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Zoznam najčastejšie použitých skratiek
BPEJ – bonitovaná pôdno-ekologická jednotka
HPV – hladina podzemnej vody
CHA – chránený areál
CHKO – chránená krajinná oblasť
CHVO – chránená vodohospodárska oblasť
KNC – kataster nehnuteľností, register C
k.ú. – katastrálne územie
LNN – ložisko nevyhradeného nerastu
NA – nákladné autá
p.č. – parcelné číslo
PM10 – frakcia TZL < 10 µm

PR – prírodná rezervácia
PVL – plán využívania ložiska
rkm – riečny kilometer
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
SKCHVU – chránené vtáčie územie
SKUEV – územie európskeho významu
TZL – tuhé znečisťujúce látky
ÚP, ÚPN – územný plán
ÚSES – územný systém ekologickej stability
Z, S, V, J – svetové strany západ, sever, východ,
juh a ich kombinácie
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.I. Základné údaje o navrhovateľovi
A.I.1. Názov
ALAS Slovakia, s.r.o.

A.I.2. Identifikačné číslo
35 825 286

A.I.3. Sídlo
Polianky 23, 841 01 Bratislava

A.I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
navrhovateľa
ALAS Slovakia, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava:
Ing. Rostislav Fojtů – konateľ, tel.: 0917 99 11 99
Ing. Vladimír Polák – konateľ, tel. 0908 702 001

A.I.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
RNDr. Ivan Burza, ALAS Slovakia, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava, 0905 11 81 29, i.burza@alas.sk
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A.II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
A.II.1. Názov

Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská
A.II.2. Účel
Účelom predloženého zámeru je ťažba štrkopieskov pre stavebné účely. Spoločnosť plánuje rozšírenie
existujúceho ťažobného priestoru – štrkoviska neďaleko obce Dunajská Lužná. Jedná sa o suchú ťažbu
kopaného netriedeného štrkopiesku bez úpravy.

A.II.3. Užívateľ
ALAS Slovakia, s.r.o.

A.II.4. Charakter navrhovanej činnosti
Pokračovanie činnosti.
Navrhuje sa suchá ťažba, nad hladinou podzemnej vody.
Doteraz (I. etapa) sa ťažilo na ploche 4,0532 ha s ročnou kapacitou 75 000 t/rok.
Zámer navrhol rozšírenie ťažby JZ smerom (II. etapa) na ploche 4,0413 ha s ročnou kapacitou ťažby takisto
75 000 t/rok.
Navrhovateľ predložil zámer pre zisťovacie konanie vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ďalej len zákon) na príslušný orgán dňa 10.10.2018.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie rozhodol, že činnosť sa bude posudzovať podľa zákona (list č. OU-SC-OSZP-2019/001196-Gu
(2018/016621-Gu) z 03.06.2019).
Prerokovanie rozsahu hodnotenia podľa § 30 zákona sa konalo dňa 28.08.2019 v budove Okresného úradu
Senec.
Rozsah hodnotenia, č.j. OU-SC-OSZP-2019/001196-Rozsah-Gu z 28.08.2019 bol vydaný dňa 30.9.2019.
Rozsah hodnotenia určil, že pre ďalšie podrobnejšie hodnotenie navrhovanej činnosti je určený nulový variant
a variant riešený v zámere, a že na základe nových poznatkov a iných zistení bude do správy o hodnotení
zahrnutý aj nový lokalitný variant a rekultivácia územia.
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Nový lokalitný variant
Z dôvodu celistvosti plochy je novým lokalitným variantom plocha uvažovaná v zámere rozšírená o stredovú
parcelu č. 1062/12 (k.ú. Nové Košariská), čím sa zväčší výmera uvažovaná pre rozšírenie ťažby z pôvodných
4,0413 ha na 4,5544 ha.
Tab.1: Nový lokalitný variant pre správu o hodnotení
Variant činnosti riešený v zámere
Parcely
Plocha parciel
1062/8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
4,0413 ha

Variant činnosti riešený v správe o hodnotení
Parcely
Plocha parciel
1062/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
4,5544 ha

Obr.1: Nový lokalitný variant na podklade katastrálnej mapy (výrezu z DÚR)

Predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie v etape správy o hodnotení je pokračovanie ťažby na
ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská v II. etape na ploche 4,5544 ha, pri ročnej kapacite do 75 000
t/rok.
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Navrhovaná činnosť spadá podľa prílohy č.8 zákona č. 24/2006 Z.z. do kap. 1. Ťažobný priemysel, položka
11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku. Prahová hodnota pre zisťovacie
konanie je od ťažba od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy. Prahová hodnota
pre povinné hodnotenie je ťažba od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy.
Posúdenie sa realizuje na základe § 18 ods. 1 písm. c) zákona.
Rekultivácia územia
Na rekultiváciu sa navrhuje nielen územie na ťažbu ložiska v k.ú. Nové Košariská posudzované predloženou
správou o hodnotení (II. etapa, 4,5544 ha, p.č. 1062/8 až 1062/15), ale tiež priestor aktuálnej ťažby (I. etapa,
4,0532 ha, p.č. 1062/2 až 1062/7), po vydobytí zásob.
Rekultivácia územia bude spočívať v nahradení vydobytého priestoru výkopovými zeminami a upraveným
inertným stavebným odpadom (betón, tehly, keramika) s certifikátmi. Povrch rekultivovanej plochy sa prekryje
vrchnou skrývkou a skrývkou humusového horizontu. Pôdny kryt sa následne agrotechnicky, resp. aj
agrochemicky zúrodní.
Náhrada vydobytého priestoru výkopovými zeminami a upraveným inertným stavebným odpadom
predstavuje podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch postup zhodnocovania odpadov R10 Úprava pôdy na
účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. sa jedná o „zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu“
zaradené v prílohe č. 8 tohto zákona do kap. 9. Infraštruktúra, položky 11., kde je prahovou hodnotou pre
zisťovacie konanie kapacita od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok; nad 100 000 t/rok je povinné hodnotenie.
Plánované kapacity rekultivácie sú do 50 000 t/rok, t.j. rekultivácia nepodlieha posúdeniu vplyvov na životné
prostredie; v predložnej správe je však vyhodnotené ako súčasť navrhovanej činnosti – ťažby na ložisku Nové
Košariská, v rámci zahladzovania následkov po ťažbe. Rekultivačné práce sa plánujú v horizonte 13,4 roka.

A.II.5. Umiestnenie
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
p.č. KN-C:
Miestny názov:

Bratislavský
Senec
Dunajská Lužná
Nové Košariská
ťažba a rekultivácia II. etapa: 1062/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
rekultivácia I. etapa: 1062/2, 3, 4, 5, 6, 7
Štrkovisko

Predmetné parcely pre ťažbu v Ii. etape sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce a sú vedené ako
orná pôda.
Severovýchodne od predmetného ťažobného priestoru so spoločnou hranicou, ktorú tvorí KNC parc.č.
1062/7, sa nachádza ťažobný priestor (I. etapa), kde je na základe rozhodnutia Obvodného banského úradu
č. 201-988/2010 zo dňa 12.04.2010 povolené dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov na
pozemkoch KNC parc.č. 1062/2 až 1062/7 o celkovej výmere 40 532 m2. Rozhodnutie o využívaní územia
vydala obec Dunajská Lužná pod č.j. 2040-161-dl-08-Haj zo dňa 11.07.2008.
Navrhované ťažobné práce (II. etapa) budú plynule pokračovať juhozápadným smerom. Dotknuté územie je
rovina s nadmorskou výškou 127,50 až 128,00 m n.m., priemerne sa uvažuje 127,75 m n.m.
8

Okolie záujmovej plochy (LNN Nové Košariská, I. a II. etapa) tvorí poľnohospodársky obrábaná pôda. Hon
obrábanej pôdy je ohraničený zo severu prístupovou asfaltovou cestou; západným smerom je tiež poľná cesta
so sprievodnou stromovou vegetáciou; na juhu honu je Studená ul. so zástavbou rodinných domov po oboch
stranách ulice; východné ohraničenie lánu tvorí ulica Košariská tiež so sprievodnou stromovou vegetáciou,
východne od ul. Košariská je zástavba rodinných domov.
V širšom okolí sú rekreačne využívané jazerá Nové Košariská I a Nové Košariská II s lemami rekreačných
chát a domov na ich brehoch a v okolí, a záhradnou vegetáciou.

A.II.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
Prehľadná situácia a situácia na podklade ortofotomapy je uvedená na nasledujúcich obrázkoch.
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Obr.2: Prehľadná situácia

Pozn.: Severozápadne od predmetného ťažobného priestoru v jeho tesnej blízkosti sa nachádzal dobývací priestor Rovinka, určený
v roku 1960, zmena je z roku 1981. DP Rovinka ležal z väčšej časti v k.ú. Rovinka. Všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené
banským zákonom mala od r. 2002 organizácia ALAS SLOVAKIA, s.r.o. DP Rovinka je od r. 2016 zrušený.
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Obr.3: Situácia na podklade ortofotomapy
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A.II.7. Dôvod umiestnenia v danej lokalite
Lokalita sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, kde je vodná ťažba vodným
zákonom vylúčená. Navrhuje sa preto suchá ťažba, nad hladinou podzemných vôd, v nesaturovanej zóne.
Navrhovateľ plánuje rozšírenie činnosti (II. etapa) na pozemkoch určených územným plánom obce na ťažbu.
Dôvodom umiestnenia ťažby štrkopieskov v predmetnej lokalite je hlavne kvalita štrkopieskov overená
doterajšou ťažbou, a ich úložné pomery, ktoré dovoľujú nenáročnú ťažbu. Ďalším dôvodom je náväznosť na
technické zázemie a overené technologické postupy etapy I. Terénna konfigurácia a postup ťažby umožní
priebežnú rekultiváciu pozemkov.
Pre účely zachovania pôvodného terénu na úrovni ± 127,75 m n.m. sa vydobytý priestor (I. aj II. etapa) v rámci
rekultivácie územia nahradí výkopovými zeminami a upraveným inertným stavebným odpadom.

A.II.8. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Začatie činnosti je viazané na získanie všetkých potrebných povolení. Doba ťažby (ukončenie činnosti) sa
uvažuje 4,3 roka a viac. Doba rekultivácie je plánovaná minimálne na 13,4 roka.

