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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

ČOV – čistiareň odpadových vôd
EZ – environmentálna záťaž
MSK – makroseizmická stupnica zemetrasení
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR
NN – nízke napätie
RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability
SKCHVU - chránené vtáčie územie
SKÚEV - územie európskeho významu
SĽDB – sčítanie ľudí, domov a bytov
SODB - sčítanie obyvateľov domov a bytov
STL – strednotlakový plynovod
STN – Slovenská technická normalizácia
TZL – tuhé znečisťujúce látky
ÚSES - územný systém ekologickej stability
VTL - vysokotlakový plynovod
ZL - znečisťujúce látky

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

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

4

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo - ZÁMER

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. NÁZOV
Mesto Fiľakovo
2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
00 316 075
3. SÍDLO
Radničná 25,
986 01 Fiľakovo
4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ
KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU OBSTARÁVATEĽA
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta Fiľakovo
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25,
986 01 Fiľakovo
tel.: +421 47 43 81 001
e-mail: primator@filakovo.sk
5. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ
KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ MOŽNO
DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A
MIESTO NA KONZULTÁCIE
Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25
986 01 Fiľakovo
tel./fax : +421 47 43 81 001
mobil: +421 907 244 983
e-mail: ivan.vanko@filakovo.sk
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. NÁZOV
Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo
2. ÚČEL
Účelom navrhovaného zámeru je revitalizácia bývalej priemyselnej zóny v areáli
bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je
návrh dvoch priemyselných zateplených hál. Súčasťou hál je dvojpodlažná
administratívna budova. Výrobný program areálu bude zameraný na ľahkú
strojársku a elektrotechnickú výrobu - vývoj a výrobu pre strojárenský priemysel a
pre logistický priemysel - pre účely skladovania a distribúcie materiálu, výrobkov a
tovarov.
Lokalizácia spĺňa potreby na funkčno-obslužné a estetické vybudovanie
revitalizovanej priemyselnej zóny. Umiestnenie je riešené v súlade s
majetkovoprávnymi a zmluvnými vzťahmi navrhovateľa.
Kvôli vonkajšej prezentácií firmy a možnosti ľahšieho prístupu klientov je čelná
fasáda administratívnej budovy orientovaná na okraj areálu, do Šavolskej ulice.
Objekt je symetricky spojený s halou skladu a halou výroby. Súčasné vstupy pre
nákladnú dopravu v severnej časti a pre automobilovú dopravu zamestnancov v
južnej časti areálu sú rešpektované. Zásobovanie objektov zostáva rovnaké, tomuto
účelu slúži komunikácia vo vnútri areálu medzi existujúcimi budovami a
navrhovanými halami.
Parkovacie plochy sú navrhované v miestach, kde nadväzujú na odstupy od
susedných objektov a členitosť areálu. Situácia pri južnom vjazde do areálu je
priestorovo úzka a nevyhovujúca, preto je najvhodnejším riešením využitie tejto
plochy ako priestor s funkciou zachytávania dažďovej vody, vsakovacia retenčná
suchá dažďová nádrž. Uvedený zásah napomáha budúcej revitalizácií areálu a
kultivuje prostredie.
3. UŽÍVATEĽ
Užívateľmi budú nájomcovia priemyselných hál, ktorých výrobný program bude
zameraný na ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu resp. logistiku zazmluvnený
mestom Fiľakovo.
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4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude
navrhovaná činnosť v danom území novou činnosťou, priemyselná činnosť sa už v
území vykonávala (od roku 1906), dôjde len k jej obnove resp. doplnenie o ľahkú
strojársku a elektrotechnickú výrobu, čo je potrebné posúdiť podľa zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho prílohy č. 8 je
možné navrhovanú činnosť zaradiť nasledovne:
 časť 9. Infraštruktúra položka č. 15. „Projekty budovania priemyselných zón
vrátane priemyselných parkov“ sa na uvedený zámer vzťahuje prahová
hodnota časti B – zisťovacie konanie bez limitu.
Na základe uvedených prahových hodnôt pre zisťovacie konanie môžeme
konštatovať, že príslušný orgán pre posúdenie vplyvu oboch navrhovaných činností
na životné prostredie bude Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
Tabuľka: Základné parametre pre posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

9. Infraštruktúra
15. Projekty budovania priemyselných zón vrátane
priemyselných parkov

Prahové hodnoty
Povinné
Zisťovacie
hodnotenie
konanie
bez limitu

5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Banskobystrickom samosprávnom kraji,
okrese Lučenec, obci Fiľakovo, v katastrálnom území Fiľakovo.
Navrhovaná činnosť sa nachádza v zastavanom území mesta Fiľakovo, okres
Lučenec. Plocha riešeného územia sa nachádza na parcelách: KN-C 3546/19,
3546/63, 3546/116, 3546/117, 3546/149, 3546/384, 3546/385, 3546/458, 3546/471,
3620/1 (=KN-E 760/5), 3788/1 (= KN-E 2331), 3794/1 (= KN-E 2341) a 3882/2 (=
KN-E 1414) v k. ú. Fiľakovo. Prevažná väčšina predmetných parciel je vo
vlastníctve navrhovateľa a sú zapísané na LV 2272, nachádzajú sa v zastavanom
území obce a sú prevažne charakterizované ako Zastavané plochy a nádvoria
okrem parcely 3620/1 (=KN-E 760/5) ktorá je charakterizovaná ako trvalý trávny
porast kde bude bod napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ktorý určila
StVPS a parcely 3882/2 (=KN-E 1414) charakterizovanej ako vodný tok Belina kam
sa budú vypúšťať odpadové vody z navrhovanej ČOV a v samotnom koryte potoka
bude umiestnený výpustný objekt kanalizácie. Parcela 3546/471 charakterizovaná
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ako Zastavané plochy a nádvoria je vo vlastníctve spoločnosti Zóna, s.r.o. a bude
cez ňu vedené kanalizačné potrubie z ČOV do výpustného objektu, ktorý bude
umiestnený v koryte vodného toku Belina. K územnému konaniu bude mať Mesto
Fiľakovo súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby od predmetnej spoločnosti.
Na ploche navrhovanej činnosti sa nenachádzajú dreviny, ktoré by tvorili prekážku
vo výstavbe.
Súhrnný prehľad kapacitných údajov
Plocha riešeného územia
Plochy zelene
Ostatné plochy

17 824 m2
3 770 m2
5 340 m2

Obr.: Umiestnenie navrhovanej činnosti v rámci mesta Fiľakovo

(Zdroj: Google maps)
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6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
(MIERKA 1: 50 000)

7. TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

VÝSTAVBY

A

PREVÁDZKY

Termín začatia prevádzky navrhovanej činnosti spresní navrhovateľ v závislosti od
povoľovacieho procesu.
Predpokladaný začiatok výstavby:
Predpokladaný koniec výstavby:
Predpokladaný začiatok prevádzky:
Trvanie prevádzky nie je časovo ohraničené.
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8. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA
Nulový variant

Dotknuté územie je v Banskobystrickom samosprávnom kraji, okrese Lučenec,
meste Fiľakovo, v katastrálnom území Fiľakovo v areáli bývalého Kovosmaltu.
Predmetné územie je lokalizované v priemyselnom obvode - v severovýchodnej
časti mesta Fiľakovo, v dotyku so Šávoľskou cestou, ktorá tvorí jeho juhovýchodnú
hranicu.
Pozemky na ktorých je lokalizovaná navrhovaná činnosť sú vo väčšej miere vo
vlastníctve mesta, pričom samotná stavba bude realizovaná hlavne na pozemku
stavebníka stavby, teda mesta Fiľakovo.
Územie tvorí voľná plocha so sporadickou ruderálnou vegetáciou, pričom sa na
mieste samotnej navrhovanej stavby nenachádzajú dreviny, ktoré by tvorili prekážku
v jej výstavbe.
Predmetné územie bolo na priemyselné účely využívané už od roku 1906, kedy
bola započatá výroba smaltovaných výrobkov, ktorá sa následne rozrástla a tvorila
významnú súčasť mesta. V priebehu rokov dochádzalo k nárastom ale i útlmom vo
výrobe, pričom do dnešného dňa sa na priemyselné využitie využíva už iba časť
bývalého územia.
Variant 1

Variant 1 predloženého zámeru predstavuje revitalizáciu bývalej priemyselnej zóny
v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami.
Zámerom je návrh dvoch priemyselných zateplených hál. Súčasťou hál je
dvojpodlažná administratívna budova. Jedná sa o dve jednoloďové, jednopodlažné,
nepodpivničené oceľové haly s celkovým pôdorysným rozmerom 25m x 40m,
pričom polovica haly bude slúžiť ako výrobná časť a druhá polovica ako skladová
časť. Výrobná časť haly bude priamo napojená na dvojpodlažnú, administratívnu
budovu, nachádzajúcu sa v strede pozdĺžnej fasády orientovanej k hlavnej cestnej
komunikácií. Vo výrobnej časti sa nachádza žeriavová dráha so žeriavom s
nosnosťou 5,0t.
Výrobný program areálu bude zameraný na ľahkú strojársku a elektrotechnickú
výrobu - vývoj a výrobu pre strojárenský priemysel a pre logistický priemysel - pre
účely skladovania a distribúcie materiálu, výrobkov a tovarov.
Lokalizácia spĺňa potreby na funkčno-obslužné a estetické vybudovanie
revitalizovanej priemyselnej zóny. Umiestnenie je riešené v súlade s
majetkovoprávnymi a zmluvnými vzťahmi navrhovateľa.
Kvôli vonkajšej prezentácií firmy a možnosti ľahšieho prístupu klientov je čelná
fasáda administratívnej budovy orientovaná na okraj areálu, do Šavolskej ulice.
Objekt je symetricky spojený s halou skladu a halou výroby. Súčasné vstupy pre
nákladnú dopravu v severnej časti a pre automobilovú dopravu zamestnancov v
južnej časti areálu sú rešpektované. Zásobovanie objektov zostáva rovnaké, tomuto
účelu slúži komunikácia vo vnútri areálu medzi existujúcimi budovami a
navrhovanými halami.
Parkovacie plochy sú navrhované v miestach, kde nadväzujú na odstupy od
susedných objektov a členitosť areálu. Situácia pri južnom vjazde do areálu je
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priestorovo úzka a nevyhovujúca, preto je najvhodnejším riešením využitie tejto
plochy ako priestor s funkciou zachytávania dažďovej vody, vsakovacia retenčná
suchá dažďová nádrž. Uvedený zásah napomáha budúcej revitalizácií areálu a
kultivuje prostredie.
ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A OBJEKTY
SO.01. Administratívna budova
SO.02. Skladová oceľová hala
SO.03. Výrobná oceľová hala
SO.04. Vrátnica
SO.05. Parkoviská
SO.06. Komunikácie, spevnené plochy
SO.07. Dažďová kanalizácia ORL
SO.08. Vodovodná prípojka
SO.09. Kanalizačná prípojka ČOV
SO.10. Trafostanica + VN prípojka
SO.11. Verejné osvetlenie
SO.12. Oplotenie
SO.13. Sadové úpravy
SO.01. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Účelom výstavby administratívnej budovy je vytvorenie administratívnych priestorov
ako aj sociálneho zázemie pre 40 – 50 zamestnancov. Jedná sa o dvojpodlažný,
nepodpivničený objekt s plochou strechou s celkovým pôdorysným rozmerom
20,0m x 15,65m. Nosná konštrukcia administratívnej prístavby je prefabrikovaný
železobetónový skelet.
Nosnú konštrukciu tvoria stĺpy, prievlaky, obvodové nosníky a predpäté dutinové
stropné panely spiroll. Priestorová tuhosť a zavetrovanie je zabezpečené votknutím
stĺpov do základov. Deliace konštrukcie sú navrhované z ľahkého pórobetónového
muriva. Vonkajšie výplňové konštrukcie (okná a dvere) sú navrhované hliníkové.
Projektová dokumentácia je vypracovaná na výkresoch v príslušnej mierke.
Základné ukazovatele stavby:






Zastavaná plocha
Úžitková plocha 1.NP
Úžitková plocha 2.NP
Úžitková plocha celkom
Obostavaný priestor

313,00 m2
269,38 m2
269,69 m2
539,07 m2
2172,22 m3

Pri dispozičnom a prevádzkovom riešení sa vychádzalo z funkcie budovy a z
rámcových požiadaviek na priestory a vybavenie administratívnej budovy. Budova
je naprojektovaná s priamym napojením na skladovaciu halu, nedelí sa na žiadne
celky. Jedná sa o dvojpodlažnú, nepodpivničenú budovu s plochou strechou.
Hlavný vstup do budovy je umiestnený na východnom priečelí budovy.
Administratívna budova sa na 1.NP člení na recepciu, z ktorej sa prechádza do
jedálne schodiskom na 2.NP alebo do chodby, ktorou sa prechádza do kuchyne
vybavenej skladom, wc, zázemím a samostatným vstupom. Ďalej sa je možné z
chodby dostať priamo do skladovej haly a do priestorov hygienického zázemia
oddeleného pre mužov a ženy.
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Na 2.NP sa zo schodiska dostaneme na chodbu, ktorá vedie do kancelárií, dennej a
zasadacej miestnosti, do priestorov hygienického zázemia oddeleného pre mužov a
ženy a do priestorov skladovej haly pomocou oceľového schodiska nachádzajúceho
sa v hale.
Tvar budovy je pravouhlý, obdĺžnikový s pôdorysným rozmerom 20,00 m x 15,65 m
vrátane kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny. Strecha
administratívnej budovy je plochá.
Z architektonického a urbanistického hľadiska sa budova prispôsobuje okolitej
architektúre a akceptuje architektonický smer, akým sa architektúra uberá a bude
uberať v danom zastavanom území.
Pozemok, na ktorom bude budova stáť je prevažne rovinatý. Budova bude zaberať
iba časť plochy pozemku. Na ďalšej časti bude parkovisko, spevnené plochy ako aj
zeleň a drobná architektúra, ktorá dotvorí okolie budovy.
SO.02. SKLADOVÁ OCEĽOVÁ HALA
SO.03. VÝROBNÁ HALA
Jedná sa o dve jednoloďové, jednopodlažné, nepodpivničené oceľové haly s
celkovým pôdorysným rozmerom 25,2 m x 80,2 m, pričom polovica haly bude slúžiť
ako výrobná časť (SO.03.) a druhá polovica ako skladová časť (SO.02.).
Skladovacia časť haly bude priamo napojená na dvojpodlažnú, administratívnu
budovu, nachádzajúcu sa v strede pozdĺžnej fasády orientovanej k hlavnej cestnej
komunikácií. Strecha bude navrhovaná ako sedlová so spádmi do 2 strán, pričom
kopíruje pôdorys haly. Výška haly pri okape bude 7,0m, v rámovom rohu (v interiéri
od h.h. podlahy) 6,0m pri sklone strechy rovnom 5°. Rozostup nosných rámov bude
5,0m. Vo výrobnej časti sa nachádza žeriavová dráha so žeriavom s nosnosťou
5,0t.
Základné ukazovatele objektov oceľových hál:






Zastavaná plocha celkom
Úžitková plocha SO.02. Skladová hala
Úžitková plocha SO.03. Výrobná hala
Úžitková plocha celkom
Obostavaný priestor celkom

2021,04 m2
972,51 m2
975,95 m2
1948,46 m2
15347,31 m3

Pri dispozičnom a prevádzkovom riešení sa vychádzalo z funkcie objektov hál a
z rámcových požiadaviek na priestory. Objekty hál sú naprojektovaná s napojením
sa na administratívnu budovu, nedelia sa na žiadne celky. Jedná sa o dve
jednoloďové, jednopodlažné, nepodpivničené oceľové haly.
Hlavné vstup do hál sú umiestnené na východnom priečelí objektov smerom od
hlavnej cesty- novonavrhovaných parkovacích miest ako aj zo západnej strany
objektov od spevnených plôch pre zásobovanie. Samotné objekty hál sú navzájom
prepojené bránou a dverami a skladová časť haly je aj priamo napojená na
administratívnu budovu. Západné priečelie objektov má dve brány a dva nakladacie
mostíky pre prísun surovín ako aj expedovanie hotových produktov.
Objekt výrobnej haly je vybavený žeriavovou dráhou so žeriavom s nosnosťou 5,0 t.
Objekt skladovej haly obsahuje schodisko, ktoré umožňuje priame napojenie haly
na 2.NP administratívnej budovy.
Presvetlenie denným svetlom je zabezpečené pomocou zvislých okien vo fasáde v
kombinácií so strešným svetlíkom v hrebeni oboch hál v poliach osi 2-8 a osi 10-16.
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Tvar hál je pravouhlý, obdĺžnikový s celkovým pôdorysným rozmerom 25,20m x
80,20m vrátane opláštenia zo stenových PUR-panelov. Strecha hál je sedlová,
kopíruje pôdorys hál.
Z architektonického a urbanistického hľadiska sa haly prispôsobujú okolitej
architektúre a akceptuje architektonický smer, akým sa architektúra uberá a bude
uberať v danom zastavanom území.
Pozemok, na ktorom bude budova stáť je prevažne rovinatý. Objekty hál budú
zaberať iba časť plochy pozemku. Na ďalšej časti budú vybudované parkoviská,
spevnené plochy, zeleň a drobná architektúra, ktorá dotvorí okolie hál.
SO.04. VRÁTNICA
Navrhnutá sú dve identické vrátnice č.1 a č. 2, ktoré pozostávajú z kvalitného
kontajnerového systému. Obloženie fasády je z 0,55 mm pozinkovaného plechu z
povrchovou úpravou z akrylátovej faby. Tepelná izolácia pozostáva z minerálnej
vlny a interiérové obloženie je drevotrieskové potiahnuté melamínovou živicou.
Krytina strešnej konštrukcie je z galvanizovaného fasádneho plechu, hrúbky 0,7mm.
Na vykurovanie a chladenie objektov kontajnerových vrátnic č.1 a č.2 sú
navrhované klimatizačné split jednotky s prevádzkovým pracovným rozsahom
vonkajších teplôt -15°C až + 50°C
Pre každú vrátnicu bude použitá jedna nástenná klimatizačná jednotka KAISAI FLY
s vykurovacím/chladiacim výkonom 3,8/3,5 kW – elektr. príkon 1,3 kW/5,4A ( 220240/50/1F, istenie 16A). Jednotky pracujú s novým ekologickým chladivom R32.
Vonkajšia jednotka KWX-12HRDO bude osadená na fasáde objektu, vnútorná
nástenná jednotka KWX-12HRDI bude osadená pod stropom v dozornej miestnosti.
SO.05. PARKOVISKÁ
V rámci tohto objektu sú navrhnuté 2 parkoviská:
 Parkovisko „1“ - pre zamestnancov
 Parkovisko „2“ - pre zákazníkov
Parkovisko „1“ pre zamestnancov sa skladá z dvoch častí, prvá časť sa nachádza
na južnej bočnej strane výrobnej haly „C“ a tvorí ju 18 kolmých parkovacích miest.
Druhú časť sa nachádza na východnej prednej strane výrobnej haly „C“, resp. na
južnej bočnej strane administratívnej časti a tvorí ju 16 kolmých parkovacích miest.
Celkový počet parkovacích miest je 34. Prístup k parkovisku je z existujúcej
asfaltovej komunikácie v priemyselnej zóne, z ktorej sa napája parkovisková
komunikácia šírky 6,5 m. Plocha parkoviska je 1010 m2.
Parkovisko „2“ pre zákazníkov sa nachádza na východnej prednej strane skladovej
haly „B“, resp. severnej bočnej strane administratívnej časti a tvorí ju 14 kolmých
parkovacích miest, z toho 2 miesta sú vyhradené pre zdravotne postihnutých.
Prístup k parkovisku je cez vjazd z cesty III/2670. Parkovisková komunikácia je
šírky 6,5 m. Plocha parkoviska je 435 m2.
SO.06. KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY
V rámci tohto objektu sú riešené 1 komunikácia (2 časti) a 1 spevnená plocha:
 Existujúca komunikácia v priemyselnej zóne (časť 1 - rekonštrukcia)
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 Navrhovaná komunikácia pre nákladné vozidlá (časť 2 - novostavba)
 Nakladacia a zásobovacia plocha (spevnená plocha)
Existujúca komunikácia v priemyselnej zóne (časť 1 - rekonštrukcia) sa napája na
cestu III/2670. Je to obojsmerná komunikácia, ktorá napája celú priemyselnú zónu.
Pri tejto komunikácií navrhujeme rekonštrukciu frézovaním pôvodnej obrúsnej vrstvy
hrúbky 40 mm a následným vybudovaním novej obrúsnej vrstvy hrúbky 40 mm.
Plocha komunikácie je 2020 m2.
Navrhovaná komunikácia pre nákladné vozidla (časť 2 - novostavba) sa napája na
cestu III/2670. Bude slúžiť pre vjazd a výjazd nákladnej dopravy. Šírka komunikácie
je 6,0 m, plocha je 460 m2.
Nakladacia a zásobovacia plocha sa nachádza na západnej zadnej strane skladovej
haly „B“ a výrobnej haly „C“ v celej ich dĺžke. Prístup k tejto spevnenej ploche bude
zabezpečený cez navrhovaný vjazd pre nákladné vozidla, navrhovanú a existujúcu
komunikáciu. Táto spevnená plocha má 1800 m2.
Priečny a pozdĺžny sklon komunikácií z dôvodu odvodnenia bude min. 0,5 %, voda
bude zachytená uličnými vpustami a odvodňovacími žľabmi, ktoré budú zaústené
do dažďovej kanalizácie a kanalizácia do odlučovača ropných látok. V odlučovači sa
voda prečistí a bude vypustená do vsakovaco-retenčnej nádrže.
Komunikácia a spevnená plocha budú označené zvislým a vodorovným dopravným
značením.
SO.11. VEREJNÉ OSVETLENIE
Osvetlenie navrhovaného areálu bude riešené 22ks osvetľovacími LED fasádnymi
svetlami a 12 ks LED svetlami na stožiaroch. V svietidlách umiestnených na vrchole
stožiaru budú vstavané LED moduly s zdrojom o výkone až 76W. Napojenie
vonkajšieho osvetlenia bude prevedené káblom uloženým v zemi s napojením na
RVO. Súhra odrazu, svetla a tieňa ponúka širokú paletu svetelných efektov, ktorý
vytvára vzor na zemi alebo v optike.

