
v samotnom nitrianskom kraji.
Vplyv znečisteného životného prostredia sa môže premietať aj do reprodukčného procesu
človeka. Zvýšený výskyt vrodených vývojových chýb, samovoľných potratov a
mimomaternicového tehotenstva môže poukazovať na mutagénne a teratogénne účinky
znečisťujúcich látok, obsiahnutých v zložkách životného prostredia (environmentálny aspekt
škodlivín v ovzduší, vode, potravinách). Osobitne významná môže byť kontaminácia
potravinového reťazca, vplyvy chemických a fyzikálnych záťaží, najmä v oblastiach s
dlhodobým pôsobením škodlivín. V porovnaní so štatistickými údajmi bol v roku 2002 počet
samovoľných potratov 4,97 v okrese Komárno na 1 000 žien vo fertilnom veku nad
celoslovenským priemerom 3,86 i priemerom v kraji 4,00. Počet na 10 000 živonarodených
detí s vrodenou chybou bol v komárňanskom okrese 520,3 (kraj 265,8 a priemer SR 277,1 na
10 000 živonarodených detí).
Nitriansky kraj patrí k regiónom s najnižšou pôrodnosťou-natalitou v rámci republiky.
Súčasný vývoj pôrodnosti v záujmovom regióne je charakterizovaný neustálym poklesom
počtu živonarodených detí trvalo nízkymi hodnotami úhrnnej plodnosti. Miera natality je v
súčasnosti približne 8 promile.

EKOS PLUS s.r.o.
Župné nám. 7
811 03 Bratislava

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

40/78

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej
činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach
opatrení na ich zmiernenie
1. Požiadavky na vstupy
1.1. Záber pôdy
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v katastrálnom
území Kolárovo. Predmetné parcely sú súčasťou poľnohospodárskeho dvora „Štagnovica“, na
ktorom je prevádzkovaná farma ošípaných s kapacitou 1 560 ks.
Na predmetných parcelách sa v súčasnosti nachádzajú existujúce objekty
poľnohospodárskeho charakteru (matečník, výkrmňa, predvýkrm a certifikované hnojisko).
Vzhľadom na plánované architektonické riešenie novej farmy budú tieto objekty odstránené.
Nové objekty pre chovné ošípané sú plánované ako novostavby v celkovom počte 14
objektov veľkokapacitných maštalí.
Predmetné parcely sú v Katastri nehnuteľnosti vedené ako „zastavaná plocha a nádvorie“
a ich celková výmera predstavuje 53 239 m2. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v rámci
existujúceho areálu farmy ošípaných. Zastavaná plocha farmy po realizácií investičného
zámeru bude predstavovať 24 156,66 m2, z čoho zastavaná plocha objektov bude 20 700 m2
a zastavaná plocha spevnených plôch bude zaberať 3 456 m2.
Navrhovaná činnosť nemá nároky na rozšírenie existujúceho areálu farmy na chov ošípaných,
t.j. existujúci areál nebude rozšírený.
Pre navrhovanú činnosť nie je potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej a ani
lesnej pôdy. Navrhovaná činnosť nezasahuje do poľnohospodárskej ani lesnej pôdy.
Prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k novému záberu poľnohospodárskej pôdy a ani
k novému záberu lesných pozemkov.

1.2. Spotreba vody
Počas výstavby
Počas výstavby novej farmy bude potreba technologickej vody zabezpečená existujúcim
areálovým vodovodom. Do stavebných surovín sa voda pridávať na stavenisku nebude.
A taktiež v areáli farmy nie sú plánované trvalé sociálne priestory pre zamestnancov
dodávateľov realizujúcich stavbu. Pitná voda pre pracovníkov stavby bude zabezpečená
dodávateľom stavby.
Počas prevádzky
Zásobovanie areálu farmy vodou je navrhované napojením na existujúci vŕtaný zdroj vody
(studňa: SO-15), ktorá má dostatočnú kapacitu pre zásobovanie farmy aj po jej rekonštrukcii.
V studni bude inštalované ponorné čerpadlo s prietokom min. 25 l/sek.. Z areálového
vodovodu bude vedená 2x vodovodná prípojka pre maštale a vodovodné prípojky pre drobné
stavby v areáli farmy.
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V súčasnosti je pre existujúcu farmu zo studne povolený odber 2 l/sek. a 3 000 m3/mesiac,
ktorý postačuje pre súčasné kapacitné riešenie farmy. Spotreba vody v existujúcom areáli
farmy je 36 000 m3.
Voda z areálového vodovodu bude využívaná pre chov, na technologické účely a ako
požiarna, resp. úžitková voda. V rámci chovu sa voda bude používať na napájanie zvierat, na
čistenie maštalí a spojovacích chodieb a hygienu zamestnancov farmy v sociálnej budove.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti je predpokladaná celková ročná spotreba vody 53 243
m3/rok. Kapacita existujúcej studne je dostatočná aj pre vyššie odbery, t.j. pokryje potreby
zrekonštruovanej farmy.
Pitná voda pre zamestnancov farmy bude zabezpečovaná dovozom, t.j. k dispozícií bude
fľaškovaná voda.
Tabuľka č. 4
Kategória
Kus
Množstvo vody Celkové množstvo vody
(l/deň)
(m3/rok)
Výkrmové ošípané
16 128
9
52 980
Zamestnanci (sociálna budova)
6
120
263
Spolu
53 243

1.3. Surovinové zdroje
Počas výstavby
V súčasnom štádiu projektovej dokumentácie nie je možné uviesť konkrétne surovinové
zdroje a ich množstvá. Ako surovinové zdroje možno chápať stavebný materiál pre výstavbu
nových objektov farmy a potrebné technologicko-strojné vybavenie.
Počas prevádzky
Krmivá
Aktuálna spotreba krmív na existujúcej farme, s max. počtom 1 560 ks ošípaných, predstavuje
890 t/rok.
Surovinové zabezpečenie novej farmy súvisí s bilanciou chovu, ktorá predstavuje max.
kapacitu chovu 16 128 ks ošípaných. Očakávaná ročná spotreba krmiva predstavuje 6 048 t.
Dezinfekcia
Po vyskladnení ošípaných bude zabezpečené vyčistenie a umytie ustajňovacích priestorov
vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami a následná dezinfekcia a príprava priestorov na
nový cyklus. Na širokospektrálnu dezinfekciu sa na farme používajú nato určené chemické
prípravky (Virkon S, Chlórňan sodný). Karty bezpečnostných údajov, v ktorých sú uvedené
vlastnosti a zloženie chemických látok, budú k dispozícii u navrhovateľa.
Veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
Chov bude prebiehať pod dohľadom veterinárneho lekára, ktorý bude zabezpečovať aj
predpis a dávkovanie potrebných liečiv. Zdravotný stav ošípaných bude monitorovaný a
zaznamenávané budú všetky výskyty chorôb a tiež úhyn, podávanie liekov a aditív.
V súčasnom štádiu projektovej dokumentácie nie je možné uviesť konkrétne surovinové
zdroje a ich množstvá.
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1.4. Energetické zdroje
Počas výstavby
Elektrická energia potrebná počas výstavby bude zabezpečená priamo z existujúcej farmy,
ktorá je napojená a zásobovaná elektrickou energiou z verejnej siete. Výstavba stavebných
objektov si nevyžiada výrazný nárast spotreby elektrickej energie. Presnú spotrebu elektrickej
energie počas výstavby nie je možné predikovať.
Podstatným zdrojom energie počas výstavby budú pohonné hmoty – nafta do stavebných
mechanizmov zabezpečujúcich stavebné práce a do dopravných prostriedkov zabezpečujúcich
dovoz surovín a materiálu na stavenisko. Pohonné hmoty si budú zabezpečovať dodávatelia
stavebných a prepravných služieb vo vlastnej réžií.
Počas prevádzky
V rámci navrhovanej činnosti budú existujúce areálové rozvody elektrickej energie
rekonštruované.
Dodávku elektrickej energie budú zaisťovať ZS Elektrárne cez Trafostanicu 400 kVA, ktorá
má dostatočnú kapacitu zásobovať farmu po jej rekonštrukcii. Zdrojom elektrickej energie pre
jednotlivé objekty novej farmy bude existujúca transformátorová stanica umiestnená v areáli
farmy. Z rozvádzača trafostanice bude napájaný podzemnými káblami hlavný rozvádzač, kde
je navrhnutý ručný prepínač sieť-motorgenerátor. Motorgenerátor bude situovaný vedľa
trafostanice a bude zapojený taktiež do rozvádzača. Z hlavného rozvádzača budú napojené
jednotlivé objekty novej farmy.
Súčasná spotreba elektrickej energie v existujúcej farme je 172,5 MWh/rok. Predpokladaná
spotreba elektrickej energie v navrhovanej farme po jej rekonštrukcii sa odhaduje na cca 850
MWh/rok.
Základné technické údaje pre areálový rozvod nn sú nasledovné:
Inštalovaný príkon: Pinšt. = 500,7 kW
Súčasnosť:
0,8
Výpočtové zaťaženie: Pp = 401 kW
Výpočtový prúd:
Ip = 579 A
Zdrojom pre ÚK a TUV pre Sociálnu časť a v maštaliach pre prasnice bude tepelné čerpadlo.
Ako náhradný zdroj elektrickej energie bude inštalovaný nový dieselagregát o výkone 400
kVA. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o záložný zdroj, jeho prevádzka sa odhaduje na max.
10 dní v roku a to v čase výpadku dodávky elektrickej energie. Spotreba nafty počas
prevádzky dieselagregátu sa odhaduje na max. 5 000 l za rok.

1.5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Súčasný stav
Frekvencia dopravného zabezpečenia existujúcej farmy je nasledovná:
- 2x denne dovoz kŕmnej zmesi kamiónom zo strediska Bábolna vo Veľkom Mederi;
- 1x týždenne dovoz odstavčiat z farmu Vrbina;
- 1x týždenne odvoz ošípaných vo výkrme;
- 4x denne osobné automobily na dopravu zamestnancov spoločnosti;

EKOS PLUS s.r.o.
Župné nám. 7
811 03 Bratislava

-

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

43/78

3x týždenne kafilérny voz;
odvoz podstielky/hnoja, na okolité polia (podľa potreby).