A.II.9. Popis technického a technologického riešenia
Pri popise technického a technologického riešenia vychádzame z analógie s projektom pre ťažbu
vypracovaného pre I. etapu (Burza,I., 12/2009). V ďalších fázach prípravy bude vypracovaný samostatný
projekt ťažby – Plán využívania ložiska.
Surovinou pre ťažbu na ložisku je štrkopiesok, ktorý bude ťažený metódou dobývania nad hladinou
podzemnej vody – suchá ťažba. Navrhovaný ťažobný priestor (II. etapa) má tvar štvoruholníka spolu o
plošnom obsahu 45 544 m².
Na geologickej stavbe sa podieľajú horniny neogénu a kvartéru. Ťažbou sa zasahuje do najvrchnejších
kvartérnych uloženín vo vývoji štrkopieskov, ktoré tu majú hrúbku 60 - 80 m. Kryciu vrstvu kvartéru tvorí ornica
(skrývka humusového horizontu). Substrát (vrchná skrývka) je budovaný piesčitými hlinami, pieskami,
čiastočne aj slabo zaílovanými pieskami.
Ložiskové a tektonické pomery
Ložisko Nové Košariská náleží do komplexu fluviálnych kvartérnych sedimentov Podunajskej nížiny. Stavba
týchto sedimentov je komplikovaná, pretože sa na nej odráža vplyv paleografických a tektonických podmienok
ich vzniku. Charakteristický je tak monocyklický, ako aj polycyklický vývoj riečnych náplavov.
S monocyklickým vývojom sa stretávame hlavne u fluviálnych sedimentov vedľajších prítokov Dunaja. Hrúbka
jednotlivých terás vedľajších prítokov sa mení od okraja Podunajskej nížiny, kde dosahuje 8-12 m (Šoporňa,
Štrkovec, Hoste) a smerom do centra nížiny rapídne narastá (u Vlčian až do 100 m).
S výrazným polycyklickým vývojom fluviálnych sedimentov sa stretávame prakticky v celej oblasti Žitného
ostrova. Sedimentácia tu prebiehala v podmienkach synsedimentárnych poklesov z prúdov Dunaja. Fluviálne
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sedimenty rastú na hrúbke od Bratislavy (15-30 m) až k Dunajskej Strede, kde dosahuje viac ako 250 m
hrúbky.
Vývoj Podunajskej nížiny spadá do oblasti paleocénu-miocénu (eocén-sarmat), pokračuje ďalej v pliocéne
(panón-pont) a v pleistocéne a holocéne. Ukončený nie je dodnes.
V Podunajskej nížine sa vyčleňujú dve skupiny územia, ktoré sa líšia špecifickými prejavmi kvartérnych
tektonických pohybov. K poklesovým oblastiam patrí JZ-časť Podunajskej nížiny. Počiatok poklesových
pohybov spadá do panónu.
Ložisko tvoria kvartérne sedimenty mladšieho pleistocénu (riss, würm) až holocénu. Zastúpené sú
sivohnedým, prevažne stredne hrubým až hrubým štrkom. Lokálne sa vyskytujú aj piesky. Štrkopiesky sú
uložené vodorovne a majú jednoduché úložné pomery. Hrúbka štrkopieskov bola overená geologickými
prácami (vrty) a to z úrovne 122,00 m n.m. po úroveň 107,00 m n.m. Priemer štrkových valúnov je 2 až 6 cm,
menej sa vyskytujú valúny 10 cm a vyššie. Valúny sú dobre opracované.
Petrografické zastúpenie hornín vo valúnovom materiáli je nasledovné:
- kremeň, kremenec 56 - 72 %
- granitické horniny 5 - 16 %
- rohovce 2 - 9 %
- pieskovce 3 - 5 %
Tektonické pomery ložiska sú jednoduché, vodorovne uložené sedimenty nie sú tektonicky porušené.
Fyzikálno-mechanické vlastnosti a použitie
K dispozícii sú laboratórne rozbory zemín z inžinierskogeologického prieskumu z roku 2016 (Bednarik,M.,
Solčiansky,R., 07/2016) a zrnitostné rozbory suroviny z ložiska Nové Košariská realizované Centrálnym
laboratóriom spoločnosti ALAS Slovakia s.r.o.
Obr.4: Inžinierskogeologické sondy
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V rámci podrobného inžinierskogeologického prieskumu boli realizované tri inžinierskogeologické vrty DL1–
1 až DL1–3, z ktorých boli z hĺbky 3,00 až 6,00 m odobraté vzorky zemín na laboratórne rozbory fyzikálnomechanických vlastností.
Pri laboratórnom spracovaní zemín (laboratórium INGEO – ENVILAB s.r.o. Žilina) boli na vzorkách stanovené
nasledovné vlastnosti: granulometrický rozbor; vlhkosť; zhutniteľnosť zeminy – skúška Proctor Standard;
Kalifornský pomer únosnosti ‐ skúška CBR.
Tab.2: Zrnitosť

Hĺbka [m]

DL1-1
DL1-2
DL1-3
DL2-1*
DL2-2
DL2-3

4-5
4-5
3-4
4-5
4-5
5-6

GP
GW
GP
GP
GP
GW

STN 72 1001
cu
65,3
42,0
166,3
43,6
64,7
30,1

cc
3,6
2,4
3,7
5,8
3,4
2,0

cl
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1

sl
2,5
2,0
3,9
2,7
1,7
0,9

Obsah frakcie [%]
sa
gr
21,4
75,9
26,0
71,9
23,8
72,1
18,0
79,2
21,7
68,0
27,5
71,5

cb
0,0
0,0
0,0
0,0
8,5
0,0

bo
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Vysvetlivky: * piesková jama, podiel frakcií nad 0,125 mm zistený osievaním na sitách, frakcie pod 0,125 mm odskúšané
hustomernou metódou (Cassagrande); GP štrk zle zrnený, GW – štrk dobre zrnený

Tab.3: Fyzikálno-mechanické chrakteristiky a zatriedenie zemín

DL1-1
DL1-2
DL1-3
DL2-1*
DL2-2
DL2-3

Hĺbka [m]

Vlhkosť hmoty
sušiny [%]

CBR
[%]

4-5
4-5
3-4
4-5
4-5
5-6

1,8
1,5
1,8
2,1
2,0
2,0

6,0
8,0
8,0
9,0
12,0
10,0

Proctor standard
Opt. vlhkosť
Max. obj. hm.
[%]
[g/cm3]

7,2
7,2
6,2
6,8
7,2
8,1

2,12
2,08
2,06
2,18
2,09
2,08

STN 72 1001

G2 GP
G1 GW
G2 GP
G2 GP
G2 GP
G1GW

Na základe laboratórnych rozborov boli zeminy zatriedené v zmysle STN 72 1001 medzi zeminy jemnozrnné
a hrubozrnné.
Jemnozrnné zeminy triedy F3 sú na povrchu a majú charakter siltu piesčitého, hnedej farby, tuhej
konzistencie, trieda ťažiteľnosti 2.
Surovinu (nad HPV) tvoria hrubozrnné sedimenty ‐ štrk dobre zrnený G1 GW a štrk zle zrnený G2 GP,
hnedej až sivohnedej farby, s obsahom opracovaných úlomkov, s veľkosťou do 5 cm, ojedinele do 7 cm,
obsahu do 30%, trieda ťažiteľnosti 3. Štrky tvoria horizont s hrúbkou min. do hĺbky overenej prieskumnými
vrtmi, t. j. 9 m p.t.
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Obr.5: Krivka zrnitosti podľa rozboru vzorky zeminy z ložiska Nové Košariská v zmysle STN EN 933-1
(Centrálne laboratórium, ALAS Slovakia, 05/2010)
Krivka zrnitosti kameniva - surovina Nové Košariská
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Surovina je vhodná na použitie v zmysle
• STN EN 12620 Kamenivo do betónu,
• STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných
v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
Stav zásob ložiska vypočítaný na základe kvalifikovaného odhadu
Výpočet, vzhľadom na to, že ide o ložisko sedimentárneho pôvodu s jednoduchou geologickou stavbou a
negeologické obmedzenie ložiska s prevažujúcimi horizontálnymi rozmermi nad vertikálnymi, je urobený
kvalifikovaným odhadom pri použití metódy geologických blokov. Vymedzený je jeden blok zásob, so
záverečnými svahmi v pomere 1:3.
Suchá ťažba sa bude vykonávať z úrovne štrkopieskov po max. 0,5 m nad úrovňou maximálnej hladiny
podzemnej vody stanovenej SHMÚ vo výške 123,2 m n.m. Maximálna hladina podzemnej vody je za obdobie
posledných 10-tich rokov (2009-2018). Ťažobná báza 123,7 m n.m. bude určená geodeticky, s vyznačením
v teréne pomocou laty.
Vstupné údaje
- terén (T) ... T = 127,75 m n.m.,
- max. hladina podzemnej vody za posl. 10 rokov + 0,5 m ... báza = 123,2 + 0,5 = 123,7 m n.m.
- hrúbka bloku zásob ... h = T – báza = 127,75 – 123,7 = 4,05 m
Ťažobný profil
- humusový horizont ... 0,3 m
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-

vrchná skrývka ... 0,2 m
mocnosť štrkopieskov ... h – 0,3 – 0,2 = 4,05 – 0,3 – 0,2 = 3,55 m

Množstvo voľných zásob štrkopieskov Qz:
P1 (horná plocha): 45 544 m2
P2 (dolná plocha): 44 860 m2
P (priemerná plocha): 45 202 m2
Qz = P x h = 45 202 m2 x 3,55 m = 160 467 m3
Skrývka Qs:
Aktívna hĺbka humusového horizontu je podľa pôdoznaleckého prieskumu na ploche I. etapy 30 cm. Celkový
objem skrývky humusového horizontu bude:
plocha záberu x hrúbka humusového horizontu = 45 544 m2 x 0,3 m = 13 663 m3.
Objem vrchnej skrývky (pôdny substrát, podorničie – piesčité hliny, piesky, ílovité piesky) bude:
plocha záberu x hrúbka vrchnej skrývky = 45 544 m2 x 0,2 m = 9 109 m3.
Materiál zo skrývok, odložený dočasne po okrajoch ťažobného poľa, bude využitý na rekultiváciu územia.
Zásoby na ložisku budú upresnené výpočtom odborne spôsobilou osobou pre ložiskový prieskum.
Geologické práce sa aktuálne vykonávajú. Správa s výpočtom zásob nerastu bude podrobená
schvaľovaniu v zmysle geologických predpisov.
Plánované zmeny zásob ložiska
Na ložisku sa predbežne plánuje ročne vyťažiť do cca 75 tis. ton štrkopieskov.
Množstvo voľných zásob je 160 467 m3.
Objemová hmotnosť štrkopieskov je 2,0 t/m3. Tomu zodpovedá hmotnosť zásob 320 934 ton.
V prípade ťažby max. 75 000 t/rok by boli zásoby vyťažené za cca 4,3 roka. Kapacita ročnej ťažby, a tým aj
doba ťažby, však bude závisieť od dopytu. Predpokladá sa časový horizont viac ako 4,3 roka.
Skrývkové práce
Skrývkové práce budú vykonávané v predstihu pomocou buldozéra, prípadne kolesového nakladača, na
potrebnú vzdialenosť do pozdÍžneho valu.
Odkrytie ložiskovej polohy štrkopieskov zemín bude pozostávať zo
- skrývky humusového horizontu o mocnosti 0,3 m,
- vrchnej skrývky nadložia štrkopieskov (hlinité piesky, piesčité hliny, piesky, piesky slabo zaílované)
o mocnosti 0,2 m.
Humusový horizont a vrchná skrývka budú deponované oddelene.
Po vyťažení plôch sa skrývky spätne rozhrnú na rekultivované plochy v poradí najprv vrchná skrývka, potom
skývka humusového horizontu.
Predpokladá sa, že skrývkové práce budú rozdelené na dve etapy.
Technologický postup realizácie skrývky humusového horizontu (Kardoš Šímová, J., 05/2008):
Pri realizácii skrývky je potrebné dodržať zásadu odobratia humusového horizontu tak, aby nedošlo
k zmiešaniu so spodnejšími, na živiny, organickú hmotu a biologickú aktivitu chudobnejšími vrstvami pôdneho
profilu.
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Skývka humusového horizontu musí byť vykonaná pred začiatkom realizácie ťažobných prác. Nesmie byť
vykonávaná na zamrznutej a premočenej pôde. Termín realizácie skrývky je potrebné prispôsobiť vhodným
klimatickým podmienkam.
Nasledovať bude zhrnutie humusového horizontu na depónie. Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky platí
norma STN SEV 4471-84. Depónia musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením,
znehodnotením, ale aj pred zaburinením a rozkradnutím. Maximálna výška nesmie prekročiť 3 m, so sklonom
svahov max. 1:1,5.
Predpokladá sa rozdelenie záberu poľnohospodárskej pôdy na 2 etapy v cca 2-3 ročnej periodicite, resp.
podľa nutnej potreby tak, aby predstih skrývkových prác pred ťažobnými bol taký, aby za daných podmienok
a metódy dobývania zaručoval potrebnú bezpečnosť pracoviska a prevádzky. Zároveň bude zabezpečené čo
najdlhšie využitie poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely.
Ťažobné práce
Banskotechnické podmienky dobývania ložiska štrkopieskov vzhľadom na jednoduchú geologickú stavbu
ložiska sú jednoduché. Ťažobné práce sa budú vykonávať pásovým rýpadlom (napr. CAT 325), s podkopovou
lyžicou, ktorý budú obsluhovať pracovníci s oprávnením a preskúšaní z platných predpisov.
Ťažba sa bude vykonávať cca 0,5 m nad hladinu maximálnej hladiny podzemnej vody, t.j. vyťažia sa
štrkopiesky o hrúbke cca 3,55 m. Vyťažené štrkopiesky sa budú odvážať nákladnými autami na miesta
spotreby, alebo do úpravne v k.ú. Petržalka.
Smer postupu ťažobných prác bude zhodný so smerom postupu skrývkových prác, t.j. severozápadným
smerom.
Mechanizácia
Pri skrývkových, resp. ťažobných prácach budú využívané nasledovné mechanizmy:
- kolesový nakladač,
- pásové rýpadlo,
- nákladné autá.
Úprava a zušľachťovanie nerastov
Vyťažené štrkopiesky budú nakladané priamo na nákladné autá a buď odvážané bez úpravy na určené
stavby, alebo budú odvážané na úpravu do komplexu nachádzajúceho sa mimo priestor vykonávanej ťažby,
v k.ú. Petržalka.
Technické zázemie
V blízkosti ťažobného priestoru I. etapy, na p.č. 820/25 v k.ú. Nové Košariská (pozri základnú mapu lomu,
mapu povrchu v prílohe) sa nachádza sociálno-administratívna budova vo vlastníctve investora, ktorá bude
slúžiť pre potreby pracovníkov pohybujúcich sa v areáli. Budova je prízemná, o pôdoryse 12 x 18 m.
Vybavená je kanceláriami, skladom, šatňou, sprchami a WC. Zdrojom úžitkovej vody je studňa a vodovod.
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Odpadové vody sú akumulované v žumpe. Objekt je napojený na elektrickú energiu. Príslušenstvom je
kontajner na zmesový komunálny odpad.
Zahladzovanie následkov po ťažbe - Rekultivačné práce
Po ukončení ťažobných prác budú svahy štrkoviska upravené tak, aby sklon svahov bol 1:3. Vzhľadom k
charakteru plánovaných ťažobných prác t.j. ťažba nad hladinou podzemnej vody nebude tento sklon svahov
problematické vytvoriť a dodržať. V zmysle vyššie uvedeného nie je potrebné vykonať žiadne opatrenia proti
zosuvom.
Rekultivácia bude pozostávať z rozprestretia
1. náhradných vrstiev z výkopových zemín a upraveného inertného stavebného odpadu s certifikátom
kvality (zloženia) v objeme zodpovedajúcom vyťaženým štrkopieskom (druhy náhradných hmôt
zatriedené podľa Katalógu odpadov sú uvedené v kap. B.II.3.),
2. vrchnej skrývky (prevažne piesčité zeminy s hlinou a ílom),
3. skrývky humusového horizontu.
Rekultivácia dočasne zabratých poľnohospodárskych pôd bude pozostávať z technickej a biologickej časti.
Cieľom technickej rekultivácie bude rekonštrukcia pôdneho profilu technickými prostriedkami. Bude
pozostávať z
- urovnania povrchu,
- rozprestretia podorničia (vrchnej skrývky) a následne humusovej skrývkovej zeminy a jej urovnania tak, aby
rekultivovaný terén splynul s okolím.
Biologická rekultivácia sa realizuje po ukončení technickej rekultivácie a jej cieľom je obnova pôdnej úrodnosti
agrotechnickými a agrochemickými metódami. Bude zahrňovať nasledovné opatrenia:
- obnova pôdnej štruktúry a odstránenie zhutnenia kyprením pôdneho profilu hlbokou orbou,
- odstránenie deficitu základných živín hnojením priemyselným hnojivom (NPK v dávke 150 kg/ha).
Objemy rekultivačných hmôt:
I. etapa
výkopové zeminy a upravený inertný stavebný odpad ... 176 325 m3
vrchná skrývka .... 48 629 m3
humusový horizont ... 12 160 m3
II. etapa
výkopové zeminy a upravený inertný stavebný odpad ... 160 467 m3
vrchná skrývka .... 9 109 m3
humusový horizont ... 13 663 m3
Náhrada vydobytého priestoru bude riešená dovozom výkopových zemín a upraveného inertného
stavebného odpadu s certifikátmi (náhradné hmoty) o kapacite max do 50 000 t/rok. Ako krycie vrstvy sa
použijú skrývky ornice a podorničia dočasne uložené po stranách ťažobného poľa. Rekultivácia bude
prebiehať priebežne. Odhad doby rekultivácie (I. + II. etapa) je 7 + 6,4 = min. 13,4 roka.
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Sumarizácia základných údajov
Tab.4: Sumarizácia základných údajov – ťažba II. etapa
Plocha ťažby II. etapa
Hrúbka štrkopieskov
Objemová hmotnosť štrkopieskov
Zásoby štrkopieskov
Ročná ťažba
Doba ťažby
Hrúbka skrývky (humusový horizont + vrchná skrývka)
Objem skrývky (humusový horizont + vrchná skrývka)
Nadmorská výška terénu
Max. hladina podz. vody za posledných 10 r. (2009-2018)
Ochranná vrstva nad max. hladinou podzemnej vody
Výška dna ťažobnej jamy (ťažobná báza)
Plocha na rekultiváciu (I. + II. etapa)
Náhradné hmoty pre rekultiváciu (I. + II. etapa)
Kapacita zavážania náhradnými hmotami
Doba rekultivácie (I. + II. etapa)