SO.12. OPLOTENIE
Oplotenie je navrhnuté zo zváraných a žiarovo pozinkovaných plotových dielov.
Priemer drôtu je 4mm s rozmerom oka 50 x 200mm.
SO.13. SADOVÉ ÚPRAVY
Zeleň ako významný polyfunkčný prvok ovplyvňuje hodnotu priestoru svojím
vplyvom na mikroklimatické a hygienické pomery, je významným kompozičným
prostriedkom k členeniu i zjednoteniu priestoru.
Nevyhnutnou súčasťou riešenia je vytvorenie trávnatých plôch. Novo navrhované
úpravy vymedzujú plochu trávnika, ktorý má v riešenom parteri veľký hygienický
význam. Plochy sú tvorené tak, aby boli kompaktné.
Základným prvkom plôch sú dreviny. Z kompozičného hľadiska pozostávajú zo
solitérnych výsadieb vysokokmeňov. Navrhuje sa vysadiť kostrové dreviny, ktoré sú
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dokonale prispôsobené stanovištným podmienkam, sú dlhoveké, vzrastovo
zodpovedajú priestoru a sú dokonale odolné voči škodcom.
Pre navrhované výsadby projekt počíta so vzrastlými stromami s obvodom kmeňa
14-16 cm, s dobre založenou korunou vo výške 2,5 m. Pri všetkých výsadbách
vzrastlých stromov budú osadené ku každému stromu tri drevené kolíky do výšky 3
m, spojené na vrchu do trojuholníka ako dočasná ochrana a kotvenie stromov.
Okolo kmeňov novo vysadených stromov sa vyborkuje kruhová plocha vo
vzdialenosti 30 cm od kmeňov. Pod všetky plochy, ktoré sa budú borkovať, sa uloží
geotextília. Do rovnakej vzdialenosti sa umiestnia aj kotviace kolíky, aby neboli
prekážkou pri kosení.
Po zrealizovaní výsadieb sa založia trávne plochy rovnomerným výsevom trávneho
osiva.
Po výsadbe nasleduje adekvátna údržba.
Popis ostatných stavebných a prevádzkových objektov uvádzajú jednotlivé kapitoly
v časti IV.I. Vstupy a IV.II. Výstupy tohto zámeru
Údaje o prevádzke a výrobe
Výrobný program bude zameraný podľa požiadaviek nájomcov jednotlivých
samostatných priestorových jednotiek.
Hlavné zameranie je na:
 logistiku a skladovanie
 ľahkú strojársku výrobu
 elektrotechnickú výrobu
Výroba bude prebiehať v objekte SO.03. VÝROBNÁ HALA tvorenou
jednopodlažným výrobným monoblokom s rozdelením na výrobné jednotky a časti
vyhradenej pre technické zázemie monobloku (výroba doplnkových technických
médií – stlačený vzduch, elektrina, para, teplá voda atď..). Skladovanie surovín a
hotových výrobkov bude riešené u každého nájomcu samostatne. Výrobný program
bude spresnený na základe požiadaviek a informácií jednotlivých nájomcov.
Predpokladané výrobné procesy
SO.02. SKLADOVÁ OCEĽOVÁ HALA navrhovanej činnosti bude určená pre príjem,
skladovanie a redistribúciu dielov pre výrobu v inom výrobnom areáli. Plocha bude
určená na skladovanie tovaru bez konkrétneho určenia na drevených paletách
alebo blokovo. Nebudú sa tu skladovať horľavé kvapaliny I. až IV. triedy
nebezpečnosti a horľavé plyny. Skladovanie tovaru sa uvažuje v regáloch
nepresahujúcich spodnú hranu väzníkov, tj. Výšku 12 m. Predpokladá sa využitie
plochy pre skladovanie zo 70-tich%, 30% budú trvale voľné komunikácie a
manipulačné plochy.
Zároveň je uvažované aj s možnosťou ľahkej výroby, strojársku výrobu,
elektrotechnickú výrobu či montáže z dovezených komponentov.
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Celkovo ide o prekladisko tovaru (event. o ľahkú výrobu), ktorej náplň a špecifikum
záleží na jednotlivých prenajímateľoch, ktorí si jednotlivé prevádzky alebo časti hál
prenajmú.
9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ
LOKALITE
Hlavný dôvod situovania navrhovanej činnosti do predmetného územia je pre
investora (mesto Fiľakovo) vlastníctvo pozemkov v priemyselnej časti mesta
určených k priemyselnému využitiu v priestore vyčlenenom pre priemyselné využitie
s blízkym napojením na komunikácie vyššieho rádu. V prvom rade však ide o
revitalizáciu bývalej priemyselnej zóny, ktorá je toho času nevyužitá a v prípade
vybudovania navrhovanej činnosti prinesie pre mesto nové pracovné príležitosti ako
počas jej realizácie, tak aj počas prevádzkovania konkrétnym investorom resp.
investormi.
Výrobný program areálu bude zameraný na ľahkú strojársku a elektrotechnickú
výrobu - vývoj a výrobu pre strojárenský priemysel a pre logistický priemysel - pre
účely skladovania a distribúcie materiálu, výrobkov a tovarov.
Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia
predurčenému k priemyselnému využitiu nielen platným znením územného plánu
dotknutej obce a svojou dopravnou dostupnosťou, ale aj dostupnosťou inžinierskych
sietí, ktoré majú pre prevádzku daného charakteru dostatočnú kapacitu. Výstavbou
navrhovaného závodu nedôjde k zmene existujúcej dopravnej infraštruktúry
v území, nakoľko bude táto pre navrhovaný zámer dostatočná. Navrhované riešenie
zodpovedá súčasným technickým možnostiam a vyhovuje kritériám pre moderné
prevádzky.
Areál a prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy
a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom,
bezpečnosti a hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia,
akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v
predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok.
10. CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ)
Investičné náklady boli určené predbežne, na základe všeobecne uznávaných
jednotkových cien pre jednotlivé činnosti.
Predpokladané investičné náklady:
1.880.000,00 EUR bez DPH

11. DOTKNUTÁ OBEC
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších zmien a doplnkov je
dotknutá obec definovaná ako obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť
alebo jej zmena realizovať. Pre navrhovanú činnosť boli identifikované táto dotknutá
obec:
 Mesto Fiľakovo
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12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších zmien a doplnkov je
dotknutý samosprávny kraj definovaný ako kraj, na ktorého území sa má
navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať. Pre navrhovanú činnosť bol ako
dotknutý samosprávny kraj identifikovaný:
 Banskobystrický samosprávny kraj
13. DOTKNUTÉ ORGÁNY
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších zmien a doplnkov je
dotknutý orgán definovaný ako orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok,
súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných
predpisov podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Pre
navrhovanú činnosť boli identifikované tieto dotknuté orgány:








Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Lučenec, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Okresný úrad Lučenec, odbor dopravy a pozemných komunikácií
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci
Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach

14. POVOĽUJÚCI ORGÁN
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších zmien a doplnkov je
povoľujúci orgán obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v
povoľovacom konaní. Pre navrhovanú činnosť boli identifikované tieto povoľujúce
orgány:
 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Mesto Fiľakovo
15. REZORTNÝ ORGÁN
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších zmien a doplnkov je
rezortný orgán ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí
navrhovaná činnosť alebo jej zmena. Pre navrhovanú činnosť boli identifikované
tieto rezortné orgány:
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
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16. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
Pre navrhovaný investičný zámer bude potrebné:
 Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a rozhodnutie podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov
 povolenie podľa ust. § 26 vodného zákona v súlade s ust. § 66 stavebného
zákona
17. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Posudzovaný zámer nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie
presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14.
predmetného zákona.
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III.
ZÁKLADNÉ
INFORMÁCIE
O
SÚČASNOM
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

STAVE

Územie, ktorého sa dotýka nasledujúci popis, je ohraničené buď samotným
priestorom predpokladanej realizácie zámeru (dotknuté hodnotené územie – areál
bývalého Kovosmaltu) alebo v širšom meradle (širšie okolie hodnotenej oblasti) je
ho možné orientačne ohraničiť katastrálnym územím mesta Fiľakovo. Niektoré
informácie týkajúce sa zložiek životného prostredia sú regionálneho charakteru.
1.
CHARAKTERISTIKA
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

PRÍRODNÉHO

PROSTREDIA

VRÁTANE

1.1. GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Geomorfologické pomery dotknutého územia sú výsledkom endogénnych a
exogénnych geomorfologických procesov. Na súčasnej konfigurácii terénu sa
v minulosti podieľala najme vulkanická činnosť spolu procesmi fluviálnej erózie a
akumulácie riečneho systému. V súčasnosti je najvýraznejším činiteľom
ovplyvňujúcim geomorfologické pomery ľudská činnosť.
Dotknuté územie patrí podľa geomorfologického členenia (Mazúr, E., Lukniš, M., In:
Atlas krajiny SR, 2002) do Alpsko – himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, do
provincie Západné Karpaty, subprovincia Vnútorné Západné Karpaty, do oblasti
Matransko-slanskej, celku Cerová vrchovina, podcelku Fiľakovská brázda.
Sústava
Alpsko –
himalájska

Podsústava
Karpaty

Provincia
Západné Karpaty

Subprovincia
Vnútorné Západné Karpaty

Vonkajšie Západné Karpaty

Panónska
panva

Východné Karpaty

Vnútorné Východné Karpaty
Vonkajšie Východné Karpaty

Západopanónska
panva

Viedenská kotlina

Východopanónska
panva

Malá Dunajská kotlina
Veľká dunajská kotlina

Oblasť
Slovenské rudohorie
Fatransko-tatranská oblasť
Slovenské stredohorie
Lučenecko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Slovensko-moravské Karpaty
Západné Beskydy
Stredné Beskydy
Východné Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Poloniny
Nízke Beskydy
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina

Fiľakovská brázda je malý krajinný podcelok v Cerovej vrchovine. Na západe ho
ohraničuje Mučínska vrchovina, na severe Rimavská kotlina, na severovýchode
Bučenská vrchovina, na východe a juhu Hajnáčska vrchovina. Brázdu tvorí niva
riečky Beliny a priľahlá sprašová pahorkatina. Fiľakovská brázda má ráz kotlinovej
bezlesej krajiny s mestsko-vidieckou sídelnou štruktúrou, s priemyselnopoľnohospodárskou a komunikačnou funkciou. Dotknutá lokalita sa nachádza v
nadmorskej výške cca 192-193 m.n.m..
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1.2. HORNINOVÉ PROSTREDIE

Predmetné územie z geologického hľadiska leží v regionálnom celku
vnútrohorských paniev a kotlín, konkrétne v juhoslovenskej panve - v časti Cerová
vrchovina.
Geologická stavba

Geologická stavba dotknutého územia je relatívne jednoduchá a geologická
preskúmanosť územia je dostatočne podrobná a známa. Na geologickej stavbe sa
podieľajú hlavne kvartérne sedimenty rôznej genézy v ktorých podloží vystupujú
sedimenty neogénu.
Neogénne sedimenty sú v dotknutom území reprezentované hlavne ílovcami,
prachovcami,
pieskovcami
a tufmi
fiľakovského
súvrstva,
ktoré
je
spodnomiocénneho veku - egenburg. Súvrstvie je zastúpené hlavne tachtianskym
pieskovcom. Na Fiľakovskom súvrství leží Bukovinské súvrstvie. Je zástupené
ryodacitovými tufmi,
tufitmi, alebo pestrými ílmi, pieskami a štrkmi. Možno
konštatovať, že neogenné súvrstvie má zložité tektonické pomery. Výplň
Lučeneckej kotliny a Cerovej vrchoviny porušujú dva hlavné zlomové systémy, z
ktorých výraznejšie sa prejavuje mladší zlomový systém smeru SZ – JV, zatiaľ čo
starší systém smeru SV – JZ je menej výrazný a porušený a maskovaný zlomami
predchadzajúcého smeru. Okrem toho sa podieľajú aj zlomy smeru S – J a V – Z.
Kvartérne sedimenty sa uložili na neogénnych súvrsviach a tvoria bezprostredné
podložie dotknutého územia, pričom dosahujú premenlivých hrúbok v závislosti od
geomorfológie územia. Okrem sedimentárnych kvartérnych sedimentov sa v okolí
dotknutého územia zachovali aj pozostatky vulkanickej činnosti. Východne od
posudzovaného územia sú zachované alkalické bazalty cerovej bazaltovej formácie,
ktoré sú plio-pleistocénneho veku. Ide o lávové prúdy nefelinických bazaltov
a lokálne aj tufy a lapilové tufy alkalických bazaltov. Hlavnou kvantitatívnou zložkou
kvartéru sú ale v dotknutom území hlavne fluviálne sedimenty - štrky a piesčité štrky
2. vrchnej terasy s pokryvom spraší a deluviálnych splachov. Východne od
dotknutého územia sa na úpätí Bučenskej vrchoviny zachovali aj deluviálne
sedimenty, ktoré sú reprezentované prevažne hlinito-kamenitými (podradne
piesčito-kamenitými) svahovinami a sutinami. Západné svahy Bučenskej vrchoviny
sú rozčlenené lokálnymi krátkymi prítokmi roku Belina v korytách ktorých sa usadili
holocénne nivné hliny, alebo piesčité a štrkové hliny (Čamovský potok, Belina).
Hrúbka kvartérneho pokryvu priamo v dotknutom území sa pohybuje v rozpätí 2,211,2 m.
Inžinerskogeologické pomery

Dotknuté územie sa podľa Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska nachádza
v regióne tektonických depresií, v subregióne s vulkanoklastami. Územie leží v
rajóne neogénnych piesčitých sedimentov.
Geodynamické javy

Záujmové územie je možné charakterizovať z hľadiska geodynamických javov ako
pomerne stabilné. Exogénne geodynamické javy ako zosuvy, zosuny ani iné
gravitačné pohyby horninového prostredia sa priamo v dotknutom území
neuplatňujú. Z endogénnych geodynamických javov sa vzhľadom na polohu
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hodnotenej oblasti v rámci juhoslovenskej panvy prejavuje malý tektonický výzdvih.
Z hľadiska ohrozenia dotknutého územia seizmicitou predstavuje maximálna
očakávaná makroseizmická intenzita v území podľa stupnice EMS98 5/6° s
dosahovanými hodnotami špičkového zrýchlenia na skalnom podloží v rozmedzí
0,80-0,99 m.s-2 (Schenk et. al. in Atlas krajiny SR, 2002).
Radónové riziko

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

Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne evidované vyhradené ani
nevyhradené ložiská nerastných surovín. V širšom okolí sa vyskytuje ložisko
tavného čadiča (Ložisko Bulhary) a ložisko zlievarenských pieskov (ložisko Šíd).
1.3. PÔDNE POMERY

Podľa Atlasu krajiny SR 2002 (Šály, R., Šurina, B.) pôdnym typom sú v dotknutom
území hnedozeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) a pseudogleje. Sú
vyvinuté na východných svahoch Fiľakovskej brázdy a na okraji mesta
prechádzajú do glejov. Celková hrúbka pôdneho profilu je do 30 - 50 cm. Vyvinuli
sa na sprašových a polygenetických hlinách. Ide o pôdy s prevažne ochrickým A horizontom a pod ním ležiaci v rôznej miere vyvinutý mramorovaný Bm -horizont.
Zrnitostne ide o stredne ťažké, hlboké pôdy s neutrálnou až slabo kyslou pôdnou
reakciou, prevažne bez skeletu. Z hľadiska náchylnosti na mechanickú degradáciu
ide o pôdy náchylné na vodnú eróziu a utláčanie. Vodnou eróziou sú
najohrozenejšie pôdy bez vegetačného pokryvu na svahoch s vysokým sklonom (v
okolí dotknutého územia sú to predovšetkým hnedozeme a pseudogleje).
Chemickú degradáciu pôd dotknutého územia môže spôsobiť niekoľko faktorov
(acidifikácia pôdneho fondu, kontaminácia pôd ťažkými kovmi, organickými látkami
a pod.). Priamo v dotknutom území, ktoré je zastavané, sa prirodzený pôdny fond
nenachádza, resp. sú zastúpené prevažne antrozeme.
Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa
príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do
1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. V posudzovanom území ani jeho
blízkom okolí sa poľnohospodárske pôdy nevyskytujú.

1.4. KLIMATICKÉ POMERY

Na základe vyčlenenia klimatických oblastí (Lapin et al., Atlas krajiny SR 2002)
spadá sledované územie do teplej oblasti (T) - priemerne 50 a viac letných dní za
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rok s denným maximom teploty vzduchu ≥ 25°C, do okrsku T5 - teplý, mierne
suchý, s chladnou zimou (január > –3° C, Iz = 0 až -20).
Teploty

Podľa dlhodobých sledovaní SHMÚ (1961-1990) je priemerná ročná teplota v
dotknutom území 8,8°C (Rimavská Sobota). Priemerná mesačná teplota vzduchu
v januári je -3,9°C, priemerná mesačná teplota v júli je 19,4°C. Oblasť je
charakteristická vysokou amplitúdou teploty vzduchu. Absolútne maximá teploty
vzduchu tu dosahujú 38 °C a absolútne minimá teploty vzduchu klesajú až na -34
°C. Bezmrazové obdobie trvá 120-140 dní. Obdobie s priemernou dennou teplotou
vzduchu pod 0 °C je 60 dní. Počet letných dní v roku je 60-70.
Zrážky

Podľa dlhodobých sledovaní SHMÚ sa priemerné ročné úhrny zrážok v dotknutom
území pohybujú na úrovni 550 - 600mm. Priemerné úhrny zrážok v januári sú 2040mm a v júli 60-80 mm. Prudké lejaky a prietrže mračien v území sú relatívne
zriedkavým javom, pričom výdatné zrážky sa vyskytujú prevažne v letnom období. V
zimných mesiacoch sa na dotknutom území vyskytuje snehová prikrývka, v
priemere 30-60 dní v roku. Priemerná výška snehovej pokrývky je 9,2 cm
(Rimavská Sobota). Priemerný počet dní s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu
(menej ako 40%) je 46.
Ročný chod oblačnosti je charakterizovaný maximom v decembri (78%) a minimom
v mesiacoch júl až september (47-52%). Dotknuté územie patrí medzi kotliny
nízkeho stupňa a priemerný počet dní s výskytom hmly je 50 -70 pričom najviac
hmlistých dní je v decembri a najmenej v júli. Najväčší počet hodín slnečného svitu
je v júni, najmenší v decembri. Priemerná oblačnosť dosahuje okolo 60%. Oblasť
patrí do územia s vysokou záťažou inverziami, pričom smerom do zastavaného
územia inverznosť klesá.
Veternosť

Umiestnenie dotknutej lokality v otvorenom prostredí juhoslovenskej kotliny
ovplyvňuje klimatické charakteristiky územia a to hlavne cirkulačné pomery. Na
základe sledovania dlhodobých základných charakteristík prúdenia vetrov v
dotknutom území možno konštatovať, že prevládajúcim je západné a východné
prúdenie vetra. Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu dosahuje 3,8 m.s -1. Bezvetrie
je v priemere 40 dní v roku. Územie má vzhľadom na svoju polohu vhodné veterné
podmienky na rozptyl škodlivých látok v ovzduší.
1.5. HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY
Povrchové vody

Hodnotené územie a jeho širšie okolie patrí do povodia Ipľa. Z hľadiska typu
režimu odtoku patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do vrchovinovo –
nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku.
Medzi najvýznamnejšie vodné toky v širšom okolí navrhovanej činnosti patrí potok
Belina, ktorý preteká popri západnom okraji posudzovaného územia priamo cez
mesto Fiľakovo. Je to ľavostranný prítok toku Suchá, ktorá je ľavostranným
prítokom Ipľa. Belina sa vlieva do Suchej za Fiľakovom, pred obcou Prša. Potok
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Belina má priemerný ročný prietok 0,056 m 3/s a priemerný ročný stav je 17cm. Vo
vzdialenosti približne 400m južne od posudzovaného územia sa do Beliny vlieva
Čamovský potok.
Vodné plochy

V blízkosti hodnoteného územia sa stále vodné plochy nenachádzajú.
Podzemné vody

Hydrogeologické pomery územia podmieňuje litologické zloženie a celková
geologická stavba. Hydrogeologické pomery dotknutého územia sú dostatočne
známe a keďže ide o umiestnenie činnosti do existujúceho objektu,
hydrogeologický prieskum nebolo potrebné vykonať. Najvýznamnejším kolektorom
podzemnej vody je vrstva piesčitých, hlinito-piesčitých štrkov resp. hlinitých
pieskov na nepriepustných ílovitých sedimentoch neogénu. Hydrogeologickou
jednotkou v hodnotenom území je N092 – neogén západnej časti Cerovej
vrchoviny, ktorého dominantné horninové zastúpenie tvoria neogénne
sladkovodné íly, piesky, štrky s pyroklastikami, miestami pieskovce a zlepence.
Kolektor má medzizrnovú priepustnosť. Hĺbka podzemnej vody sa v dotknutom
území pohybuje v hĺbke 1,4 – 2,5 m. pod terénom.
Pramene a pramenné oblasti

Na dotknutej lokalite sa nevyskytujú žiadne významné pramene ani pramenné
oblasti. V okolí dotknutého územia (západne) sa niekoľko málo výdatných
prameňov, ktoré sú viazané na rozhranie neogénnych a kvartérnych sedimentov.
Termálne a minerálne pramene