Počas výstavby
Výstavba plánovaných objektov si nevyžiada výrazne zvýšené nároky na infraštruktúru.
Doprava materiálu, surovín a techniky počas realizácie navrhovanej činnosti bude smerovaná
priamo z cesty II/573 (Kolárovo-Kameničná-Komárno) a následne príjazdovou cesto na
farmu. Stavenisko bude prístupné z existujúcej areálovej komunikácie. Dopravu
zamestnancov stavebnej firmy zabezpečí dodávateľ výstavby, resp. technológie. Frekvencia
a objem dopravy nespôsobia výraznejšie zaťaženie dopravy alebo preťaženie dotknutého
územia. Používané dopravné prostriedky a mechanizácia počas stavby sa očakáva v rozsahu:
- denne 3 nákladné autá, 1 žeriav, 1 bager, 4 domiešavače (po dobu 5 mesiacov);
- denne 6 osobných automobilov zamestnancov dodávateľských spoločností (po dobu 7
mesiacov).
Počas navrhovanej prevádzky
Vybudovanie farmy si nevyžiada zvláštne nároky na infraštruktúru. Navrhovaná farma bude
aj po rekonštrukcii prístupná priamo z miestnej komunikácie II/573 Kolárovo-Komárno.
Prístup k navrhovaným objektom bude zabezpečený prístupovou komunikáciou (SO-16)
a následne vnútroareálovou obslužnou komunikáciou (SO-18). Príjazdová cesta na farmu
a k nádržiam bude slúžiť výlučne pre potreby prepravy hnojovice a budú ju využívať
výhradne cisterny navrhovateľa, t.j. spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s..
Celkové očakávané nároky na dopravu v rámci navrhovanej prevádzky zrekonštruovanej
farmy predstavuje:
- dovoz ošípaných na chov;
- odvoz ošípaných na bitúnky;
- dovoz suchého krmiva;
- dovoz likvidných zložiek krmiva;
- odvoz kadáverov;
- odvoz komunálneho odpadu;
- odvoz odpadových vôd zo žúmp;
- dovoz nafty;
- doprava veterinára vrátane dovozu liekov a odvozu odpadu z liekov;
- doprava zamestnancov farmy;
- doprava manažmentu spoločnosti;
- doprava personálu zabezpečujúceho opravy a údržbu;
- iná doprava (napr. kontroly, inšpekcie, ...);
- odvoz hnojovice zo zásobníkov.
Dovoz ošípaných na chov: Ošípané s priemernou hmotnosťou 30 kg sa na farmu budú
dovážať z farmy odstavčiat Vrbina. Vzdialenosť z Vrbiny do Kolárova je 32 km. Dopravu si
zabezpečí navrhovateľ vo vlastnej réžii ťahačom a špeciálnym návesom určeným na prepravu
ošípaných. Hmotnosť celej naloženej súpravy bude cca 20 ton. Tento druh dopravy sa bude
realizovať v intervaloch, každých 7 týždňov.
Odvoz ošípaných na bitúnky: Ošípané s priemernou hmotnosťou 105 kg budú z farmy
odvážané priamo na bitúnky. Dĺžka trasy na bitúnok závisí od sídla prevádzky bitúnka.
Dopravu na bitúnky sa zabezpečí špeciálnym návesom určeným na prepravu ošípaných.
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Hmotnosť celej naloženej súpravy bude cca 24 ton. Doprava na bitúnky sa bude realizovať
v intervaloch podobne ako dovoz zvierat.
Dovoz suchého krmiva: Suché krmivo sa bude dovážať z výrobne kŕmnych zmesí vo Veľkom
Mederi, časti VKZ Bábolna. Dĺžka trasy VKZ Veľký Meder-Kolárovo je 25 km. Suché
krmivo bude prepravovaná v uzatvorených návesoch. Doprava suchého krmiva sa bude
realizovať každý pracovný deň.
Dovoz likvidných zložiek krmiva: Likvidné zložky krmiva predstavujú spravidla vedľajšie
produkty potravinárskej výroby (pivovar a mliekareň). Ich dovoz bude priamo z výrobných
prevádzok.
Odvoz kadáverov: Odvoz kadáverov bude realizovať zmluvný partner s oprávnením na
nakladanie a prepravu takéhoto druhu odpadu. Odvoz kadáverov sa plánuje na 12
kamiónov/mesiac. V priemerne odvezie súprava z farmy 0,5 ton kadáverov.
Odvoz komunálneho odpadu: Odpadu sa bude uskladňovať v kontajneroch na to určených
podľa druhu odpadu. Odvoz kontajnerov zabezpečuje zmluvný partner navrhovateľa.
Frekvencia odvozu je 2 krát za mesiac.
Odvoz odpadových vôd zo žúmp: Odpadové vody zo žúmp bude odvážať na ČOV cisterna
ťahaná traktorom. Odpadové vody zo žúmp bude likvidovať zmluvný partner spoločnosti,
ČOV v Okoči. Odvoz odpadovej vody zo žúmp sa bude v priemere realizovať raz za mesiac,
max. jeden krát v danom dni.
Odvoz odpadovej vody zo zhromaždišťa kadáverov: Odvoz odpadovej vody bude realizovať
zmluvný partner s oprávnením na nakladanie a prepravu takéhoto druhu odpadu.
Dovoz nafty: Nafta (PHM) sa bude dovážať z centrálneho skladu navrhovateľa
s certifikovaným dopravným prostriedkom na dopravu PHM (ADR).
Doprava veterinára vrátane dovozu liekov a odvozu odpadu z liekov: Veterinár bude
poskytovať veterinárnu službu. Dopravu si zabezpečí vlastným osobným automobilom.
Doprava zamestnancov farmy: Zamestnanci farmy budú do práce cestovať 7 dní v týždni.
Zamestnanci sa budú dopravovať vlastnými automobilmi.
Doprava manažmentu spoločnosti: Manažment bude navštevovať farmu 5x mesačne.
Doprava bude zabezpečená osobnými autami.
Doprava personálu zabezpečujúceho opravy a údržbu: Personál zabezpečujúci opravu
a údržbu budú prichádzať na farmu podľa potrieb, vlastnou dopravou automobilmi.
Odvoz hnojovice zo zásobníkov: Na vývoz a aplikáciu hnojovice bude využitá nasledovná
technika:
- traktor John Deere, ktorý ťahá špeciálny náves SAMSON – cisterna s aplikátorom;
- náves SAMSON – uzatvorená cisterna s objemom 25 m3 s aplikátorom na aplikáciu
hnojovice priamo na pôdu, prípadne injektáž do pôdy;
- dva ťahače MAN s uzatvorenou cisternou s objemom 30 m3.
Hnojovica sa na vyhradenej prečerpávacej ploche (prečerpávacia plocha je k manipulácii
s hnojovicou určená, čomu zodpovedá aj technológia zabezpečujúca ochranu podzemných
vôd v zmysle platnej legislatívy) v bezprostrednej blízkosti nádrží na hnojovicu sa čerpadlami
prečerpá do cisterien s objemom 30 m3. Cisterny budú ťahané ťahačmi MAN. Cisterny budú
uzatvorené, aby z nich neunikal zápach. Naplnenie cisterny zabezpečia výkonné čerpadlá za 5
minút a v objekte farmy sa bude cisterna zdržiavať počas tohto procesu max. 10 minút.
Hnojovica sa prepraví cisternou na určené pole, kde sa hnojovica z cisterien prečerpá do
návesu SAMSON. SAMSON nie je samohybný ale ťahaný traktorom a jeho pohyb po
verejných komunikáciách je pomalý a neefektívny, preto sa pohybuje len po poliach. Náves
SAMSON je špeciálny náves určený na aplikáciu hnojovice. Je to najmodernejšia dánska
technológia spĺňajúca prísne environmentálne kritéria tejto krajiny, teda kritéria vo vzťahu ku
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kvalite životného prostredia, kvalite pôdy a rovnako maximálne zabraňujúca úniku pachových
látok do ovzdušia pri samotnej aplikácii na pôdu pomocou injektáže, prípadne priamou
aplikáciou na pôdu.
Aplikácia hnojovice sa bude realizovať prednostne na polia v okolí farmy (k.ú. Kolárovo),
aby sa minimalizovala doprava po verejných komunikáciách. Hnojovica sa bude prednostne
aplikovať na polia, ktoré užíva navrhovateľ (vlastná, prenajatá pôda) alebo bude na základe
zmluvy o dodávke poskytnutá iným subjektom.
Rozvoz a aplikácia hnojovice sa bude realizovať podľa Plánu hnojenia, ktorý bude
vypracovaný v zmysle platnej legislatívy a bude rešpektovať všetky zákonné požiadavky
a obmedzenia týkajúce sa najmä ochranných pásiem a limitov objemu aplikovaných hnojív
a osobitne dusíka.
Pri rozvoze a aplikácii hnojovice bude navrhovateľ spolupracovať s príslušnou obcou.
V rámci spolupráce sa s obcou dohodnú osobitné pravidlá, ktoré sa spravidla týkajú šírky
ochranného pásma od okraja obce, časový harmonogram aplikácie hnojovice a oznamovaciu
povinnosť nahlásiť aplikáciu hnojovice obci vopred.
Rozvoz a aplikáciu hnojovice si navrhovateľ bude zabezpečovať výhradne vo vlastnej réžii za
pomoci vlastnej mechanizácie a zamestnancov spoločnosti a to práve z dôvodu vysokého
dôrazu na dodržiavanie všetkých predpisov súvisiacich s plánovaním hnojenia, samotnej
aplikácie hnojovice a s tým spojenej evidencie.

Man kamión
Scania kamión
Man Odstavčatá kamión
Jatočné
Man zvieratá
kamión
OdpadyLiaz Kom. odpad kontajner
Uhynuté
Scania zvieratá
kamión
Man Hnojovica
kamión
Údržba
Os. autá
Zverolekár Os. autá
Zamestnanci Os. autá
Management Os. autá
Odpadové
Cisterna
Krmivo
Doplnky do
krmiva

Odkiaľ

VKZV.Meder

Kam

Kolárovo

Km

25

Dodávatelia Kolárovo
Vrbina

Kolárovo

Kolárovo

Odberateľ

Kolárovo

Dolný Bár

Kolárovo

Odberateľ

Kolárovo
V.Meder
V.Meder
V.Meder
V.Meder
Kolárovo

Okolité polia
Kolárovo
Kolárovo
Kolárovo
Kolárovo
Okoč

Trasa

Veľký MederKolárovo
DodávateliaKolárovo

Tonáž nákladu

Dopr.
prostriedok

Dní za mesiac

Účel
dopravy

Jázd denne

Nasledujúca tabuľka uvádza predpokladané nároky na počet jázd v rámci jedného mesiaca
v rámci prevádzky navrhovanej činnosti.
Tabuľka č. 5
Počet
jázd
mesačne

1

21

24

21

1

5

24

5

32

Vrbina-Kolárovo

2

5

20

10

3

18

24

54

34

Kolárovo-odberateľ
Kolárovo-Dolný
Bár

1

2

2

2

Kolárovo-odberateľ
Kolárovopoľnohosp.pozemky
V.Meder-Kolárovo
V.Meder-Kolárovo
V.Meder-Kolárovo
V.Meder- Kolárovo

1

12

0,5

12

12 24 20
1
2
1
5
1 30/31
1
5
1
1

288
2
5
30/31
5
1

25
25
25
25
25
23
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ťahaná
traktorom
V.Meder

Kolárovo

25

V.Meder- Kolárovo

1

4

1.6. Nároky na pracovné sily
Počas výstavby
Od zahájenia po ukončenie stavby je plánovaných priemerne 20 pracovníkov, ktorí budú
priebežne zabezpečovať odborné a inštalačné práce rôzneho charakteru. Všetky služby
spojené s výstavbou nových stavebných objektov budú zabezpečené na dodávateľskej báze,
pracovníci zabezpečujúci stavbu budú zamestnancami a subdodávateľmi zmluvných
partnerov navrhovateľa. Sociálne zariadenia budú mať zabezpečené vo vlastných mobilných
zariadeniach dodávateľov.
Počas prevádzky
Súčasnú prevádzku farmy zabezpečujú traja stály pracovníci.
Navrhovaná farma ošípaných si po rekonštrukcii bude vyžadovať celkovo 6 zamestnancov
v jednozmennej prevádzke: 1 manažér farmy, 1 veterinár, 4 ošetrovatelia. Pracovný čas bude
osem a pol hodiny.

2. Údaje o výstupoch
2.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia
Počas výstavby
Lokalita farmy bude počas výstavby navrhovanej činnosti predstavovať stacionárny zdroj
znečisťovania ovzdušia. Stavebné mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom
prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v malej miere aj na
prístupových komunikáciách. Tieto vplyvy budú lokálne a dočasné a nepredpokladá sa
významné zhoršenie kvality ovzdušia. Intenzitu znečistenia bude možné eliminovať
vhodnými opatreniami.
Počas prevádzky
Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 k
vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, bude prevádzka
zrekonštruovanej farmy kategorizovaná ako stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia
nasledovne:
6.12.1 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: a) ošípané
s hmotnosťou nad 30 kg > 2 000 ks – Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.
Súčasťou zdroja bude aj dieselagregát o výkone 400 kVA, určený len pre núdzovú prevádzku
(samostatne by bol kategorizovaný ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia).
V rámci navrhovanej prevádzky budú zdrojmi znečisťujúcich látok:
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chovné haly, t.j. objekty chovu ošípaných;
nádrže na hnojovicu;
manipulácia s hnojovicou a jej aplikácia do pôdy;
zhromaždište kadáverov;
dieselagregát;
prístupová a obslužná komunikácia;
parkovisko.

Prevádzkovanie chovu hospodárskych zvierat je spojené s výskytom emisií:
- NH3 - amoniak (čpavok);
- N2O (NOx) - oxid dusný, oxidy dusíka;
- H2S – sírovodík (sulfán);
- CH4 - metán;
- pachové látky.
Pri nakladaní s kadávermi a s odpadmi zo žúmp budú vznikať:
- pachové látky;
- NH3 - amoniak (čpavok);
- CH4 - metán;
- H2S - sírovodík, sulfán;
- nemetánové prchavé organické látky;
- N2O (NOx) - oxid dusný, oxidy dusíka.
Statická doprava a prevádzka dieselagregátu bude emitovať:
- NOx - oxidy dusíka;
- CO - oxid uhoľnatý;
- TZL - tuhé znečisťujúce látky;
- VOC - prchavé znečisťujúce látky, benzén.
Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat vznikajú rozkladom organickej hmoty
(exkrementy, krmivá, podstielka, ...) látky, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia. Hlavnou
znečisťujúcou látkou bude amoniak, ktorý tvorí podstatnú časť pachových znečisťujúcich
látok uvoľňovaných do ovzdušia a to najmä cez výduchy ventilátorov chovných objektov
a z nádrží na hnojovicu. Pachové látky sa v určitej miere uvoľňujú aj pri preprave ošípaných,
pri prečerpávaní a vyskladňovaní hnojovice a čiastočne pri odvoze kadáverov. Ďalšími
znečisťujúcimi látkami z chovu hospodárskych zvierat sú metán, sulfán a oxid uhličitý,
ktorých koncentrácie sú pri dodržiavaní správnych zásad prevádzky nízke a neprekračujú
prípustné hodnoty. Záložný agregát nebude predstavovať výraznejší zdroj znečisťovania
ovzdušia, nakoľko jeho prevádzka sa odhaduje na cca 10 dní do roka v čase výpadku
elektrického prúdu.
Vzhľadom na charakter technológie, spôsob vypúšťania a druhy vypúšťaných znečisťujúcich
látok, sa v zmysle ustanovení vyhlášky č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov emisné
limity na zdroj znečisťovania ovzdušia nevzťahujú a neuplatňuje sa ani povinnosť ich
preukazovania oprávneným meraním.
V legislatíve týkajúcej sa znečisťovania ovzdušia sa najväčšia pozornosť venuje amoniaku.
Amoniak a jeho plynné zlúčeniny, vyjadrené ako NH3, je vo vyhláške č. 410/2012 Z.z.
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zaradený v prílohe č. 7 do 3. skupiny – plynné anorganické látky, 3. podskupina. Pri chove
hospodárskych zvierat predstavuje amoniak charakteristickú látku obťažujúcu zápachom.
Emisie amoniaku majú fugitívny charakter.
Navrhovaný chov ošípaných bude prevádzkovaný v súlade so zásadami správnej
poľnohospodárskej praxe. Za účelom obmedzenia emisie amoniaku budú zavedené
nízkoemisné systémy a techniky týkajúce sa správnej stratégie kŕmenia, ustajnenia zvierat,
skladovania a aplikácie hnojovice do pôdy.
V rámci navrhovanej prevádzky budú vykonané technicky dostupné opatrenia na obmedzenie
emisií. Emisie pachových látok z objektov chovu ošípaných nesmú vytvoriť také imisné
podmienky, ktoré by mohli svojimi koncentráciami obťažovať obyvateľstvo v obytných
zónach. Túto podmienku je možné naplniť usporiadaním a organizáciou režimu prevádzky
chovu, pravidelným čistením ustajňovacích priestorov, správnou stratégiou kŕmenia,
primeraným zložením kŕmnych dávok, zabezpečením rozptylu pachových látok
a umiestnením stavby v patričnej vzdialenosti od existujúcej zástavby. Nádrže na hnojovicu
budú mať na vrchu biologický filter podľa požiadaviek EÚ.
Súčasťou investičného zámeru je aj realizácia ochrannej zelene na severovýchodnej
a juhovýchodnej časti areálu. Jej cieľom bude prispieť k ozdraveniu ovzdušia a zachyteniu
choroboplodných zárodkov. Zeleň bude zároveň pôsobiť ako filter pre prípadný zápach.
Najbližšia existujúca obytná zástavba prestavuje usadlosť 6 bytových budov (pozemky mimo
zastavané územie obce), ktoré sú podľa dostupných údajov len čiastočne obývané. Usadlosť
je situovaná v bezprostrednej blízkosti posudzovanej lokality, t.j. hneď za hranicou areálu
farmy z východnej strany. Približne 600 m od areálu farmy sa nachádza najbližšia obytná
zóna v zastavanom území obce. Ide o osadu Lohót, patriaca do obce Kameničná, situovanú
juhovýchodným smerom od predmetnej lokality. Súvislé zastavané územie obce Kolárovo je
situované cca 3,5 km severným smerom a zastavané územie obce Kameničná (osada Balvany)
je vo vzdialenosti 2,9 km južným smerom.
Mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia počas prevádzky zrekonštruovanej farmy budú
predstavovať dopravné prostriedky zásobujúce areál farmy a obslužná doprava samotného
areálu. Zásobovanie farmy krmivami a odvoz zvierat a hnojovice bude vykonávať kamionová
doprava.