4,5544 ha
3,55 m
2,0 t/m3
160 467 m3 resp. 320 934 t
do 30 000 m3/rok resp. 75 000 t/rok
min. 4,3 roka
0,3 + 0,2 = 0,5 m
13 663 + 9 109 = 22 772 m3
127,75 m n.m.
124,26 m n.m.
0,5 m
123,7 m n.m.
4,0532 ha + 4,5544 ha
176 325 m3 + 160 467 m3
do 50 000 t/rok
7 + 6,4 = min. 13,4 roka

A.II.10. Varianty navrhovanej činnosti
Rozsah hodnotenia určil, že pre ďalšie podrobnejšie hodnotenie navrhovanej činnosti je určený nulový variant
a variant riešený v zámere, a že na základe nových poznatkov a iných zistení bude do správy o hodnotení
zahrnutý aj nový lokalitný variant a rekultivácia územia.
Z dôvodu celistvosti plochy je novým lokalitným variantom plocha uvažovaná v zámere rozšírená o stredovú
parcelu č. 1062/12 (k.ú. Nové Košariská), čím sa zväčší výmera uvažovaná pre ťažbu z pôvodných 4,0413
ha na 4,5544 ha (viď obrázok v kap. A.II.4.).
Variantom činnosti riešeným v etape správy o hodnotení je pokračovanie ťažby na ložisku nevyhradeného
nerastu Nové Košariská v II. etape na ploche 4,5544 ha, pri ročnej kapacite do 75 000 t/rok.
Rekultivácia územia bude spočívať v nahradení vydobytého priestoru výkopovými zeminami a upraveným
inertným stavebným odpadom (betón, tehly, keramika) s certifikátmi. Povrch rekultivovanej plochy sa prekryje
vrchnou skrývkou a skrývkou humusového horizontu. Pôdny kryt sa následne agrotechnicky a agrochemicky
zúrodní.

A.II.11. Celkové náklady (orientačné)
10 Eur/1 tonu štrku

A.II.12. Dotknutá obec
Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
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A.II.13. Dotknutý samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

A.II.14. Dotknuté orgány
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a krajiny
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09
Bratislava 29
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ. Štúra 35/1,
812 35 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Dotknuté organizácie
SVP, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 841 04 Bratislava
BVS, a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava

A.II.15. Dotknutá verejnosť
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Jozef Šebek, MBA,, MSc, Studená ul. 18, 900 42 Dunajská Lužná
Občianske združenie Renovacio, Lichnerova 27, 903 01 Senec

A.II.16. Povoľujúci orgán
Územné rozhodnutie - Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
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Povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom - Obvodný banský úrad Bratislava, Mierová 19, 821 05
Bratislava

A.II.17. Rezortný orgán
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

A.II.18. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
Územné rozhodnutie podľa stavebného zákona
Povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa banských predpisov

A.II.19. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice
Vplyvy navrhovanej činnosti nepresahujú štátne hranice.

B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
B.I. Požiadavky na vstupy
B.I.1. Pôda
K trvalému záberu pôd nedôjde.
Ťažba v II. etape si vyžiada dočasný záber poľnohospodárskych pôd na dobu cca 4-6 rokov na výmere
45 554 m2. Po vyťažení daného priestoru sa plocha zrekultivuje a vráti na poľnohospodárske využitie.
Tab.5: Identifikácia dotknutých pozemkov registra KNC
Parcela č.
Výmera [m2]
Druh
Využitie
1062/8
5 107 orná pôda
1)
1062/9
5 159 orná pôda
1)
1062/10
2 552 orná pôda
1)
1062/11
2 550 orná pôda
1)
1062/12
5 131 orná pôda
1)
1062/13
9 946 orná pôda
1)
1062/14
9 763 orná pôda
1)
1062/15
5 336 orná pôda
1)
Spolu
45 544

LV
LV nezaložený
1411
1411
1411
LV nezaložený
1411
1411
1411
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Vysvetlivky:
1) pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
LV – list vlastníctva

Podľa kódu BPEJ sú pôdy zaradené do 2. skupiny kvality v zmysle zákona č.220/2004 Z.z.
Rekultivácia priestoru sa bude uskutočňovať aj na ploche I. etapy o výmere 4,0532 ha (p.č. 1062/2, 3,, 4, 5,
6, 7, k.ú. Nové Košariská), ktorá je trvalo vyňatá z poľnohospodárskej pôdy, na základe rozhodnutia
príslušného orgánu.

B.I.2. Voda
Realizácia navrhovanej činnosti nemá nároky na technologickú, alebo technickú vodu. Ťažba štrkopieskov je
suchým procesom.
Voda pre sociálne účely je k dispozícii v rámci technického zázemia I. etapy (viď kap. A.II.9., časť Technické
zázemie).
Pitná voda bude zabezpečovaná malospotrebiteľskými baleniami. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684/2006
Z.z. je potreba pitných vôd 5 l/os/zmena x 5 pracovníkov = 25 l/deň a 5 m3/rok (10 mesiacov = 200
pracovných dní v roku).

B.I.3. Suroviny
Ťažba štrkopieskov nemá žiadne nároky na iné suroviny. Vlastnou surovinou je dobývaný nerast, ktorý bude
buď odvážaný bez úpravy na určenú stavbu, alebo odvážaný do úpravne v Petržalke.

B.I.4. Energetické zdroje
Realizácia činnosti má nároky na spotrebu pohonných hmôt v súvislosti s
a) ťažbou zemín za použitia
- kolesový nakladač,
- pásové rýpadlo,
b) dopravou štrkopieskov a rekultivačných hmôt za použitia
- nákladných automobilov s nosnosťou cca 20 ton.
Uvažuje sa súbežná práca jedného ťažobného mechanizmu a dvoch nákladných áut, spolu 3 mechanizmy,
každý so spotrebou 20 l/hod, v 10-hodinovej zmene, 200 dní v roku.
Odhad spotreby pohonných hmôt je
- 3 mechanizmy x 20 l/hod x 10 hod/deň = 600 l/deň x 200 dní = 120 m3/rok.
Nákladné autá tankujú mimo záujmového územia, na verejných čerpacích staniciach. Pohonné hmoty pre
ťažobný mechanizmus (kolesový nakladač alebo pásové rýpadlo) budú zabezpečené dodávateľsky pomocou
mobilnej cisterny.
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Oleje a iné technické kvapaliny sa v rámci technického zázemia neskladujú. Servis mechanizácie je
vykonávaný mimo záujmovej lokality, v príslušných servisných strediskách.
Spotreba elektrickej energie sa nepredpokladá, iba pre prevádzku technického zázemia – sociálnoadministratívnej budovy situovanej v blízkosti plochy I. etapy, vybavenej elektrickou prípojkou.