Na dotknutej lokalite a v jej bezprostrednom okolí sa nevyskytujú žiadne významné
termálne ani minerálne pramene. Priamo vo Fiľakove sa vyskytujú minerálne
pramene s výdatnosťou menej ako 5 l.s-1. Ide o prameň Adam na Biskupickej ulici v
murovanej budove. Čerpá sa z prameňa čerpadlom a vedie sa k výtokovým
uzáverom umiestneným v budove. Je využívaný ako pitná voda. Ide o prírodnú,
slabo mineralizovanú, hydrouhličitanovú, vápenato-horečnatú, železnatú, uhličitú
vodu, studenú, hypotonickú. Ďalej zachytený prameň Stará šťavica na Mocsáryho
ul., ktorý sa využíva ako úžitková voda. Voda je prírodná, slabo mineralizovaná,
síranovo-hydrouhličitanovo-chloridová, vápenato-horečnatá, uhličitá voda, studená,
hypotonická. Okrem uvedených prameňov bolo v meste realizovaných viacero
vrtov, ktoré zú zdrojom slabo mineralizovaných vôd.
Vodohospodársky chránené územia

Do dotknutého územia nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené územie.
Tok Beliny (č. 454) je vodohospodársky významný tok.
1.6. BIOTICKÉ POMERY
Rastlinstvo

Študované územie fytogeograficky sa nachádza na rozhraní oblasti panónskej
flóry (Pannonicum), obvodu pramatranskej xerotermnej flóry (Matricum) okresu
Ipeľsko-rimavskej brázdy. Podľa fytogeograficko - vegetačného členenia (Plesník
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in Atlas krajiny SSR, 2002) patrí dotknuté územie do dubovej zóny, horskej
podzóny, sopečnej oblasti v rámci Cerovej vrchoviny.
V okolí riešeného územia môžeme rozlíšiť niekoľko samostatných typov
vegetačnej pokrývky, ktorej priestorové rozmiestnenie ako aj kvalita sú ovplyvnené
predovšetkým poľnohospodárskou činnosťou. Ojedinele je možné na svahoch
Fiľakovskej brázdy a v alúviu Beliny pozorovať aj zvyšky prirodzenej vegetácie.
Rekonštruovaná prirodzená vegetácia (podľa Michalko J. a kol., 1986:
Geobotanická mapa Slovenska) je taká, ktorá by sa v študovanom území vyvinula,
ak by na krajinu nepôsobil človek. Tvorili by ju hlavne nasledujúce jednotky:







karpatské dubovo-hrabové lesy - Carici pilosae-Carpinetum, syn. QuercoCarpinetum medioeuropaeum (Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia
cordata, Acer campestre, Carex pilosa, Dentaria bulbifera, Tithymalus
amygdaloides)
dubové a cerovo-dubové lesy - Quercetum petraeae-cerris (Quercus cerris,
Quercus petraea, Quercus dalechampii, Quercus pedunculiflora, Carex
ontana, Lembotropis nigricans, Vicia cassubica, Pulmonaria mollis, Poa
angustifolia)
dubové lesy s dubom plstnatým a jaseňom mannovým - Fraxino orniQuercetum pubescentis (Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Sorbus
torminalis, Festuca pseudodalmatica, Minuartia hirsuta)
jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy) Ulmenion (Ulmus minor, Ulmus laevis, Quercus robur, Sambucus nigra,
Allium ursinum, Anemone Ranunculoides)

Reálna vegetácia je v dotknutom území (priemyselný areál) v súčasnosti oproti
prirodzenej vegetácii značne odlišná a predstavuje ju v prevažnej miere iba
synantrópna vegetácia. Celé dotknuté územie predstavuje areál bývalého podniku
Kovosmalt, takže ojedinelú vegetáciu tvoria predovšetkým synantrópne, umelo
vysadené druhy drevín a krovín (niekoľko solitérov v areáli) a sukcesne
zarastajúce neudržiavané plochy. Vzrastelšia, aj keď nepôvodná a značne
medzernatá vegetácia je pozdĺž upraveného toku Belina.
Fauna

Podľa zoogeografického členenia sladkovodného biocyklu patrí územie do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej oblasti. Podľa
zoogeografického členenia suchozemského biocyklu patrí územie do eurosibírskej
podoblasti, provincie stepí, do panónskeho úseku.
Vzhľadom na povahu dotknutého územia, faunu riešeného územia tvoria prevažne
kozmopolitné synantropné druhy viazané na biotopy ľudských sídiel. V širšom
okolí dotknutého územia sa uplatňujú zoocenózy ľudských sídiel, nelesnej
stromovej a krovinnej vegetácie, zoocenózy poľnohospodárskej pôdy a zoocenózy
lesa. Detailný prieskum fauny dotknutého územia nebol vykonaný. Z fauny sú
zastúpené predovšetkým druhovo početnejšie rady bezstavovcov Z hľadiska
vtáctva sú typickými bežné synantrópne druhy ako napr. vrabec domový, drozd
čierny, lastovička obyčajná, trasochvost biely, žltochvost domový, ale môžu sa
vyskytnúť aj vzácnejšie druhy spevavcov viazané na biotop lesa. Cicavce sú
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zastúpené hlavne druhmi ako myš domová, potkan obyčajný, jež
východoeurópsky prípadne krt obyčajný. V okolí dotknutého územia je pomerne
hojný výskyt poľovnej zveri.
Charakteristika biotopov a ich významnosť

Priamo dotknuté územie predstavuje areál bývalého výrobného podniku, takže
samotné dotknuté územie predstavuje nepôvodný, antropogénny biotop, ktorého
význam pre prirodzenú faunu a flóru je zanedbateľný. Z hľadiska posúdenia jeho
významnosti možno konštatovať, že ide o bežný, z hľadiska druhovej diverzity málo
významný biotop. V širšom okolí dotknutého územia sú zastúpené plošne menej
rozsiahle lesné biotopy reprezentované prevažne listnanými porastami a berhové
porasty pozdĺž tokov, ktoré sú faunou prednostne vyhľadávané a preto je ich
význam v porovnaní s posudzovaným areálom oveľa vyšší.
Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy

Dotknutý areál predstavuje priemyselnú zónu lokalizovanú v okrajovej časti mesta.
Plocha na ktorej sa má navrhovaná činnosť realizovať predstavuje voľné
priestranstvo bez väčšieho významu z hľadiska biologickej diverzity. Chránené,
vzácne ani ohrozené druhy a biotopy nie sú v dotknutom území evidované a
vzhľadom na charakter územia nie je výrazný predpoklad ich výskytu.
Významné migračné koridory živočíchov

Priamo dotknutým územím neprechádza žiadny migračný koridor živočíchov.
Vzhľadom na oplotenie areálu a jeho umiestnenie v blízkosti toku Belina
s medzernatým brehovým porastom (prioritne vyhľadávaná migračná cesta
živočíchov) nie je ani predpoklad, že by živočíchy pre svoju migráciu využívali
priestor priemyselného areálu.

1.7. CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Chránené územia

Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody. Na voľné plochy
areálu sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknuté územie ani
blízke okolie nie je zasiahnuté či už maloplošnými alebo veľkoplošnými prvkami
ochrany prírody a krajiny ani ich ochrannými pásmami. Hodnotené územie sa
nachádza (obce 511391) v citlivých a zraniteľných oblastiach podľa Nariadenia
vlády SR č. 617/2004 Z.z..
Natura 2000
Chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu v rámci siete Natura
2000 sa na dotknutej lokalite ani v jej blízkom okolí nevyskytujú.
Lokality zaradené do zoznamu Ramsarských lokalít na základe medzinárodného
Dohovoru o mokradiach ani maloplošné chránené územia sa v dotknutom území
ani jeho blízkom okolí nevyskytujú.
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Osobitne chránené druhy rastlín a živočíchov

Priamo dotknuté územie nie je evidované ako významná lokalita výskytu
chránených, vzácnych ani ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Chránené stromy

V dotknutom území ani jeho bezprostrednom okolí sa žiadny chránený strom
nevyskytuje.
Ochranné pásma

Predmetné územie nezasahuje do žiadneho ochranného pásma chráneného
územia.
2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA
2.1. ŠTRUKTÚRA KRAJINY A KRAJINNÝ OBRAZ

Súčasná krajinná štruktúra (druhotná krajinná štruktúra) je tvorená súborom prvkov,
ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako
umelé prvky krajiny (Ružička, Ružičková, 1973). Sú charakterizované z
fyziognomicko-formačno-ekologického hľadiska. Ich obsahovú náplň určuje funkčná
charakteristika (spôsob využitia prvkov), biotická charakteristika prvkov
(charakteristika reálnej vegetácie a biotopov), stupeň antropickej premeny (prírode
blízke prvky až umelé technické prvky) a formačná charakteristika podľa
priestorového usporiadania prvkov, resp. krajinných štruktúr (plocha, línia a bod).
V okolí dotknutého územia sa nachádzajú nasledovné funkčné typy využitia územia:
urbanizované plochy - súvislá zástavba (priemyselné podniky, obytné domy, objekty
infraštruktúry, ulice, chodníky a iné umelé povrchy), rôzne formy vegetácie a
nesúvislá zástavba (rôzne typy obytných domov, dopravné komunikácie a umelé
povrchy, ktoré sa striedajú s vegetačnými plochami – záhrady, trávniky, brehové
porasty a v menšej miere aj lesné porasty), ďalej dopravné koridory (cestné
komunikácie II.-III. triedy, obslužné komunikácie, elektrovody, produktovody,
parkoviská).
Tabuľka: Využitie územia v meste Fiľakovo
Celková výmera územia v m2
územie

Spolu

poľnohosp.
pôda

16 176
11 059 678
914
PRM Fiľakovo 2015-2023
Fiľakovo

nepoľn.
pôda
5 117 236

lesné
pozemky

vodná
plocha

v tom
zastavaná
plocha

ostatná
plocha

1 445 542

135 041

2 819 582

717 071

2.2. SCENÉRIA KRAJINY

Na formovaní krajinnej scenérie hodnoteného územia sa z prírodných prvkov
najvýraznejšie podieľa rovinatý, mierne zvlnený terén Juhoslovenskej kotliny a
svahy Cerovej vrchoviny s nesúvislými lesnými porastmi a brehová vegetácia popri
toku Beliny. Z antropogénnych prvkov sa na formovaní krajinnej scenérie najviac
podieľa sídelný útvar Fiľakovo, cestné komunikácie a typická poľnohospodárska
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krajina. V najbližšej scenérii dotknutého územia sa prejavujú aj antropogénne aj
prírodné prvky scenérie krajiny. Scenérii dominuje Fiľakovský hrad, zástavba mesta
s trasami elektrického vedenia popri cestnej komunikácii a nelesnou drevinou
vegetáciu pozdĺž cesty a potoka Belina. Scenérii samotného posudzovaného
územia dominuje priemyselný areál. V pozadí je scenéria krajiny tvorená nivou
Beliny a, vidieckou krajinou ako aj svahmi Fiľakovskej brázdy a Bučenskej
vrchoviny. Realizácia hodnoteného zámeru nebude mať vzhľadom na svoju povahu,
hmotové dispozície a umiestnenie negatívny vplyv na súčasnú scenériu krajiny.
Širšie okolie záujmového územia je možné hodnotiť ako typickú antropogénne
využívanú krajinu.
2.3. STABILITA KRAJINY

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú
štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základnými
štrukturálnymi elementmi ÚSES sú biocentrá, biokoridory, interakčné prvky a
genofondovo významné lokality. Biocentrá - predstavujú ekosystémy alebo skupiny
ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu
živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
Biokoridory - predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré spájajú
biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov
a ich spoločenstiev, na ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky.
Vychádzajúc z územnoplánovacích dokumentov mesta Fiľakovo môžeme
konštatovať, že hodnotená lokalita nezasahuje do siete prvkov a interakčných línií
štruktúry ekologickej stability. Samotné územie priemyselného areálu je ale v dotyku
s tokom Belina, ktorý plní funkciu hydrického biokoridoru.

3.
OBYVATEĽSTVO,
JEHO
AKTIVITY,
KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

INFRAŠTRUKTÚRA,

3.1. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Do konca 90-tych rokov 20. storočia mesto zaznamenalo výrazný nárast počtu
obyvateľov a to zdôvodu rozmachu veľkých podnikov na území mesta a
prudko rozvíjajúceho sa poľnohospodárstva. Po roku 1991 začína počet obyvateľov
stagnovať a má mierne klesajúcu tendenciu, čo je dôsledkom nedostatku
pracovných príležitostí po zániku, resp. transformácii uvedených hospodárskych
subjektov. Z hľadiska vývoja počtu obyvateľov v posledných dvadsiatich rokoch
možno konštatovať, že mesto Fiľakovo malo do roku 2011 mierne pozitívny rast a
od roku 2011 má klesajúci počet počet obyvateľov. K 30.6.2019 malo mesto
Fiľakovo 10582 obyvateľov, z toho 5054 mužov a 5528 žien. Vývoj počtu
obyvateľov v meste Fiľakovo dokumentuje nasledujúca tabuľka:
rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

obyvateľov

10016

10033

10019

10069

10108

10156

10245

10294

10362

10419

10383

rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

obyvateľov

10339

10351

10360

10810

10800

10785

10733

10691

10690

10654

10614
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Z hľadiska vekových kategórii bolo vo Fiľakove na konci roku 2018 obyvateľov
predproduktívnom veku (0-14) 1759, v produktívnom veku (15-64) bolo 7251 a v
poproduktívnom veku bolo 1604 obyvateľov. Z nasledujúcej tabuľky je zjavný
dlhodobý trend starnutia obyvateľstva, kedy počet obyvateľov v predproduktívnom
veku dlhodobo klesá a naopak, počet obyvateľov v poproduktívnom veku dlhodobo
stúpa. Aj napriek nepriaznivému trendu má mesto Fiľakovo stále mierne viac
obyvateľstva v predproduktívnom veku ako obyvateľov v poproduktívnom veku.
Tabuľka: Zloženie obyvateľov podľa vekových skupín
Mesto

Fiľakovo

veková skupina

1996

2000

2005

2010

2015

2018

0-14

2187

1924

1840

1867

1872

1759

15-65

7010

7221

7410

7241

7403

7251

65 a viac

1103

1076

1112

1230

1412

1604

Z hľadiska národnostného zloženia v obci dominuje obyvateľstvo maďarskej
národnosti (53,54%). Slovenskej národnosti je 28,02% a k obyvateľstvu rómskej
národnosti sa hlásilo v roku 2011 3,66% obyvateľov. Iné národnostné skupiny sú v
obci zastúpené marginálne (Česká 0,2% a Poľská 0,05%). Z hľadiska
náboženského vyznania sú v obci zastúpené hlavne rímskokatolícky veriaci
(65,51%), evanjelický veriaci (1,82%) a veriaci reformovanej cirkvy (1,62%). Bez
vyznania bolo 10,1% obyvateľov. Národnostné zloženie a vierovyznanie obyvateľov
Fiľakova podľa SODB 2011 ukazujú nasledujúce tabuľky:
Tabuľka: Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Srbská
Ruská
Iná
Nezistená
Spolu

Muži
1 450
2 706
200
1
7
3
2
1
0
10
769
5 149

Ženy
1 581
3 086
196
1
23
1
3
0
1
2
774
5 668

Spolu
3 031
5 792
396
2
30
4
5
1
1
12
1 543
10 817

Tabuľka: Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania.
Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Starokatolícka cirkev
Bratská jednota baptistov

Muži
3 253
10
5
78
70
4
2
1

Ženy
3 834
16
2
117
106
19
6
4

Spolu
7 087
26
7
195
176
23
8
5
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Náboženské vyznanie
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Kresťanské zbory
Ústredný zväz židovských náboženských obcí
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní
Bez vyznania
Iné
Nezistené
Spolu

Muži
11
0
33
0
32
1
636
13
1 000
5 149

Ženy
18
1
35
1
50
1
464
10
984
5 668

Spolu
29
1
68
1
82
2
1 100
23
1 984
10 817

Z hľadiska vzdelania vo Fiľakove prevažuje obyvateľstvo so základným vzdelaním
a obyvateľstvo bez vzdelania. Ďalej nasleduje obyvateľstvo s úplným
stredoškolským vzdelaním a učňovským vzdelaním. Vyše 1000 obyvateľov malo
vysokoškolské vzdelanie. Zloženie obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého
vzdelania (SODB 2011) ukazuje nasledujúca tabuľka:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Bez školského vzdelania
Nezistené
Úhrn

Pohlavie
muži
ženy
756
1 459
767
490
510
430
238
124
794
892
194
342
70
84
63
117
399
381
31
22
493
520
1 044
1 006
283
321
5 149
5 668

Spolu
2 215
1 257
940
362
1 686
536
154
180
780
53
1 013
2 050
604
10 817

3.2. SÍDLA

Mesto Fiľakovo je súčasťou sídelnej štruktúry okresu Lučenec, ktorá svojími
zvláštnosťami a osobitosťami s prírodnými a socioekonomickými pomermi
charakterizujúce územie okresu.
V kotlinách vznikla sieť kompaktných vidieckych sídiel, z niektorých sa postupne,
ako rástol ich význam, stali mestá – Lučenec, Poltár, Fiľakovo. V 19. a 20. storočí
sa vidiecke sídla rozšírili o sieť lazov a samôt hlavne z ekonomických dôvodov. Táto
štruktúra osídlenia má dodnes neobyčajne vysokú krajinno-estetickú hodnotu. V
hierarchizácii sídelných štruktúr mesto Fiľakovo patrí do ťažiska osídlenia
nadregionálneho až celoštátneho významu. Lučenecko-fiľakovské ťažisko tvorí
sídelná štruktúra okolo miest Lučenec a Fiľakovo, ktoré z hľadiska priestorového
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usporiadania vytvárajú jedno spoločné ťažisko osídlenia nadregionálneho až
celoštátneho významu.
Mesto Fiľakovo leží v južnej časti stredného Slovenska a v južnej časti lučenského
okresu, ktorý je súčasťou Banskobystrického kraja. Okres Lučenec je v poradí
druhým okresom s hustotou obyvateľov 95 na km2 z 13 okresov Banskobystrického
kraja.
Z hľadiska polohy v okrese leží mesto Fiľakovo v jeho južnej časti kde plní funkciu
centra a spádového mesta regiónu Novohradu. Je centrom verejného a kultúrneho
života v južnej časti Banskobystrického kraja. Zabezpečuje základnú a mestskú
vybavenosť pre obyvateľov mesta a nadmestskú vybavenosť pre obyvateľov južnej
časti okresu v oblastiach základného a stredného školstva, zdravotníctva, sociálnej
pomoci, kultúry, verejnej správy a administratívy, športu a rekreácie, dopravy,
rezortov na úrovni okresu. Poskytuje pracovné príležitosti v hospodárskej oblasti, v
oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, služieb, dopravy a pod. Leží v priestore
hlavnej sídelnej rozvojovej osi ako sídelné centrum štvrtej skupiny s komplexnou
vybavenosťou na významnej severo-južnej dopravnej osi, ktorú tvorí cesta I. triedy č
71.
História mesta

Na území dnešného Fiľakova bolo osídlenie v neolite, nachádzalo sa tu
sídlisko s kanelovanou keramikou, kostrové pohrebisko z doby sťahovania
národov. Hrad a panstvo sú známe od 13. storočia (prvá zmienka je z roku 1242),
má kráľovský pôvod. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Filek (1246),
Fylek (1262), Filakowo (1786), Filekow (1808), maďarsky Fülek. Dnešné
pomenovanie Fiľakovo je od roku 1920. V rokoch 1311-1321 hrad vlastnil Matúš
Čák, od roku 1438 ho mali v zálohu a od konca 16. storočia v majetku rôzne
magnátske rody (Bebekovci, Perényiovci a i., naposledy Koháryovci, Coburgovci).
Významnú úlohu mal v 16.-17. storočí za tureckých vojen. V roku 1554 ho dobyli
Turci a až do 1593 bol sídlom fiľakovského sandžaku, pod ktorého správu patrila
značná časť južného Slovenska. Zničený bol v roku 1682 po dobytí Thökölym.
Fiľakovské podhradie sa ako osada s mýtom spomína od roku 1255, ale vyvinulo sa
zo staršieho osídlenia. Mestečkom sa stalo v roku 1423, jeho starší erb pozostával
zo strieborného štítu, v ktorom zo zeleného kopca vyrastala zelená palma, mladší
erb z červeného štítu, v ktorom bola na zelenom kopci zlatá koruna a v nej vyrastal
strieborný dvojramenný krížukončený zelenou korunou palmy. Okolo roku 1470 sa
tu osadili františkáni. V roku 1828 malo 236 domov a 1616 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, chovom dobytka, od 19. storočia aj
pestovaním tabaku. Najmä od 18. storočia pozorovať rozmach remesiel. Od roku
1897 bola v prevádzke tehelňa, od roku 1908 smaltovňa. Pred rokom 1918 tu boli
veľkostatky Coburga, Stephaniho a Cebriána. Za I. ČSR sa stalo jedným z centier
revolučného robotníckeho hnutia vedeného KSČ.V rokoch 1938-1944 bolo Fiľakovo
pripojené k Maďarsku. Oslobodené bolo 31.12.1944 Sovietskou armádou. Po roku
1945 nastal všeobecný rozvoj mesta. Bola zmodernizovaná výroba v smaltovni
(Kovosmalt), vybudovali sa ďalšie podniky a prevádzky, nové byty, doprava, služby,
soc. a kultúrne zariadenia. V 50-tych rokoch bolo Fiľakovo okresným mestom.