2.2. Odpadové vody
Na existujúcej farme sa ošípané chovajú na podstielke, takže k produkcii hnojovice
nedochádza. Podstielka sa vyváža na hnojisko, resp. je následne aplikovaná na poliach.
Odpadová voda z hnojiska je použitá ako pomocný prostriedok pri zrení podstielky.
Splaškové odpadové vody z existujúceho sociálneho zariadenia sa zachytávajú v betónovej
žumpe a sú vyvážané oprávnenou organizáciou na ČOV.
Počas výstavby
Zvýšená produkcia odpadových vôd počas výstavby sa neočakáva. Personál dodávateľov
stavieb bude využívať mobilné sociálne zariadenia. Čistenie strojov a mechanizmov si
zabezpečia dodávatelia vo vlastnej réžií – v priestoroch farmy nie je možné ich vyčistenie,
pretože v areáli farmy nie sú na to vhodné zariadenia ani priestory.
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Počas prevádzky
Počas navrhovanej prevádzky budú odpadové vody produkované vo forme hnojovice,
splaškovej odpadovej vody zo sociálno-hygienického zariadenia, odpadovej vody zo
zhromaždišťa kadáverov, odpadová voda z asanačného brodu a dažďové vody zo striech
jednotlivých objektov.
Odpadové vody produkované v rámci navrhovanej prevádzky budú vznikať najmä vo forme
hnojovice. Po rekonštrukcii farmy sa očakáva mesačná produkcia hnojovice v množstve 2
419,2 m3, t.j. 14 515,2 m3 za 6 mesiacov. Potreba skladovacích nádrží na obdobie 6 mesiacov
teda predstavuje 14 515,2 m3. Celkový plánovaný objem nádrží na hnojovicu pre plánovanú
kapacitu farmy je 20 000 m3, čo dostatočne pokrýva potrebu skladovania na obdobie 6
mesiacov, resp. 180 dní.
Na zrekonštruovanej farme bude hnojovica zachytávaná v štyroch nádržiach s objemom 5 000
m3, ktoré budú vybudované ako nadzemné, otvorené kruhové železobetónové nádrže. Nádrže
budú opatrené dvojitou izoláciou proti úniku hnojovice do podložia a kontrolným systémom
úniku hnojovice. Nádrže na hnojovicu budú mať na vrchu biologický filter podľa požiadaviek
EÚ. Hnojovica sa z nádrží bude vyvážať uzatvorenými cisternami a aplikovať špeciálnou
technológiou SAMSON do pôdy ako hnojivo. Vyprodukovaná hnojovica bude využitá pri
hnojení ornej pôdy (vlastná pôda navrhovateľa, ako aj prenajatá pôda) v predpísaných
agrotechnických termínoch podľa schváleného hnojného plánu. Hnojovica bude na základe
zmluvy o dodávke poskytovaná aj iným subjektom.
Splašková odpadová voda zo sociálno-hygienického zariadenie vyvedená do žumpy (50 m3)
sa bude vyvážať na ČOV v Okoči. Celková bilancia splaškových vôd z navrhovanej
prevádzky predstavuje 1,20 m3/deň, resp. 438 m3/rok.
Odpadová voda zo zhromaždišťa kadáverov, ktorá sa očakáva v objeme cca 250 m3/rok, sa
bude zhromažďovať v na to určenej žumpe (11,5 m3), z ktorej sa bude vyvážať zmluvný
partner s oprávnením na nakladanie a prepravu takéhoto druhu odpadu.
Odpadová voda z asanačného brodu sa očakáva v množstve 0,1 m3/mesiac.
Prevádzka bude ďalej produkovať dažďové vody zachytené a odvedené zo striech objektov.
Predpokladaný objem dažďovej vody predstavuje 18 970,2 m3 za rok a bude odvádzaná
priamo do terénu.
Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd navrhovateľa bude súčasťou
prevádzkového poriadku navrhovanej prevádzky.

2.3. Odpady
Odpady vznikajúce počas výstavby budú oddelene zhromažďované podľa druhov na
stavenisku, ktoré bude oplotené. Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných
odpadov počas výstavby budú dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej
evidencie. Na zhromažďovanie odpadov budú pristavené v areáli farmy veľkokapacitné
kontajnery a bude zabezpečené oddelené zhromažďovanie odpadov podľa druhov.
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Predpokladaný objem stavebnej sute sa odhaduje na cca 12-14 tis.t. Stavebnú suť sa plánuje
recyklovať priamo na mieste stavby a následne využiť v rámci stavebných prác.
Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, železo, ...) budú likvidované
odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov.
Na existujúcej farme je nakladanie s ostatným odpadom zabezpečené na základe zmluvy
s oprávnenou organizáciou a odvoz je zabezpečení zmluvným partnerom. Odhad objemu
súčasnej produkcie komunálneho odpadu predstavuje 50 l týždenne.
Predpokladané odpady vznikajúce počas posudzovanej prevádzky uvádza nasledovná tabuľka.
Tabuľka č. 6
Katalógové
Názov odpadu
Kategória
číslo
15 01 06
zmiešané obaly
O
15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných alebo kontaminované
N
nebezpečnými látkami
16 02 14
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
O
18 02 02
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
N
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
20 03 01
zmesový komunálny odpad
O
V súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve bude aktualizovaný program
odpadového hospodárstva farmy a následne predložený na schválenie príslušnému orgánu
štátnej správy.
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi ("N"), vznikajúcimi v rámci navrhovanej prevádzky,
spočíva v ich triedení v mieste vzniku, zhromažďovaní v uzatvárateľných a nepriepustných
nádobách, v dočasnom skladovaní v zhromažďovacom mieste nebezpečných odpadov pred
ich následným zneškodňovaním alebo zhodnocovaním v zmysle záväzných právnych
predpisov v odpadovom hospodárstve, v zariadeniach u oprávnených zneškodňovateľov alebo
u zhodnocovateľov odpadov s príslušným oprávnením.
Ostatné vznikajúce odpady ("O") z navrhovanej prevádzky budú bežného prevádzkového
charakteru, v množstvách neprekračujúcich bežný rámec. Prevádzkovateľ bude so
vznikajúcimi odpadmi nakladať v zmysle zákona a prvotný dôraz bude kladení na
separovanie a prednostné zhodnocovanie odpadov v maximálnej možnej miere. Ostatný
odpad vznikajúci počas posudzovanej prevádzky bude odovzdávaný oprávnenej organizácii
zabezpečujúcej odvoz a zneškodnenie odpadov.
Pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi počas navrhovanej prevádzky budú striktne
dodržiavané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Platná legislatíva v
oblasti odpadov bude dodržiavaná ako na úrovni všeobecne záväzných právnych noriem, tak
ak všeobecne záväzných nariadení na úrovni samosprávy.
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2.4. Hluk a vibrácie
Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá prevádzka ťažkých zemných a
stavebných strojov (bagre, nakladače, buldozéry, nákladné vozidlá, žeriav, lopatové nakladače
UNC, búracie kladivá, ...). Najvýznamnejšie hlukové emisie budú produkovať stavebné
mechanizmy a dopravné prostriedky zabezpečujúce dopravu materiálu a surovín. Uvažované
činnosti sa budú uskutočňovať cca 600 m od zastavaného územia obce, takže zvýšenie
hlukovej hladiny v prostredí nebude nepriaznivo vplývať na obyvateľov najbližšie obývanej
časti osady Lohót.
V rámci výstavby bude potrebné realizovať aj práce, pri ktorých bude hluk vyšší ako je bežná
miera hluku na farme a jej okolí (odstránenie povrchovej vrstvy zeminy pre nové objekty,
búracie práce priamo na existujúcich objektoch, ...). Tieto práce budú vykonané v čo
najkratšom čase.
Vibrácie budú pôsobiť najmä počas rekonštrukcie pri práci ťažkých zemných a stavebných
strojov (bagre, nakladače, buldozéry, ťažké nákladné vozidlá, búracie kladivá, ...). Veľkosť
otrasov bude priamo úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu a tiež výške nerovností jazdnej
dráhy. Predpokladaná doba stavebných prác je závislá na postupe výstavby jednotlivých
objektov. Stavebné práce sa plánujú realizovať v trvaní cca 14 mesiacov. Vzhľadom na
situovanie predmetnej lokality a vzdialenosť najbližšej obytnej zóny nie je predpoklad šírenia
vibrácií do obytnej časti osady Lohót.
Hlukom a vibráciami budú v najväčšej miere ovplyvňovaní obyvatelia obytných domov
v bezprostrednej blízkosti areálu farmy.
Počas prevádzky budú zdrojom zvýšeného hluku technologické zariadenia (ventilátory,
čerpadlá a pod.) a dopravné prostriedky zabezpečujúce dopravu, t.j. vozidlá privážajúce
krmivá a odvážajúce ošípané a odpady, resp. hnojovicu. Objekty budú osadené tak, aby sa
zabezpečil minimálny dopad na zastavané územie.
Počas posudzovanej prevádzky bude potrebné rešpektovať zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku 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.

2.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia
Výskyt žiarenia a iných fyzikálnych polí sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti
nepredpokladá. V rámci navrhovanej prevádzky sa nebude nakladať s materiálmi, ktoré by
obsahovali prírodné rádionuklidy, ani materiálmi s obsahom umelých rádionuklidov.
V navrhovanej prevádzke sa nebude vyskytovať produkcia žiadneho elektromagnetického
žiarenia, ani nebude do vonkajšieho prostredia emitované žiadne teplo.