B.I.5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
K odvozu materiálu bude slúžiť existujúca poľná cesta, ktorá sa v súčasnosti využíva na dopravu z
existujúcej ťažobne (I. etapa) navrhovateľa, taktiež vo vlastníctve investora. Táto poľná cesta sa ďalej napája
na ulicu Košariská.
Návrh dopravnej trasy je severným smerom po ulici Košariská s vyústením na cestu II/572. Obchvat Mosta
pri Bratislave umožňuje ďalší rozptyl v smere na Bratislavu cez Vrakuňu alebo Podunajské Biskupice, resp.
na D4 po jej vybudovaní (rok 2021).
Obr.6: Dopravné trasy - širšie vzťahy
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Obr.7: Dopravný prístup - detail

Dopravné intenzity v prípade maximálnych projektovaných parametrov ťažby je možné orientačne odvodiť
nasledovne:
ťažba
max. 75 000 t/rok
počet prevádzkových dní
200 dní v roku
expedičná doba
10 hod/deň
priemer na auto
20 t
priemerná denná intenzita
18,75 NA/deň
špičková hodina
1,875 = cca 2 NA/hodšpič (10% z celodennej intenzity)
Intenzita nákladnej dopravy by pri maximálnych ťažobných aktivitách dosiahla 2 NA/hodšpič tam a 2 NA/hodšpič
späť, spolu 4 NA/hodšpič v smere na cestu II/572.
Prevádzka nákladnej dopravy súvisiacej s ťažbou (odvozom suroviny) sa uvažuje 10 mesiacov v roku, len
počas pracovných dní (200 dní).
V nevyhnutných prípadoch môže byť pracovný týždeň krátkodobo predĺžený aj o sobotu.
Dovoz hmôt pre rekultivačné účely bude systémom vyťažovania nákladných vozidiel – dovoz hmôt na
rekultiváciu do ťažobne, a späť odvoz vyťaženej suroviny.
Činnosť nemá nároky na inú infraštruktúru. Územie II. etapy ťažby nie je napojené ani na vodovod, ani na
splaškovú kanalizáciu, či plynovod alebo verejnú elektrickú sieť. Technické zázemie (zostava unimobuniek)
slúžiace pre administratívno-sociálne účely je vybavené vodovodom z vlastnej studne, žumpou a elektrickou
prípojkou.
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B.I.6. Nároky na pracovné sily
Vzhľadom na organizáciu prác a technológiu dobývania sa v ťažobni budú zdržiavať celkom 5 zamestnanci:
1 strojník, 1 zmenový technik, 1 expedient; dopravu štrkopieskov resp. rekultivačných hmôt budú
zabezpečovať priemerne 2 vodiči nákladných áut.
Pracovný fond sa predpokladá 10 mesiacov v roku, 200 pracovných dní v jednej 10-hodinovej zmene.
Nárazovo, v nevyhnutných prípadoch, nie je možné vylúčiť aj prácu počas soboty.
Nepriamu zamestnanosť predstavujú inžinierske, projekčné a servisné činnosti.

B.II. Údaje o výstupoch
B.II.1. Ovzdušie
Pre hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia je vypracovaná odborne spôsobilou osobou
Rozptylová štúdia (Hesek,F., 11/2018). Dokumentovaná je v prílohe predloženej správy o hodnotení.
Cieľom rozptylovej štúdie je posúdenie vplyvu štrkoviska na znečistenie ovzdušia jeho okolia.
Zdrojmi znečisťujúcich látok je:
- ťažba štrkopiesku za použitia kolesového nakladača resp. pásového rýpadla,
- odvoz štrkopiesku za použitia 2 ks nákladných áut.
Emisné pomery
V špičkovej hodine všetky ťažobné mechanizmy spotrebujú max. 20 l nafty za hodinu.
Tab.6: Emisia znečisťujúcich látok
Znečisťujúca
Zdroj
látka
Ťažba štrku
TZL
CO
Ťažobné mechanizmy NOx
SO2
TZL
Vysvetlivky: TZL – tuhé znečisťujúce látky

Emisia [kg.h-1]
Krátkodobá
Dlhodobá
0,1278
0,0256
0,0132
0,0013
0,0820
0,0082
0,0162
0,0016
0,0234
0,0023

Pre suchú ťažbu štrkopieskov nie sú publikované emisné faktory. Pri odhade emisie je možné vychádzať
z Vestníka MŽP SR, ročník XVI/2008, čiastka 5, kap. III.1 Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné
faktory pre vybrané technológie a zariadenia, kap. 5 Kameňolomy a spracovanie kameňa. Na navrhovanú
činnosť je možné vztiahnuť Vestníkom vymedzené procesy uvažujúc vlhkosť spracovávaného kameňa 1,52%.

25

Tab.7: Emisný faktor pre kameňolomy a spracovanie kameňa
Proces – zariadenie

Emisný faktor [g TZL na tonu vyťaženého kameňa]

Ťažba

3,0

Pri maximálnej výrobnej kapacite 75 000 t/rok by sa denne manipulovalo s 341 tonami štrkopieskov. Pri práci
8 hod/deň je to ťažba 42,6 t štrku za hodinu. Hmotnostný tok je potom 42,6 t/hod x 3 g TZL/t = 127,8 g
TZL/hod t.j. 0,1278 kg/hod.
V zmysle prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, v znení neskorších predpisov, spadá ťažba štrkopiesku ako stacionárny zdroj znečisťovania
ovzdušia do kategórie:
3. Výroba nekovových minerálnych produktov;
3.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov – členenie
podľa bodu 2.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov.
Ak podiel znečisťujúcej látky emisií pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je
uvedený v prílohe č. 3 pre existujúce zdroje (0,5 kg/hod), bod b) pre ostatné znečisťujúce látky ako v písmene
a) je ≥1 a ≤10 je zdroj zaradený ako stredný zdroj znečisťovania, ak je tento pomer <1, t.j. ak hmotnostný tok
je menší ako 0,5 kg/hod je zdroj zaradený ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Pomer hmotnostných tokov
je 0,1278 kg/hod : 0,5 kg/hod = 0,2556. Tento pomer je <1 t.j. ide o malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Imisné pomery
Tab.8: Súčasná priemerná ročná a maximálna krátkodobá koncentrácia CO, NO2 a benzénu a najvyšší
príspevok objektu k maximálnej krátkodobej a priemernej ročnej koncentrácii PM10, CO, NO2 a SO2 na fasáde
najexponovanejšej obytnej zástavby v obci Dunajská Lužná (Studená ul.)
Koncentrácia [µg.m-3]
LHr
LH1h
Znečisťujúca
Krátkodobá
Priemerná
ročná
-3
látka
[µg.m ] [µg.m-3]
Súčasná
Objekt
Súčasná
Objekt
PM10
0,05
6,8
40
50***
CO
5,0
<0,1
100,0
1,0
*
10000**
NO2
0,3
0,02
7,0
1,0
40
200
SO2
0,01
1,6
*
350
benzén
0,03
0,0005
0,5
0,02
5
10

Vysvetlivky: PM10 je frakcia TZL častíc s priemerom menším ako 10 mikrometrov; krátkodobá LH1h a dlhodobá limitná hodnota LHr
podľa vyhlášky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia
* limit nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer , *** denný priemer

Na obytnej zóne Dunajská Lužná (Studená ul.) dosahuje najvyššia možná koncentrácia PM10 hodnotu 6,8
μg/m3, čo je 13,6% limitnej hodnoty. Limitná hodnota prašnosti 50 μg/m3 nebude prekročená. Najvyššia
krátkodobá koncentrácia PM10 na výpočtovej ploche 17,9 μg/m3 (35,8% limitnej hodnoty) sa vyskytuje
v areáli štrkovne, v mieste ťažobného priestoru.
Predmet posudzovania: Ťažba štrkopieskov Nové Košariská s p ĺ ň a požiadavky a podmienky, ktoré sú
ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
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B.II.2. Odpadové vody
Pri ťažbe štrkopieskov nebudú vznikať žiadne technologické alebo technické odpadové vody (technológia
dobývania predstavuje suchý proces), ani zrážkové (napr. zo striech objektov).
Splaškové odpadové vody budú vznikať tak, ako doteraz v rámci technického zázemia I. etapy. Akumulované
sú v žumpe s vývozom podľa potreby oprávnenou organizáciou na ČOV.

B.II.3. Odpady
Počas prípravných prác bude realizovaná skrývka humusového horizontu a vrchná skrývka (pôdny substrát).
Ornica (humusový horizont) a podorničie (vrchná skrývka) budú zhŕňané a skladované oddelene. Depónie
skrývkových hmôt budú ukladané po okrajoch ťažobného poľa. Materiál skrývok (ornica, podorničie) nie je
odpadom a nevzťahuje naň zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch; podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. h) sa
zákon o odpadoch nevzťahuje na „nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál
vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave
na mieste, na ktorom bol vykopaný“.
Skrývkované hmoty nepodliehajú ani zákonu č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko depónie skrývkových zemín nebudú uložené viac ako 3
roky (rekultivácia bude prebiehať priebežne).
Realizáciou činnosti budú vznikať nasledovné druhy odpadov zaradené podľa Katalógu odpadov (vyhláška
MŽP SR č. 365/2015 Z.z.):
Tab.9:
vznik
kód
druh odpadu
kategória
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
N
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
15 02 02 nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
N
1/
kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 03 opotrebované pneumatiky
O
16 01 07 olejové filtre
N
16 06 01 olovené batérie
N
20 01 39 plasty
O
2/
20 03 01 zmesový komunálny odpad
O
O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad

Odpady budú vznikať v súvislosti s prevádzkou
1/ strojných zariadení ako kolesový nakladač, alebo pásové rýpadlo a nákladné motorové vozidlá;
Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje i olejové filtre, resp. pneumatiky, batérie a
akumulátory budú produkované mimo miesta vzniku, v príslušných servisných strediskách.
2/ technického zázemia I. etapy;
Separované plasty (z balených vôd) a komunálny zmesový odpad budú zhromažďované
v samostatných nádobách. Ich vývoz uskutočňuje zmluvná organizácia.
V areáli ťažobne sa nebudú skladovať žiadne nebezpečné odpady.
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Na rekultiváciu územia sa ako náhrada za vydobytý objem nerastu použijú výkopové zeminy a upravené
inertné stavebné odpady. Kvalita bude preukazovaná laboratórnymi analýzami. Náhrada vydobytého
priestoru výkopovými zeminami a upraveným inertným stavebným odpadom predstavuje podľa zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch postup zhodnocovania odpadov R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre
poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia. Cieľom je dosiahnutie pôvodnej nivelety územia.
Objem zemín a upraveného stavebného odpadu je rovný množstvu voľných zásob štrkopieskov, ktoré sú
vypočítané pre:
I. etapa 176 325 m3,
II. etapa 160 467 m3.
Navrhujú sa nasledovné druhy materiálov zatriedené podľa Katalógu odpadov:
Tab.10:
kód
druh odpadu
kategória
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
O
01 04 09 odpadový piesok a íly
O
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy
O
17 01 01 betón
O
17 01 02 tehly
O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
O
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené
17 01 07
O
v 17 01 06
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
O
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
O
20 02 02 zemina a kamenivo
O
20 03 08 drobný stavebný odpad
O
O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad

Zdroje zemín a iných náhradných hmôt nie je v súčasnosti možné špecifikovať.
Inertný charakter náhradných hmôt sa štandardne preukazuje analýzami pre triedu SKIO podľa vyhlášky č.
382/2018 Z.z., príloha č.1.

B.II.4. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita)
Vplyvy hluku na obec Dunajská Lužná vyhodnocuje Akustická projektová štúdia (Halecký,M., 12/2018), ktorá
je prílohou predloženej správy o hodnotení.
Štúdia bola vypracovaná na základe požiadavky RÚVZ v súvislosti s objektivizáciou vplyvu hluku z prevádzky
ťažby štrkopieskov na obec Dunajská Lužná, z dôvodu ťažby štrku na nových parcelách situovaných bližšie
k obytnej časti samotnej obce.
Najbližšie obytné prostredie v obci Dunajská Lužná je vzdialené od hranice ťažobného priestoru cca 220 m
vzdušnou čiarou.
Z hľadiska kategorizácie územia podľa tab. č.1 vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
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infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, je možné dotknuté obytné zóny zaradiť do II. kategórie chránených
území s dennou prípustnou hodnotou hluku 50 dB z dopravy a 50 dB pre hluk z iných zdrojov.
Posúdenie hlukovej záťaže bolo vykonané na základe meraní hluku obdobných mechanizmov, ktoré budú
použité v novom ťažobnom priestore, vo vzdialenosti 5 m od miesta pohybu nakladača (M1) resp. 5 m od
bagra (M2), a modelovania hlukovej záťaže pomocou výpočtového programu HLUK+ ver.11.53 pre dennú
dobu, keďže prevádzka činnosti je viazaná na túto časť dňa.
Tab.11: Namerané hodnoty (ekvivalentné hladiny akustického tlaku hluku)
Nameraná hodnota
Meracie miesto
Popis
Laeq,n [dB]
M1
Nakladač CAT 972M
89,5
M2
Bager CAT 325C
79,7