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

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

30

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo - ZÁMER

Kultúrne a historické pamiatky a pamätihodnosti

Kultúrne a historické pamiatky a pamätihodnosti sa v dotknutom území
nenachádzajú. V meste sa nachádza viacero pamiatok, tie však nemajú nijakú
väzbu na priestor riešeného záujmového územia:














NKP Fiľakovský hrad
NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor
Kaštieľ Berchtoldovcov
Kaštieľ Cebriánovcov
Koháryho kúria
Budova Mestského úradu
Vigadó
Mestský park
Námestie padlých hrdinov
Mauzóleum rodiny Stephani
Socha Svätej Anny
Socha Svätého Urbana
Židovský cintorín
Priemysel a poľnohospodárstvo

Priemyselná štruktúra Fiľakova bola v minulosti zameraná hlavne na povrchovú
úpravu kovov (bývalý Kovosmalt). V súčasnosti je priemysel rozmanitý a rozdelený
na špecializované výrobné spoločnosti so zameraním na výrobu hlbokoťažných
nástrojov, opracovanie kovov, výrobu jednoúčelových zariadení a kovových
konštrukcií, výrobu varičov pre obytné vozy, elektrické a elektronické kontrolné a
ovládacie panely, odsávače, grily a kovové súčiastky. Okrem strojárenského
priemyslu sa v meste tiež nachádzajú prevádzky nábytkárskeho, stavebného
a potravinárskeho priemyslu.
Poľnohospodárska výroba je na území mesta zastúpená poľnohospodárskymi
družstvami Filagro, Agro Rátka, Agrodružstvo Rapovce alebo Farma Lipovec.
Poľnohospodárska výroba sa zameriava na živočíšnu výrobu – chov ošípaných,
hovädzieho dobytka, oviec a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov, lúk a
pasienkov. V okrese sa dopestujú takmer všetky plodiny vrátane teplomilnejších,
teda cukrová repa, pšenica, raž, zelenina, tabak, vinič, lucerna, kukurica.
Lesné hospodárstvo je na riešenom území zastúpené Lesmi SR š.p. a Urbárskym a
lesným pozemkovým spoločenstvom Fiľakovo. Výmera lesných plôch je vo Fiľakove
168,8 ha (10,2%), pričom hospodárske lesy tvoria 89,5 %, ochranné lesy 6,4% a
lesy osobitného určenia 4,1% z lesného pozemkového fondu.

3.3. INFRAŠTRUKTÚRA
Doprava

Základ dopravnéhosystému mesta tvorí cesta II/571 Fiľakovo - Jesenské a cesta
II/57112 Fiľakovo -Biskupice. Dopravný kríž týchto ciest je doplnený radiálami
ciest III/5711 Fiľakovo -Rátka a III/5714 Fiľakovo - Buzitka. Základnú dopravnú
sieť doplňuje západný obchvat cesty I/71 Lučenec - Fiľakovo - Radzovce Šiatorská Bukovinka - hranica s MR. Mesto Fiľakovo je napojené na cestu I/71
na severozápadnej strane cestou II/571 Fiľakovo – Abovce úrovňovou
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križovatkou, na západnej strane cestou III/57111 Fiľakovo – Rátka, na južnej
strane z obce Biskupice cestou III/57112 a na severovýchodnej strane cestou
III/57114.
Poloha riešeného územia z hľadiska cestnej dopravy je dobrá. Lokalita leží na
severnom okraji mesta, pri Šávoľskej ceste II/2670. Cez mesto je dopravne
napojená na cesty vyššej triedy (I/71).
Železničnú dopravu v riešenom území reprezentuje železničný uzol - železničná
stanica II.triedy, ktorou prechádza železničná trať Zvolen - Fiľakovo - Plešivec, časť
južného hlavného ťahu a železničná trať regionálneho významu Fiľakovo - hranica s
MR. Železničná trať prechádza západne od posudzovaného areálu.
Technická infraštruktúra

Zásobovanie pitnou vodou
Mesto je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu. Zdrojom pitnej vody je
fiľakovská vetva skupinového vodovodu Hriňová – Lučenec – Fiľakovo DN500,
ktorá je ukončená vo vodojeme Fiľakovo s objemom 2 x 400 m 3. Z vodojemu je do
riešeného územia privedená pitná voda zásobným potrubím DN 300 do rozvodnej
siete mesta. Na jestvujúcu vodovodnú sieť je napojených 96,5% obyvateľstva t.j. 10
312 osôb s počtom vodovodných prípojok 1 270.
Zásobovanie elektrickou energiou
Odber elektrickej energie v meste je zabezpečovaný prenosom po 22 kV vedení č.
358, ktoré s vedením č. 467 tvorí okružné vedenia pre zásobovanie mesta z dvoch
strán. Centrálna časť mesta je zásobovaná cez vonkajšie odbočky z okružného
vedenia, ktoré prechádzajú do zakáblovaného 22 kV rozvodu mesta s ukončením v
trafostaniciach. Trafostanice sú umiestnené v južnej časti na hranici mesta a v
centrálnej časti pod hradným vrchom, z trafostaníc vychádzajú NN vzdušné vedenia
po uliciach k jednotlivým odberným miestam.
Zásobovanie plynom
Mesto je celoplošne plynofikované, čo znamená približne 99% katastrálneho
územia. Zásobovanie mesta zemným plynom naftovým sa vykonáva z regulačnej
stanice VTL/STL Q=3000 m3.h-1 , umiestnenej v lokalite Červený vrch a z regulačnej
stanice VTL/STL 3000 umiestnenej na rozhraní katastrálnych území Fiľakova a
Biskupíc. Strednotlakový distribučný rozvod plynu v meste má v uličnej sieti mesta
umiestnené hlavné zásobovacie plynovody a prepojovacie plynovody.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
V meste je vybudovaná verejná kanalizácia a ČOV, ktorá je v správe
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Splašky sú odvádzané jednotnou
kanalizáciou, základom kanalizačnej siete je kmeňová stoka, ktorá ústí do mestskej
ČOV. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd je v súčasnosti vyhovujúce.
Služby a cestovný ruch

Vybavenosť územia je na úrovni významu a veľkosti mesta Fiľakovo. V meste je
dostupná väčšina bežných služieb pre obyvateľstvo. Služby, ktoré nie sú zastúpené
priamo vo Fiľakove sú dostupné v okresnom meste Lučenec (12 km) alebo
v Krajskom meste Banská Bystrica (89 km)
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Mesto Fiľakovo je centrom Novohrad- Nógrád geoparku na území SR. Samotné
mesto, ale aj celé územie Novohrad – Nógrád geoparku disponujú významnými
geologickými, prírodnými, kultúrno – historickými hodnotami (CHKO Cerová
vrchovina, hrady, kostoly, kaplnky, kláštor, múzeum, kaštiele, kúrie, ďalšie historické
budovy, mestský park so zástupcami vzácnych drevín, archeologické lokality), ktoré
stoja v centre pozornosti a sú využiteľné v cestovnom ruchu. Mesto Fiľakovo je
prirodzeným centrom nielen v oblasti správy a samosprávy, ale vďaka danostiam,
možnostiam a potenciálu by sa malo stať aj turistickým centrom regiónu.
Mesto má bohaté skúsenosti zo spolupráce v oblasti turizmu na domácej aj
medzinárodnej úrovni a tiež skúsenosti pri využívaní vlastného potenciálu v oblasti
turizmu. Služby v oblasti cestovného ruchu sú sústredené okolo Fiľakovského hradu
v centre mesta. Najväčším lákadlom pre turistov je samotný hrad. V meste nie je
dostatok zariadení cestovného ruchu (penzióny, hotely, reštaurácie a pod.).
4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE
ZDRAVIA
4.1. ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

Znečistenie ovzdušia predstavuje jedno z najvýznamnejších environmentálnych
rizík – najmä z toho dôvodu, že sa vyskytuje predovšetkým v urbanizovaných husto
zaľudnených oblastiach. Znečistenie má synergický efekt, prejavujúci sa
acidifikáciou - zvýšením kyslosti prostredia (so sprievodnými kyslými dažďami a
poškodzovaním lesných porastov a kontamináciou pôdy) a nepriaznivými
zdravotnými následkami pre obyvateľov žijúcich v postihnutých oblastiach.
Najvýznamnejšími znečisťujúcimi látkami, ktoré sa sledujú v rámci Národného
emisného informačného systému NEIS sú tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry, oxidy
dusíka, oxid uhoľnatý, organické látky (celkový organický uhlík), benzén, kadmium,
olovo, zinok, fluór, sírovodík, amoniak, chlór a iné.
Tab.: Emisie zo stacionárnych zdrojov v okrese Lučenec (v tonách za rok) Zdroj: NEIS, www.air.sk
Emisie 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
TZL
17,286
14,615 15,684
14,561
14,108
14,657
15,870
SO2
9,076
12,191 12,123
12,697
12,908
12,385
10,832
NOx
17,286
14,615 39,745
39,313
37,770
37,938
43,664
CO
31,471
31,538 28,845
32,753
43,665
37,773
39,507
TOC
106,202
134,027 126,003
115,559
105,989
98,547
89,752

2010
16,779
2,945
52,779
47,975
82,187

Okres Lučenec, patrí v rámci SR z hľadiska znečistenia ovzdušia k najmenej
zaťaženým územiam. Vďaka priaznivým orografickým a klimatickým podmienkam je
územie prevetrávané, čím dochádza k rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok.
Kvalita ovzdušia Lučeneckého okresu je okrem diaľkového prenosu znečisťujúcich
látok ovplyvňovaná najmä emisiami z veľkých priemyselných zdrojov
nachádzajúcich sa na území kraja.
Mesto Fiľakovo sa nachádza mimo oblastí Slovenska s najväčším znečistením
ovzdušia. Emisná a imisná situácia hlavných znečisťujúcich látok nie je na území
mesta monitorovaná. V rámci emisnej situácie sa predpokladá znižovanie množstva
hlavných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov na základe zastavenia
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výroby v bývalom závode Kovosmalt a zmenou palivovej základne v stacionárnych
(lokálnych zdrojoch s výkonom menším ako 0,2 MW).
Významným zdrojom emisií a tým aj znečistenia ovzdušia sú mobilné zdroje – a to
predovšetkým automobilová doprava, produkujúca škodliviny z prevádzky
spaľovacích motorov - CO, NOx, prchavé uhľovodíky (VOC), zlúčeniny olova.
Znečistenie ovzdušia ako jeden z bezprostredných dopadov automobilovej dopravy
na okolie vzniká hlavne prevádzkou motorov pohybujúcich sa vozidiel, ale aj
vírením čiastočiek prachu usadených na komunikácii a jej okolí a tiež
opotrebovaním jednotlivých častí vozidla. V rámci imisnej situácie sa v meste
Fiľakovo nepredpokladá prekročenie krátkodobého imisného limitu.
Zdroje znečistenia ovzdušia - na znečisťovaní ovzdušia stacionárnymi zdrojmi sa
podieľajú predovšetkým energetické zdroje väčších priemyselných podnikov (oxidy
síry, dusíka, popolček, sadze, CO2, amoniak), centrálne tepelné zdroje sídlisk,
blokové kotolne a domáce kúreniská na tuhé palivo (emisie SO 2, NOx), prašnosť.
Štruktúra zdrojov znečistenia sa v uplynulom období čiastočne zmenila. Donedávna
boli hlavnými zdrojmi znečistenia v meste najmä energetické zdroje väčších
priemyselných podnikov a centrálne tepelné zdroje sídlisk, v súčasnosti ubúda
rozsah znečistenia energetikou (plynofikácia kotolní, diverzifikácia tepelných
zdrojov) a pribúdajú zdroje znečistenia zo špeciálnej výroby.
V dôsledku celoplošnej plynofikácie ako kladný jav môžeme konštatovať zlepšenie
čistoty ovzdušia v meste, čo je výsledkom využívania zemného plynu ako
vykurovacieho média bytového fondu, výrobných prevádzok a objektov organizácii
sídliacich na území mesta.
4.2. ZNEČISTENIE VÔD

V širšom území sa nachádza viacero priemyselných a poľnohospodárskych
prevádzok, ktoré spolu s mestskými a vidieckymi aglomeráciami sa výraznou
mierou podieľajú na zhoršovaní kvality povrchových vôd. Systematicky sa
sledovanie kvality vody realizuje na vodnom toku Ipeľ.
Kvalita povrchových vôd na území Slovenska je dlhodobo nepriaznivá. V niektorých
ukazovateľoch sa od roku 1990 síce zlepšuje (čo je dôsledkom najmä podstatného
zlepšenia technológií, zvýšenia podielu čistenia odpadových vôd, ale aj poklesom
výroby), napriek tomu na množstve vodných tokov pretrvávajú problémy najmä v
prípade kvality biologických a mikrobiologických ukazovateľov a základných
chemických a fyzikálnych ukazovateľov. Toto konštatovanie platí aj pre rieku Ipeľ a
jej prítoky.
Priamy vplyv na kvalitu vôd má vypúšťanie odpadových vôd do vodných tokov.
Pôvodcami odpadových vôd sú najmä priemysel a komunálna sféra (kanalizačné
systémy miest a obcí). Nedostatočným čistením sa do povrchových vôd dostávajú
vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok a látok podporujúcich rozvoj rias a
planktónu, čoho dôsledkom je celkové zhoršenie kvality vody v tokoch a stojatých
vodách (eutrofizácia).
Prednostným zdrojom pitnej vody v SR sú podzemné vodné zdroje. Ohrozenie
podzemných vôd v otázkach množstva i kvality sa môže nepriaznivo prejaviť v
obmedzenej dostupnosti vody vhodnej na pitné účely, náročnejšou a finančne
nákladnejšou úpravu surovej vody a zvýšeným zdravotným rizikom pre
obyvateľstvo. Preto ochrana vodných zdrojov a ich racionálne využívanie je dôležité
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pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Využívanie územia na poľnohospodárske a
urbanizačné účely vedie k častým zvýšeným obsahom oxidovaných a redukovaných
foriem dusíka, síranov a chloridov vo vodách. Kvalitu väčšiny podzemných vôd
v okrese Lučenec možno charakterizovať ako bezproblémovú, nakoľko jednoduchá
jednostupňová technologická úprava umožňuje jej použitie ako pitnej vody.
Zdroje znečistenia podzemných vôd v okolí dotknutého územia predstavuje hlavne
absencia kompletne vybudovanej kanalizačnej siete s odvedením do ČOV,
prípadne jej netesnosti. Riziko tiež predstavuje plošná aplikácia agrochemikálii v
poľnohospodárstve, ktorej používanie je však v posledných rokoch sledované
a vyhodnocované, takže ku kontaminácii podzemných vôd z poľnohospodárstva
dochádza iba v obmedzenej miere. Podzemné vody dotknutého územia sú celkovo
hodnotené ako nízko až stredne znečistené vody. Južne od Lučenca je však na
viacerých miestach preukázané antropogénne znečistenie podzemných vôd, hlavne
v podzemných vodách dotovaných tokom Ipľa.
Kvalita podzemnej vody v riečnych náplavoch Ipľa bola ovplyvňovaná oxidačnoredukčnými podmienkami prostredia a antropogénnou činnosťou v tejto oblasti, s
čím súvisela zvýšená koncentrácia Fe, Mn, HN4+, H2S a ChSKMn. Podobne boli
zaznamenané aj zvýšené koncentrácie NELUV. Tak ako v predchádzajúcich
rokoch, znížila sa koncentrácia dusičnanov a síranov (vplyv poľnohospodárstva). Z
ťažkých kovov boli lokálne namerané zvýšené koncentrácie Al, Ni (Boľkovce) a As
(Fiľakovo). Z polyaromatických uhľovodíkov bola zistená prítomnosť fluoranténu v
objekte Fiľakovo.
4.3. ZNEČISTENIE HORNINOVÉHO PROSTREDIA A PÔD

Súčasná kvalita pôdneho fondu na Slovensku je odrazom situácie v
poľnohospodárstve, ale aj priemysle a doprave. Po neúmerne silnom tlaku na
produkčnú funkciu pôdy najmä v 70. a 80. rokoch sprevádzanom fyzickou
deštrukciou pôd, nadmernou chemizáciou a acidifikáciou pôd (synergické
pôsobenie poľnohospodárstva a priemyslu) nastalo po roku 1990 relatívne
zlepšenie situácie. Výmera znečistených pôd na Slovensku je síce relatívne stála,
avšak nepriaznivé produkčné vlastnosti časti poľnohospodárskych pôd pretrvávajú
(znižovanie zásob humusu a obsahu živín, mierne okysľovanie pôd, zhoršovanie
fyzikálnych vlastností).
S intenzívnym využívaním pôdy a snahou o zvyšovanie jej produkčnosti súvisí aj
používanie hnojív a chemických prípravkov. Spolu s koncentrovanou živočíšnou
výrobou spôsobovali kontamináciu poľnohospodárskych pôd najmä v 70-tych a 80tych rokoch minulého storočia. V uplynulých 20 rokoch významne klesla spotreba
hnojív, chemických prípravkov a stavy hospodárskych zvierat, čo je podmienkou
zníženia zaťaženia pôd cudzorodými látkami.
Okres Lučenec sa z hľadiska kontaminácie pôd nachádza v území s nízkym
obsahom rizikových látok, ktoré sú sledované v celoštátnom monitoringu pôd
(VÚPOP Bratislava). Obsah väčšiny rizikových látok – Cd, Pb, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn –
je hlboko pod hygienickými limitmi. Zo znečisťujúcich látok sledovaných v
monitoringu pôd je obsah sumy polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU)
hlboko pod hygienickým limitom. Podobne aj obsah ostatných polutantov zo skupiny
chlórovaných uhľovodíkov (PCB, HCH, DDT atď.) a ropného znečistenia (NEL) v
plošne významnejšej miere nebol zaznamenaný.
Najvýznamnejšou formou fyzikálnej deštrukcie pôdy na území SR je erózia pôdy.
Vodná erózia je viazaná najmä na poľnohospodársky pôdny fond – v oblasti
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Fiľakova sú to intenzívne využívané pahorkatinné a podhorské polohy so strmšími
svahmi využívanými ako orná pôda. Prvotným faktorom je nesprávne využívanie
pôdneho fondu (absencia protieróznych opatrení, nevhodná štruktúra plodín), avšak
náchylnosť na eróziu zvyšujú aj nepriaznivé fyzikálne vlastnosti pôdy, pôdna
štruktúra a malý obsah humusu. V uplynulých 50 rokoch ubudlo v pahorkatinných
oblastiach Slovenska na strmších svahoch odhadom 20-30 cm pôdy, čo je
dôsledkom najmä nesprávneho spôsobu hospodárenia a výberu plodín.
Zhutnenie pôd je plošne relatívne rozšírenou degradáciou pôd. Prejavuje sa
prakticky vo všetkých poľnohospodársky intenzívne využívaných oblastiach nížin a
kotlín a je dôsledkom utlačenia podpovrchovej vrstvy pôdy dlhodobým používaním
ťažkých mechanizmov.
4.4. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

Priamo v posudzovanom území nie je evidovaná žiadna environmentálna záťaž.
Severne od posudzovaného areálu je lokalizovaná environmentálna záťaž LC (001)
/ Fiľakovo - NAFTEX - časť bývalého Kovosmaltu. Ide o EZ evidovanú pod číslom
SK/EZ/LC/366 v kategórii A – Pravdepodobná environmentálna záťaž.
Južne od posudzovaného územia sa nachádza environmentálna záťaž LC (1883) /
Fiľakovo - Rušňové depo, Cargo a.s. evidovaná v registri EZ pod číslom
SK/EZ/LC/1883 ako B – Potvrdená environmentálna záťaž.
4.5. ZAŤAŽENIE ÚZEMIA HLUKOM

Hlukové zaťaženie prostredia je fenoménom, ktorý je sprievodným javom mnohých
aktivít človeka. Je produkovaný najmä v priemyselných prevádzkach, doprave, v
energetickom a ťažobnom priemysle. Z regionálneho hľadiska je najvýznamnejším
zdrojom hluku doprava, najmä cestná a železničná. Zvýšená hladina hluku
v dotknutom území je dokumentovaná najmä pozdĺž cesty I/71. Ďalšie zdroje hluku
sú bodové zdroje, emitované z prevádzok a výrobných zariadení. Tieto však v
prevažnej miere nie sú emitované do širšieho okolia a vnímané sú len v najbližšom
okolí samotného zdroja.
4.6. POŠKODENIE VEGETÁCIE

Súvislé plochy porastov a ostatné jednotlivé stromy alebo skupiny stromov sa
vyskytujú v rámci sprievodnej vegetácie komunikácií, ovocných záhrad, brehových
porastov tokov. Na týchto porastoch, najmä v blízkosti ciest, je možné pozorovať
mechanické poškodenia, fyziologické oslabenie zdravotného stavu stromov
v dôsledku extrémnych teplôt, sucha, tzv. kyslých dažďov ako výsledku vymývania
najmä zložky SO2 z ovzdušia zrážkovou činnosťou. Dôsledkom je presýchanie
korún, redukcia asimilačného aparátu, tracheomykózy, následne abiotické vplyvy na
poškodenie (lámanie vetiev a korún snehom, vetrom, námrazou).
4.7. SÚČASNÝ ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvňovaný rôznymi faktormi. Medzi hlavné faktory
patrí kvalita životného prostredia, ekonomická a sociálna situácia, životný štýl,
úroveň zdravotníckej starostlivosti a výživové návyky. Vplyv životného prostredia na
zdravotný stav obyvateľstva sa odhaduje na 15 – 20%. Určenie podielu
kontaminácie životného prostredia na vývoj zdravotného stavu však nie je
jednoduché. Pohoda a kvalita života sú atribúty života človeka, spojené s
objektívnymi javmi vonkajšieho prostredia ľudí a zároveň aj so subjektívnymi javmi
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ich „vnútorného prostredia“, charakterizovaného ich zdravotným stavom a
psychikou.
Základným ukazovateľom životných podmienok je stredná dĺžka života. Stredná
dĺžka života pri narodení (nádej na dožitie), má stúpajúci trend u obidvoch pohlaví a
dosiahla v roku 2018 u mužov hodnotu 73,71 a u žien 80,35 roka. Z dlhodobého
hľadiska má stredná dĺžka života pri narodení pozitívny vývojový trend, avšak v roku
2018 sa hodnoty strednej dĺžky života pri narodení u mužov oproti roku 2017 mierne
znížili (73,75 v toku 2017), zatiaľ čo u žien došlo k miernemu nárastu (80,34 v roku
2017) avšak nedosiahol hodnotu z roku 2016 (80,41). Vo všeobecnosti sa uvádza,
že prostredie je determinantom zdravia, z ktorého najznámejšiu skupinu tvoria
determinanty demografické a biologické (vek, pohlavie, národnosť a iné), socio –
ekonomické (životný štýl, vzdelanie, zamestnanie, sociálne kontakty a iné),
prostredie (životné a pracovné) a zdravotníctvo.
Zdravotný stav obyvateľstva je v rámci základného štatistického sledovania
ochorení v SR sledovaný na úrovni okresov. Dotknuté územie patrí do okresu
Lučenec a nasledujúca tabuľka dokumentuje úmrtnosť obyvateľov okresu podľa
pohlavia a príčin smrti:
Tab.: Zomrelí v okrese Lučenec v roku 2018 podľa pohlavia a príčin smrti.
Číslo MKCH
Príčina smrti
Muži
I. kapitola
Infekčné a parazitárne choroby
11
II. kapitola
Nádory
105
III. kapitola
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a imunitny
0
IV. kapitola
Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny
látok
2
V. kapitola
Duševné poruchy a poruchy správania
VI. kapitola
Choroby nervového systému
7
IX. kapitola
Choroby obehovej sústavy
187
X. kapitola
Choroby dýchacej sústavy
25
XI. kapitola
Choroby tráviacej sústavy
32
XII. kapitola
Choroby kože a podkožného tkaniva
0
XIII. kapitola
Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
0
XIV. kapitola
Choroby močovej a pohlavnej sústavy
7
XV. kapitola
Ťarchavosť, pôrod a popôrodie
0
XVI. kapitola
Daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
0
XVII. kapitola
Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie
XVIII. kapitola