2.6. Zápach a iné výstupy
Počas výstavby sa zvýšená produkcia zápachu a iných výstupov neočakáva.
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V existujúcej prevádzke sa odvetranie zabezpečuje pomocou ventilátorov a prirodzeným
vetraním. Na zamedzenie zápachu nie sú zavedené žiadne opatrenia.
Počas prevádzky
Podstatným zdrojom zápachu pri chove hospodárskych zvierat sú tekuté a plynné zložky
amoniaku (NH3), ktorý tvorí rozhodujúcu časť pachových látok uvoľňujúcich sa do ovzdušia
z farmy. Pachové látky sa do ovzdušia dostávajú najmä cez výduchy ventilátorov maštalí
a z nádrží na hnojovicu. Pachové látky sa v malej miere uvoľňujú aj pri preprave ošípaných,
pri prečerpávaní a vyskladňovaní hnojovice a pri odvoze kadáverov z farmy.
V rámci prevádzky navrhovanej činnosti bude kontaminácia ovzdušia pachovými látkami,
ktoré sú pri chove ošípaných a manipulácii s hnojovicou intenzívne, závisieť od počtu
ustajnených zvierat. Zdrojom zápachu v prevádzke farmy bude amoniak (NH3) vznikajúci
rozkladom zvieracích exkrementov a odparujúcich sa do ovzdušia. Obmedzenie jeho vzniku
je možné pri chove dosiahnuť znížením odparovacej plochy (celoroštová prevádzka),
udržiavaním čistoty a prevádzkových predpisov pri manipulácii s hnojovicou, prípadne aj
nastavením proteínov v kŕmnych dávkach. Pri vývoze hnojovice na aplikáciu na pôdu bude
potrebné použiť vhodnú technológiu s čo najrýchlejším zaoraním hnojovice do pôdy v zmysle
Plánu hnojenia navrhovateľa tak, aby sa zabezpečilo zníženie šírenia zápachu. Zásady
aplikácie hnojovice v Pláne hnojenia budú vychádzať z požiadaviek na najlepšiu dostupnú
techniku (BAT) uvedenú v dokumente BREF a budú zohľadňovať najmä:
- výber vhodného miesta (obydlia, chránené oblasti, vodné plochy, svahovitosť),
- klimatické podmienky,
- pôdne podmienky,
- načasovanie aplikácie (čo najskôr pred maximálnym rastom plodín),
- predpoklady šírenia zápachu (umiestnenie obydlí, smer vetra, vlhkosť a teplota).
Navrhovateľ investičného zámeru plánuje v rámci navrhovanej prevádzky použiť nasledovné
techniky na znižovanie amoniaku:
- dostatočná kapacita nádrží na hnojovicu na vhodný čas aplikácie;
- pokrytie povrchu nádrží na hnojovicu rašelinou, slamou, olejom alebo iným materiálom
(zníženie NH3 do 40%);
- pri aplikácií hnojovice bude použitá injektáž – hĺbková (zníženie NH3 do 80%).
Navrhovaná prevádzka bude realizovaná tak, aby emisie pachových látok z objektov chovu
ošípaných nevytvorili také imisné podmienky, ktoré by mohli svojimi koncentráciami
obťažovať obyvateľstvo v obytných zónach. Táto podmienka bude zabezpečená usporiadaním
a organizáciou režimu prevádzky chovu, pravidelným čistením ustajňovacích priestorov,
správnou stratégiou kŕmenia, primeraným zložením kŕmnych dávok, zabezpečením rozptylu
pachových látok a umiestnením stavby v patričnej vzdialenosti od existujúcej zástavby. Pri
skladovaní hnojovice bude zabezpečené prekrytie povrchu nádrží vhodným materiálom, napr.
slamou, rašelinou, atď.. Navrhovateľ bude v rámci aplikácie hnojovice využívať hĺbkové
injektory, čo sa považuje za najúčinnejší spôsobom znižovania emisií amoniaku z tekutých
organických hnojív. Dávka a čas hnojenia budú zosúladené s požiadavkami porastov na dusík.
Súčasťou navrhovanej činnosti je aj realizácia ochrannej zelene na severovýchodnej
a juhovýchodnej časti areálu. Jej cieľom bude prispieť k ozdraveniu ovzdušia a zachyteniu
choroboplodných zárodkov. Ochranná zeleň bude zároveň pôsobiť ako filter pre prípadný
zápach.
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Zrealizovaním navrhovanej zmeny nevzniknú nové zdroje žiarenia alebo tepla. V plánovanej
prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického
alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite.
Iné výstupy nie sú známe.

2.7. Doplňujúce údaje
Vzhľadom na zvolený technologický postup si realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje
žiadne špeciálne vstupy a následne možné výstupy do okolitého prostredia v podobe
špecifických a cudzorodých látok, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať jednotlivé zložky
životného prostredia a zdravie človeka.
V súčasnom štádiu poznania nie sú žiadne vyvolané investície známe.

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné
prostredie
3.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli farmy na chov ošípaných, ktorý
tvorí izolovanú výrobnú jednotku, umiestnenú mimo obytnej zóny. Priamo dotknutým
obyvateľstvom budú obyvatelia usadlosti, ktorá bezprostredne susedí s areálom farmy a ktorú
tvorí 6 bytových domov, situovaných na pozemkoch mimo zastavané územie obce. Areál
farmy sa nachádza cca 600 m od okrajov najbližšej obytnej zóny v zastavanom území obce.
Ide o osadu Lohót (osada patriaca do obce Kameničná), ktorá je situovaná juhovýchodným
smerom od predmetnej lokality. Súvislé zastavané územie obce Kolárovo je situované cca 3,5
km severným smerom a zastavané územie obce Kameničná (osada Balvany) je vo
vzdialenosti približne 2,9 km južným smerom.
Počas stavebných prác bude dotknuté obyvateľstvo vystavené vplyvom súvisiacim so
zvýšenou hlukovou záťažou a prašnosťou na priľahlých komunikáciách, ako aj emisií
znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov nákladnej dopravy. Pri najbližších objektoch sa
môže prejaviť aj vplyv zvýšenej hlučnosti a emisií znečisťujúcich látok priamo zo stavebnej
činnosti. Tento vplyv však bude časovo a priestorovo obmedzený. Samotná výstavba sa
očakáva v trvaní cca 14 mesiacov. Spomínané vplyvy počas výstavby budú zmiernené
vhodnými organizačnými opatreniami. Medzi priame vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby
navrhovanej činnosti bude patriť aj vytvorenie nových pracovných príležitostí a to najmä v
oblasti stavebníctva.
V rámci prevádzky navrhovanej činnosti technológia ustajnenia ošípaných, vrátane
manipulácie s hnojovicou, umožňuje výskyt stavu, pri ktorom je možné krátkodobé zhoršenie
kvality ovzdušia z hľadiska koncentrácií pachových látok. Preto bude navrhovaná prevádzka
realizovaná tak, aby emisie pachových látok z objektov chovu ošípaných nevytvorili také
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imisné podmienky, ktoré by mohli svojimi koncentráciami obťažovať obyvateľstvo
v okolitých obytných zónach.
Základným predpokladom realizácie každej novej činnosti je rešpektovanie maximálnej
prípustnej expozície obyvateľstva hlukom. Zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou
nepresiahne hranice areálu farmy.
Zvýšená intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej činnosti bude predstavovať trvalý
negatívny vplyv, avšak predpokladáme, že nárast dopravy nespôsobí vážnejšie dopravné
problémy na okolitých komunikáciách cestnej siete. Doprava bude situovaná prednostne na
komunikácie mimo sídiel.
Hnojovica sa bude z nádrží vyvážať uzatvorenými cisternami a bude aplikovaná do pôdy ako
hnojivo. Pri vývoze hnojovice bude použitá vhodná technológia s aplikátorom na aplikáciu
hnojovice priamo do pôdy, t.j. hĺbková injektáž do pôdy, čo sa považuje za najúčinnejší
spôsobom znižovania emisií amoniaku z tekutých organických hnojív.
Predpokladá sa, že navrhovaná činnosť, vzhľadom na svoj charakter, rozsah a prijaté, resp.
navrhované opatrenia, nebude mať významné negatívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo a
jeho zdravotný stav. Toto tvrdenie bude možné v ďalšom kroku posudzovania overiť
vykonaním odborného posúdenia zdravotných rizík zo životného prostredia na obyvateľstvo.
Navrhovaná prevádzka bude realizovaná tak, aby spĺňala hygienické limity v zmysle platnej
legislatívy. Vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo je možné predbežne hodnotiť ako
akceptovateľné.

3.2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery
Horninové prostredie
Horninové prostredie bude počas výstavby stavebných objektov v mieste ich založenia
zasiahnuté do projektovanej hĺbky základov. Vybudovaná plocha základov bude následne
zaťažená primerane vysokou hmotnosťou stavebných objektov. Vzhľadom na charakter
navrhovanej činnosti môže kontaminácia horninového podložia cudzorodými látkami
potenciálne nastať len v prípade neštandardných situácií. V čase výstavby navrhovanej
prevádzky môžu byť takéto situácie spojené výlučne s havarijnými stavmi dopravných a
stavebných mechanizmov.
V čase prevádzky navrhovanej činnosti je potenciálne riziko opäť spojené len s únikmi
nebezpečných látok z komponentov technologických zariadení a súvisiacej dopravy,
skladovaných látok a pod.. Tieto negatívne vplyvy však majú iba povahu možných rizík. Za
účelom predchádzania takýmto situáciám, resp. elimináciu ich následkov, bude navrhovaná
prevádzka v identifikovaných priestoroch príslušne havarijne zabezpečená, napr. žumpy
a skladovacie nádrže budú riešené ako nepriepustné, prevádzka bude vybavená postačujúcim
množstvom absorbenta a pod.. Súčasne budú jednotlivé technologické zariadenia a dopravné
prostriedky podliehať pravidelnej servisnej údržbe a kontrole pre obmedzenie takéhoto
potenciálneho rizika v dôsledku zlého technického stavu.
Vzhľadom na uvedené, vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie v rámci bežnej
prevádzky hodnotíme ako nevýznamné.
Nerastné suroviny
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Ložiská nerastných surovín nebudú realizáciou navrhovanej prevádzky nijako dotknuté.
Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Navrhovaná činnosť svojim umiestnením a charakterom bude bez vplyvu na miestne
geomorfologické pomery. Súčasne sa neočakávajú ani vplyvy na geodynamické javy.

3.3. Vplyvy na klimatické pomery
K odstráneniu vegetačného krytu a vytvoreniu nových spevnených plôch takého rozsahu,
ktorý by sa mohol prejaviť vplyvom na miestnu mikroklímu, v rámci navrhovanej činnosti
nedôjde. Súčasne produkované emisie znečisťujúcich látok nebudú takého charakteru a ani
množstva, ktoré by malo zásadný vplyv na miestnu mikroklímu. Navrhovaná činnosť,
vzhľadom na svoj charakter, rozsah a umiestnenie bude bez vplyvu na klimatické pomery
dotknutej lokality a širšieho územia.

3.4. Vplyvy na ovzdušie
Pri zemných a stavebných prácach súvisiacich s výstavbou prevádzkových objektov
navrhovanej farmy dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti, čo bude spôsobené činnosťou
stavebných mechanizmov v rámci areálu existujúceho areálu farmy. Súčasne dôjde k nárastu
objemu výfukových plynov v areáli, ako aj na trase prístupových a obslužných komunikácií
počas navrhovanej prevádzky. Vo všeobecnosti je charakter týchto zdrojov dočasný, s rôznou
intenzitou v jednotlivých etapách výstavby.
V rámci samotnej navrhovanej prevádzky budú zdrojmi znečisťujúcich látok:
- chovné haly, t.j. objekty chovu ošípaných;
- nádrže na hnojovicu;
- manipulácia s hnojovicou a jej aplikácia do pôdy;
- zhromaždište kadáverov;
- dieselagregát;
- prístupová a obslužná komunikácia;
- parkovisko.
Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia budú predstavovať: amoniak (NH3), oxidy dusíka,
sírovodík, metán, pachové látky a pri núdzovej prevádzke dieselagregátu to budú TZL, SO2,
CO, NOx, TOC.
Vplyv prevádzkovania navrhovanej činnosti na ovzdušie dotknutého územia bude daný najmä
emisiami amoniaku a pachových látok. Tieto látky majú fugitívny charakter a preto sa na ne
nevzťahujú emisné limity a neuplatňuje sa ani povinnosť ich preukazovania. V posudzovanej
prevádzke budú prijaté také opatrenia a bude zabezpečená taká organizácia, ktorá zabezpečí
elimináciu tvorby emisií daných látok. Obmedzenie vzniku amoniaku bude možné pri chove
v chovných objektoch dosiahnuť znížením odparovacej plochy (celoroštová prevádzka),
udržiavaním čistoty a dodržiavaním prevádzkových predpisov pri manipulácii s hnojovicou a
nastavením proteínov v kŕmnych dávkach. Pri vývoze hnojovice na aplikáciu do pôdy bude
použitá vhodná technológia v zmysle Plánu hnojenia tak, aby sa zabezpečilo zníženie šírenia
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zápachu. Rozloha poľnohospodárskej pôdy navrhovateľa, ako aj zazmluvnených odberateľov
hnojovice, je pre očakávané množstvo vyprodukovanej hnojovice dostatočná. Okrem vyššie
uvedených opatrení navrhovateľ plánuje v rámci navrhovanej prevádzky použiť nasledovné
techniky na znižovanie amoniaku:
- dostatočná kapacita nádrží na hnojovicu na vhodný čas aplikácie;
- pokrytie povrchu nádrží na hnojovicu rašelinou, slamou, olejom alebo iným materiálom
(zníženie NH3 do 40%);
- injektáž – hĺbková (zníženie NH3 do 80%).
Navrhovanú činnosť v porovnaní so súčasným stavom (existujúca farma ošípaných) súvisí so
zvýšením emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Tento negatívny vplyv je však možné
účinne obmedzovať opatreniami popísanými v kapitole IV./10.. Zmenu emisnej a imisnej
situácie v dotknutom území považujeme za akceptovateľnú a tento predpoklad bude možné
overiť v ďalšom kroku posudzovania navrhovanej činnosti vypracovaním emisnej
a rozptylovej štúdie, resp. vypracovaním súboru technicko-prevádzkových a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia.
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v existujúcom areáli farmy ošípaných, ako aj
technické riešenie prevádzky, navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov a
pri dodržiavaní platnej legislatívy, sa predpokladá že vplyvy posudzovanej činnosti na
ovzdušie v dotknutom území budú akceptovateľné. Tento predpoklad bude možné v ďalšom
kroku posudzovania preveriť odborným posúdením.