Vypočítané hodnoty
Laeq,v [dB]
91,3
81,5

Modelový výpočet nepreukázal prekračovanie prípustných hodnôt hluku pre územie kategórie II., určujúcej
veličiny pre dotknutú časť zástavby obce Dunajská Lužná. Vzdialenosť ťažobného priestoru od zástavby je
cca 220 m, čo je dostatočné na akceptovateľný akustický útlm pre daný druh ťažobných prác. Po odstránení
zvršku budú ťažobné a manipulačné práce umiestnené v zapustenej časti terénu, ktorá bude výškovo pod
úrovňou okolitého terénu a vytvorí účinnú protihlukovú bariéru. Vypočítané hodnoty hluku sa v najbližšej
obytnej zóne budú pohybovať pod 50 dB(A). Vplyv prevádzkového hluku z ťažobného priestoru spoločnosti
ALAS Slovakia sa teda vzhľadom na vzdialenosť (cca 220 m) neprejavuje. Prepočtom na pracovnú dobu 8
hod. denne je preukázaný ešte výraznejší pokles hladiny hluku vplyvom časového rozlíšenia.
Pri modelovaní vnútroareálovej dopravy sa uvažuje s prejazdom cca 15 NA/deň v rámci areálu (ťažobného
priestoru).
Výpočtový model, hlukové mapy pre deň
Na základe realizovaných akustických meraní zdrojov hluku a zistených hladín akustického tlaku hluku, boli
programom HLUK+ v.11.53 generované akustické mapy súhrnného vplyvu hluku všetkých projektovaných
zdrojov navrhovaného objektu pre referenčný interval deň so zobrazením izofón – hodnôt ekvivalentných
hladín A zvuku vo výške 2,0 m nad terénom. Hlukové mapy sú modelované na 8-hodinový pracovný deň (viď
prílohu správy o hodnotení).
Pre zdroj hluku báger boli uvažované dve rôzne polohy pôsobenia v rámci areálu. Prvá poloha bola najhoršia
možná situácia aká môže nastať a síce, že bager bude ťažiť štrk na hranici parcely najbližšie k obytnému
prostrediu. V druhej polohe bol umiestnený zdroj hluku bager do stredu parcely, kde je objektívne
namodelovaná stredná záťaž hlukom pre dotknuté obytné prostredie počas doby celkového vyťaženia
ťažobného priestoru.
Výsledky sú vyhodnotené vo vzťahu k trom imisným bodom – rodinným domom na začiatku a v strede
Studenej ul. (imisné body č.1 a č.2) a rodinnému domu pri ul. Košariská (imisný bod č.3).
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Obr.8: Rozmiestnenie imisných bodov

Vypočítané hodnoty hladiny hluku pre jednotlivé imisné body pred fasádou jestvujúcich obytných objektov vo
výške 2,0 m sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Ťažba
v strede
ťažobnej
jamy

Ťažba na
hranici
ťažobnej
jamy

Tab.12: Vypočítané hodnoty Laeq hluku z ťažobných prác a vnútroareálovej dopravy v imisných bodoch
Zdroj hluku – ťažobné mechanizmy – vnútroareálová doprava Prípustné
Hodnotenie
hodnoty
L
Č. imisného
Doprava
Priemys.
Celkom (dB)
aeq
(dB)
bodu
(dB)
zdroje (dB)
1
30,5
45,5
45,7
50
vyhovuje
2

32,0

46,9

47,0

50

vyhovuje

3

27,3

41,9

42,0

50

vyhovuje

1

30,5

43,9

44,1

50

vyhovuje

2

32,0

46,4

46,5

50

vyhovuje

3

27,3

40,4

40,6

50

vyhovuje

Záver
Z uvedených hodnôt hladín akustického tlaku hluku pre jednotlivé imisné body vyplýva, že hladina hluku
spôsobená ťažbou štrkopieskov a nárastom hluku vnútroareálovej dopravy neprekročí prípustné hladiny
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akustického tlaku vo vonkajšom dotknutom prostredí susedných rodinných domov. Je potrebné podotknúť,
že k prekročeniu prípustných hodnôt nedôjde ani pri najbližšom možnom pôsobení zdrojov hluku k dotknutým
obytným zónam.

B.II.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita)
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom magnetického alebo iného žiarenia, ani tepla.
Ťažené kamenivo spĺňa požiadavky na stavebné materiály používané na budovanie stavieb s pobytovými
priestormi pre ľudí. Plnenie požiadaviek podľa vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, je doložené protokolom č.
STM03060 z laboratórnej analýzy kameniva z ložiska Nové Košariská uskutočnenej Slovenskou
zdravotníckou univerzitou, odd. radiačnej hygieny, z 16.03.2011.
Výsledky merania dokumentuje nasledovná tabuľka:
Tab.13: Hmotnostné aktivity prírodných rádionuklidov
namerané
Ra-226
9,0 ± 1,3 Bq/kg
Th-232
10,0 ± 1,5 Bq/kg
K-40
650,1 ± 65,0 Bq/kg
index hmotnostnej aktivity I
0,30

požiadavka
120 Bq/kg
<1-2

Hmotnostná aktivita Ra-226 v analyzovanej vzorke materiálu neprekračuje odvodenú zásahovú úroveň 120
Bq/kg, požadovanú vyhláškou MZ SR č. 528/2007 Z.z. pre stavebné materiály určené na na výstavbu stavieb
s pobytovými priestormi a zároveň index hmotnostnej aktivity neprekačuje hodnotu 1.

B.II.6. Zápach a iné výstupy (zdroj, intenzita)
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom zápachu alebo iných podobných výstupov.

B.II.7. Doplňujúce údaje
Časťou plochy ložiska prechádza vzdušné 22 kV elektrické vedenie. V súlade s vyjadrením Západoslovenskej
energetiky, a.s., je nutné riešiť prekládku uvedeného vedenia.
Prekládka bude riešená na základe Zmluvy o prekládke uzavretej medzi ZSE, a.s. a investorom.
Vzhľadom na časovo a finančne náročný proces bude v súlade s ustanovením § 36 ods.2 písm a) bod 1.
zákona č. 656/204 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prvej
etape ťažobných prác po oboch stranách vzdušného 22 kV elektrického vedenia ponechané ochranné pásmo
o šírke 10 m tak, ako to je vyznačené v Základnej mape lomu, mape povrchu (Nemec,V., 04/2018). Uvedený
výkres č. 3.2, 3.3 je prílohou predloženej správy o hodnotení.
V predmetnom ochrannom pásme sú akékoľvek ťažobné práce zakázané.
V zmysle vyššie uvedeného sa ťažobné práce budú vykonávať v prvej fáze v priestore na Mape povrchu
(grafická príloha správy o hodnotení) označenom ako plocha 2 a následne na ploche 3. Ťažobné práce sa do
doby realizovania prekládky elektrického vedenia budú vykonávať vo vzdialenosti väčšej ako 10 m od 22 kV
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elektrického vedenia po oboch stranách. Priestor nachádzajúci sa v ochrannom pásme vzdušného vedenia
bude vyťažený až po ukončení prekládky elektrického vedenia.

C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
C.I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia
Dotknuté územie je vymedzené hranicami ťažobného priestoru a dopravnými cestami.
Širšie súvislosti sú vyhodnotené v rámci dotknutých katastrálnych území obce Dunajská Lužná resp. južnej
časti okresu Senec.

C.II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia
C.II.1. Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia (Kočický, D., Ivanič,B., 2011) sa riešené územie nachádza v
provincii Západopanónska panva,
subprovincia Malá Dunajská kotlina,
oblasť Podunajská nížina,
celok Podunajská rovina.
Celok Podunajská rovina je rozsiahlou geomorfologickou jednotkou rozprestierajúcou sa od Bratislavy až za
Komárno. Priemerná nadmorská výška celku sa pohybuje okolo 119 m n.m., pritom rozptyl nadmorských
výšok na dĺžke územia viac ako 110 km sa pohybuje na úrovni len 88,5 m; členitosť reliéfu je minimálna.
Dĺžka riečnej siete tu je 1 773,3 km a hustota riečnej siete dosahuje 0,8 m/m2.
Územie má reliéf rovín a nív.
Podunajská nížina patrí medzi mladé poklesávajúce morfoštruktúry Panónskej panvy s agradáciou; ložisko
Nové Košariská je situované v blízkosti osi fosílneho agradačného valu prebiehajúceho v línii Podunajské
Biskupice – Dunajská streda.
Dotknuté územie je rovina s nadmorskou výškou 127,50 až 128,00 m n.m., priemerne sa uvažuje 127,75 m
n.m.

C.II.2. Geologické pomery
V tektonickej schéme Západných Karpát (Vozár,J., Káčer,Š., eds., 1998) spadá záujmová lokalita do štruktúry
neogénnych sedimentárnych panví, ktoré vznikli pri vývoji karpatského oblúka na sklonku paleogénu a počas
neogénu (najmä stredného miocénu). Vyvinuté sú predoblúkové, medzioblúkové a zaoblúkové panvy
(podunajská a juhoslovenská). Sedimenty panví, vrátane podunajskej, sú prevažne siliciklastické. Detritický
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materiál pochádzal z dvíhajúceho sa karpatského horstva. Sedimentácia prebiehala prevažne v morskom
prostredí, ktoré sa postupne menilo na morsko-brakické, jazerné až riečne.
Podľa geologickej mapy SR 1:50 000 (Pristaš,J. et al., 1992) územie budujú kvartérne sedimenty veku:
holocén vcelku (fhh, hh, orh),
mladší pleistocén až holocén (fp, fš, fep).
Obr.9: Geologická mapa

Dominantne sú v priestore ložiska zastúpené sedimenty
fhh – fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny nív;
V okolí sú vyvinuté
fp – fluviálne sedimenty: jemnozrnné a strednozrnné piesky až piesčité štrky v agradačných valoch;
fš – fluviálne sedimenty, piesčité štrky a piesky najmladšieho horizontu dnovej akumulácie
v nadnivných terasách;
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orh – organické sedimenty: rašeliny (slatiny a vrchoviská), humózne rašelinové hliny;
hh – fluviálno-organické sedimenty, jemnopiesčité, ílovité až hnilokalové humózne hliny mŕtvych
ramien a močiarov.
Hrúbka kvartéru celkovo dosahuje až 60 – 80 m (Maglay,J. et al., 2009).
Podľa Tektonickej mapy Slovenskej republiky (Bezák,V. a kol., 2004) sa územie nachádza
základné tektonické členenie: VNÚTORNÉ ZÁPADNÉ KARPATY
tektonická etapa: Neoalpínske tektonické štruktúry Západných Karpát
skupiny naložených formácií: Formácie vnútorných Západných Karpát naložené na
paleoalpínsku príkrovovú sústavu
naložené formácie: Sedimentárne panvy s neogénnou a kvartérnou
výplňou
typy naložených formácií: Termálne extenzné panvy a depresie
popis: panvy generované nerovnomerným stenčovaním
litosféry, s hrubými synriftovými sedimentmi (bádesarmat), ktoré sú zväčša prikryté postriftovými
sedimentmi malej hrúbky
Neotektonicky (Maglay,J. et al., 1999) predstavuje Podunajská rovina negatívnu jednotku (roviny nížin)
Panónskej panvy so stredným poklesom.
Podľa mapy inžinierskogeologickej rajonizácie patrí záujmové územie do regiónu neogénnych tektonických
vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, rajónu kvartérnych sedimentov – údolných riečnych náplavov (kód
F) (Liščák,P., 2017).
Svahové poruchy sa nevyskytujú, z exogénnych geodynamických javov môže pôsobiť veterná erózia strednej
intenzity (Klukanová et al. in Atlas krajiny SR 2000).
Endogénne geodynamické javy reprezentuje seizmicita územia. Podľa STN EN 1998-1 Navrhovanie
konštrukcií na seizmickú odolnosť, Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy;
STN EN 1998-1/NA/Z1 Národná príloha Zmena 1 a STN EN 1998-1/NA/Z2 Národná príloha Zmena 2, spadá
posudzovaná lokalita v rámci oblastí seizmického ohrozenia na území Slovenska (obrázok NB.6.1 citovanej
normy) podľa hodnoty základného seizmického zrýchlenia agR pre návratovú periódu 475 rokov, ktorá môže
byť s pravdepodobnosťou 10% prekročená počas 50 rokov, do zóny s hodnotou agR = 0,40, čo je najnižší
stupeň škály hodnotiacej územie SR.
Stav zásob nevyhradeného nerastu na ložisku Nové Košariská (I. etapa) je k 31.12.2018 podľa výkazu 14 tis.
ton.
V blízkosti ložiska Nové Košariská sa nachádzajú ešte dve ložiská štrkopieskov:
Tab.14: Výpis z Registra ložísk Geofondu – ložiská nevyhradených nerastov
ID
4542
4199
Nerast
Štrkopiesky a piesky
Štrkopiesky a piesky
Názov ložiska
Podunajské Biskupice III - Lieskovec
Podunajské Biskupice
Využitie
Ťažené ložisko
Ťažené ložisko
Organizácia
CRH (Slovensko) a.s. Rohožník
SEHRING Bratislava s.r.o.
Zdroj: (http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/)
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Obr.10: Ložiská nerastných surovín v okolí evidované ŠGÚDŠ (portál ŠGÚDŠ, www.geology.sk)

Ďalšie vzdialenejšie ložiská štrkopieskov sú Čakany I, Hviezdoslavov a Kalinkovo (Dunaj).
Znečistenie horninového prostredia sa nepredpokladá. Podľa informačného systému environmentálnych
záťaží (http://envirozataze.enviroportal.sk/) nie sú do vzdialenosti menej ako 2 km od ložiska Nové Košariská
evidované žiadne zdroje kontaminácie.