Subjektívne a objektívne príznaky, abnor. klinické a laborat.
nálezy nezatriedené inde

XIX. kapitola

Poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin

XX. kapitola

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Ženy
9
102
0

Spolu
20
207
0

5

7

2
248
23
22
0

9
435
48
54
0

0
11
0
0

0
18
0
0

1

0

1

6
0

2
0

8
0

14

10

24

V okrese Lučenec rovnako u mužov ako aj u žien prevládajú choroby obehovej
sústavy a z nich najpočetnejšiu skupinu u oboch pohlaví tvorí chronická ischemická
choroba srdca. Druhú najpočetnejšiu skupinu príčin úmrtia tvoria u oboch pohlaví
nádorové ochorenia. Ďalšími významnými príčinami smrti u oboch pohlaví sú
choroby dýchacej a choroby tráviacej sústavy.
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH
ZMIERNENIE
1. POŽIADAVKY NA VSTUPY
1.1. ZÁBER PÔDY

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Banskobystrickom samosprávnom kraji,
okrese Lučenec, obci Fiľakovo, v katastrálnom území Fiľakovo.
Navrhovaná činnosť sa nachádza v zastavanom území mesta Fiľakovo, okres
Lučenec. Plocha riešeného územia sa nachádza na parcelách: KN-C 3546/19,
3546/63, 3546/116, 3546/117, 3546/149, 3546/384, 3546/385, 3546/458, 3546/471,
3620/1 (=KN-E 760/5), 3788/1 (= KN-E 2331), 3794/1 (= KN-E 2341) a 3882/2 (=
KN-E 1414) v k. ú. Fiľakovo. Prevažná väčšina predmetných parciel je vo
vlastníctve navrhovateľa a sú zapísané na LV 2272, nachádzajú sa v zastavanom
území obce a sú prevažne charakterizované ako Zastavané plochy a nádvoria
okrem parcely 3620/1 (=KN-E 760/5) ktorá je charakterizovaná ako trvalý trávny
porast kde bude bod napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ktorý určila
StVPS a parcely 3882/2 (=KN-E 1414) charakterizovanej ako vodný tok Belina kam
sa budú vypúšťať odpadové vody z navrhovanej ČOV a v samotnom koryte potoka
bude umiestnený výpustný objekt kanalizácie. Parcela 3546/471 charakterizovaná
ako Zastavané plochy a nádvoria je vo vlastníctve spoločnosti Zóna, s.r.o. a bude
cez ňu vedené kanalizačné potrubie z ČOV do výpustného objektu, ktorý bude
umiestnený v koryte vodného toku Belina. K územnému konaniu bude mať Mesto
Fiľakovo súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby od predmetnej spoločnosti.
Na ploche navrhovanej činnosti sa nenachádzajú dreviny, ktoré by tvorili prekážku
vo výstavbe.
Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť
dopravných trás a je napojený na miestnu obslužnú dopravnú komunikáciu,
Šavoľská cesta jestvujúcimi spevnenými plochami. Realizácia navrhovanej činnosti
v predmetnej lokalite neobmedzuje žiadnu z jestvujúcich prevádzok v okolí.
Vzhľadom k polohe a charakteru dotknutej lokality nedochádza realizáciou zámeru k
záberu poľnohospodárskej pôdy (PP), záber lesnej pôdy (LP) sa taktiež
nepredpokladá.
1.2. ZDROJE A SPOTREBA VODY
Potreba vody počas výstavby

Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie, údaje o dodávateľskom
zabezpečení, resp. subdodávateľoch, vyplývajúcich z navrhovaného členenia
stavby budú spotreby vody spresnené po ukončení výberového konania, resp. v
ďalšom stupni projektovej prípravy. Voda pre stavebné a hygienické účely bude
z prípojky stavby. Pitnú vodu pre svojich pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ stavby z
obchodnej siete.
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Potreba vody počas prevádzky

Potreba vody na sociálne účely
Stavebný objekt „SO.08 - Vodovodná prípojka + areálový vodovod“ rieši pripojenie
novonavrhovaných objektov v areáli BROWN FIELD Fiľakovo na jestvujúci verejný
vodovodný rad, ktorý je zrealizovaný z PVC potrubia D160. Verejný vodovod je
zrealizovaný na ul. Šavoľskej v zeleni. Na novonavrhovanej vodovodnej prípojke
bude zriadené samostatné meranie spotreby studenej vody pre novonavrhovaný
areál. Vodomerná šachta bude zriadená na pozemku investora cca. 18,0 m od bodu
napojenia.
Výpočet potreby studenej pitnej vody
Výpočet spotreby studenej vody podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 684/2006 zo 14. novembra 2006:
 počet zamestnaných osôb
 potreba vody pre zamestnanca a deň
 denná potreba vody

50 + 50 rezerva
120 l.deň-1 pracovná doba 8 hod
Qp = 100*120/8/3600 = 12000 l.deň-1
= 0,417 l.s-1

 maximálna denná spotreba vody
 maximálna hodinová spotreba vody
 ročná spotreba vody

l.s-1

Qm= 0,583
Qh = 1,050 l.s-1
Qr = 12,00*256 = 3072,00 m3/rok

Na základe požiadaviek požiarnej ochrany vzhľadom na funkciu novonavrhovaných
objektov bude k objektom zrealizovaná vodovodná prípojka z HDPE potrubia
DN150. Táto prípojka bude napojená na jestvujúci verejný vodovod DN150
zrealizovaný na Šavoľskej ceste. Napojenie je navrhované pomocou vloženého Tkusa DN150/150. Za navrtávacím pásom bude osadené šúpatko DN150 so zemnou
súpravou a poklopom. Na pozemku investora bude zrealizovaná novonavrhovaná
vodomerná šachta s fakturačným meraním pre celý novonavrhovaný areál.
Vzhľadom na veľkosť areálu a jeho využitie je navrhované následné zookruhovanie
areálového vodovodu. Areálový vodovod je navrhovaný z HDPE potrubia
D160x1406mm PN16 (SDR 11) v celej trase. Na základe požiadavky PO budú na
novonavrhovanom vodovode nainštalované nadzemné hydranty NH - DN100 o
celkovom počte 4ks. Hydranty budú osadené tak aby ich vzájomná vzdialenosť bola
max. 160m a boli osadené min. 5,0m a max. 80,0m od novonavrhovaných objektov.
Na novonavrhovaný vodovod bude napojená novonavrhované areálové vodovodné
prípojky 2xHDPE D63 a 2xHDPE D32. Tieto prípojky budú využívané pre napojenie
vnútorných rozvodov v novonavrhovaných a rekonštruovaných objektoch.
 Celková dĺžka novonavrhovanej vodovodnej prípojky bude cca. 18,0m
 Celková dĺžka novonavrhovaného areálového vodovodu bude cca. 285,0m
 Celková dĺžka novonavrhovaných areálových vodovodných prípojok bude
cca. 150,0m
Potreba technologickej vody
S potrebou technologickej vody sa v tomto štádiu PD neuvažuje.
Potreba požiarnej vody
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Potreba vody na hasenie požiarov podľa STN 92 0400 čl.4.1 sa presne určí v
ďalšom stupni PD pre jednotlivé požiarne úseky stavieb. Za rozhodujúci sa
považuje pú stavby s najväčšou potrebou vody na hasenie požiarov.
Predpokladaná potreba vody na hasenie požiarov pre výrobné stavby s plochou pú
500<S<1000m2 je Q = 18,0 l/s, najmenšia požadovaná dimenzia vodovodného
potrubia je DN 125 mm alebo najmenší objem nádrže na hasenie požiarov je 35 m3.
Predpokladaná potreba vody na hasenie požiarov pre nevýrobné stavby s plochou
pú 120<S<1000m2 je Q = 12,0 l/s, najmenšia požadovaná dimenzia vodovodného
potrubia je DN 100 mm alebo najmenší objem nádrže na hasenie požiarov je 22 m3.
Zdrojom vody na hasenie požiarov bude v zmysle vyhlášky MV SR č.699/2004 §7
ods.2) navrhovaná vodovodná prípojka LT DN 150 s navrhovanými 4 ks
nadzemnými hydrantmi, ktoré sú situované vo vzdialenosti 5,0 až 8,0m od
riešených objektov mimo požiarne nebezpečného priestoru. Pozri situáciu PBS.
Hadicové zariadenie v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 §10 ods. 2c) je nutné
zriadiť v SO B+C a SO A, nakoľko je predpoklad, že súčin ich plôch a priemerného
požiarneho zaťaženia bude viac ako 10000. V ďalšom stupni PD sa v týchto
objektoch navrhnú podľa STN 92 0400 čl.5.5.2 hadicové navijáky s tvarovo stálou
hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice 10mm s
min. prietokom Q=59 l/min pri tlaku 0,2 MPa.
Rozmiestnenie HZ sa určí v ďalšom stupni PD tak, aby v každom mieste požiarnom
úseku bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody a najodľahlejšie miesto
požiarneho úseku môže byť od HZ vzdialené najviac 30m pre hadicové navijaky.
1.3. SUROVINOVÉ ZABEZPEČENIE
Počas výstavby

Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie údaje o dodávateľskom
zabezpečení resp. subdodávateľoch, vyplývajúcich z navrhovaného členenia stavby
bude surovinové zabezpečenie stavby spresnené po ukončení výberového konania
resp. v ďalšom stupni projektovej prípravy. Surovinové zabezpečenie stavby
predstavujú stavebné materiály potrebné na výstavbu chodníkov a infraštruktúry
(kamenná drvina, obrubníky, dlažba, inštalačný materiál, mobiliár, osivo a pod.).
Počas prevádzky

Špecifikácia a množstvo vstupných surovín pre prevádzku technológií
navrhovaného zámeru je daná špecifickými operáciami v jednotlivých prevádzkach
Brown Field Fiľakovo.
V skladovej hale budú skladované na voľných plochách suroviny/materiály, ktoré
budú v množstvách a baleniach požadovaných odberateľmi, čo v tejto fáze projektu
nie je možné spoľahlivo predikovať.
Výrobný program areálu bude zameraný na ľahkú strojársku a elektrotechnickú
výrobu - vývoj a výrobu pre strojárenský priemysel a pre logistický priemysel - pre
účely skladovania a distribúcie materiálu, výrobkov a tovarov. Vstupný
materiál, hotové výrobky ako aj skladovaný tovar budú uložené v regálových
systémoch a na paletách. Skladovanie surovín a hotových výrobkov bude riešené u
každého nájomcu samostatne. Skladovanie nebezpečných materiálov bude v 2pláštových nádržiach opatrených havarijnou nádržou pri stáčaní materiálov.
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Celkovo ide o ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu - vývoj a výrobu pre
strojárenský priemysel a pre logistický priemysel, ktorej náplň a špecifikum záleží na
jednotlivých prenajímateľoch, ktorí si jednotlivé časti haly prenajímajú.
Predbežné ročné množstvá vstupných materiálov:
 oceľ:
cca 7000 t/rok
 surové oceľové disky:
cca 600 t/rok
 kalená kúpeľová soľ:
cca 8900 kg/rok
 otryskávacie guličky:
cca 12 t/rok
 antikorózny materiál:
cca 12000 l/rok
 mazivo na spracovanie kovov:
cca 7000 l / rok
 leštidlo:
cca 7500 kg/rok
 čistiaci koncentrát:
cca 480 l/rok
 technologický olej:
cca 3700 l/rok
Skladovanie oceľových dielov bude v priestoroch skladovej haly - v priestoroch na
to určených. Olejové materiály a tekuté materiály budú skladované v samostatnom
priestore na skladovanie olejov.
1.4. ENERGETICKÉ ZDROJE

Počas výstavby

Elektrická energia pre potreby výstavby bude odoberaná zo staveniskovej el.
prípojky, kde sa osadí RS a dodávateľ zabezpečí podružné meranie spotreby el.
energie. Potreba zemného plynu sa počas výstavby nepredpokladá.
Počas prevádzky

Vzhľadom na revitlizáciu priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo
Fiľakove je nutné vybudovať novú VN prípojku a TS pre napojenie priemyselnej
zóny. Nová bloková trafostanica 22/0,4kV 2x1000kVA bude postavená na voľnom
priestranstve bokom od nových budov pri plánovanom parkovisku s prívodom VN
káblového vedenia a NN rozvodov pre napojenie elektrorozvodne nového objektu. Z
VN strany bude nová bloková TS napojená 22kV káblom odbočkou z exist. VN
káblového vedenia ktoré je vedené Mlynskou ulicou.
VN káblové rozvody pre novú blokovú TS budú začínať odbočením z existujúceho
22kV káblového vedenia, prepoja exist. TS 358/ts/401 - 358/ts/402 exist. 22kV
káblom 3x240mm2 ANKTOYPV vedenia č. 358, ktoré je vedené Mlynskou ulicou.
Uvedené 22kV káblové vedenie sa rozreže po vypnutí tohto VN kábla a pomocou
dvoch 22kV spojok sa zrealizuje odbočenie (slučka) do nového blokového
zapuzdreného VN rozvádzača v betónovom skelete s vonkajšou obsluhou. V tomto
rozvádzači , ktorý sa postaví na okraji Mlynskej ulici pri oplotení sa zrealizuje
odbočenie k novej blokovej TS areálu revitalizovanej priemyselnej zóny.
Nový 22kV kábel 3x1x150mm2 NA2XS(F)2Y bude vedený popod spevnené plochy
kde v celej svojej trase bude uložený v PVC chráničke OD-200mm až po novú
blokovú TS. Popod cestnú komunikáciu bude nový VN kábel uložený v PVC rúre
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HDPE 1x165/10mm , ktorá bude popod cestnú komunikáciu uložená pomocou
pretlaku.
Nová bloková transformačná stanica EH5 22/0,4kV 2x1000kVA bude postavená pri
parkovisku Priemyselne haly v zelenom páse. Do tejto TS bude privedený nový
22kV kábel, ako odbočka z exist. káblového vedenia 358. Transformačná stanica
bude bloková s monolitického betónu typu EH5 od výrobcu Elektro-Haramia
Lozorno. V TS bude VN rozvádzač pre dva 22kV káble (1xprívod+1xvývod plán pre
ďalšie pokračovanie VN prípojky) a 2 x vývod pre transformátory 2x1000kVA.
Uvedená transformačná stanica má jeden samostatný priestor pre VN a NN
rozvádzač a samostatné dve miestnosti pre 2xtransformátor.
Betónová bloková transformačná stanica EH 5 sa používa ako súčasť rozvodu el.
energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/,ako aj pre napojenie
väčších priemyselných rozvodov. Podľa nárokov na dodávaný el. výkon je možné
kombinovať prístrojové vybavenie ako aj estetické riešenie , ktoré je možné
prispôsobiť prianiu zákazníka. Uvedená transformačná stanica má samostatný
priestor pre 2 x transformátor ako aj pre VN, NN a kompenzačný rozvádzač.
Transformačná stanica svojím vyhotovením / všetky prístroje a transformátor / tvorí
jeden konštrukčný celok , ktorý je možné zmontovať a odskúšať a preto vyhovuje
STN EN 62271-202.
Základné technické údaje transformačnej stanice TS 22/0,4kV 2x1000kVA
 menovité napätie na strane VN....................................22kV
 menovité napätie na strane NN....................................242/420kV
 frekvencia.....................................................................50Hz
 menovité výkony transformátorov................................ 2x1000kVA
 kompenzácia transformátora naprázdno......................10,5kVAr
 menovitý prúd prípojnic VN.......................................... 400A
 menovitý prúd prípojníc NN..........................................do 2000A
 menovitý krátkodobý prúd VN...................................... 20kA efekt.1s
 zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN.........50kA max
 menovitý dynamický prúd rozvádzača NN....................min.30kA
 krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43
 rozmery /d l x š x v/....................................................EH 5 5500 x 3200 x
2750 mm
Z novej blokovej TS budú vyvedené tri 1kV káble 3x(4x240mm 2) NAYY pre
napojenie plánovanej elektrorozvodne objektu dostavbu. Trasa nových NN
rozvodov bude v uložené popod spevnené plochy a komunikácie.
Vykurovanie
Zásobovanie areálu zemným plynom respektíve jeho potreba sa počas prevádzky
nepredpokladá.
Vykurovanie SO.01 Administratívna budova
Ako zdroj pre vykurovanie a ohrev TUV SO.01 Administratívna budova je
navrhované kompaktné zdvojené tepelné čerpadlo vzduch/voda Hoval Belaria ® dual
AR (60). Tepelné čerpadlo pozostáva z 2 ks kompresorov, osadené je na streche
Administratívnej budovy. Od vnútorného systému UVK je oddelené oddeľovacím
výmenníkom, za ním je sekundárne čerpadlo pre nabíjanie akumulačnej nádoby
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Hoval o objeme 1500 ltr. Nádoba slúži na zabezpečenie plynulého chodu TČ. Za
akumulačnou nádobou je navrhovaný rozdeľovač pre 3 okruhy – 2x čerpadlová
skupina so zmiešavačom pre podlahovku 1. a 2. NP a 1x čerpadlová skupina bez
zmiešavača pre ohrev TUV.
Pre objekt SO.01 je uvažované s podlahovým vykurovaním.
Navrhovaný systém podlahového vykurovania je REHAU – systémová doska
Varionova. V stavebne pripravených miestnostiach (ukončené rozvody a
kanalizácia, odizolované podlahy s vyrovnávacím poterom a hotovými omietkami)
sa oddilatujú oddeľovacím PE pásom hr. 8 mm všetky vystupujúce konštrukcie a
vytvoria sa dilatačné spáry škárovým profilom, uloží sa dodatková tep. izolácia
polystyrén EPS 150 Stabil (prízemie) a systémová platňa REHAU NP Varionova
30/2 mm. Do takto pripravených miestností sa uložia špirálovite vykurovacie rúrky s
kyslíkovou bariérou RAUTHERM S 17x2 mm. Jednotlivé vykurovacie okruhy sa
napoja na rozdeľovacie stanice REHAU HKVD SX-AG osadené v typových
skrinkách.
Regulácia podlahovky je uvažovaná individuálna - priestorovými regulátormi
REHAU NEA HT 230 V osadenými v systémových sokloch na stene danej
miestnosti. Regulátory na základe nastavenia a okamžitej teploty ovládajú cez
regulačný rozvádzač REHAU NEA H 230 servopohony UNI (230 V) ventilov
príslušných okruhov rozdeľovača. Ohrev TUV je riešený ohrievačom vody HOVAL
ESSR 500, objem 500 1tr, 10 bar s teplovýmennou plochou špirály 5,90 m 2.
Nabíjanie TUV bude riešené samostatnou vetvou z rozdeľovača UVK.
Ročná potreba tepla pre vykurovanie a ohrev TUV objektu administratívnej budovy
sa odhaduje na úrovni 213,5 GJ/rok.
Vykurovanie SO.02. Skladová oceľová hala a SO.03. Výrobná oceľová hala
Na vykurovanie, vetranie a prípadne aj na chladenie objektov SO.02 a SO.03
skladovacej a výrobnej haly s prihliadnutím na zníženie energetickej náročnosti
objektu budú použité zariadenie s rekuperáciou vzduchu umožňujúce využitie
odovzdávania tepla odvádzaného vzduchu.
Pri návrhu zariadení je uvažované s účinnosťou rekuperácie 75 – 80 %.
Na výmenu a úpravu vzduchu v priestoroch hál sú navrhnuté kompaktné
vzduchotechnické strešné VZT jednotky HOVAL ROOFVENT RP-9-M. Disponujú
možnosťou spätného získavania tepla z odsávaného vzduchu a dohrevu. Zaisťujú
filtráciu vonkajšieho a vnútorného vzduchu (trieda filtrácie EU7) a všetky
energetické funkcie, t. j. rekuperáciu tepla, dohrev vzduchu a naviac v prípade
požiadavky v reverznom móde aj funkciu chladenia v letnom období. Obsahuje aj
elektrický rozvádzač so silovými rozvodmi a riadiacim systémom. Výstupný diel
obsahuje ventilátory pre dopravu vzduchu privádzaného i odvádzaného a
vzduchovú vírivú výustku Air-Injector. Systém výrivej výustky Air-Injektor
zabezpečuje distribúciu vzduchu v perimetri 27 m, bez potreby ďalších VZT
potrubných rozvodov a výustiek.
Zdroj tepla - reverzibilné kondenzačné jednotky vo funkcii tepelného čerpadla (TČ)
budú osadené na streche vedľa nástrešnej časti jednotiek Roof Vent RP.
Kondenzačné jednotky pracujú s chladivom R410A, súčasťou dodávky je aj
expanzný ventil.
Pre SO.02 aj SO.03 je uvažované s osadením dvojice jednotiek RoofVent v línii
hrebeňa danej haly, pre ich osadenie bude v ďalšom stupni projektu koordinované s
profesiou statika.
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Ročná potreba tepla na vykurovanie SO .02 - Skladová oceľová hala je odhadovaná
na úrovni 302,6 GJ/rok = ÷84,05 MWh/rok.
Ročná potreba tepla na vykurovanie SO .03 - Výrobná oceľová hala je odhadovaná
na úrovni 453,6 GJ/rok = ÷126,0 MWh/rok.
Vykurovanie SO.04. Vrátnica
Na vykurovanie a chladenie objektov kontajnerových vrátnic č.1 a č.2 sú
navrhované klimatizačné split jednotky s prevádzkovým pracovným rozsahom
vonkajších teplôt -15°C až + 50°C
Pre každú vrátnicu bude použitá jedna nástenná klimatizačná jednotka KAISAI FLY
s vykurovacím/chladiacim výkonom 3,8/3,5 kW – elektr. príkon 1,3 kW/5,4A ( 220240/50/1F, istenie 16A). Jednotky pracujú s novým ekologickým chladivom R32.
Vonkajšia jednotka KWX-12HRDO bude osadená na fasáde objektu, vnútorná
nástenná jednotka KWX-12HRDI bude osadená pod stropom v dozornej miestnosti.
1.5. DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Počas výstavby