3.5. Vplyvy na vodné pomery
V čase výstavby je relevantný vplyv na vody spojený prakticky len s potenciálnym rizikom
kontaminácie podzemných vôd, napr. v prípade poruchy alebo havárie stavebných
mechanizmov, kedy môže dôjsť k úniku ropných látok, oleja a pod.. Tieto potenciálne situácie
budú riešené v súlade s havarijným plánom staveniska. Mieru tohto rizika je možné výrazne
znížiť dobrým technickým stavom používaných mechanizmov, dodržiavaním bezpečnostných
predpisov a prevádzkových opatrení pre obdobie výstavby.
Posudzovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli farmy na chov ošípaných.
Vzhľadom na navýšenie počtu ošípaných dôjde aj k navýšeniu spotreby vody. Splašková
odpadová voda bude vyvedená do žumpy (50 m3) a bude vyvážaná na ČOV. Odpadová voda
zo zhromaždišťa kadáverov sa bude zhromažďovať v samostatnej žumpe, z ktorej sa bude
vyvážať na ČOV. Dažďové odpadové vody budú odvádzané priamo do terénu.
Voda zo sanitácie chovných hál a exkrementy ošípaných s podielom tekutej a pevnej zložky
(hnojovica) bude zhromažďovaná v podroštových zberných kanáloch. Areálová hnojovicová
kanalizácia z objektov bude napojená na prečerpávaciu šachtu, odkiaľ bude výtlačné potrubie
napojené na skladovacie nádrže na hnojovicu. Hnojovica bude zachytávaná v štyroch
nádržiach s objemom 5 000 m3, ktoré budú vybudované ako nadzemné, otvorené kruhové
železobetónové nádrže. Nádrže budú opatrené dvojitou izoláciou proti úniku hnojovice do
podložia a kontrolným systémom úniku hnojovice. Hnojovica sa z nádrží bude vyvážať
uzatvorenými cisternami a aplikovať do pôdy ako hnojivo. Vývoz hnojovice bude
zabezpečený podľa hnojného plánu v predpísaných agrotechnických termínoch.
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Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť len náhodná havarijná
situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a
prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Kontrola odpadových, priesakových
a povrchových vôd navrhovateľa bude súčasťou prevádzkového poriadku navrhovanej
prevádzky.
Navrhovaná činnosť pri bežnom režime prevádzkovania a vzhľadom na prijaté opatrenia,
resp. po realizácii navrhnutých opatrení, neovplyvní kvalitu povrchových a podzemných vôd.
Predpokladá sa, že realizáciou navrhovanej činnosti režim povrchových ani podzemných vôd
predmetnej lokality neovplyvnený. V dôsledku vybudovania nových spevnených plôch budú
čiastočne ovplyvnené odtokové pomery posudzovanej lokality.
Vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu a režim povrchovej a podzemnej vody, ako aj
odtokové pomery, je možné hodnotiť len ako málo významné a akceptovateľné.

3.6. Vplyvy na pôdu
Posudzovaná lokalita je súčasťou existujúceho areálu farmy na chov ošípaných. Navrhovaná
činnosť predpokladá likvidáciu existujúcich objektov a vybudovanie 14 nových chovných hál
so súvisiacou infraštruktúrou. Posudzovaná prevádzka nemá nároky na rozšírenie
existujúceho areálu farmy. V rámci navrhovanej činnosti nedôjde k novému trvalému, ani k
dočasnému záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy, ani k jej negatívnemu ovplyvneniu.
Počas samotnej prevádzky je potenciálne riziko kontaminácie pôdy spojené len s havarijnými
stavmi. V prípade takýchto havarijných stavov sa bude postupovať v súlade s prevádzkovým
poriadkom a kontaminovaná zemina bude zneškodnená v súlade s platnou legislatívou. Vo
všeobecnosti tak možno konštatovať, že počas navrhovanej prevádzky by nemalo ani pri
havarijných stavoch, pri dodržiavaní prevádzkových a havarijných predpisov vypracovaných
v zmysle platnej legislatívy, dôjsť ku kontaminácii pôdy v rozsahu väčšom ako je
zneškodniteľné bežnými sanačnými prácami.
Pri dodržaní všetkých plánovaných i navrhovaných technických postupov prevádzky je tak
možné predpokladať akceptovateľný a nevýznamný vplyv navrhovanej činnosti na pôdu.

3.7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Na posudzovanej lokalite sa vzhľadom na antropogénny charakter (existujúca farma na chov
ošípaných), nenachádzajú žiadne významné druhy vegetácie. Kvalitu vegetáciu v súčasnosti
na danom území ovplyvňujú najmä antropogénne faktory a ich negatívny účinok je
podmienený rozvojom socio-ekonomických aktivít, či už priamo v dotknutom území alebo v
širšom okolí. Na lokalite sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy.
Výskyt zástupcov živočíchov rovnako zodpovedá súčasnému využitiu posudzovaného územia
a druhovo je tvorený prevažne predstaviteľmi synantrópnych druhov spoločenstiev
osídľujúcich ľudské sídla a hospodárske areáli. Výraznejší priamy vplyv na živočíšstvo sa
nepredpokladá, keďže živočíšstvo daného územia je už v súčasnosti stresované pôsobením
sekundárnych stresových faktorov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá
negatívny vplyv na migračné trasy suchozemských živočíchov.
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Vzhľadom na charakter a spôsob využívania sa na posudzovanej lokalite nevyskytujú
chránene, vzácne či ohrozené druhy rastlín a živočíchov, ani ich biotopy. Prevádzkovanie
navrhovanej činnosti si nebude vyžadovať zasahovanie, resp. odstránenie vegetačného krytu,
ani výrub drevín či krov.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k
záberu žiadnych významných biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo
chránených zástupcov fauny a flóry, či záberu ich biotopov. Očakávané vplyvy navrhovanej
činnosti na faunu, flóru a ich biotopy je možné hodnotiť ako nevýznamné.

3.8. Vplyvy na krajinu
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v rámci existujúceho areálu farmy ošípaných. Predmetný
areál farmy je súčasťou poľnohospodárskeho dvora „Štagnovica“, ktorý predstavuje
samostatnú územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia Kolárovo.
Zrealizovaním navrhovanej činnosti na posudzovanej lokalite nedôjde k zmene štruktúry
krajiny a ani k zmene vyžívania krajiny. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zachová súčasný
charakter krajiny. Scenéria krajiny sa oproti súčasnému stavu zmení a to v dôsledku výstavby
nových objektov na chov ošípaných. K rozšíreniu areálu existujúcej farmy nedôjde.
Existujúce stavebné objekty v areáli budú odstránené a nahradia ich nové objekty. Areál bude
obkolesený ochrannou zeleňou zo SV a JV strany. Novovybudované stavebné objekty sa
začlenia do existujúceho areálu farmy a ochranná zeleň zabezpečí estetizáciu areálu farmy.
Realizácia ochrannej zelene pozitívne ovplyvní scenériu krajiny a vnímanie existujúceho
poľnohospodárskeho dvora. Pri realizácií navrhovanej činnosti bude rešpektovaná sieť
vodných kanálov a línií stromoradí okolo kanálov a poľných ciest.
Umiestnenie a prevádzkovanie navrhovanej činnosti bude v krajine rešpektovať prvky
s ekostabilizačnou funkciou a prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k zníženia
ekologickej stability dotknutého územia ani jeho širšieho okolia.
Na základe uvedené sa vplyv navrhovanej činnosti na krajinu, jej štruktúru a využívanie, ako
aj na scenériu a krajinný ráz očakáva ako nevýznamný a akceptovateľný.

3.9. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Realizáciou navrhovanej činnosti sa nezmení charakter dotknutého územia, ani spôsob
doterajšieho využívania predmetnej lokality. Existujúcu farmu nahradí moderná prevádzka
obdobného charakteru. Realizáciu navrhovanej činnosti nevznikne nový prvok v krajinnej
štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny, čo možno hodnotiť ako
pozitívny vplyv.
Navrhovanou činnosťou nedôjde k novému záberu lesnej pôdy a ani k záberu
poľnohospodárskej pôdy. Za účelom realizácie navrhovanej prevádzky nebude potrebný
výrub drevín ani krov, ani zásah do vegetačného krytu.
Vplyv navrhovanej činnosti na dopravu sa prejaví zvýšením intenzity počas prevádzky
zrekonštruovanej farmy (dovoz zvierat, kŕmnych zmesí, veterinárnych prípravkov, atď.,
odvoz zvierat, hnojovice a iného odpadu, pohyb zamestnancov, ...) a bude predstavovať trvalý
vplyv. Predpokladaný nárast dopravy nespôsobí vážnejšie dopravné problémy na okolitých
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komunikáciách cestnej siete a doprava bude situovaná prednostne na komunikácie mimo
sídiel.
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na existujúce produktovody, ani trasy iných vedení.
Všetky existujúce ochranné pásma budú dodržané v zmysle platnej legislatívy. Dotknutá
nebude ani miestna infraštruktúra. Súčasná nebude dotknutá ani turisticko-rekreačná funkcia
dotknutého územia. Forma využívania dotknutého územia bude realizáciou zámeru
zachovaná. Pre realizáciu navrhovanej činnosti bude využitý existujúci poľnohospodársky
areál, ktorý sa nebude rozširovať, ani meniť svoju funkciu.
Na základe vyššie popísaných faktov, navrhovaná činnosť bude bez negatívneho vplyvu na
urbánny komplex a využívanie zeme.

3.10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Posudzovaná činnosť bude realizovaná na lokalite, kde sa nenachádzajú žiadne pamiatky
kultúrnej alebo historickej hodnoty. Objekty kultúrnej a historickej hodnoty vyskytujúce sa v
širšom okolí nebudú realizáciou navrhovanej činnosti nijako ovplyvnené.

3.11. Vplyvy na archeologické náleziská
Na výstavbou priamo dotknutej lokalite nie sú z minulosti známe žiadne archeologické
nálezy, ktorých by sa mohla realizácia navrhovanej činnosti dotknúť. Nález archeologického
významu však pri stavebnej činnosti nie je možné nikdy úplne vylúčiť. V takomto prípade sa
bude postupovať v súlade s príslušnou legislatívou.

3.12. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Priamo na dotknutej lokalite a ani v jej bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne
významné geologické lokality a ani známe paleontologické náleziská, ktorých by sa realizácia
navrhovanej činnosti mohla dotknúť.

3.13. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Dotknutá lokalita, ani jej bezprostredne okolie nie sú spojene so žiadnymi kultúrnymi
hodnotami hmotnej či nehmotnej povahy. Navrhovaná činnosť súčasne svojim charakterom
vylučuje vplyv na miestne zvyklosti a tradície.

3.14. Iné vplyvy
Pri realizácií navrhovanej činnosti nie sú očakávané žiadne ďalšie vplyvy ako vyššie uvedené,
ktoré by mohli ovplyvniť pohodu a kvalitu života obyvateľov, prírodného prostredia a krajiny.
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4. Hodnotenie zdravotných rizík
Areál predmetnej farmy je situovaný cca 600 m od okrajov najbližšej obytnej zóny
v zastavanom území obce. Ide o osadu Lohót (osada patriaca do obce Kameničná) situovanú
juhovýchodným smerom od dotknutej lokality. Súvislé zastavané územie obce Kolárovo je
situované cca 3,5 km severným smerom a zastavané územie obce Kameničná (osada Balvany)
je vo vzdialenosti 2,9 km južným smerom. V bezprostrednej blízkosti posudzovanej lokality,
hneď za hranicou areálu farmy z východnej strany, je situovaná usadlosť 6 bytových budov,
ktoré sú podľa dostupných informácií čiastočne obývané. Tieto pozemky sú umiestnené mimo
zastavané územie obce.
Realizáciou navrhovanej činnosti, vzhľadom na charakter emitovaných znečisťujúcich látok,
nepredstavuje možnosť vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia dotknutého
obyvateľstva. Emitovanie problémového amoniaku je variabilného charakteru, bez možnosti
rýchleho (havarijného) nárastu koncentrácie, ktorá by ohrozila zdravie verejnosti. Avšak
technológia ustajnenia ošípaných, vrátane manipulácie s hnojovicou, umožňuje výskyt stavu,
pri ktorom je možné krátkodobé zhoršenie kvality ovzdušia z hľadiska koncentrácií
pachových látok.
S prevádzkou navrhovanej činnosti sú spojené najmä potenciálne havarijné rizika. Negatívny
vplyv na životné prostredie môže nastať v prípade poruchy, resp. vznikom netesnosti na
nádržiach s hnojovicou, na kanalizácii a prečerpávacom systéme a následne vyliatím
hnojovice na terén, resp. do podložia. Tieto havarijné riziká môžu spôsobiť ohrozenie
povrchových a podzemných vôd. Vznik havarijných stavov a spôsob ich odstránenia bude
riešený v Havarijnom pláne prevádzky.
Dodržiavaním technologických postupov, rešpektovaním príslušných noriem a realizáciou
navrhovaných opatrení je možné potenciálne riziká eliminovať.
Navrhovaná činnosť nebude predstavovať nebezpečnú výrobnú prevádzku, ktorá by
významne zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových
vôd, neprimeranými nárokmi na energie a vodu. Realizácia navrhovanej činnosti sa bude
vykonávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a preto sa predpokladá, že nebude
predstavovať zdravotné riziko pre dotknuté obyvateľstvo.
Navrhovaná prevádzka sa začlení do územia tak, aby boli rešpektované obmedzenia
vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy.
Prevádzkou navrhovanej činnosti nebude zaťažené okolie nad prípustnú mieru a taktiež
nebude ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na súvisiacich pozemných
komunikáciách. V prevádzke bude zabezpečené, aby hluk pôsobiaci na ľudí bol na takej
úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre pracovné prostredie a to aj na okolitých
pozemkoch a stavbách.
Navrhovaný zámer čiastočne ovplyvní súčasné pomery dotknutého územia z hľadiska
hygieny ovzdušia a to v súvislosti so zvýšením počtu chovaných ošípaných a následne
tvorbou pachových látok, najmä amoniaku a so zvýšenou intenzitou dopravného zaťaženia
prístupových cestných komunikácií.
Navrhovaná prevádzka pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov a opatrení nebude
zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd ani zdrojom kontaminácie
poľnohospodárskej či lesnej pôdy.
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Zdravotné riziká pre obyvateľstvo sú spojené s neštandardnými prevádzkovými okolnosťami,
ktoré môžu byť potenciálne spojené napríklad s:
• požiarom: prevádzka bude požiarne zabezpečená v zmysle príslušných noriem, plán
protipožiarnej ochrany bude vypracovaný odborne spôsobilou osobou a bude
predložený na schválenie v príslušnej etape povoľovacieho procesu;
• únikom nebezpečných látok: takémuto úniku sa bude predchádzať najmä ich správnym
skladovaním a zabezpečením plôch a priestorov s potenciálnym rizikom úniku;
• nadmernou tvorbou pachových látok: toto riziko bude eliminované realizovanými
technologickými opatreniami, vhodnou organizáciou prevádzky farmy, ako aj správnym
nakladaním s hnojovicou.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná a zabezpečená tak, aby jej prevádzkou nevznikali
znečisťujúce látky takého charakteru, zloženia a množstva, ktoré by mohli mať významný
negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. V posudzovanej prevádzke bude
zabezpečené dodržiavanie platných bezpečnostných a hygienických limitov.
Z vyššie uvádzaných vplyvov vyplýva, že vplyv navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a jeho
zdravie je akceptovateľný. Toto tvrdenie bude možné overiť v nasledujúcej etape
posudzovania navrhovanej činnosti vykonaním kvalifikovaného hodnotenia prítomnosti
zdravotných rizík.