C.II.3. Pôdne pomery
Podľa InfoPortálu VÚPOP (www.podnemapy.sk) sa na hodnotenej lokalite vyskytujú pôdy bonitovanej pôdnoekologickej jednotky BPEJ 0002002. Podľa kódu BPEJ sú zaradené do 2. skupiny kvality v zmysle zákona
č.220/2004 Z.z.
Charakteristika BPEJ 0002002:
● klimatický región: veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, kde priemerná teplota vzduchu v januári je -1 až 2°C, a priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV-IX) je 16-17°C, dĺžka obdobia s
teplotou nad 5°C je 242 dní;
● hlavná pôdna jednotka:
FMmc ... fluvizeme typické (nivné), karbonátové, stredne ťažké, ovplyvňované výrazným kolísaním
hladiny podzemnej vody, majú svetlý humusový horizont;
● skeletovitosť: pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10%);
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● hĺbka pôdy: hlboké (60 cm a viac);
● zrnitosť: stredne ťažké pôdy hlinité, kde obsah frakcie < 0,01 mm je 30 – 45%.
Pôdy v oblasti majú slabo alkalickú reakciu a preto sú stredne odolné voči alkalickej, ale aj voči kyslej skupine
rizikových prvkov. Voči kompakcii sú stredne až silno odolné (Atlas krajiny SR, 2002).
Podľa regionálnych syntéz (Atlas krajiny SR, 2002) v území sa vyskytujú nekontaminované, relatívne čisté
pôdy.
Agronomicko-pôdoznalecká charakteristika pôdy (Kardoš Šímová, J., 05/2008):
Pôdny typ tvorí fluvizem typická, karbonátová, stredne ťažká – ľahšia, hlboká, bez skeleu, na rovine.
Fluvizem typická je mladá dvojhorizontová A-C pôda, s vývojom rušeným záplavami na recetných aluviálnych
sedimentoch.
Tab.15: Fluvizeme - morfologický popis
Signatúra Hĺbka horizontu Charakteristika
A
< 0,3 m
Ochrický, nivný, svetlý humsový Aon-horizont s nízkym obsahom
humusu, prevažne hlinitej textúry, iniciálne štádium vývoja v dôsledku
častých záplav
C
do 1 m
Pôdotvorný substrát
Karbonátový subtyp je významnou varietou fluvizemí. Karbonáty sú prítomné v A-horizonte a vo šetkých
ďalších horizontoch. Typická sekvencia horizontov je Aonc – A/Cc – Cc.
Aktívna hĺbka humusového horizontu je do 30 cm. So zvyšujúcou sa hĺbkou pôdneho profilu výrazne klesá
produkčná schopnosť pôdy.

C.II.4. Klimatické pomery
Dotknuté územie sa nachádza v klimatickom okrsku T2 teplom, suchom, s miernou zimou, kde je priemerne
50 a viac letných dní s denným maximom teploty vzduchu 25°C a viac (Atlas krajiny SR, 2002).
Klimaticko-geografickým typom klímy je nížinná klíma (Kočický,D., Ivanič,B., 2011 in www.geology.sk):
Tab.16: Klimatickogeografický typ nížinnej klímy - charakteristika
Klimaticko-geografický typ
nížinná klíma
Klimaticko-geografický podtyp
teplá
interval Ø teplôt v januári
-1 až -4°C
interval Ø teplôt v júli
19,5 až 20,5°C
amplitúda Ø mesačných teplôt
22 až 24°C
ročný úhrn zrážok
530 až 650 mm
Klimatické podmienky podľa najbližšej meteorologickej stanice Bratislava – letisko a porovnanie
s referenčným obdobím 1951 – 1980 a 1961 – 1990 uvádzame na základe údajov SHMÚ:
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Tab.17: Klimatický prehľad za rok 2018, Bratislava - letisko, a porovnanie s referenčnými obdobiami
I
II
III IV V
VI VII VIII IX X
XI XII
29
24
33
25
86
89
71
30
95
15
32 80
Σ=609
Zrážky [mm]
76 65
87
64
162 119 106 49
264 36
60 163
Ø 104%
DP [%]
Σ=588
Ø 1951-1980 [mm] 38 37 38 39 53 75 67 61 36 42 53 49
67 56
87
71
154 135 131 48
238 41
59 160
Ø 104%
N [%]
Σ=582
Ø 1961-1990 [mm] 43 43 38 35 56 66 54 66 40 37 54 50
3,4 -0,4 3,7 15,8 19,2 21,6 23,0 23,8 17,6 13,3 6,6 2,3
Ø 12,5°C
Teplota [°C]
4,9 -1,1 -0,9 5,9
4,5
3,2
3,2
4,7
2,4
3,6
1,8 1,6
Δ 2,8°C
DP [°C]
4,8
-2,0
-1,3
5,6
4,1
3,3
2,9
4,5
2,2
3,4
2,2
1,8
Δ 2,6°C
N [°C]
37 79
104 265 288 257 317 312 242 174 91 38
Σ2204 hod
Slnečný svit [hod]
0
x
x
2
Sneh.pokrývka [cm] 3 4

Vysvetlivky: DP [%] – percento dlhodobého priemeru z rokov 1951 – 1980, N [%] – percento normálu z rokov 1961-1990, DP [°C]
– odchýlka od dlhodobého priemeru z rokov 1951 – 1980, N [°C] – odchýlka od normálu z rokov 1961-1990, x – údaj chýba
Zdroj: http://www.shmu.sk/sk/?page=1614

Úhrn zrážok v roku 2018 dosiahol 609 mm, čo je viac (104%) ako priemer za roky 1951-1980 (588 mm), i viac
(104%) ako je priemer za roky 1961 – 1990 (582 mm).
Priemerná teplota sa v r. 2018 pohybuje okolo hodnoty 12,5°C, odchýlka od referenčných období je +2,8°C
(roky 1951-1980), resp. +2,6°C (roky 1961-1990).
Slnečný svit dosiahol hodnotu 2 204 hod a snehová pokrývka sa vyskytla v mesiacoch december až február
(najviac 14 cm).
Prevažujú (stanica Bratislava - letisko) vetry SZ smeru v cca 30%-tnej početnosti a vetry SV smeru v cca
20%-tnej početnosti, bezvetrie sa vyskytuje v 8%-tnej početnosti.
Priemerný počet dní s dusným počasím je 20-30 za rok; územie patrí do oblasti nížin so zníženým výskytom
hmiel (Atlas krajiny SR 2002).

C.II.5. Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia
Dotknuté územie i jeho širšie okolie je v rámci monitorovania kvality ovzdušia SR zaradené do zóny
Bratislavský kraj. Sledované územie ani okolie nepatrí do oblastí riadenia kvality ovzdušia (kol., 11/2018, kol.,
2018).
Zdroje znečisťovania ovzdušia v zóne Bratislavský kraj:
Pre vykurovanie domácností v tejto zóne je podľa údajov zo sčítania obyvateľstva využívaný najmä zemný
plyn, podiel tuhých palív tu patrí v porovnaní s ostatnými zónami medzi najnižšie. Významnejším zdrojom
emisií do ovzdušia je cestná doprava, ktorá sa sústreďuje na diaľničné ťahy. Priemyselné zdroje
znečisťovania ovzdušia, s výnimkou cementární (ich príspevok sa môže prejaviť najmä v hrubej veľkostnej
frakcii prachových častíc), sú z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými
znečisťujúcimi látkami menej významné.
Hodnotenie kvality ovzdušia v SR 2017:
V zóne Bratislavský kraj (monitorovaná je jedna stanica SHMÚ v Malackách a jedna prevádzkovateľa
Slovnaft v Rovinke) výsledky meraní v roku 2017 poukazujú na celkový pokles znečistenia už štvrtý rok.
Žiadne znečisťujúce látky ako napr. SO2, NO2, NOx, PM10, benzén, CO neprekročili limitné hodnoty, ani
priemerná ročná koncentrácia PM2,5 neprekročila cieľovú hodnotu.
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Kvalitu ovzdušia v oblasti je preto možné charakterizovať na základe údajov o emisiách z veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia evidovaných v systéme Národného emisného inventarizačného systému
(NEIS). Vývoj produkcie emisií z veľkých a stredných zdrojov základných znečisťujúcich látok v okrese Senec
hlásených do NEIS dokumentujú nasledovné údaje:
Tab.18: Emisie [t/rok] zo stacionárnych zdrojov evidovaných NEIS v okrese Senec (www.air.sk)
t/rok 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
TZL 5,407 5,293 6,464 6,591 5,867 2,853 3,257 3,006 3,314 4,107
SO2 4,437 6,462 5,719 5,317 4,591 1,035 0,066 0,077 0,072 0,074
NO2 33,104 37,285 35,863 30,680 31,606 12,851 9,691 10,708 11,316 11,594
CO 26,210 24,766 17,456 13,740 15,244 22,878 12,826 15,730 18,747 32,884

2007
5,356
0,071
11,422
21,760

2006
3,893
0,548
13,576
19,143

Trend produkcie všetkých základných znečisťujúcich látok je
→ TZL – trend stúpajúci, s depresiou v rokoch 2009 – 2015,
→ SO2 – trend stúpajúci, najmä po roku 2012,
→ NO2 – trend stúpajúci, najmä po roku 2012,
→ CO – trend zotrvalý, medziročne kolísavý, s maximami v rokoch 2008, 2012 a 2017.
V priemete na merné územné emisie [t/rok/km2] figuruje však okres Senec v porovnaní s ostatnými okresmi
SR na najnižšej priečke 4-stupňovej vzostupnej škály (Pukančíková,K. a kol., 2016).
Medzi najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia v Bratislavskom kraji je v rámci okresu Senec podľa množstva
emisií v roku 2015 (Pukančíková,K. a kol., 2016) evidovaná tepláreň BPS Senec s.r.o., kvôli produkcii SO2.

C.II.6. Hydrologické pomery
C.II.6.1. Povrchové vody
Sledovaná oblasť spadá do
úmoria / správneho povodia / povodia hlavného toku Dunaja,
čiastkového povodia Váhu (4-21),
základného povodia Malý Dunaj (4-21-17),
podrobného povodia Vojka-Kračany (4-21-17-005) o rozlohe 349,366 km2.
Riečnu sieť dotknutého povodia buduje v záujmovom území hustá sieť melioračných kanálov.
Z blízkych tokov sú Vodným plánom Slovenska (2015) zaradené do vodných útvarov povrchových vôd
a vyhodnotené z hľadiska ekologického stavu resp. ekologického potenciálu (ES/EP) a chemického stavu
(CHS):
• SKW0001 Malý Dunaj, rkm 0,00 – 119,0, ES/EP zlý, CHS dobrý.
• SKD0019 Dunaj, rkm 1851,6 - 1869, ES/EP priemerný, nedosahujúci dobrý CHS (kovy);
• SKD0015 Prívodný kanál (VN Gabčíkovo), rkm 0,00 – 38,80, ES/EP dobrý a lepší, CHS dobrý;
Antropogénne vplyvy sa prejavujú (Dunaj, Malý Dunaj) kontamináciou nebezpečnými látkami, organickým
znečistením, znečistením živinami a zmenou biotopov.
Prietoky sú štátnou sieťou SHMÚ sledované najbližšie k skúmanej lokalite v profile
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•
•

Malý Dunaj – Malé Pálenisko (objekt 5150, rkm 126, plocha povodia 0,10 km2)
Dunaj – Bratislava (objekt 5140, rkm 1868,75, plocha povodia 131 331,1 km2).