Okrem príjazdu a odjazdu vozidiel, stavebná činnosť nebude zasahovať a zaberať
vedľajšie mestské komunikácie. Príjazdovou komunikáciou na stavenisko bude
cesta III. triedy 2670. Je to obojsmerná komunikácia, ktorá napája celú priemyselnú
zónu. Nakoľko v priľahlom území sa neuvažuje so žiadnou výstavbou
a nenachádzajú sa tu ani žiadne územia a pamiatky na ktoré by sa vzťahovali
ochranné pásma, nie je potrebné uvažovať s obmedzením vo výstavbe okrem
vlastníckych vzťahov. Ako prvé sa zrealizuje prístup k parkovisku pre pohyb
vozidiel stavby ako i dočasné stavenisko. Dopravu zamestnancov na stavenisko
zabezpečí dodávateľ výstavby resp. technológie.
Počas prevádzky

Prístup k riešenému územiu a jeho parkovacím a spevneným plochám bude z cesty
III. triedy 2670. Je to obojsmerná komunikácia, ktorá napája celú priemyselnú zónu.
V rámci navrhovaného zámeru sú riešené 1 komunikácia (2 časti) a 1 spevnená
plocha:
 Existujúca komunikácia v priemyselnej zóne (časť 1 - rekonštrukcia)
 Navrhovaná komunikácia pre nákladné vozidlá (časť 2 - novostavba)
 Nakladacia a zásobovacia plocha (spevnená plocha)
Existujúca komunikácia v priemyselnej zóne (časť 1 - rekonštrukcia) sa napája na
cestu III/2670. Je to obojsmerná komunikácia, ktorá napája celú priemyselnú zónu.
Pri tejto komunikácií navrhujeme rekonštrukciu frézovaním pôvodnej obrúsnej vrstvy
hrúbky 40 mm a následným vybudovaním novej obrúsnej vrstvy hrúbky 40 mm.
Plocha komunikácie je 2020 m2.
Navrhovaná komunikácia pre nákladné vozidla (časť 2 - novostavba) sa napája na
cestu III/2670. Bude slúžiť pre vjazd a výjazd nákladnej dopravy. Šírka komunikácie
je 6,0 m, plocha je 460 m2.
Nakladacia a zásobovacia plocha sa nachádza na západnej zadnej strane skladovej
haly „B“ a výrobnej haly „C“ v celej ich dĺžke. Prístup k tejto spevnenej ploche bude
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zabezpečený cez navrhovaný vjazd pre nákladné vozidla, navrhovanú a existujúcu
komunikáciu. Táto spevnená plocha má 1800 m2.
Priečny a pozdĺžny sklon komunikácií z dôvodu odvodnenia bude min. 0,5 %, voda
bude zachytená uličnými vpustami a odvodňovacími žľabmi, ktoré budú zaústené
do dažďovej kanalizácie a kanalizácia do odlučovača ropných látok. V odlučovači sa
voda prečistí a bude vypustená do vsakovaco-retenčnej nádrže.
Komunikácia a spevnená plocha budú označené zvislým a vodorovným dopravným
značením.
Dopravné napojenie, ako aj celková organizácia dopravy v území súvisiacom s
navrhovanou činnosťou je v súlade s príslušnými normami STN a Technickými
podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
Prevádzkovaním navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významné navýšenie
zaťaženosti dopravného skeletu dotknutého územia ani širšieho okolia, nakoľko sa
odhaduje intenzita nákladnej dopravy súvisiaca s predmetným zámerom maximálne
na 10 nákladných a 50 osobných aut za deň .
V porovnaní s existujúcim stavom tak bude intenzita dopravy na dotknutých
komunikáciách len mierne zvýšená.
Z pohľadu celodennej premávky priľahlých verejných komunikácií a špeciálne cesty
III. triedy č. 2670 s celkovou intenzitou 2106 áut/deň z čoho predstavujú nákladné
vozidla 300 áut/deň (údaj SSC z celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015)
na ktorú bude predmetná doprava smerovaná nepredstavuje významné navýšenie
dopravného zaťaženia.
Doprava zamestnancov priemyselnej zóny ako aj návštevníkov bude zabezpečená
individuálnou automobilovou dopravou, prípadne motocyklom resp. bicyklom. V
prípade potreby je v dosahu maximálne 5-minútovej pešej dostupnosti železničná
zastávka a autobusová stanica na Továrenskej ulici.
Z hľadiska statickej dopravy sú v rámci navrhovanej činnosti navrhnuté 2
parkoviská:
 Parkovisko „1“ - pre zamestnancov
 Parkovisko „2“ - pre zákazníkov
Parkovisko „1“ pre zamestnancov sa skladá z dvoch častí, prvá časť sa nachádza
na južnej bočnej strane výrobnej haly „C“ a tvorí ju 18 kolmých parkovacích miest.
Druhú časť sa nachádza na východnej prednej strane výrobnej haly „C“, resp. na
južnej bočnej strane administratívnej časti a tvorí ju 16 kolmých parkovacích miest.
Celkový počet parkovacích miest je 34. Prístup k parkovisku je z existujúcej
asfaltovej komunikácie v priemyselnej zóne, z ktorej sa napája parkovisková
komunikácia šírky 6,5 m. Plocha parkoviska je 1010 m2.
Parkovisko „2“ pre zákazníkov sa nachádza na východnej prednej strane skladovej
haly „B“, resp. severnej bočnej strane administratívnej časti a tvorí ju 14 kolmých
parkovacích miest, z toho 2 miesta sú vyhradené pre zdravotne postihnutých.
Prístup k parkovisku je cez vjazd z cesty III/2670. Parkovisková komunikácia je
šírky 6,5 m. Plocha parkoviska je 435 m2.

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

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

45

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo - ZÁMER

Priečny a pozdĺžny sklon parkovísk bude z dôvodu odvodnenia min. 0,5 %, voda
bude zachytená uličnými vpustami, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie a
kanalizácia do odlučovača ropných látok. V odlučovači sa voda prečistí a bude
vypustená do vsakovaco-retenčnej nádrže. Parkoviská budú označené zvislým a
vodorovným dopravným značením.
Prepočet bilancie statickej dopravy bude súčasťou projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie.
1.6. NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY
Počas výstavby

Orientačne predpokladáme nasadenie cca 50 pracovníkov naraz. Skutočne
nasadené kapacity spresní ďalší stupeň projektovej prípravy resp. vyšší dodávateľ
stavby do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný postup výstavby a kapacitné
možnosti navrhovaného staveniska.
Počas prevádzky

Je predpoklad, že sa bude v rámci navrhovanej priemyselnej zóny pracovať v 3zmennej nepretržitej výrobe v organizácii 3 zmien s plánovanými servisnými
odstávkami. Administratíva bude pracovať v 1-zmennej prevádzke. V navrhovanej
výrobe sa predbežne predpokladá s celkovým počtom zamestnancov do 100 osôb.
1.7. VÝZNAMNÉ TERÉNNE ÚPRAVY A ZÁSAHY DO KRAJINY

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

Za stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia počas realizácie zámeru možno
považovať vlastnú lokalitu počas stavebných prác. Stavebné mechanizmy a
súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví
lokálne priamo na dotknutom území a v menšej miere na prístupových
komunikáciách. Vplyvy budú lokálne a dočasné a nepredpokladá sa zhoršenie
kvality aj vzhľadom na pomerne malý rozsah stavebných prác.
Mobilné zdroje znečistenia ovzdušia počas realizácie navrhovanej činnosti budú
predstavovať vozidlá pri dovoze stavebných materiálov a zariadení. Odhad emisií z
týchto zdrojov v celej etape realizácie nie je možné spoľahlivo predikovať, možno
ich však účinne eliminovať dodržovaním vhodných stavebných opatrení.
Emisie počas prevádzky

Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z v znení neskorších predpisov, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a jej prílohy č. 1, nie je
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predpoklad, že prevádzka navrhovanej činnosti bude kategorizovaná ako
stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia.
Pre vykurovanie objektov prevádzky budú použité tepelné čerpadlá vzduch/voda
resp. zariadenia s rekuperáciou vzduchu umožňujúce využitie odovzdávania tepla
odvádzaného vzduchu. Jediným zdrojom emisií tak budú výduchy od
technologických zariadení. Vzhľadom na predpokladaný charakter prevádzky resp.
jej predpokladaný výrobný program zameraný na ľahkú strojársku a
elektrotechnickú výrobu - vývoj a výrobu pre strojárenský priemysel a pre logistický
priemysel - pre účely skladovania a distribúcie materiálu, výrobkov a tovarov sa
nebude jednať o významné emisie znečisťujúcich látok.
Zachytávanie prachových častíc na pracovisku bude riešené nainštalovaním
odprašovacích zariadení. Navrhovaná prevádzka môže byť zdrojom emisií z
procesu brúsenia. Zaprášené ovzdušie pri procese brúsenia bude odsávané do
vrecových filtrov. Po odprášení bude vzduch vypúšťaný ponad strechu haly
komínom. Výška komína alebo výduchu sa urči na základe hmotnostného toku
znečisťujúcej latky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších
rozptylových parametrov. Koncentrácia prachu vo filtri bude predstavovať 1 mg/m 3
v súlade s údajmi od výrobcu.
Tab. Objem emisií z procesu brúsenia
Por.č.
Znečisťovateľ
Proces
1

E1

Brúsenie

Koncentrácia garantovaná
filtrom mg/m3
1

Produktivita
m3/h
5100

Emisia
kg/h
0,0051

Celkové riešenie bude spresnené v rámci projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie resp. po zazmluvnení konkrétnych nájomcov v rámci priemyselnej zóny.
Mobilných producentov emisií počas prevádzky navrhovanej činnosti budú
predstavovať dopravné prostriedky zamestnancov a návštevníkov priemyselnej
zóny. Táto doprava bude riešená po existujúcej prístupovej komunikácii s intenzitou
uvedenou v kapitole IV.1.5.. Režim jazdy bude mestský. Automobily produkujú
emisie NOx, CO, prchavé organické látky (VOC) a zároveň sú zdrojom prašnosti
(najmä frakcie PM10).
2.2. VODY
Počas výstavby

Vzhľadom na pomerne malý rozsah a celkovú dobu výstavby predpokladáme
súčasné nasadenie max. 50 pracovníkov, pre ktorých bude dimenzované sociálne
zariadenie stavby v rámci mobilných sociálnych zariadení.
Počas prevádzky

Splaškové odpadové vody
Stavebný objekt „SO.09 – Splašková kanalizácia + ČOV“ rieši spôsob
odkanalizovania novonavrhovaných objektov Brown field Fiľakovo do
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novonavrhovanej ČOV, ktorá bude zrealizovaná na pozemku investora a následne
vyčistené odpadové vody budú cez novonavrhovaný výustný objekt vypúšťané do
recipientu Belina v súlade s podmienkami stanovenými správcom toku. V blízkosti
areálu v súčasnosti nie je zrealizovaná verejná kanalizácia.
Množstvo vypúšťaných splaškových vôd
Množstvo vypúšťaných splaškových vôd je priamoúmerne výpočtu spotreby vody
pre novonavrhované a rekonštruované objekty:
 maximálna hodinová spotreba vody Qh = 1,050 l.s-1
 súčiniteľ max. hodinovej nerovnomernosti 5,90
 najväčší prietok splaškových vôd 6,195 l.s-1
Odvedenie splaškových vôd z novonavrhovaných a rekonštruovaných objektov
bude zabezpečené areálovou splaškovou kanalizáciou, ktorá bude zrealizovaná z
PVC potrubia. Splašková kanalizácia bude odvádzať všetky splaškové odpadové
vody z novonavrhovaných objektov v areáli. Táto kanalizácia bude zrealizovaná z
PVC kanalizačného potrubia SN8 D315x9,2mm v celej trase a bude ukončená
novonavrhovanou čistiarňou odpadových vôd (ČOV). ČOV bude navrhovaná pre
ekvivalent 25 EO + 25 EO rezerva. Výtlak z ČOV bude zaústený cez výustný objekt
VO do recipientu Belina. Na novonavrhovanú splaškovú areálovú kanalizáciu budú
novonavrhovanými kanalizačnými prípojkami pripojené novonavrhované a
rekonštruované objekty v areáli.
Na celej trase kanalizácie, v jednotlivých lomoch, alebo v maximálnej vzdialenosti
50 m, budú na kanalizácii zrealizované revízne kanalizačné šachty Š. Tieto šachty
budú slúžiť na údržbu kanalizácie a odber kontrolných vzoriek. Do kanalizácie budú
zaústené všetky splaškové kanalizačné prípojky z novonavrhovaného objektu.
Potrubie kanalizácie a kanalizačné prípojky budú uložené v zemnej ryhe šírky 1000
mm paženej príložným pažením na pieskovom lôžku hr.150 mm. Po pevnom
uložení potrubia na pieskové lôžko sa potrubie obsype do výšky 300 mm nad vrchol
potrubia zhutneným pieskom a ostatná časť po kótu novoupraveného terénu sa
zasype zeminou po prehodení.
Vstupná a revízna šachta slúži k vstupu, revízii, čisteniu a údržbe stôk. Navrhujem
PP kanalizačnú šachtu WAVIN TEGRA 600 s vnútorným priemerom šachty 600
mm.
 Celková dĺžka novonavrhovanej splaškovej areálovej kanalizácie bude cca.
230,0 m
 Celková dĺžka výtlaku z ČOV bude cca. 110,0 m
 Celková dĺžka novonavrhovaných kanalizačných prípojok bude cca. 45,0 m
Technologické odpadové vody
Počas navrhovanej výrobnej činnosti sa nepredpokladá produkcia priemyselnej
odpadovej vody. Priemyselné odpadové vody z prevádzky budú vznikať z
pridružených činností väčšinou počas servisných zásahov. Ide predovšetkým o
odpadové vody z vykurovania, chladenia, vzduchotechniky apod. Je teda
predpoklad, že všetky uvedené odpadové vody budú mať charakter priemyselnej
odpadovej vody neznečistenej a budú zaústené do vnútroareálovej splaškovej
kanalizácie.
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Riešenie a odvedenie dažďových vôd
Stavebný objekt „SO.07 - Dažďová kanalizácia“ rieši spôsob odkanalizovania
striech novonavrhovaných, rekonštruovaných objektov a novonavrhovaných alebo
rekonštruovaných spevnených plôch v areáli Brown field Fiľakovo do
novonavrhovanej retenčnej nádrže s riadeným odtokom do recipientu Belina.
Množstvo vypúšťaných dažďových vôd
Strechy objektov:









plocha strechy SO 01 313,0 m2
plocha strechy SO 02 1008,5 m2
plocha strechy SO 03 1008,5 m2
plocha strechy rekonštruovaného objektu p.č. 3545/61 1491,1 m 2
vrcholový odtokový súčiniteľ
pre strechy 0,9
q15min (pre Fiľakovo), p = 0,5 157,0 l.s-1.ha-1
Qds 54,00 l.s-1

Spevnené plochy










plocha SO 05 – parkovisko „1“ 1009,7 m2
plocha SO 05 – parkovisko „2“ 434,5 m2
plocha SO 06 – spevnená plocha 2763,4 m2
plocha SO 06 – komunikácia 1210,6 m2
vrcholový odtokový súčiniteľ
pre spevnené plochy 0,8
q15min (pre Fiľakovo), p=0,5 157,0 l.s-1.ha-1
Qdp 68,06 l.s-1
Qdc 122,06 l.s-1

Predbežný návrh retenčnej nádrže RN
VRN = Qdc * 900 = 122,06 * 900 = 109,9 m3
Skutočný návrh veľkosti retenčnej nádrže bude upresnený v ďalšom stupni PD.
Technické riešenie
Odvedenie dažďových vôd zo striech novonavrhovaných, rekonštruovaných
objektov a spevnených plôch bude zabezpečené areálovou dažďovou kanalizáciou,
ktorá bude zrealizovaná z PVC potrubia SN8 DN200 – DN400 mm v celej
navrhovanej trase. Celková dĺžka kanalizácie bude cca. 400,00 m. Na celej trase
kanalizácie, v jednotlivých lomoch, alebo v maximálnej vzdialenosti 50 m, budú na
kanalizácii zrealizované revízne kanalizačné šachty (DŠ resp. ZŠ). Tieto šachty
budú slúžiť na údržbu kanalizácie a odber kontrolných vzoriek.
Do kanalizácie budú zaústené prípojky zo strešných zvodov a jednotlivých
bodových uličných vpustí a líniových žľabov. Odvodňované plochy – komunikácie,
parkoviská a odstavné plochy, kde je nebezpečenstvo znečistenia vôd ropnými
látkami budú zabezpečené odlučovačmi ropných látok. Znečistené vody z týchto
plôch budú prečisťované v odlučovačoch ropných látok ORL1 s prietokom 15,0 l.s -1
a ORL2 s prietokom 6,0 l.s-1. Tieto vody po prečistení budú zaústené do
novonavrhovanej dažďovej kanalizácie a následne do novonavrhovanej retenčnej
nádrže RN s regulovaným odtokom.
Celková dĺžka novonavrhovanej dažďovej kanalizácie bude cca. 400,0m.
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2.3. ODPADY
Odpady vznikajúce počas výstavby

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce výstavbou navrhovanej činnosti zaradené
nasledovne:
Tab.: Predpokladané druhy odpadov počas výstavby
Číslo skupiny,
Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu
podskupiny a
druh odpadu
15 01 01
Obaly z papiera a lepenky
15 01 02
Obaly z plastov
15 01 03
Obaly z dreva
15 01 10
Obaly z farieb, lakov a náterov
17 01 01
Betón
17 02 01
Drevo
17 02 03
Plasty
17 04 05
Železo a oceľ
17 04 11
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 06
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 06 04
Izolačné materiály iné

Kategória
odpadu

Množstvo
t/rok

O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O

5
3
5
0,5
25
0,5
1
2,5
0,3
2500
0,2

Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle dohody ADR upravujúcej
podmienky prepravy nebezpečných vecí.
Vzniknuté odpady budú zhromažďované do pristavených kontajnerov. Počas
prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby
nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.
Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť
podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.
Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce prevádzkou navrhovanej činnosti zaradené
nasledovne:
Tab.: Predpokladané druhy odpadov počas prevádzky
Kód druhu
Názov odpadu
odpadu
07 02 13
Odpady plast
13 01 11
Syntetické hydraulické oleje
13 02 06
Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
14 06 03
Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
15 01 01
Obaly z papiera a lepenky
15 01 02
Obaly z plastov
15 01 10
Obaly obsahujúce zvyšky neb. látok alebo kontam. neb.
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Kategória
odpadu
O
N
N
N
O
O
N

Množstvo
t/rok
1,2
0,2
0,2
0,1
20
50
6

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

50

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo - ZÁMER

Kód druhu
odpadu
15 02 02

16 01 07
20 03 01

Názov odpadu
látkami
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
Olejové filtre
Zmesový komunálny odpad

Kategória
odpadu

Množstvo
t/rok
25

N
N
O

0,1
30

Nebezpečné odpady budú skladované v centrálnom sklade odpadov do doby ich
odvozu na zhodnotenie/zneškodnenie.
Zber odpadov bude v prevádzke zabezpečený do mobilných tesných kovových
výklopných kontajnerov.
Predpokladaný spôsob nakladania s odpadmi zmluvnou organizáciou bude
stanovený v zmysle prílohy č. 2 a 3 zákona o odpadoch.
Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu
činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu.