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu
a chránené územia
5.1. Vplyv na biodiverzitu
Priamo posudzovaná lokalita predstavuje existujúci areál farmy na chov ošípaných, ktorý je
súčasťou poľnohospodárskeho dvora „Štagnovica“, so spevnenými plochami a vybudovanou
infraštruktúrou. Ide o lokalitu s pretvoreným antropogénnym charakterom. Z uvedeného
vyplýva, že realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k ovplyvneniu žiadnych významných
biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo chránených zástupcov fauny a
flóry, či záberu ich biotopov.

5.2. Vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli farmy na chov ošípaných.
Posudzovaná lokalita je zaradené do 1. stupňa ochrany v zmysle § 11 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná činnosť nezasahuje do navrhovaných ani vyhlásených chránených vtáčích území,
území európskeho významu a ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA
2000. Nezasahuje ani do vyhlásených veľkoplošných či maloplošných chránených území
prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., ani ich ochranných pásiem. Vzhľadom na silne
antropogénny charakter dotknutej lokality i jej širšieho okolia, v dotknutom území neboli
pozorované žiadne vzácne, ohrozené ani chránené druhy rastlín a živočíchov.
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Z veľkoplošných chránených území je najbližšie územie situované vo vzdialenosti cca 12 km
a najbližšie maloplošné chránené územie je vzdialené cca 800 m. Uvedené chránené územia
nebudú navrhovanou činnosťou nijako dotknuté ani ohrozené.
V bezprostrednom okolí posudzovanej lokality sa nenachádzajú žiadne lokality sústavy
NATURA 2000. Vzdialenosť od lokalít NATURA 2000 je minimálne 800 m. Tieto územia
nebudú navrhovanou činnosťou nijako ovplyvnené ani ohrozené.
Posudzované územie a ani jeho okolie nezasahuje do vodohospodársky chránených území ani
ich ochranných pásiem.
Vo vzťahu k ochrane prírodných zdrojov možno konštatovať, že sa predmetná lokalita
nenachádza v relevantnej blízkosti alebo umiestnení vo vzťahu k územiam, na ktorých je
vyhlásená ochrana prírodných zdrojov.

5.3. Vplyv na územný systém ekologickej stability
Navrhovaná činnosť je umiestnená priamo do existujúceho areálu farmy ošípaných, kde sa
nenachádzajú žiadne prvky územného systému ekologickej stability. Ekologickú stabilitu
posudzovanej lokality hodnotíme ako nízku.
Prvky ÚSES v širšom okolí nebudú navrhovanou činnosťou nijako ovplyvnené ani ohrozené.
Za štandardných podmienok prevádzky a dodržania všetkých noriem a opatrení posudzovaná
činnosť nebude negatívne ovplyvňovať ani územný systém ekologickej stability ako taký,
jeho funkčnosť a celistvosť.
V rámci prevádzky budú zabezpečené také realizačné a prevádzkové podmienky, ktoré
zabezpečia že navrhovaná činnosť nebude negatívne ovplyvňovať prvky územného systému
ekologickej stability a že realizáciou činnosti nedôjde k žiadnemu priamemu zásahu do
niektorého z prvkov kostry územného systému ekologickej stability, čím by mohla byť
ovplyvnená alebo znížená jeho funkcia.

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia
Navrhovaná činnosť predstavuje rekonštrukciu existujúcej farmy na chov ošípaných v k.ú.
Kolárovo, ktorá spočíva vo vybudovaní nových objektov na chov ošípaných s maximálnou
kapacitou 16 128 ošípaných.
S ohľadom na popísané skutočnosti v predchádzajúcich kapitolách možno jednotlivé vplyvy
navrhovanej činnosti z hľadiska ich významnosti, časového priebehu ich pôsobenia a pod. v
tejto etape posudzovania predbežne identifikovať nasledovne:
• relevantné vplyvy prítomne v čase výstavby:
- vplyv na ovzdušie: emisie zo stavebnej činnosti a motorov stavebnej techniky a
dopravných prostriedkov;
- vplyv na horninové prostredie: stavebná činnosť;
- vplyv na hlukovú situáciu: hluk generovaný stavebnou činnosťou a súvisiacou
dopravou;
- vplyv na obyvateľstvo: nárast pracovných príležitostí, pohoda života, dopravné
zaťaženie, ...;
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• relevantne vplyvy prítomné v čase prevádzky:
- vplyv na ovzdušie: emisie znečisťujúcich látok z prevádzky chovu ošípaných a
vyvolanej dopravy;
- vplyv na povrchové vody: produkcia hnojovice, odpadových vôd, splaškových vôd a
dažďových odpadových vôd;
- vplyv na hlukovú situáciu: hluk generovaný prevádzkou farmy a súvisiacou dopravou;
- vplyv na priemyselné využitie dotknutého územia: pozitívny vplyv rozšírenia
a posilnenia ťažiskového priemyslu v regióne;
- vplyv na obyvateľstvo: rôznorodé vplyvy na zdravie a pohodu života, pozitívny
socioekonomický aspekt nárastu počtu pracovných príležitostí, negatívna zmena
dopravnej situácie, zvýšená produkcia pachových látok, .... .
Všetky uvedené vplyvy v čase prevádzky sú viazané na vykonávanie posudzovanej činnosti a
tak je ich trvanie limitované jej prevádzkovaním, t.j. nejde o vplyvy trvalé.
Ako nerelevantné vplyvy alebo oblasti bez vplyvu, vplyvy minimálneho významu, málo
pravdepodobné vplyvy a pod. boli pre prevádzkovanie navrhovanej činnosti identifikované:
- vplyv na horninové prostredie prostredníctvom znečistenia;
- vplyv na pôdu prostredníctvom priameho alebo nepriameho znečistenia;
- vplyv na klimatické pomery danej lokality;
- vplyv na scenériu krajiny, krajinný obraz, štruktúru krajiny a dotknutých sídiel a pod.;
- vplyv na faunu a flóru prostredníctvom zmien imisnej situácie vo vodách, ovzduší, atď.;
- vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a prvky územného systému ekologickej
stability;
- vplyvy na urbánny komplex a využívanie krajiny.
Vplyvy očakávané v čase likvidácie navrhovanej prevádzky nie je možne v tomto štádiu
bližšie definovať, nakoľko je ich význam pri niektorých vplyvoch, napr. na krajinu,
infraštruktúru, dopravu, sídla a pod., s odstupom niekoľkých desiatok rokov len veľmi ťažko
predpokladateľné, aj keď sa neočakáva ich väčšia významnosť.

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na charakter, rozsah, umiestnenie a technologické riešenie navrhovanej činnosti sa
neočakáva žiadny vplyv, ktorý by presahoval štátne hranice Slovenskej republiky.

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území
Na základe výsledkov posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti,
neexistuje reálny predpoklad, že realizácia navrhovaného zámeru vyvolá súvislosti, ktoré
môžu negatívne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
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9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Počas výstavby objektov farmy sa môžu vyskytnúť riziká úrazov, požiaru a havárií
stavebných mechanizmov. S haváriami počas výstavby súvisia aj technické poruchy
stavebných mechanizmov a s nimi súvisiaci možný únik ropných látok do pôdy a
podzemných vôd. Pri dodržaní technologických postupov výstavby, technických kontrol
stavebných zariadení a stavebnej techniky a bezpečnostných predpisov sú tieto riziká málo
pravdepodobné.
Prevádzkové riziká navrhovanej činnosti vyplývajú z charakteru prevádzky objektu –
poľnohospodárska výrova – farma na chovné ošípané. Možné riziká predstavujú:
- riziko havárie: únik hnojovice, únik odpadových vôd zo zhromaždišťa kadáverov/zo
žumpy, únik ropných látok z mechanizmov, únik ropných látok pri manipulácii;
- riziko požiaru;
- riziko povodní.
Na prevenciu vzniku možných havárií a elimináciu možných vplyvov bude potrebné
spracovať: prevádzkový poriadok, požiarny plán, havarijný plán podľa zákona o vodách a
havarijný plán podľa právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Pri prevádzke
tohto typu objektov sa nepoužívajú nebezpečné látky, ani technologické zariadenia, ktoré
môžu byť nebezpečné alebo majú nepriaznivé účinky na zdravie ľudí. Medzi riziká
vznikajúce počas realizácie stavby, resp. prevádzky zaraďujeme pracovné úrazy. Všetci
pracovníci musia byť poučení v súlade splatnými predpismi o BOZP. Riziko vzniku havárií
súvisí s dodržiavaním prevádzkovej a pracovnej disciplíny a môže k nemu dôjsť najmä pri
zlyhaní ľudského faktora. Potenciálne riziko môže predstavovať narušenie kanalizácie, resp.
skladovacích priestorov a následný únik odpadových vôd a riziko požiaru. V rámci prevádzky
budú použité iba technológie a zariadenia podľa platných STN. Počas výstavby aj prevádzky
je prevádzkovateľ povinný bezodkladne nahlasovať na Inšpekciu ŽP a príslušné orgány
štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný
okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
Riziko vzniku neštandardných situácií (havárií), pri ktorých môže dôjsť k významným, či
nevratným škodám na životnom prostredí je vďaka použitým technológiám a preventívnym
opatreniam nízke. Väčšina rizík je však na úrovni osobnej zodpovednosti a správneho odhadu
situácie, pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad, takže prevenciou je
predovšetkým osobná úroveň vzdelania a miera zodpovednosti a spôsobilosti vykonávať danú
činnosť.
Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných
predpisov bude vznik rizík spojených s realizáciou navrhovanej činnosti eliminovaný a
nepredpokladá sa vznik závažných prevádzkových nehôd.
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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, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie navrhovanej činnosti.
Na základe komplexného posúdenia životného prostredia v dotknutom území a výsledkov
environmentálneho hodnotenia navrhovanej činnosti a tiež na základe existujúcich
legislatívnych predpisov a noriem je možné navrhnúť nasledovné opatrenia minimalizujúce
predpokladané nepriame a potenciálne negatívne vplyvy na životné prostredie prevádzku
plánovanej činnosti:
10.1. Technické a technologické opatrenia
 na úseku ochrany prírody a krajiny
• Pri prevádzke navrhovanej činnosti dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať a predložiť projekt sadových
úprav areálu farmy. V rámci projektu sadových úprav uprednostniť domáce druhy
drevín, stanovištne vhodné pre dané územie.
• Realizovať projekt sadových úprav areálu ku kolaudácii stavby.
• Pri realizácii projektu sadových úprav použiť predpestované stromy s priemerom
kmeňa 20–25 cm a s výškou nasadenia korunky min. 2,5 m.
• Vysadiť pás ochrannej zelene po obvode farmy, ktorý bude tvorený súvislou
stromovou aj krovinnou etážou, so šírkou min. 10 m.
• Pri aplikácii hnojovice na poľnohospodárskej pôde dodržať ochranné pásmo
prírodných rezervácií, t.j. 100 m.
• Pri prevádzke navrhovanej činnosti rešpektovať prvky s ekostabilizačnou funkciou
a zabezpečiť aby nedošlo k žiadnemu priamemu zásahu do niektorého z prvkov
kostry ÚSES a tým k zníženiu ekologickej stability predmetného územia ani jeho
širšieho okolia.
 na úseku vody a pôdy
• Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku ropných látok z
používaných zariadení a mechanizmov počas prevádzky.
• Bežnú údržbu predstavujúcu najmä drobné opravy, doplňovanie pohonných hmôt
alebo výmenu oleja prevádzať len na plochách na to určených.
• Zabezpečiť, aby skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory kde sa
nakladá s nebezpečnými látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do
povrchových a podzemných vôd a do pôdy.
• Pracovné miesto prevádzky zabezpečiť dostatočným množstvom absorbentov
nebezpečných látok.
• Zabezpečiť bezhavarijnú prevádzku mechanizmov ich dobrým technickým stavom.
• Zabezpečiť a pravidelne kontrolovať nepriepustnosť nádrží a kanalizačného vedenia.
• Realizovať havarijné zabezpečenie prevádzky proti nekontrolovateľnému úniku
nebezpečných látok v súlade s popisom v tomto materiály a v zmysle požiadaviek
platnej legislatívy.
• V prípade kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami tú okamžite zneškodniť v
súlade so zásadami nakladania s nebezpečným odpadom.
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Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd alebo do
verejnej kanalizácie realizovať v súlade so zákonom č. 364/2002 Z.z. o vodách a
zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) a podmienkami správcu
kanalizačnej siete, ktoré sú stanovené predovšetkým v zmysle zákona č. 230/2005
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
• V prípade zistenia neevidovaného archeologického nálezu pri zemných prácach,
každý pamiatkový nález, v zmysle platnej legislatívy ohlásiť a stavebné práce do
rozhodnutia príslušného úradu pozastaviť a prizvať pracovníka Krajského
pamiatkového úradu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe prác v súlade s
ustanoveniami zákona č. 49/2004 o ochrane pamiatkového fondu.
na úseku ovzdušia
• Pri prevádzkovaní objektov sa musí prevádzkovateľ riadiť príslušnou legislatívou v
oblasti ochrany ovzdušia.
• Navrhované technológie musia spĺňať všetky legislatívne predpisy a normy v oblasti
ochrany ovzdušia, pri realizácii navrhovanej činnosti v plnom rozsahu rešpektovať'
ustanovenia zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania
ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných
podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii
zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií
znečisťujúcich látok a to tak aby plánovaná činnosť vyhovovala všetkým
požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisno-imisné limity, technické
požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných
zdrojov znečisťovania ovzdušia.
• Nádrže na zhromažďovanie a skladovanie hnojovice musia byť vybavené
biofiltrami.
• Hnojovicu skladovať a manipulovať s ňou v súlade s platnou legislatívou.
• Núteným vetraním zabezpečiť zníženie zápachu v chovných objektoch.
• Plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním mechanizmov,
vozidiel a iných zariadení v dobrom technickom stave a dôkladnou organizáciou
dopravy za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov dopravných prostriedkov a
chodu motorov na prázdno.
• Emisie z dopravy minimalizovať optimálnym vyťažením dopravných kapacít
nákladných vozidiel.
na úseku odpadového hospodárstva
• Počas celej doby prevádzky dodržiavať povinnosti držiteľov odpadu v zmysle
platnej legislatívy.
• S odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke navrhovanej činnosti ďalej nakladať v súlade
so zákonom o odpadoch a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečiť
cestou oprávnených zmluvných partnerov.
• Počas prevádzky vznikajúci odpad v maximálnej možnej miere separovať a
prednostne zhodnocovať.
• Vznikajúce nebezpečné odpady v rámci navrhovanej činnosti uskladňovať v
uzavretých a označených priestoroch, oddelene od ostatných odpadov a nakladať s
nimi v zmysle platnej legislatívy.
• Obmedzovať množstvo uhynutých zvierat.
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• Dodržiavať schválený Plán odpadového hospodárstva.
na úseku ochrany zdravia
• Všetky práce v rámci navrhovanej činnosti sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o
•
•
•
•
•
•