Tab.19: Priemerné mesačné prietoky v profile Malý Dunaj – Malé Pálenisko a Dunaj – Bratislava, 2003 2015
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
Ø
Malý Dunaj 28,0 27,5 27,8 28,1 28,8 29,0 28,6 28,9 29,1 28,2 28,0 27,8 28,5
Dunaj
1649 1526 2151 2425 2576 2579 2181 2055 1861 1470 1374 1383 1938
Vyhodnotenie prietokov v stanici Malý Dunaj-Malé Pálenisko:
Priemerný prietok za obdobie 2003 – 2015: 28,5 m3/s
Maximálny priemerný mesačný prietok za obdobie 2003 – 2015: 29,1 m3/s (september)
Minimálny priemerný mesačný prietok za obdobie 2003 – 2015: 27,5 m3/s (február)
Priemerné prietoky na Malom Dunaji sú v profile Malé Pálenisko v hodnotenom období cca 28,5 m3/s.
Maximálne prietoky sa vyskytujú obvykle v septembri, minimálne vo februári. Rozdiel v prietokoch je za
hodnotené obdobie 2003 – 2015 cca 10,7 m3/s, priemerné výkyvy (rozdiely) v roku sú okolo 1,6 m3/s. Rozdiely
absolútnych miním a maxím sú podstatne väčšie:
Maximálny prietok za obdobie 1968 – 2014: 96,740 m3/s (12/1983)
Minimálny prietok za obdobie 1968 – 2014: 24,26 m3/s (11/1975)
Obr.11: Chod priemerných mesačných prietokov na Malom Dunaji v profile Malé Pálenisko (2003 - 2015)
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Chod prietokov v roku je netypický a s prirodzenými prietokmi na Dunaji korešponduje s približne 3mesačným odstupom; Malý Dunaj má umelý režim, ktorý súvisí s manipuláciami v rámci bifurkácie vôd
Dunaja.
M-denné prietoky v stanici Malý Dunaj – Podunajské Biskupice (rkm 123,4):
Q(355) ... 2 m3/s
Q(270) ... 12 m3/s
Q(A) ... 19,996 m3/s
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Vyhodnotenie prietokov v stanici Dunaj-Bratislava:
Priemerný prietok za obdobie 2003 – 2015: 1938 m3/s
Maximálny priemerný mesačný prietok za obdobie 2003 – 2015: 2579 m3/s (jún)
Minimálny priemerný mesačný prietok za obdobie 2003 – 2015: 1374 m3/s (november)
Priemerné prietoky na Dunaji sú v profile Bratislava – Dunaj v hodnotenom období necelých 2000 m3/s.
Maximálne prietoky sa vyskytujú obvykle v júni, minimálne v novembri. Rozdiel v prietokoch je za hodnotené
obdobie 2003 – 2015 cca 3700 m3/s, priemerné výkyvy (rozdiely) v roku sú okolo 1200 m3/s. Rozdiely
absolútnych miním a maxím sú podstatne väčšie:
Maximálny prietok za obdobie 1901 – 2014: 10 640 m3/s (06/2013)
Minimálny prietok za obdobie 1901 – 2014: 580 m3/s (01/1909)
Obr.12: Chod priemerných mesačných prietokov na Dunaji v profile Bratislava (2003 - 2015)
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Dunaj je alpská rieka, kde maximá v prietokoch (jún) ovplyvňuje topenie sa snehov v Alpách.
M-denné prietoky v stanici Dunaj – Bratislava (rkm 1869):
Q(355) ... 913 m3/s
Q(270) ... 1370 m3/s
Q(A) ... 2061 m3/s
Q(1) ... 4500 m3/s
Prietoky na tokoch, a následne stavy hladín podzemných vôd určuje množstvo zrážok a ich časové
prerozdelenie. Z hľadiska predmetného posúdenia vplyvov na životné prostredie sledujeme najmä vysoké
vodné stavy na tokoch, ktoré majú v dôsledku hydraulického prepojenia priamy vplyv na úroveň hladín
podzemných vôd v území.
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ROK 2004

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2007

ROK 2008

ROK 2009

ROK 2010

ROK 2011

ROK 2012

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

Váh
Dunaj

ROK 2003

Tab.20: Ročný chod vodností v sledovaných povodiach podľa charakteru zrážkového obdobia

VS
MS

N
N

VV
N

N
N

V
N

N
N

N
N

MV
MV

S
VS

S
VS

N
N

VV
VV

N
S

V
V

N
N

Zdroj: Hydrologické ročenky SHMÚ, Hydrologické hodnotenie roka, www.shmu.sk
Vysvetlivky: charakter zrážkového obdobia: MS – mimoriadne suchý, VS – veľmi suchý, N – normálny, V – vlhký, VV – veľmi
vlhký, MV – mimoriadne vlhký

V rámci sledovaného obdobia 15-tich rokov sa približne v polovici obdobia vyskytli roky s normálnym
charakterom obdobia, vo zvyšnom období sú vlhké a suché roky približne vyvážené.
Mimoriadne vodným rokom je rok 2010, počas ktorého sa vyskytlo viac po sebe nasledujúcich povodňových
epizód, ročné úhrny zrážok a ročné odtečené množstvá dosiahli najvyššie hodnoty od roku 1931. Kulminácie
sa vyskytli hlavne v máji a júni 2010. V 58 vodomerných staniciach SR sa vyskytol 20-ročný alebo vyšší
kulminačný prietok. V povodí Dunaja resp. dolného Váhu nebol výskyt povodňových stavov taký extrémny
ako v iných povodiach, Dunaj vykazuje relatívnu stabilitu v odtokoch. V povodí Malého Dunaja bol nárast len
v marci, v ostatných mesiacoch je zaznamenaný pokles priemerných mesačných prietokov. V stanici Váh –
Šaľa je v roku 2010 odchýlka od normálu (1961-2000) 158%. Dlhodobé ročné prietoky všeobecne vo
vodomerných staniciach s dlhými prietokovými radmi v každom z čiastkových povodí vykazujú trend poklesu
(Šipikalová,H. a kol. in Blaškovičová,L. a kol., 2011).
Kvalita povrchových vôd v oblasti sa najbližšie sleduje v profile v rkm 123,4 Malý Dunaj – Podunajské
Biskupice. Podľa údajov SHMÚ (www.shmu.sk) v roku 2018 tu kvalita vody vyhovela NV SR č. 269/2010 Z.z.
• vo všeobecných ukazovateľoch (kyslík, vodivosť, teplota, N-NH4, N-NO3, celk. fosfor, celk. dusík,
vápnik a horčík), okrem reakcie vody (mierne do kyslého spektra),
• v ukazovateľoch hydrobiologických a mikrobiologických (biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a),
abundancia fytoplanktónu), okrem ukazovateľa sapróbny index biosestónu (mierne nad limit),
• v ukazovateľoch nesyntetických látok (Hg, Cd, Pb, As, Cu, Cr, Ni, Zn) i
• v ukazovateľoch syntetických látok (18 ukazovateľov špecifických organických látok).
Významné vodné plochy v okolí reprezentujú blízke jazerá Nové Košariská I a Nové Košariská II.

C.II.6.2. Podzemné vody
Regionálne syntézy
Podľa hydrogeologických máp (http://apl.geology.sk/hydrogeol, M 1:200 000) prostredie obehu podzemných
vôd na Žitnom ostrove tvoria zvodnence (fluviálne štrky) s prevažne medzizrnovou priepustnosťou; rozsiahle
a hydrogeologicky vysoko produktívne zvodnence: štrky, piesčité štrky a piesky, prevažne pleistocénne,
s anizotropiou, často prekryté piesčitými hlinami. Priepustnosť je pórová, hladina podzemnej vody je voľná,
a je v hydraulickej spojitosti s tokmi. Kvartérne kolektory tvoria hydraulický celok s neogénnymi drobnými
štrkmi v podloží.
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Základná hydrogeologická mapa Podunajskej roviny – Žitného ostrova a pravobrežia Dunaja 1:50 000
(Benková,K., Švasta,J., Marcin,D., 2006) spodrobňuje geologicko-litologickú charakteristiku vrchného
kolektora v dotknutom území, kde vyčleňuje piesčité štrky a jemné až hrubé štrky a piesky terás s pokryvom
piesčitých hlín a pieskov, vek pleistocén – holocén, s koeficientom prietočnosti na úrovni T > 3.10-3 m2/s.
Skúmané územie sa nachádza v
• hydrogeologickom rajóne Q052 Kvartér JZ časti Podunajskej roviny;
a v zmysle Vodného plánu Slovenska (2015) v
• medzihraničnom útvare podzemnej vody
v kvartérnych sedimentoch
SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti
Podunajskej panvy; fluviálne štrky, piesčité štrky, piesky, priepustnosť pórová;
Koeficient filtrácie útvaru podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch SK1000300P sa
pohybuje okolo hodnoty 2,4-2,85.10-3 m/s. Na základe koeficientu prietočnosti sú
sedimenty tohto útvaru zaraďované do I. triedy charakterizovanej veľmi vysokou
prietočnosťou, a na základe koeficientu filtrácie do II. triedy – silno priepustné kolektory
(Malík,P. a kol., 11/2013).
v predkvartérnych horninách
SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej
výbežkov; jazerno-riečne sedimenty najmä piesky, štrky a íly, priepustnosť pórová;
Koeficient filtrácie útvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninách SK2001000P sa
pohybuje okolo hodnoty 3,47-4,09.10-5 m/s. Na základe koeficientu prietočnosti sú
sedimenty tohto útvaru zaraďované do III. triedy charakterizovanej strednou
prietočnosťou, a na základe koeficientu filtrácie do IV. triedy – mierne priepustné
kolektory (Malík,P. a kol., 11/2013).
• útvare geotermálnych vôd
SK300240PF Centrálna depresia Podunajskej panvy; piesky, pieskovce a zlepence,
neogén, priepustnosť medzizrnová, medzizrnovo-puklinová;
Vypočítaná výdatnosť vrtov v útvare sa pohybuje na úrovni 731 l/s, tepelný výkon na
úrovni 150 MWt (Malík,P. a kol., 11/2013).
Rajón Q052 Kvartér JZ časti Podunajskej roviny
Z geologického hľadiska ide o mladú tektonickú depresiu vyplnenú prevažne dunajskými náplavmi. Riečna
sedimentácia výplne sa vyznačuje existenciou nehomogenít hlavne zrnitostného charakteru, čo sa prejavuje
v rôznych hodnotách koeficientu filtrácie v horizontálnom a vertikálnom smere (Šuba,J. a kol., 1984).
Rajón sa z hľadiska dynamiky podzemných vôd a z hydrochemického hľadiska rozdeľuje na zóny:
→ zóna formovania zásob podzemných vôd gabčíkovskej depresie,
→ zóna transportu a pretvárania chemizmu podzemných vôd,
→ zóna akumulácie a uvoľňovania zásob podzemných vôd,
→ zóna východných stúpajúcich krýh.
Ložisko Nové Košariská sa nachádza v zóne transportu a pretvárania chemizmu podzemných vôd.
Podzemná voda tu prúdi prevažne horizontálne a nadobúda tu svoj hydrochemický charakter. Vzhľadom na
veľké mocnosti sedimentov tu dochádza k spomaľovaniu prúdenia, hrúbka náplavov stúpa od cca 35 m (Vlky,
Janíky) na cca 50 m, a v oblasti Štvrtku na Ostrove až na viac ako 400 m (okolie Horného Baru).
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Režim podzemných vôd
Dotknuté územie je situované v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov. Režim hladín
podzemných vôd na Žitnom ostrove je dokumentovaný v práci Gavurníka J., Bodácza B., Čaučíka P.
a Paľušovej Z. (2012).
Dominantným činiteľom ovplyvňujúcim režim hladiny podzemných vôd v záujmovom území je rieka Dunaj.
Hladina podzemnej vody v priľahlom území je v priamej hydraulickej závislosti od prietokov v Dunaji. Ďalším
významným činiteľom sú zrážkové úhrny. Nezanedbateľným faktorom je hladina vody v zdrži, ktorá sa
väčšinou drží na kóte 130,8-131,2 m n. m. Len ojedinele poklesla na kótu 130,5 m n. m. V druhej polovici
minulého storočia (približne od 60. rokov) najmä v hornej časti Žitného ostrova poklesávala hladina
podzemnej vody, čo bolo spôsobené hlavne poklesávaním dna a hladín v Dunaji (zarezávaním Dunaja do
svojich vlastných náplavov, najmä vplyvom bagrovania), čiastočne aj obmedzovaním prúdenia v ramennej
sústave. Trend poklesávania dna Dunaja sa zastavil až sprevádzkovaním vodného diela Gabčíkovo (VDG).
Hladina podzemnej vody po uvedení VDG do prevádzky (rok 1992) najmä v hornej časti Žitného ostrova
výraznejšie stúpla. Následne nastal opäť postupný trend poklesu úrovne hladiny podzemnej vody, najmä v
okolí zdrže Hrušov. Príčiny poklesu sú však iné, ako pred uvedením VDG do prevádzky, v okolí zdrže je to v
dôsledku regulovania hladinového režimu v zdrži a kolmatáciou dna zdrže.
V citovanej práci sú dokumentované hydroizohypsy pri vysokých a nízkych stavoch v zrážkovo extrémne
nadnormálnom roku 2010 (pozri hydrogeologický posudok v prílohe správy o hodnotení). Z mapy
hydroizohýps vyplýva, že smer prúdenia podzemných vôd v dotknutom území Žitného ostrova je generálne
SZZ – JVJ smeru, približne paralelne s tokom Dunaja. Podľa hydroizohýps vysokého ročného stavu
(09.06.2010) v mimoriadne vodnom roku 2010 dosiahla hladina podzemných vôd na ložisku Nové Košariská
úroveň 122,7 m n.m.
Hladiny podzemných vôd
Zvodnenú vrstvu budujú kvartérne uloženiny vo vývoji štrkopieskov, ktoré tu majú hrúbku presahujúcu 26 m.
Kvartérne kolektory tvoria hydraulický celok s neogénnymi drobnými štrkmi v podloží.
V okolí záujmovej lokality je SHMÚ sledovaná hladina podzemných vôd na dennej báze v týchto sondách
• 7213 Rovinka
• 6015 Dunajská Lužná – Košariská
• 695 Miloslavov – Alžbetin Dvor
• 7243 Dunajská Lužná – Nová Lipnica
Dlhodobé (do r. 2016) a aktuálne (rok 2017) údaje o hladinách podzemných vôd (ďalej tiež HPV) v okolitých
sondách sú uvedené v Hydrologickej ročenke – Podzemné vody 2017 (Kullmann,E. a kol., 2018):
Tab.21: HPV [m n.m.] v najbližších sondách SHMÚ
A
B
sonda SHMÚ
HPVmax
HPVmin
do r. 2016 123,98
121,10
7213 Rovinka
rok 2017 122,72
122,36
121,19
6015 Dunajská Lužná- do r. 2016 123,89
Košariská
rok 2017 122,48
122,14
do r. 2016 124,05
120,44
695 MiloslavovAlžbetin dvor
rok 2017 121,48
121,16
do r. 2016 123,79
120,91