2.4. HLUK A VIBRÁCIE
Počas výstavby

Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a
znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných a montážnych mechanizmov
v priestore realizácie zámeru. Tento vplyv však bude obmedzený na samotný
priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavby.
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s nasledovnými orientačnými hodnotami
akustického tlaku vo vzdialenosti 7 m od obrysu jednotlivých strojov:







nákladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB
buldozér 86 - 90 dB
zhutňovacie stroje 83 - 86 dB
grader 86 - 88 dB
bager 83 - 87 dB
nakladače zeminy 86 - 89 dB

V období stavebnej činnosti budú zdrojom hluku montážne mechanizmy a súvisiaca
doprava na priľahlých komunikáciách (prevažne v rámci areálu investora).
Súčasťou plánovania výstavby bude organizácia stavebných prác tak, aby neboli
vyvolané kumulatívne účinky zdrojov generujúcich zvýšené hladiny hluku.
Počas prevádzky

Zdrojom hluku v posudzovanom území je predovšetkým automobilová doprava. Na
celkovej hlukovej situácii územia sa budú menšou mierou podieľať aj stacionárne
zdroje hluku samotného priemyselného komplexu a ostatných prevádzok
sústredených v priemyselnej zóne.
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Po zrealizovaní navrhovaného zámeru pribudnú v sledovanom území dva nové
druhy zdrojov hluku súvisiace s navrhovanou činnosťou v zmysle vyhlášky SR č.
549/2007 Z. z., v platnom znení:
 Hluk z iných zdrojov:
o Spôsobovaný výrobnými technológiami a činnosťami vo výrobnoskladovacej hale;
o Generovaný zariadeniami súvisiacimi s klimatizovaním vnútorných
priestorov jednotlivých objektov (VZT, lokálne zdroje chladu);
o Spôsobovaný cestnou dopravou súvisiacou s činnosťou Brown Field
Fiľakovo po účelových komunikáciách vo vnútri areálu a činnosťou
vnútro-areálového parkoviska;
 Hluk z pozemnej dopravy:
o Spôsobovaný cestnou dopravou, priamo súvisiacou s činnosťami v
Brown Field Fiľakov, po priľahlých existujúcich aj novovybudovaných
cestách v okolí areálu
V novonavrhovanom priemyselnom areáli je možné identifikovať stacionárne zdroje
hluku, ktoré uvádza nasledujúca tabuľka.
Tab.: Stacionárne zdroje hluku z navrhovanej činnosti
Názov
Umiestnenie
Kompresorovňa
Ventilátory chladenia 2 x
VZT jednotky
Odsávanie prachov
Trafostanica

Vonkajší hluk na fasáde kompresorovne
strecha nad objektom chladenia boxu
Strecha výrobnej haly
Strecha výrobnej haly
Objekt trafostanice

Akustický tlak LpA,
v dB
80 dB
65 dB
45 dB
70 dB
63 dB

merané
v m od zdroja
na fasáde
1m
10 m
1m
1m

Navrhovaná činnosť musí spĺňať požiadavky NV SR č. 555/2006 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa NV SR č. 115/2006 Zb. zákonov o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou hluku.
Zdroje prevádzkového
hluku z navrhovanej činnosti môžeme rozdeliť do
základných skupín:
 stacionárne zdroje umiestnené vo vnútorných priestoroch objektov,
 stacionárne zdroje umiestnené vo vonkajšom prostredí,
 vnútroareálová doprava.
Najhlučnejšie časti výroby budú ventilátory, kompresory, technologické zariadenia
s rotujúcimi časťami a občasný hluk z dekompresie technologických zariadení.
NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
hluku ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti
zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie
rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou
hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu.
Požiadavku ustanovené týmto nariadením sa vzťahujú na všetky činnosti, pri
ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť
vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku. Požiadavka tohto
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nariadenia vlády sa vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní
rušivým účinkom hluku.
Navrhovaná prevádzka bude v zmysle Prílohy č. 2 NV SR č. 115/2006 Z.z. patriť
do skupiny prác:
 skupina prác č. II. pre pracovníkov kontroly alebo riadenia výroby na diaľkové
ovládanie – činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť
vykonávanej práce – činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na presnosť, rýchlosť
alebo pozornosť;
s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku
LAEX.8h=50 dB
 skupina prác č. III. pre pracovníkov triedenia, balenia, práce v sklade a pod.
– činnosti rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou
vykonávania práce – činnosť vykonávaná na základe čiastkových sluchových
informácií; s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku LAEX.8h=65
dB
 skupina prác č. IV. pre pracovníkov vykonávajúcich prevažne fyzickú prácu,
prácu s využitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch
a závodoch, obsluha nákladných dopravných zariadení, vodiči motorových
vozidiel –činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo ktorá
je vykonávaná v hlučnom prostredí, vyžaduje aspoň čiastkové sluchové
informácie a nespĺňa podmienky zaradenia do skupín I., II. alebo III.;
s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A zvuku LAEX.8h=80 dB
Určujúcimi veličinami hluku na pracoviskách sú normalizovaná hladina hlukovej
expozície a vrcholová hladina C akustického tlaku.
Na ochranu zdravia zamestnancov, predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu
pred počuteľným zvukom sú stanovené limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty
expozície hluky:
 limitné hodnoty expozície
LAEX,8h,L=87 dB a LCPk=140 dB
 horné akčné hodnoty expozície LAEX,8h,a=85 dB a LCPk=137 dB
 dolné akčné hodnoty expozície LAEX,8h,a=80 dB a LCPk=135 dB
Pracovníci budú pri práci v blízkosti zdrojov hluku používať predpísané osobné
ochranné protihlukové prostriedky.
Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí ustanovuje Vyhláška MZ SR č.
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení
a dopĺňa uvedená vyhláška.
2.5. ŽIARENIE A INÉ FYZIKÁLNE POLIA

V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite.
2.6.TEPLO, ZÁPACH A INÉ VÝSTUPY

Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu
pohody obyvateľov v najbližšom okolí nepredpokladáme, nakoľko sa lokalita z
hľadiska rozptylu pachových látok vyznačuje značnou veternosťou počas celého
roka a bez výraznejších inverzných javov spomaľujúcich prúdenie vzdušných hmôt.
Teplo a zápach budú odsávané cez príslušné zariadenia vzduchotechniky.
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2.7 VYVOLANÉ INVESTÍCIE

Vyvolané investície nie sú v súčasnom štádiu poznania známe.
3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH
VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

A

NEPRIAMYCH

3.1. VPLYV NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF

Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade
spoľahlivého založenia a dostatočnej izolácie stavby od okolitého prostredia,
neočakávame žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo
prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery.
Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej
miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné,
konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie
horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti.
Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská
nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto
prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť
dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle
platnej legislatívy uvedených v kapitole IV 10. Prevádzka bude realizovaná tak, aby
bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového
prostredia. Vzhľadom na uvedené hodnotíme vplyvy navrhovanej činnosti na
horninové prostredie a reliéf ako bez vplyvu.
3.2 VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY

Vzhľadom na zásobovanie vodou z existujúceho verejného vodovodu pre
priemyselnú zónu nie je predpoklad ovplyvnenia režimu prúdenia podzemných vôd.
Splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie a následne do
navrhovanej ČOV a recipientu Belina v množstvách v súlade so spotrebou vody pre
sociálne účely v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti a podmienkami
stanovenými správcom toku.
V súvislosti s prevádzkou podniku nebudú vznikať technologické odpadové vody.
Malé množstvo odpadových vôd vytvorených v technologickom procese (v
uzavretom cykle) bude následne ako odpad prevzatý prostredníctvom externých
spoločností resp. budú spĺňať parametre neznečistených vôd pre ich vypúšťanie do
splaškovej kanalizácie.
Odpadové kontaminované vody z povrchového odtoku z povrchových parkovísk a
spevnených plôch budú prečisťované cez odlučovače ropných látok.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade
opäť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným
dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej
legislatívy uvedených v kapitole IV 10. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme
vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery ako bez vplyvu.
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3.3 VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU

Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti s výstavbou k nárastu objemu
výfukových splodín v ovzduší areálu a na trase prístupových ciest. Stavebné a
montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti
a emisií. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a
nepravidelný.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého
územia počas prevádzky hodnotenej činnosti v porovnaní s nulovým variantom len
mierne zvýšený najmä o emisie z dopravy.
Technológia bude riešená tak, aby boli dodržané všetky ustanovenia platnej
legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.
Emisie znečisťujúcich látok (ZL) do ovzdušia budú okrem dopravy tvoriť najmä
výduchy od technologických zariadení.
Hodnoty TZL a VOC z výduchov budú v súlade s limitmi určenými vo Vyhláške
410/2012 Z.z.
Zachytávanie prachových častíc na pracovisku bude riešené nainštalovaním
odprašovacích zariadení.
Monitorovanie znečisťujúcich látok v ovzduší bude oprávneným periodickým
diskontinuálnym meraním. Monitorovanie znečisťujúcich látok v ovzduší zabezpečí
oprávnená organizácia.
Realizáciou posudzovanej činnosti nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných
limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a prevádzka
bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi
predpismi na ochranu ovzdušia.
Nakoľko dôjde v porovnaní so súčasným stavom k miernemu zvýšeniu
znečisťujúcich látok do ovzdušia počas prevádzky a zastavaniu voľnej plochy,
hodnotíme vplyvy navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako mierne negatívne.
3.4. VPLYVY NA PÔDU

Plocha na ktorej sa plánuje výstavba navrhovanej činnosti je v súčasnosti
definovaná ako zastavané plochy a nádvoria. Na základe uvedeného tak nebude
potrebné jej vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) či lesného fondu
(LF). Využitie plochy na výstavbu navrhovanej činnosti je plne v súlade s územným
plánom mesta Fiľakovo.
Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas prevádzky predstavuje takéto
ovplyvnenie iba riziko, pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a
hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí,
nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.).
Na základe uvedeného hodnotíme z dlhodobého hľadiska vplyvy na pôdu ako bez
vplyvu.
3.5. VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie
posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.
Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relatívne nízku druhovú diverzitu (v
súčasnosti prevažne druhy málo citlivé na zmeny charakteru prostredia) v
posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko
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späté s ľudskou činnosťou (územie predstavuje voľnúplochhu v rámci priemyselnej
zóny) nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu a flóru. Realizáciou navrhovanej
činnosti nedôjde k asanácii vzrastlých drevín. Prevádzkovanie navrhovanej činnosti
nepredstavuje činnosť v území zakázanú a hodnotíme ju preto ako bez vplyvu.
3.6. VPLYVY NA KRAJINU

Posudzovaná činnosť nebude mať vzhľadom na svoj charakter zásadný negatívny
vplyv na štruktúru a scenériu krajiny. Štruktúra krajiny bude zmenená v súlade
s platným územným plánom, ktorý predpokladá využitie predmetnej lokality na
priemyselnú zónu a po realizácii navrhovanej činnosti bude tvoriť jej spojitú
súčasť. Funkčné využitie územia bude takisto v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou obce. Scenéria územia bude realizáciou zámeru mierne zmenená,
táto zmena však v rámci percepcie pozorovateľa nebude pôsobiť negatívne,
vzhľadom na prítomnosť výrazných líniových prvkov v okolí (prevádzky obdobného
charakteru, cesty, el. vedenie a pod.) a existencii antropogénnych objektov
v blízkosti dotknutého územia.
Vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu a jej scenériu hodnotíme ako bez vplyvu.
3.7. VPLYV NA OBYVATEĽSTVO

Keďže je dotknuté územie lokalizované v rámci navrhovanej priemyselnej zóny, v
blízkosti prevádzok obdobného charakteru, nebude mať posudzovaná činnosť
počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov najbližších obytných
súborov. Dlhodobý vplyv bude predovšetkým daný miernym zvýšením imisií, hluku
a zvýšenej dopravy oproti súčasnému stavu. Na druhej strane dôjde k významnému
zvýšeniu ponuky pracovných miest v predmetnom území, čo je nezanedbateľný
socioekonomický vplyv.
Vplyv na imisné a klimatické pomery v území
Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti s výstavbou k nárastu objemu
výfukových splodín v ovzduší areálu a na trase prístupových ciest. Stavebné a
montážne mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti
a emisií. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a
nepravidelný.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého
územia počas prevádzky hodnotenej činnosti v porovnaní s nulovým variantom len
mierne zvýšený najmä o emisie z dopravy.
Technológia bude riešená tak, aby boli dodržané všetky ustanovenia platnej
legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.
Hodnoty TZL a VOC z výduchov budú v súlade s limitmi určenými vo Vyhláške
410/2012 Z.z.
Realizáciou posudzovanej činnosti však nedôjde k presiahnutiu koncentrácie
imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a
prevádzka bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými
právnymi predpismi na ochranu ovzdušia.
Vplyv na hlukové pomery v území
Na základe porovnania s obdobnými prevádzkami je možné konštatovať, že
pôsobenie zdrojov zvuku súvisiacich s výrobou v Brown Field Fiľakovo, všetky
prevádzky, VZT a iné zariadenia vo vnútri areálu a súvisiaca doprava v areáli,
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nebude v najbližšom dotknutom chránenom vonkajšom priestore spôsobovať
prekračovanie najvyšších prípustných hodnôt určujúcej veličiny pre hluk z iných
zdrojov (priemyselné prevádzky a súvisiaca doprava vo vnútri územia sledovanej
prevádzky ), v referenčnom časovom intervale deň, večer a noc v zmysle platnej
legislatívy. Hluk z dopravy, súvisiacej s činnosťami v Brown Field Fiľakovo, po
pozemných komunikáciách mimo areál, nebude prekračovať prípustné hodnoty
určujúcej veličiny pre hluk z pozemnej dopravy v referenčnom časovom intervale
deň, večer a noc, v zmysle platnej legislatívy.
Predpokladom pre splnenie vyššie uvedených záverov je potrebné dodržať v
ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie, podmienky stanovené na
nepriezvučnosť obvodových a strešných plášťov navrhovanej prevádzky, uvedené v
kapitole IV.10 tohto zámeru.
Vplyv na dopravnú infraštruktúru
Charakteristika funkčných plôch v dotknutom území podľa platnej ÚPD v rámci
prípustného funkčného využitia dotknutého územia umožňuje umiestnenie
navrhovanej činnosti, vedení technickej vybavenosti pre obsluhu územia.
Navrhovaná komunikácia sa viaže priamo na priestor definovaný hranicou
vlastníckych vzťahov a prispôsobuje sa požiadavkám susedných parciel. Z hľadiska
samotného pripojenia na nadradený komunikačný systém ide o priestor, ktorý sa
kontaktuje s existujúcou komunikáciu III. triedy 2672 a plynulo pokračuje
navrhovanou komunikáciou na nové navrhované parkovisko ako i zásobovanie
a export budovy s dodržaním rozmerov v súlade s STN. Povrchová úprava
parkoviska je navrhnutá z betónovej dlažby a navrhovanej vozovky z asfaltu s
plynulým napojením do nivelety existujúcej vozovky. V miestach napojenia musia
byť hrany vozovky zapílené, natreté spojovacím postrekom a hrany budú vyplnené
zálievkovou hmotou. Pri napájaní ako i pri budovaní cestného telesa musí byť
násyp zhutnený po max. 150 mm vrstvách na hodnotu EVD>50 MN/m 2 a bude
vykonané meranie miery zhutnenia oprávnenou organizáciou.
Intenzita dopravy sa v priľahlom území zvýši len mierne a je predpoklad, že
navrhovaný zámer nebude mať negatívny vplyv na dopravnú infraštruktúru v území
a neohrozí ani neobmedzí prevádzku cesty III. triedy 2672.
Socioekonomický vplyv
Počas prevádzky bude mať posudzovaná činnosť priamy pozitívny dopad na
obyvateľstvo, pretože prispieva k vytvoreniu podmienok na zvýšenie zamestnanosti
a ekonomického rozvoja Slovenska vytvorením až 100 plánovaných nových
pracovných miest. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyvy zámeru na
obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako pozitívne.
4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav
obyvateľstva. Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti pri dodržaní platných
bezpečnostných a hygienických limitov nebude zdrojom nadlimitných toxických
alebo iných škodlivín, ktoré by významným spôsobom zvýšili zdravotné riziká
dotknutého obyvateľstva.
Možné negatívne vplyvy posudzovanej činnosti na život a zdravie zamestnancov
prevádzky predstavujú:
 práca v hlučnom prostredí,
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 práca so zariadeniami vyžadujúcimi odbornú obsluhu,
 manipulácia a skladovanie materiálov, ktoré majú potenciál k vzplanutiu
alebo výbuchu.
Všeobecné zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
konkrétne povinnosti zamestnávateľa sú určené v zákone č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v jeho vykonávacom nariadení vlády SR
č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
chemickým faktorom pri práci. Obsluha technologických zariadení vyžaduje riadne
zaškolenie, pravidelnú kontrolu a preskúšavanie pracovníkov.
5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Prevádzka posudzovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia ani
ochranné pásma. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a
krajiny. Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný
stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Užívanie areálu na
predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú.
Areál pre navrhovanú činnosť priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných
segmentov krajiny ani nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES.
6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA
VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA

ICH

Syntézy v predchádzajúcich kapitolách dokladujú, že výsledné komplexné
pôsobenie navrhovanej činnosti je dané zaťažením prostredia antropogénneho
charakteru a pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a jeho socio - ekonomické
aktivity.
Ako vyplýva z predchádzajúcich hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného
prostredia, výsledný dopad možno zhodnotiť ako nepatrný vzhľadom na minimum
priamych dopadov a reálnu možnosť účinne ovplyvniť hlavné riziká realizáciou
vhodných opatrení. Výsledné pôsobenie navrhovanej činnosti neohrozí funkčnosť
prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter
krajinnej štruktúry so zastúpením cenných a významných prvkov v dotknutom
území.
Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa navrhovaná činnosť
radí k celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je
prijateľná a zachováva jeho kvality v lokálnom i širšom meradle.
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Aby nedošla do konfliktu s inými legálnymi čiastkovými záujmami je nevyhnutné jej
usmernenie a limitovanie povoľovacími procesmi. Dodržiavanie súladu s právnymi
predpismi vyžaduje kontrolu a dohľad nad prevádzkou navrhovanej činnosti s
podmienkami stanovenými v povoľovacom procese a s dotknutými právnymi
predpismi.
Vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané v
predchádzajúcich kapitolách pričom ich významnosť sa znižuje so zvyšujúcou sa
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vzdialenosťou od hodnotenej činnosti. Z hľadiska komplexného posúdenia
očakávaných vplyvov môžeme zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov
je činnosť hodnotená ako bez vplyvu, v prípade vplyvu na ovzdušie a klímu ako
mierne negatívna a v prípade vplyvu na obyvateľstvo a jeho socioekonomické
aktivity ako pozitívna.
7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
Posudzovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie
presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14.
predmetného zákona.
8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S
PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V DOTKNUTOM ÚZEMÍ
Nepredpokladáme negatívne vyvolané súvislosti v dotknutej lokalite ani jej
bezprostrednom okolí.
9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI
S realizáciou činnosti sú spojené aj určité riziká havarijného respektíve
katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií
spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických
opatrení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor,
sneh, mráz, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť kontaminácia
horninového prostredia, pôdy a povrchových aj podzemných vôd napr. ropnými
látkami, požiar, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi
málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť
dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe
ako aj konkrétnych prevádzkových predpisov pri jednotlivých prevádzkach.
10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV
JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti vyplývajú z existujúcich
legislatívnych noriem, ktoré upravujú prevádzkovanie takýchto prevádzok,
technologických postupov a technického vybavenia objektov, o ktorých sme písali
v predchádzajúcich kapitolách, ako aj z opatrení, ktoré vyplynú zo stanovísk
dotknutých orgánov.
10.1. ÚZEMNOPLÁNOVACIE OPATRENIA

Územnoplánovacie opatrenia nie sú potrebné, nakoľko navrhovaná činnosť nie je
v území nová, priemyselná činnosť sa už v území vykonávala (od roku 1906), dôjde
len k jej obnove resp. doplnenie o ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu.
V platnom územnom pláne mesta Fiľakovo dotknuté územie figuruje ako ‘výroba

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

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

59

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo - ZÁMER

priemyselná a drobná‘. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využitia
územia a teda možno konštatovať, že posudzovaná činnosť je v súlade
s územnoplánovacími dokumentmi mesta Fiľakovo.
10.2. TECHNICKÉ OPATRENIA

Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite sú navrhnuté tieto
opatrenia počas prevádzky hodnotenej činnosti:
Z HĽADISKA OCHRANY OVZDUŠIA :

 Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce)
budú využité technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných
emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov
bude treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými
prostriedkami)
 skladovanie prašných materiálov, v hraniciach navrhovaného priestoru realizácie,
bude minimalizované resp. ich skladovanie bude v uzatvárateľných plechových
skladoch a stavebných silách, v rámci areálu investora
 emisie zo stacionárnych zdrojov budú do ovzdušia odvádzané tak, aby
nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene
vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a
zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou
dodržania kvality ovzdušia, a tým bude zabezpečená ochrana zdravia ľudí a
ochrana životného prostredia.
 pri projektovaní a realizácii stavieb stacionárnych zdrojov budú volené také
technické riešenia, aby sa emisie znečisťujúcich látok vypúšťali do ovzdušia čo
najmenším počtom komínov alebo výduchov.
 najnižšia výška komína alebo výduchu sa urči na základe hmotnostného toku
znečisťujúcej latky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších
rozptylových parametrov postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, pričom a) najnižšia výška komína alebo výduchu
musí byť najmenej 4m nad terénom, d) ak sa jedným komínom alebo výduchom
vypúšťa viac znečisťujúcich látok, jeho najnižšia výška sa urči ako najväčšia z výšok
vypočítaných pre jednotlivé znečisťujúce latky.
Z HĽADISKA OCHRANY VÔD:

 zabezpečí sa, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a
neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality
 zabezpečí sa, aby splaškové a technologické vody z prevádzky, rešpektovali
kanalizačný poriadok a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd
Z HĽADISKA OCHRANY PRED HLUKOM :

 pri realizácii navrhovanej činnosti sa budú používať iba stroje a zariadenia
vhodné k danej činnosti a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu
 pred plánovanými stavebnými a montážnymi prácami s predpokladanými
vysokými hladinami A zvuku bude investor informovať obyvateľov o plánovanom
čase ich uskutočňovania
 stavebné a montážne práce vyznačujúce sa vyššími hladinami hluku sa budú
vykonávať len v denných hodinách
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 budú sa používať prednostne stroje a zariadenia s nižšími akustickými výkonmi
 ak to postup prác a technológia výstavby umožňuje, budú sa používať mobilné
protihlukové zásteny
 stavebné činnosti, pri vykonávaní ktorých dochádza k prenosu vibrácií do
podložia a šíreniu hluku do okolitého prostredia (napr. narážanie pilót a pod.),
nahradiť inými technologickými postupmi, napr. vŕtaním,
 trasy pohybov nákladných vozidiel budú plánované cez miesta čo najviac
vzdialené od bytových domov
 investor poučí všetkých dodávateľov na potrebu ochrany okolia dotknutého
územia pred hlukom z ich činnosti
 stavebný dvor a dvor stavebných mechanizmov sa umiestni čo najďalej od
územia s funkciou bývania.
Z HĽADISKA NAKLADANIA S ODPADMI:

 odpady, ktoré vzniknú pri realizácii resp. počas prevádzky hodnotenej činnosti
budú zaradené do príslušných kategórií a druhov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov,
 nakladanie s odpadmi bude zabezpečované v súlade s právnymi požiadavkami
platnými v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 odpady budú odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie len organizácii na
to oprávnenej
Z HĽADISKA OCHRANY ZELENE:

 zabezpečí sa, aby existujúca vzrastlá zeleň lokality bola počas realizácie zámeru
rešpektovaná a jej asanácia bola realizovaná len v nutnom rozsahu v súlade
s platnou legislatívou
 pri sadových úpravách sa uprednostní výsadba miestnych druhov drevín

ORGANIZAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA

 v prevádzke bude zavedený program kontroly a údržby všetkých zariadení a
program školenia a informovanosti zamestnancov o preventívnych opatreniach na
zníženie špecifického nebezpečenstva pre životné prostredie.
 Bude zabezpečený priestor pred vniknutím nepovolaných osôb do areálu.
 Zhotoviteľ diela bude dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
 pred začatím prevádzky bude vypracovaný Prevádzkový poriadok
 bude vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v
prípade ich úniku (Havarijný plán),
 budú vypracované požiarne a poplachové smernice a požiarny a poplachový plán
 pri prevádzke činnosti bude dodržané ustanovenie NV SR č. 115/2006 Z. z. o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
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10.3. KOMPENZAČNÉ OPATRENIA

Identifikované vplyvy nevyžadujú kompenzačné opatrenia v súčasnom štádiu
poznania.