bezpečnosti a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.
Jednotlivé technologické zariadenia farmy môžu obsluhovať len ľudia s vyhovujúcou
odbornou prípravou.

Prevádzku vybaviť potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci.
V rámci navrhovanej činnosti nepripustiť prevádzku zariadení, ktoré nespĺňajú
platné limity v oblasti znečisťovania ovzdušia a hluku.
Zabezpečiť používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok v rámci
navrhovanej činnosti.
Zabezpečiť plnenie požiadaviek NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
Na zmiernenie dopadu imisií na obyvateľstvo a okolité prostredie realizovať hustú
vegetačnú zeleň, minimálne do severovýchodnej a juhovýchodnej časti areálu farmy.
Okrem priaznivého vplyvu na ovzdušie a tlmenie hluku bude priaznivo vplývať aj na
estetický vnem územia z pohľadu obytných zón.

10.2. Opatrenia pre prípad havárie
• Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, závady, poruchy, priesaky, úniky
nebezpečných látok a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy zaznamenať
v prevádzkovej evidencii.
• O každej havárií spísať zápis a vyrozumieť o nej príslušné orgány štátnej správy
a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými predpismi.
• Havárie a iné mimoriadne udalosti bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu orgánu.
• Dodržiavať Havarijný plán (Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku).
• V priestore prevádzky mať k dispozícií prostriedky na ochranu zdravia osôb, zložiek
životného prostredia, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj prostriedky na
odstránenie následkov vzniknutých nepredvídateľných udalostí.
• V prevádzke
realizovať
všetky
dostupné
opatrenia
na
zabránenie
nekontrolovateľného úniku nebezpečných látok, t.j. realizovať havarijné
zabezpečenie prevádzky, vykonávať pravidelnú kontrolnú a servisnú činnosť a
pracovisko vybaviť postačujúcim množstvom absorbentov.
• V prípade úniku nebezpečných látok postupovať v súlade s príslušným
prevádzkovým poriadkom a prípadne kontaminovanú pôdu zneškodniť v súlade
zásad nakladania s nebezpečným odpadom.
• Zabezpečiť, aby všetky nádrže boli odolné voči materiálom, ktoré sú v nich
uskladnené, pravidelne ich ošetrovať nátermi na to určenými a to aj z vonkajšej
strany.
• Zabezpečiť pravidelné preškolenie zamestnancov nakladajúcich so škodlivými
látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu.
 na úseku ochrany zdravia

EKOS PLUS s.r.o.
Župné nám. 7
811 03 Bratislava

•

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

68/78

v súlade s protipožiarnym plánom a prevádzkovým poriadkom vybaviť prevádzku
zariadeniami protipožiarnej ochrany a v prípade požiaru postupovať v súlade s
týmito dokumentmi.

10.3. Organizačné a prevádzkové opatrenia
 počas výstavby:
• Zabezpečiť vypracovanie plánu organizácie výstavby.
• Dodržiavať všetky predpisy a zákonné ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich
predpisov hlavne všeobecné technické požiadavky na vyhotovenie diela a vedenie
stavby.
• V priebehu demolačných prácach minimalizovať hluk, prašnosť a ďalšie riziká.
• Prašnosť na stavenisku obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením
príjazdových komunikácií.
• Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska
minimalizovať, resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a silách.
• Vytvoriť podmienky na minimalizáciu doby rekonštrukcie a tým na zníženie doby
pôsobenia negatívnych vplyvov súvisiacich s rekonštrukčnými prácami.
• Materiál z demolovaných častí objektov separovať, ďalej využiteľné komponenty
znovu použiť pri novej výstavbe, prípadne sprostredkovať ich využitie iným
subjektom, ostatok poskytnúť na recykláciu, príp. použiť na alternatívne účely. Ďalej
nevyužiteľný zvyšok zneškodniť na skládke.
• Výkopovú zeminu opätovne použiť v rámci terénnych úprav areálu farmy; zvyšok
uložiť v súlade s príslušnými predpismi na vhodnú lokalitu.
• Zabezpečiť zber, separáciu a odvoz odpadov vznikajúcich v rámci výstavby, ktorý
budú produkovať zamestnanci stavebných, resp. iných dodávateľských firiem.
• Stavebné suroviny dovážať na stavenisko priebežne podľa aktuálnej potreby
a v areáli farmy nevytvárať skládky stavebného materiálu väčšieho rozsahu.
• Prečerpávanie pohonných hmôt do stavebných a dopravných mechanizmov
realizovať mimo areálu farmy.
• Mechanizáciu a dopravné prostriedky v areáli farmy neumývať ani nečistiť.
• Motory mechanizmov nechávať v chode len po nevyhnutnú dobu potrebnú na
vykonanie práce.
• Po skončení stavebných prác revitalizovať narušené územie.
• Pred uvedením farmy do prevádzky aktualizovať a predložiť príslušným orgánom
štátnej správy všetky relevantné plány, programy a iné príslušné dokumenty.
 počas prevádzky:
• Vypracovať havarijné plány (podľa vodného zákona a predpisov na úseku
odpadového hospodárstva).
• V súlade s platnou legislatívou vypracovať a predložiť na schválenie Prevádzkový
poriadok pre navrhovanú činnosť.
• Zabezpečiť prevádzkovanie posudzovanej činnosti podľa schváleného
Prevádzkového poriadku.
• Vypracovať Súbor technicko-organizačných parametrov a technicko-organizačných
opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.
• Vypracovať Program odpadového hospodárstva.
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V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať a odsúhlasiť Projekt
organizácie dopravy.
• Povinnosť platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia upravuje zákon č. 401/98 Z.z.
v znení neskorších predpisov (161/2001 Z.z., 478/2002 Z.z.).
• Viesť evidenciu a poskytovať všetky údaje o prevádzke požadované legislatívou,
príslušným orgánom štátnej správy.
• Plniť aj všetky ďalšie ustanovenia osobitných právnych predpisov v oblasti ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia.
• Dotknutej obci nahlásiť vopred vývoz hnojovice (v stanovenom termíne).
• Počas výstavby aj prevádzky je prevádzkovateľ povinný bezodkladne nahlasovať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia a príslušné orgány štátnej správy
vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý
únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
v prípade ukončenia prevádzky:
• Po ukončení prevádzky všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať; vyprázdniť
a vyčistiť žumpy v ktorých boli akumulované nebezpečné látky; celý areál
prevádzky deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
• Zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.
• Zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie
alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a škodlivých látok
v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala
V prípade, že sa navrhovaná činnosť nebude realizovať, posudzovaná lokalita by ostala na
určité časové obdobie bez podstatnej zmeny, t.j. aj naďalej by na existujúcej farme ošípaných
prebiehal chov ošípaných so súčasnými vstupmi a výstupmi. S modernizáciou existujúcich
priestorov, zariadení a technológií pre chov ošípaných súčasný prevádzkovateľ neuvažuje.

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi
V zmysle územnoplánovacej dokumentácie je záujmová lokalita súčasťou hospodárskeho
dvora „Štagnovica“. Bývalý poľnohospodársko-výrobný areál Štagnovica predstavuje
samostatnú územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia Kolárovo.
Podľa platného územného plánu mesta Kolárovo, vrátane jeho zmien a doplnkov č. 1-6, sa
predmetné pozemky nachádzajú mimo zastavané územie mesta, v mestskej časti Částa,
v územno-priestorovej zóne (ÚPZ) č.6 – Štagnovica, v blízkosti cesty II/573 smerom do
Komárna.
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Z hľadiska funkčného využitia je ÚPZ č.6 definovaná ako poľnohospodársky obrábaná
krajina s množstvom stromoradí pozdĺž odvodňovacích kanálov a poľných ciest v južnej časti
katastrálneho územia, s výrobnými funkciami len na plochách na to určených – zastavané
plochy hospodárskych dvorov Sladký majer a Farský dvor.
Smerná časť územného plánu nevylučuje možnosti využívania poľnohospodárskych
výrobných areálov mimo zastavané územia mesta, okrem iného aj Štagnovica, bez nárokov na
ich rozšírenie, na výrobné účely poľnohospodárskeho charakteru alebo iných výrobných
funkcií pri dodržaní hygienických a ekologických podmienok výroby, výšky zástavby do
2.NP alebo výšky do 10 m a bež škodlivých vplyvov na životné prostredie.
Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť vo
svojom funkčnom a priestorovom riešení nie je v rozpore s platným územným plánom mesta
Kolárovo.

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov
problémov
Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti boli v predkladanom zámere hodnotené s
ohľadom na obyvateľstvo, vrátane zdravia a na prírodné prostredie. Vplyvy na prírodné
prostredie boli hodnotené v týchto oblastiach:
- vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu;
- vplyvy na povrchové a podzemné vody;
- vplyvy na pôdu;
- vplyvy na faunu a flóru;
- vplyvy na krajinu;
- vplyvy na chránené územia prírody.
Ako z vyššie uvedeného vyplýva, oblasti ktoré si pri posudzovaní navrhovanej činnosti
(vzhľadom k jej charakteru, výstupom a nárokom) vyžadujú zvýšenú pozornosť, sú vplyvy
súvisiace s:
- produkciou pachových látok,
- emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia,
- dopravným zaťažením a to aj v súvislosti s hlukom a emisiami do ovzdušia,
- produkciou, manipuláciou a aplikáciou hnojovice,
- socio-ekonomickými faktormi,
- emisiami hluku z výrobného procesu a prevádzkovania farmy.
Pre posudzovanie sú tak významné najmä:
- spôsob obmedzovania a predchádzania predmetným emisiám,
- dosahovaná úroveň emisií,
- rešpektovanie environmentálnych noriem kvality prostredia,
- miera vplyvu generovaných imisií a zmien socio-ekonomických aspektov na zdravie
obyvateľstva a pohodu života.
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Pre objektivizáciu ich hodnotenia je možné v ďalšom kroku posudzovania činnosti
zabezpečiť:
- hodnotenie zdravotných rizík a vplyvu na zdravie,
- vypracovanie súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia,
- modelovú predikciu hluku.

V.