10.4. INÉ OPATRENIA

Identifikované vplyvy nevyžadujú iné opatrenia v súčasnom štádiu poznania.
11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA
NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA
Nulový variant je stav, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala a predstavuje
územie v súčasnosti.
V dotknutom území je vegetácia výrazne ovplyvnená antropogénnou činnosťou,
súčasné druhové a priestorové zloženie je výsledkom dlhodobých procesov a
odrazom vplyvu človeka na životné prostredie. Antropogénne vplyvy sú významným
faktorom najmä čo sa týka zloženia vegetácie v území kde začala prevládať
prirodzená sukcesia.
Možno konštatovať, že posudzované plochy nie sú z fytocenologického ani
botanického hľadiska významnou, resp. hodnotnou lokalitou. Vzhľadom na
charakter biotopu priamo na riešené územie nie sú viazané žiadne významné druhy
živočíchov.
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, vegetácia územia by sa postupne
vyvíjala smerom k potenciálnej prirodzenej vegetácii. Vzhľadom na predurčenosti
územia na priemyselnú činnosť územným plánom mesta Fiľakovo by sa v
záujmovom území iná výstavba v budúcnosti nerealizovala.
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, zostali by kapacity územia
s nevyužitým potenciálom výroby daným aktuálnymi územnoplánovacími
dokumentmi resp. by územie zostalo v súčasnom stave, ktorý charakterizuje
nevyužívaná pôda pre priemyselné využitie dané platným územným plánom.
Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia
predurčenému k priemyselnému využitiu nielen platným znením územného plánu
dotknutej obce a svojou dopravnou dostupnosťou, ale aj dostupnosťou inžinierskych
sietí, ktoré majú pre výrobu daného charakteru dostatočnú kapacitu. Výstavbou
závodu nedôjde k zmene dopravnej infraštruktúry v území, nakoľko je táto pre
navrhovaný zámer dostatočná. Navrhované riešenie zodpovedá súčasným
technickým možnostiam a vyhovuje kritériám pre moderné prevádzky.
Nezanedbateľným benefitom navrhovaného zámeru je vznik až 100 nových
pracovných miest.
Areál a prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy
a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom,
bezpečnosti a hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia,
akceptuje prítomnosť dopravných trás. Realizácia navrhovanej činnosti v
predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z jestvujúcich prevádzok.
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12. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU
ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI
STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI
V platnom územnom pláne mesta Fiľakovo dotknuté územie figuruje ako ‘výroba
priemyselná a drobná‘. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využitia
územia a teda možno konštatovať, že posudzovaná činnosť je v súlade
s územnoplánovacími dokumentmi mesta Fiľakovo a zároveň je v súlade aj
s ďalšími strategickými dokumentami mesta.
13.
ĎALŠÍ
POSTUP
HODNOTENIA
VPLYVOV
S
UVEDENÍM
NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV
O záujmovom území je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, na základe
ktorých môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhy problémov boli
identifikované a riešené, či už v technickom riešení posudzovanej činnosti alebo
navrhovanými zmierňovacími opatreniami.
Pokiaľ v etape posúdenia zámeru nedôjde k objaveniu sa nových skutočností, ktoré
by zásadným spôsobom menili náhľad na posudzovanú činnosť, navrhujeme
ukončiť posudzovanie predloženým zámerom.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A
NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA
VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE POROVNANIA
S NULOVÝM VARIANTOM)
Zámer je predložený v jednom variante, nakoľko na základe žiadosti navrhovateľa
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 22 ods.
7 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov upustil od požiadavky variantného riešenia
predloženého zámeru.
Dôvodom žiadosti bol fakt, že situovanie navrhovanej činnosti do predmetného
územia je pre navrhovateľa existencia pozemkov v priemyselnej zóne v jeho
vlastníctve s vhodným napojením na dopravnú infraštruktúru a technickoorganizačným zabezpečením v dostatočnej vzdialenosti od obývaného územia.
Navrhovateľ nedisponuje v súčasnosti inou lokalitou, ktorá by bola vhodná na
umiestnenie a prevádzkovanie navrhovanej činnosti. Pre navrhovanú činnosť nie je
k dispozícii iná lokalita spĺňajúca požiadavky mesta ako navrhovateľa (typ a veľkosť
pozemku, jeho vybavenosť technickou infraštruktúrou, možnosť napojenia na
areálové komunikácie a cestnú sieť a vyhovujúce dopravné napojenie, blízkosť
potenciálnych klientov).
K navrhovanej činnosti je vo vysokom stupni rozpracovaná projektová
dokumentácia pre danú lokalitu.
Uvedená lokalita je platným Územným plánom mesta Fiľakovo vhodná pre
navrhovanú činnosť. Navrhovaná činnosť nie je v danom území novou činnosťou,
priemyselná činnosť sa už v území vykonávala (od roku 1906), dôjde len k jej
obnove resp. doplnenie o ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu, čo je potrebné
posúdiť podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Navrhovaná činnosť bude prevádzkovaná v existujúcom priemyselnom obvode
mesta Fiľakovo a jej stavebné a technologické riešenie bude zohľadňovať
požadovaný účel a lokalitu umiestenia.
1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA
VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Pre hodnotenie vplyvov zámeru na životné prostredie a zdravie obyvateľstva bola
použitá metóda hodnotiaceho opisu. Súbory kritérií hodnotenia boli vyberané tak,
aby charakterizovali spektrum vplyvov a ich významnosť. Pre posudzované varianty
boli ako významné kritéria hodnotenia identifikované vplyvy na obyvateľstvo
dotknutého územia prostredníctvom výstupov znečisťovania ovzdušia, hluku
a v neposlednom rade sociálnoekonomický vplyv navrhovanej činnosti. Kritériá
očakávaných vplyvov boli vytvorené z hľadiska kvalitatívneho, časového priebehu
pôsobenia a formy pôsobenia.
2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA
VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY
V porovnaní s nulovým variantom počíta navrhovaný variant s revitalizáciou bývalej
priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi
obslužnými funkciami.
Zámerom je návrh dvoch priemyselných zateplených hál. Súčasťou hál je
dvojpodlažná administratívna budova. Jedná sa o dve jednoloďové, jednopodlažné,
nepodpivničené oceľové haly s celkovým pôdorysným rozmerom 25m x 40m,
pričom polovica haly bude slúžiť ako výrobná časť a druhá polovica ako skladová
časť. Výrobná časť haly bude priamo napojená na dvojpodlažnú, administratívnu
budovu, nachádzajúcu sa v strede pozdĺžnej fasády orientovanej k hlavnej cestnej
komunikácií. Vo výrobnej časti sa nachádza žeriavová dráha so žeriavom s
nosnosťou 5,0t.
Výrobný program areálu bude zameraný na ľahkú strojársku a elektrotechnickú
výrobu - vývoj a výrobu pre strojárenský priemysel a pre logistický priemysel - pre
účely skladovania a distribúcie materiálu, výrobkov a tovarov.
Lokalizácia spĺňa potreby na funkčno-obslužné a estetické vybudovanie
revitalizovanej priemyselnej zóny. Umiestnenie je riešené v súlade s
majetkovoprávnymi a zmluvnými vzťahmi navrhovateľa.
Kvôli vonkajšej prezentácií firmy a možnosti ľahšieho prístupu klientov je čelná
fasáda administratívnej budovy orientovaná na okraj areálu, do Šavolskej ulice.
Objekt je symetricky spojený s halou skladu a halou výroby. Súčasné vstupy pre
nákladnú dopravu v severnej časti a pre automobilovú dopravu zamestnancov v
južnej časti areálu sú rešpektované. Zásobovanie objektov zostáva rovnaké, tomuto
účelu slúži komunikácia vo vnútri areálu medzi existujúcimi budovami a
navrhovanými halami.
Parkovacie plochy sú navrhované v miestach, kde nadväzujú na odstupy od
susedných objektov a členitosť areálu. Situácia pri južnom vjazde do areálu je
priestorovo úzka a nevyhovujúca, preto je najvhodnejším riešením využitie tejto
plochy ako priestor s funkciou zachytávania dažďovej vody, vsakovacia retenčná
suchá dažďová nádrž. Uvedený zásah napomáha budúcej revitalizácií areálu a
kultivuje prostredie.
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Vybudovanie výrobného závodu bude mať za následok mierne zvýšenie emisií
z dopravy ako aj zanedbateľné emisie hluku. Vzhľadom na navrhované opatrenia a
koncové technológie či zhodnocovanie produkovaných odpadov však navrhovaná
činnosť nezaťaží nadmerne zložky životného prostredia ani nezhorší kvalitu života
dotknutého obyvateľstva.
V prípade nulového variantu, teda že sa nebude realizovať hodnotená činnosť,
existujúce pozemky ostanú v súčasnom stave so súčasnými vstupmi a výstupmi do
zložiek životného prostredia, čo znamená, že sa nebudú využívať na priemyselné
účely a budú zarastať ruderálnou vegetáciou. Región tak zostane na súčasnej
úrovni rozvoja priemyslu a nepodporí tak rozvoj zamestnanosti a služieb v kraji.
Realizácia zámeru je oproti nulovému variantu spojená s vytvorením až 100
pracovných miest. S vytvorením ďalších pracovných miest je možné počítať vo
sfére služieb.
Podľa opísaných vplyvov v súvislosti s realizáciou zámeru nedôjde k významnému
ovplyvneniu zdravotného stavu obyvateľstva, príslušné limity budú splnené.
Z pohľadu ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani
maloplošné chránené územia vyčlenené v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny. Platí tu prvý stupeň ochrany.
V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v
zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
Porovnaním navrhovaného variantu s nulovým variantom je zrejmé, že prinesie
zvýšenie pozitívnych vplyvov v sociálnej sfére pri zanedbateľnom navýšení
negatívnych výstupov do jednotlivých zložiek životného prostredia v dotknutom
území.
Na základe uvedených skutočností môžeme odporúčať realizáciu Variantu 1, s
podmienkou realizácie zmierňujúcich opatrení uvedených v kapitole IV.10, ktoré
predstavujú optimálny variant.
3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Navrhovaný Variant 1 zámeru je v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou. Areál a prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné
právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s
odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby
územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás s dopravným napojením. Realizácia
navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzuje žiadnu z jestvujúcich
prevádzok a bude sociálno-ekonomickým prínosom vzhľadom na predpokladané
vytvorenie 100 pracovných miest.
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VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
1. Zastavovacia situácia 1: 500
2. Koordinačná situácia 1: 500
3. Rezy a pohľady

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU
1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA
VYPRACOVALA PRE ZÁMER, A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH
MATERIÁLOV
ZOZNAM
TEXTOVEJ
A
GRAFICKEJ
VYPRACOVALA PRE ZÁMER


DOKUMENTÁCIE,

KTORÁ

SA

Kapar, s.r.o., „REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA
ŠÁVOĽSKEJ CESTE – BROWN FIELD FIĽAKOVO“ projektová dokumentácia
pre územné rozhodnutie, Prešov, 2019

ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV

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


ZOZNAM ZDROJOV INFORMÁCII Z INTERNETU

@
@
@
@
@
@
@
@
@

http://www.enviroportal.sk
http://www.sazp.sk
http://www.air.sk
http://www.shmu.sk
http://www.statistics.sk
http://www.podnemapy.sk
http://www.geology.sk
http://www.upsvar.sk
http://sk.wikipedia.org
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http://www.pamiatky.sk
http://www.sopsr.sk
http://uzemneplany.sk
http://www.skrz.sk
http://www.katasterportal.sk
http://www.filakovo.sk

LEGISLATÍVA
§
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 275/2007 Z. z., č. 454/2007
Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010
Z .z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 345/2012
Z.z., zákona č. 448/2012 Z.z., zákona č. 39/2013, zákona č. 180/2013 Z.z.,
zákona č. 314/2014 Z.z. a zákona č. 128/2015 Z.z.
§
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
§
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
zákona č. 161/2001 Z.z. zákona č. 553/2001 Z.z. ,zákona č. 478/2002 Z. z.,
zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571 /2005 Z.z.,
zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z.z. , zákona č. 515/2008 Z z.,
zákona č. 286/2009 Z. z. a zákona č. 409/2014 Z. z.
§
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z., zákona č.
180/2013 Z.z. a zákona č. 350/2015 Z. z.
§
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012
Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení
vyhlášky č. 270/2014 Z. z.
§
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z.z.,
zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z.,
zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 384/2009 Z.z. ,
zákona č. 134/2010 Z.z. ,zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 258/2011 Z. z.,
zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z.,
zákona č. 35/2014 Z.z. , zákona č. 409/2014 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z.
§
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v
znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004
Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 394/2009
Z. z., zákona č. 180/2013 Z.z. a zákona č. 180/2013 Z.z.
§
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
§
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
§
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.
525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č.
587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č.
24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z. z. zákona č.
515/2008 Z z., zákona č. 117/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z. , zákona č.
408/2011 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 207/2013 Z.z., zákona č.

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

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

67

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo - ZÁMER

§

§

§
§
§
§
§

311/2013 Z.z. ,zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č.
198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z.z. a zákona č.
262/2015 Z.z.
Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí
a o zmene zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov znení zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona
č. 170/2009 Z. z.
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov
Nariadenie Vlády SR č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 617/2004 ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a
zraniteľné oblasti
Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem
vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických
úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov

2.
ZOZNAM
VYJADRENÍ
A
STANOVÍSK
VYŽIADANÝCH
K
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU
 Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie
č. OU-LC-OSZP-2019/012349-1, zo dňa 01.10.2019 - upustenie od
variantného riešenia navrhovanej činnosti
3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE
PRÍPRAVY
NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI
A
POSUDZOVANÍ
JEJ
PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
K doterajšiemu postupu prípravy „Zámeru“ a posudzovaní jeho predpokladaných
vplyvov neboli k dispozícii žiadne doplňujúce informácie.
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VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
Bratislava, september 2019

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. SPRACOVATELIA ZÁMERU.
EnvIdeal, s. r. o.
Jaskový rad 151
831 01 Bratislava

Riešitelia:
RNDr. Ľuboš Haltmar
Dr. Peter Joniak

2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM
SPRACOVATEĽA
ZÁMERU
A
PODPISOM
OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

(PEČIATKOU)
(PEČIATKOU)

...............................................
RNDr. Ľuboš Haltmar
EnvIdeal, s. r. o.
za spracovateľa zámeru

pečiatka

..............................................
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta Fiľakovo
za navrhovateľa zámeru

pečiatka

Zámer bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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Prílohy

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

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

70

Príloha 1
Zastavovacia situácia
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SO.06

tavba
KOMUNIKÁCIA-novos

SO.04
ľ

1790

32740 3000

ľ

KOMUNIKÁCIA-rekonš

21400

18670

NH

25200

NH

d=0,0 m

d=0,0 m

3500

SO.05

SPEVNENÁ PLO

2500

CHA

20000

80200

SO.01

d=9,0 m

21000

SO.05
d=2,2 m

Ø315

NH

2500

UV

"1"

1500

Trávnik

30100

d=5,8 m

16500

20000

SO.03

LEGENDA

d=8,6 m

PARKOVISKO

2100

2750 2750 3500

d=8,6 m

2500

SO.06

25000

SO.02

30100

"2"
PARKOVISKO

2500

d=3,6 m

68270

SO.13

24280

trukcia

SO.12

Navrhovaná vysoká zeleň /3ks
Záhon - suchomilné trávy
Vsakovacia retenčná suchá dažďová nádrž bez odtoku - trávnatý povrch
Zámková dlažba
Asfalt

16310

Pôvodný asfalt

25200

d=0,0 m
45000

14700

NH

59700

Betónový chodník

SO.

Objekty

5420
2500

Hranica riešeného územia

11500

10660

Osvetlenie - LED fasádne /22ks
2370 4000

SO.04

2500

SO.10

41000

500

1000

5940

Osvetlenie - LED na stožiari /12ks
NAVRHOVANÝ NADZEMNÝ HYDRANT DN 100

NH

SMER PRÍJAZDU POŽIARNEJ TECHNIKY

SO.13

POŽADOVANÁ ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ

d=2,4 m

POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR

SO.12

LEGENDA OBJEKTOV
78160

REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA
ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO

SO.01.

Administratívna budova

SO.02.

Skladová oceľová hala

SO.03.

Výrobná oceľová hala

SO.04.

Vrátnica

SO.05.

Parkoviská

SO.06.

Komunikácie, spevnené plochy

SO.07.

Dažďová kanalizácia ORL

SO.08.

Vodovodná prípojka

SO.09.

Kanalizačná prípojka ČOV

SO.10.

Trafostanica + VN prípojka

SO.11.

Verejné osvetlenie

SO.12.

Oplotenie

SO.13.

Sadové úpravy

ľ

PROJEKTANT STAVBY:
PROJEKTANT OBJEKTU:
Ing. Miškufová
Ing. Miškufová
KApAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@stonline.sk
Mesto Fiľakovo
STAVEBNÍK:
MIESTO STAVBY:
Fiľakovo
NÁZOV STAVBY:

VYPRACOVAL:
Bc. Bruzda

REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE
- BROWN FIELD FIĽAKOVO

NÁZOV OBJEKTU:
NÁZOV PRÍLOHY:
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Príloha 2
Koordinačná situácia
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tavba
KOMUNIKÁCIA-novos

SO.06

UV5
DŠ

LEGENDA

UV

Navrhovaná vysoká zeleň /3ks
Zámková dlažba
UV4

Betónový chodník

UV

SO.04

SO.

Objekty
Hranica riešeného územia

Š
ľ

Osvetlenie - LED fasádne /22ks
Osvetlenie - LED na stožiari /12ks
Existujúce 22kV vedenie 3x240mm ANKTOYPV
Nový 22kV kábel 3x1x150 NA2XS(F)2Y dl=160m

Ø315

Ø315

Nový NN kábel 3x(4x240mm) NAVY dl=50m
Nová bloková TS EH5 22/0,4kV 2x1000kVA

ľ

Nový blokový rozvádzač
Výstražná tabuľka: Pozor vysoké napätie
Ø32

Uzemnenie

SO.13
UV3

DŠ

ŠÚPATKO DN100 SO ZEMNOU TELESKOPISCKOU SÚPRAVOU A POKLOPOM

ŠZ1-

ŠÚPATKO DN50 SO ZEMNOU TELESKOPISCKOU SÚPRAVOU A POKLOPOM

ŠZ2-

ŠÚPATKO DN25 SO ZEMNOU TELESKOPISCKOU SÚPRAVOU A POKLOPOM

VŠ-

VODOMERNÁ ŠACHTA

NH-

NADZEMNÝ HYDRANT DN100
REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA NA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCII

Ø315

D

Ø110

SO.05
Ø110

UV
UV9

ŠZ1
Ø63

ZŠ

ORL2

Ø110

SO.02
Ø315

SO.06

Š
UV8
UV

VŠ

m

REGULÁTOR PRIETOKU

UV-

ULIČNÁ VPUSŤ

RN-

RETENČNÁ NÁDRŽ

ZŠ-

REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA NA DAŽĎOVEJ ZAOLEJOVANEJ KANALIZÁCII

UV-

ULIČNÁ VPUSŤ
ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK S PRIETOKOM 15 l/s

ORL2-

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK S PRIETOKOM 6 l/s

VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD HDPE D110 (SO.08)

SO.01

Ø110

CÍ ŽĽAB DĹ. 10

TLAKOVÁ KANALIZÁCIA (SO.09)
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (SO.07)
DAŽĎOVÁ ZAOLEJOVANÁ KANALIZÁCIA (SO.07)

D
D

SO.05

Ø315

Ø110

Ø250

SO.03
UV7

UV

"1"
PARKOVISKO

SPEVNENÁ PLO

DŠ

ORL1-

SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA (SO.09)

ODVODŇOVA

Ø110

CHA

RP-

VEREJNÝ VODOVOD LT DN150

DŠ

m

CÍ ŽĽAB DĹ. 80
ODVODŇOVA

Ø315

REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA NA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCII

ŠZ

D

Š

DŠ-

NP

Ø110

D

DŠ

VÝUSTNÝ OBJEKT

BOD NAPOJENIA NA VEREJNÝ VODOVOD LT DN150

Ø110

Š

ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD

VOD

"2"
PARKOVISKO

ČOV

Ø315
Ø250

Ø315

Ø250

Š

ŠZ-

ČOV-

DŠ

Š

Ø110

Š

Ø200

Ø315

ŠZ
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NÁZOV OBJEKTU:

NOVÝ 22kV ROZVÁDZAČ
EXIST. 22kV KÁBEL 3x240mm ANKTOYPV
PREPOJ MEDZI TS 358/ts/401 - 358/ts/402

2xVN SPOJKY
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Príloha 3
Rezy a pohľady

Jaskový rad 151, 83101 Bratislava

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