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh
optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné
prostredie

1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho
variantu
Účelom posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie je definovať
a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, porovnať
pozitívne a negatívne vplyvy navrhovanej činnosti a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
definovať opatrenia, ktoré eliminujú/zmiernia vplyvy na životné prostredie alebo zabránia
poškodzovaniu životného prostredia a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Pri stanovení kritérií hodnotenia sa vychádzalo z predikcie, že každá činnosť v území môže
mať vplyv na stav ktorejkoľvek zo zložiek životného prostredia, ako aj na krajinnoekologické a socioekonomické charakteristiky dotknutého územia.
Posudzovanie navrhovanej činnosti sa tak vykonávalo v rozsahu nie len súborov
environmentálnych kritérií, kde išlo o súbor kritérií vyjadrujúcich vyvolané vplyvy na
jednotlivé zložky životného prostredia ale aj v rozsahu súboru technických a technologických
kritérií, kde zhodnotenie týchto kritérií vyjadrilo stupeň a úroveň technického a
technologického riešenia navrhovanej činnosti. Súčasne aj v rozsahu poslednej skupiny
hodnotených kritérií, ktorými sú vyvolané vplyvy na dotknuté obyvateľstvo zahŕňajúce ako
hodnotenie dopadu realizácie činnosti na pohodu obyvateľstva a jeho zdravotný stav, tak aj na
jeho socioekonomickú situáciu.
Na základe vyššie popísaných identifikovaných vstupov a výstupov za najvýznamnejšie
kritéria hodnotenia navrhovanej činnosti možno považovať vplyvy vyvolané:
- produkciou pachových látok,
- emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia,
- dopravným zaťažením a to aj v súvislosti s hlukom a emisiami do ovzdušia,
- produkciou, manipuláciou a aplikáciou hnojovice,
- emisiami hluku z výrobného procesu a prevádzkovania farmy,
- socio-ekonomickými faktormi.
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2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty
Zámer navrhovanej činnosti je predkladaný na posúdenie v jednom variantnom riešení –
Variant 1: Rekonštrukcia existujúcej farmy na chov ošípaných v k.ú. Kolárovo, ktorá spočíva
vo vybudovaní nových objektov na chov ošípaných s maximálnou kapacitou 16 128
ošípaných.
MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov životné prostredie, listom číslo 8038/2019-1.7/zg
32820/2019, zo dňa 19. júna 2019, podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti (viď. Príloha č.
3).
Nulový variant, t.j. variant 0, predstavuje zachovanie súčasného stavu bez realizácie
navrhovanej činnosti. Posudzovaná lokalita by ostala na určité časové obdobie bez podstatnej
zmeny, tzv. aj naďalej by na existujúcej farme ošípaných prebiehal chov ošípaných so
súčasnými vstupmi a výstupmi. S modernizáciou existujúcich priestorov, zariadení
a technológií pre chov ošípaných súčasný prevádzkovateľ neuvažuje.
Možné vplyvy na okolité prostredie a jeho jednotlivé zložky boli popísané v predošlých
kapitolách. Pri stanovení poradia vhodnosti jednotlivých variantov sa vychádza z kompromisu
medzi spoločenskou potrebou danej činnosti v regióne a environmentálnou únosnosťou
riešenia.
Vzhľadom k tomu, že niektoré kritériá nemožno kvantitatívne ohodnotiť, bola zvolená
stupnica relatívneho hodnotenia metódou prideľovania číselných hodnôt z bodovej škály od 5 do + 5, ktorými sa kvalitatívne vlastnosti kvantifikujú.
Stupnica hodnotenia vplyvov:
+5
Veľmi významný priaznivý vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až
nadregionálnym dosahom.
+4
Priaznivý, významný vplyv, dlhodobý, väčšinou s miestnym dopadom, prípadne
regionálnym významom.
+3
Stredne významný priaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom.
+2
Málo významný priaznivý vplyv alebo s malou plošnou pôsobnosťou.
+1
Veľmi málo významný priaznivý vplyv, väčšinou na veľmi obmedzenom území.
0
Bez vplyvu.
-1
Veľmi málo významný nepriaznivý vplyv, väčšinou na veľmi obmedzenom území.
-2
Málo významný nepriaznivý vplyv alebo s malou plošnou pôsobnosťou.
-3
Stredne významný nepriaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom.
-4
Nepriaznivý, významný dlhodobý vplyv, väčšinou s miestnym dopadom, prípadne
regionálnym významom.
-5
Veľmi významný nepriaznivý vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až
nadregionálnym dosahom.
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Tabuľka č. 7
Oblasť

Kritérium

Horninové prostredie
Ovzdušie
Vody
Pôda
Biota

Krajina

Urbánny komplex a využitie krajiny

Odpady
Technické a technologické riešenie

Obyvateľstvo

Výsledné hodnotenie:

znečistenie horninového prostredia
emisie v čase výstavby
emisie v čase prevádzky
ovplyvnenie kvality podzemných
vôd
ovplyvnenie odtokových pomerov
záber pôdy
kontaminácia pôdy
vplyv na biotopy
vplyv na faunu
vplyv na flóru
využitie krajiny
scenéria krajiny a krajinný obraz
chránené územia
ekologická stabilita krajiny
sídla
poľnohospodárstvo
lesné hospodárstvo
doprava
infraštruktúra
produkované množstvo odpadov
nakladanie s odpadmi
celková
úroveň
technického
riešenia
pracovné príležitosti
hluk
doprava
emisie do ovzdušia
emisie do vôd
rozvoj cestovného ruchu
priamy vplyv na zdravotný stav

Variant 0 (súčasný stav):
Variant 1:

Hodnotenie
Variant 0 Variant 1
0
0
0
-1
-2
-3
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+2
0
-1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
+2
+1
0
0
0
+4
0
-2
0
0
0

+1

+4

+1
-1
-1
-1
0
0
0

+2
-2
-2
-2
0
0
0

- 2 bodov
+ 1 bodov

Postupnosť vhodnosti variantov sa tak na základe uvedeného predbežného komplexného
hodnotenia javí nasledovne:
Variant 1
Variant 0

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Účelom investičného zámeru predloženého navrhovateľom je rekonštrukcia existujúcej farmy
na chov ošípaných v k.ú. Kolárovo. Posudzovaná činnosť prispeje k rozvoju, modernizácii
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a intenzifikácii živočíšnej výroby. Farma na chovné ošípané je navrhnutá ako úzko
špecializovaná za účelom produkcie kvalitného bravčového mäsa.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k efektívnemu využitiu existujúcich priestorov farmy,
k zvýšeniu zamestnanosti v regióne a v neposlednej rade k zvýšeniu hrubého domáceho
produktu Slovenskej republiky.
Na základe predbežného hodnotenia nárokov a výstupov navrhovanej činnosti, v kontexte na
nároky a výstupy existujúcej farmy, kde je základný predpoklad rešpektovania stanovených
noriem kvality prostredia, sa negatívne vplyvy vyvolané navrhovanou činnosťou predbežne
javia ako akceptovateľné. Prvotné hodnotenie bude v ďalšom kroku posudzovania
navrhovanej činnosti spresnené a objektivizované vykonaním nezávislých odborných analýz a
hodnotení, ktorých riešiteľmi budú odborne spôsobilé osoby.
Navrhovaná činnosť súčasne svojim umiestnením rešpektuje priestorovo-funkčne
usporiadanie dotknutého územia a svojim technicko-technologickým riešením plne
zodpovedá praxi zavedenej v dotknutej oblasti.
Ďalšie pozitíva variantu 1 sú nasledovné:
• Technicky bezproblémové napojenie na existujúcu infraštruktúru.
• Posudzovaná lokalita sa nachádza v 1. stupni ochrany prírody v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane
prírody), t.j. dotknutá lokalita nezasahuje do chránených území a ani ich ochranných
pásiem vyhlásených v zmysle zákona o ochrane prírody. Lokalita sa nenachádza ani
v ochrannom pásme vodných zdrojov, prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov
minerálnych vôd. Vyššie uvedené bude rešpektované aj pri umiestňovaní navrhovanej
činnosti na jednotlivých pracovných miestach.
• Posudzovaná lokalita nezasahuje do žiadneho územia sústavy NATURA 2000, t.j. do
chráneného, resp. navrhovaného vtáčieho územia alebo územie európskeho významu.
• Posudzovaná lokalita sa nachádza mimo genofondovo významných lokalít.
• Navrhovaná prevádzka bude situovaná v území s nízkou ekologickou stabilitou.
Súčasne širšie dotknuté územie predstavuje krajinu so silným antropickým tlakom.
• Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou.
Pri porovnaní predloženého variantného riešenia navrhovanej činnosti s nulovým variantom,
t.j. so súčasným stavom, sa pri celkovom sumarizujúcom hodnotení jednotlivých vyvolaných
vplyvov a dopadov javí realizácia navrhovanej činnosti v predkladanom variante 1 ako
optimálnejšie riešenie a môže sa pokladať za environmentálne vhodnejšie a technicky
realizovateľné.
Celkovo tak možno konštatovať, že navrhovaný investičný zámer sa javí z pohľadu všetkých
posudzovaných aspektov, t.j. environmentálnych kritérií, technologických a technických
kritérií, sociálno-ekonomických kritérií a i., ako akceptovateľný.
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VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
Mapa širších vzťahov
Upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti
Koordinačná situácia navrhovanej činnosti
Mesto Kolárovo – Poskytnutie územnoplánovacej informácie

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre
zámer a zoznam hlavných použitých materiálov
Použitá literatúra a iné zdroje:
o Čiastkový monitorovací systém – voda, 2008, SHMÚ, Bratislava.
o Čepelák, J., a kol., 1980: Zoogeografické členenie Slovenska. Veda, Bratislava.
o Futák, J., 1984: Fytogeografické členenie Slovenska. In: Bertová, L. et al., 1984: Flóra
Slovenska IV/1. Vyd. Veda SAV Bratislava.
o Izakovičová, Z., Kartousek, V., 1991: Hodnotenie ekologickej kvality priestorovej
štruktúry na území Slovenska, ÚKE SAV, Bratislava.
o Jedlička, L., Kalivodová, E., 2002: Zoogeografické členenie, terestrický cyklus, Atlas SR,
SAV.
o Kolektív autorov, 2002 : Atlas krajiny. Ministerstvo životného prostredia Bratislava.
o Mazúr, E., Lukniš, M., 1980. Regionálne geomorfologické členenie, mapa 1 : 50 000, vyd.
Geografický ústav SAV Bratislava.
o Michalko, J. Magic, D., Berta, J., 1986: Geobotanická mapa ČSSR, textová časť,
vydavateľstvo SAV, Bratislava.
o MŽP SR, 2003: Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území.
o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo na roky 2016-2020, 2015.
o Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D., 1996: Geochemický atlas Slovenska - Podzemné vody,
GS SR, MŽP SR., Bratislava, Veda.
o Šuba, J. a kol., 1984: Hydrogeologická rajonizácia Slovenska, SHMÚ Bratislava.
o Územný plán mesta Kolárovo, Zmena č. 4 (2011).
o Územný plán zóny juh, Kolárovo – prieskumy a rozbory.
Použité internetové stránky:
www.envirogov.sk
www.enviroportal.sk
www.geo.enviroportal.sk
www.google.sk
www.geology.sk
www.mapy.cz
www.sopsr.sk
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www.sazp.sk
www.sizp.sk
www.shmu.sk
www.statistics.sk
www.sguds.sk
www.gis.nlcsk.org/lgis/
www.kolarovo.sk

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred
vypracovaním zámeru
Navrhovateľ zámeru listom požiadal MŽP SR o upustenie od požiadavky variantného
riešenia. Rozhodnutie MŽP SR, t.j. upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej
činnosti, je súčasťou Prílohy č. 3.
Navrhovateľ listom požiadal Mesto Kolárovo o vyjadrenie k územno-plánovacím podkladom.
Mesto Kolárovo sa vyjadrilo listom zo dňa 08.08.2019 č. 3103/2018-2 a poskytlo
navrhovateľovi územnoplánovacie informácie. Vyjadrenie Mesta Kolárovo je súčasťou tohto
zámeru – viď. Príloha č. 5.
V rámci vypracovávania predmetného zámeru neboli vyžiadané žiadne ďalšie vyjadrenia
a stanoviská k navrhovanej činnosti.

3.

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

Všetky dostupné informácie boli uvedené v predchádzajúcich kapitolách zámeru.
Doterajšia príprava navrhovanej činnosti prebiehala štandardne v nasledovných krokoch:
- ekonomický rozbor realizovateľnosti a prevádzkovateľnosti navrhovanej činnosti;
- analýza nárokov a výstupov uvažovanej technológie;
- posúdenie dostatočnosti technickej infraštruktúry a technického zázemia pre nároky
navrhovanej činnosti a návrh ich potrebných uprav, resp. doplnenia;
- analýza možností pre umiestnenie nových stavebných objektov v rámci existujúceho
areálu farmy;
- vypracovanie Zámeru navrhovanej činnosti.
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VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
Bratislava, júl 2019

IX. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia zámeru
EKOS PLUS s.r.o.
Župné námestie č. 7
811 03 Bratislava
Hlavný riešiteľ: Ing. Martina Hudecová
Spoluriešitelia:
Ing. Jana Ivanová
Mgr. Jana Madarasová
Ing. Jana Gelieňová
Mgr. Martin Kovačič
Ing. Mgr. Milan Kovačič
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2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru
a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa
OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA:

......................................................
Dan-Slovakia Agrar, a.s.
Mgr. Andrea Németh – podpredseda predstavenstva

SPRACOVATEĽ ZÁMERU:

.......................................................
EKOS PLUS, s.r.o.
Mgr. Martin Kovačič – konateľ