HPVpriem
122,67
122,48
122,64
122,27
121,84
121,29
122,46

rozkyv
ΔA–B
2,88
0,36
2,70
0,34
3,61
0,32
2,88

Doba
sledovania
od roku 1990
od roku 2015
od roku 1990
od roku 1990
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7243 Dunajská LužnáNová Lipnica

rok 2017

121,88

121,54

121,70

0,34

Absolútne hodnoty rozkyvu hladín do roku 2016 sa pohybujú na úrovni od 3,61 do 2,70 m, čo reprezentuje
stúpnutie hladín podzemných vôd v dôsledku napustenia zdrže Hrušov (sprevádzkovania VD Gabčíkovo v r.
1992). Po ustálení pomerov sa aktuálne amplitúdy kolísania hladiny podzemnej vody pohybujú okolo hodnoty
0,34 m (údaj za zrážkovo normálny rok 2017).
Prúdenie podzemných vôd pri minimálnych, priemerných a maximálnych vodných stavoch v aktuálnom roku
2017 dokumentuje nasledovný model:
Obr.13: Hydroizohypsy pri rôznych vodných stavoch, rok 2017, na podklade vodohospodárskej mapy
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Hladiny podzemnej vody v okolí plánovaného projektu sa pohybujú v rozmedzí 123 m n.m. na západe po 121
m n.m. na východe.
Smer prúdenia je SZZ – JVJ smerom.
Maximálna hladina podzemných vôd na ložisku Nové Košariská je v aktuálnom stave (rok 2017) na úrovni
122,45 m n.m.
SHMÚ určilo maximálnu hladinu podzemných vôd na ložisku Nové Košariská za posledných 10 rokov (20092018) na úrovni 123,2 m n.m.
Kvalita podzemných vôd
Skúmané územie v zmysle delenia Žitného ostrova podľa ročenky (Ľuptáková,A. a kol., 2019) spadá do
hornej časti Žitného ostrova.
Najbližší objekt sledovania kvality podzemných vôd k záujmovej lokalite sú objekty SHMÚ
• Rovinka (ID/hĺbka vrtu – 601691/60m, 601692/30 m),
• Dunajská Lužná-Nové Košariská (ID/hĺbka vrtu – 601591/55m, 601592/42m, 601593/28m).
Tab.22: Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty* vo vybraných objektoch v rokoch 2017-2018
č.
601591

Objekt

Prahová
Limitná
Fe, Fe2+, naftalén
Fe, Fe2+, naftalén
acenaftén, Fe, Fe2+, H2S, Mn, naftalén,
601592
Fe, Fe2+, H2S, naftalén
Dunajská Lužná-Košariská
terbutryn
dicamba, Fe, Fe2+, fenantrén, Mn,
601593
dicamba, Fe, Fe2+, naftalén, VC
naftalén, VC
Atrazín, Fe, Fe2+, fenantrén, Mn,
atrazín, Fe, Fe2+, fenantrén, Mn,
601691
naftalén
naftalén
Rovinka
601692
atrazín, Fe, fenantrén, H2S, naftalén
atrazín, H2S, naftalén
* Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou; pre ukazovatele, ktoré sa nenachádzajú vo vyhláške sú použité
NV SR č.354/2006 Z.z. v znení NV SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a STN 75 7111 Pitná voda

V hornej časti Žitného ostrova je kvalita podzemných vôd ovplyvňovaná rafinérsko-petrochemickým
kombinátom Slovnaft, ktorý je významným zdrojom organického znečistenia, ako aj poľnohospodárskou
činnosťou a osídlením.
V oblasti prevláda základný výrazný vápenato-hydrogénuhličitanový typ vody (Ľuptáková,A. a kol., 2019).
Mineralizácia v hodnotenom období 2017-2018 je v rozsahu od 329,44 mg/l (601691 Rovinka) do 844,061
mg/l (720091 Podunajské Biskupice). Hydrogénuhličitany a sírany sú hlavnými zložkami aniónov.
Koncentrácie dusíkatých látok tu neprekračovali limitné hodnoty koncentrácií podľa vyhlášky č.247/2017 Z.z.
Koncentrácie celkového železa (max. 1,44 mg/l) a mangánu (max. 0,08 mg/l) sa v tejto časti nelíšia od stavu
v predchádzajúcich častiach. Ich zvýšený obsah je daný ako prírodnými podmienkami, tak anoxickým
prostredím v podzemných vodách.
V sledovanom období v skupine stopových prvkov neboli namerané koncentrácie prekračujúce nariadenie
vlády.
Zo skupiny špecifických organických látok sa na znečistení v danej oblasti najviac podieľal ukazovateľ
naftalén, celkovo 6x (4x v roku 2017 a 2x v roku 2018), s maximálnou koncentráciou 0,88 μg/l z júna 2017
v objekte 601592 Dunajská Lužná – Košariská. Ďalšie prekročené ukazovatele boli fenantrén (1x v roku 2017)
a chloretén (1x v roku 2018). Využívanie krajiny na poľnohospodárske účely nesie riziká spojené
s používaním hnojív a pesticídov. Aplikácia pesticídov sa odrazila na prekročenej hodnote atrazínu v objekte
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6016 Rovinka v roku 2017 (0,21 μg/l) a dicamba v oboch rokoch v objekte 601593 Dunajská Lužná –
Košariská (max. 0,244 μg/l).

C.II.6.3. Chránené vodohospodárske záujmy
Chránené vodohospodárske záujmy reprezentujú:
1/ Chránená vodohospodárska oblasť
► CHVO Žitný ostrov;
2/ Ochranné pásmo II. stupňa
► prírodných liečivých zdrojov v Čilistove;
3/ zaradenie územia
► do zraniteľných oblastí, čo sú poľnohospodársky využívané pozemky v obci Dunajská Lužná
v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z.z..
Iné chránené vodohospodárske záujmy ako chránené územia vôd vhodných na kúpanie, chránené rybárske
oblasti, vodohospodársky významné toky a pásma hygienickej ochrany vodárenských a vodných zdrojov nie
sú navrhovanou činnosťou dotknuté.
Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov
CHVO Žitný ostrov má plochu takmer 1 400 km2, čo predstavuje asi 20 % z celkovej plochy (asi 7 tisíc km2)
všetkých CHVO na Slovensku. Na jej území sa nachádzajú najväčšie zásoby pitnej vody zo zdrojov
podzemnej vody v Európe (17,3 m3, t.j. 17 300 litrov za sekundu). Toto množstvo stačí pre zásobovanie
pitnou vodou (bez úpravy) 10 100 000 obyvateľov pri priemernej spotrebe 150 litrov na obyvateľa za deň
(Longa,J. a kol., 11/2009).
CHVO Žitný ostrov je ustanovené
• nariadením vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom
ostrove v znení nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.
Podmienky ochrany, obmedzenia činností, monitorovanie a zverejňovanie výsledkov upravuje
• zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 31
• zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Obr.14: Situácia na podklade vodohospodárskej mapy

Žitný ostrov predstavuje územie ohraničené Malým Dunajom, ktorý sa odčleňuje od Dunaja pod Bratislavou,
do ktorého ústi Čierna Voda, a je prítokom Váhu, ktorý opätovne ústi do Dunaja pri Komárne. V tejto oblasti
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je vybudovaná špecifická sieť kanálov. Prietoky do Malého Dunaja sú regulované zátvorným objektom na
ľavom brehu Dunaja (Gavurník,J., Bodácz,B., Čaučík,P., Paľušová,Z., 2012).
Územie Žitného ostrova je rozdelené (Ľuptáková,A. a kol., 2019) na: Podkarpatskú oblasť, BernolákovskoŠúrsku oblasť, Gabčíkovskú priehlbeň, Kolárovskú depresiu, pravú stranu Dunaja. Lokalita ložiska Nové
Košariská spadá do Podkarpatskej oblasti, ktorá sa ďalej delí na prechodnú podoblasť (od svahov Malých
Karpát s prechodom do Podunajskej nížiny) a Bratislavsko-Vajnorskú podoblasť (Dunaj - južné úpätie M.
Karpát - Vajnory - Ivanka pri Dunaji - koryto M. Dunaja).
V rámci pravidelného vyhodnocovania kvality podzemných vôd je územie Žitného ostrova rozdelené na:
pravobrežná pririečna zóna Dunaja, ľavobrežná pririečna zóna Dunaja, horná časť Žitného ostrova, stredná
časť Žitného ostrova, dolná časť Žitného ostrova, pririečna zóna Malého Dunaja. Oblasť ložiska Nové
Košariská spadá do hornej časti Žitného ostrova.
Hydrogeologické pomery Žitného ostrova sú ovplyvnené veľkými mocnosťami zvodnených štrkopiesčitých
sedimentov kvartéru. Dunaj vytvoril na Žitnom ostrove mohutný náplavový štrkopiesčitý kužeľ extrémnej
hrúbky a s extrémne vysokou priepustnosťou. Litologické zloženie sedimentov sa vyznačuje zrnitostnou
nehomogenitou, čo sa prejavuje aj na rôznych hodnotách koeficienta filtrácie v horizontálnom i vertikálnom
smere. V závislosti od zrnitostného zloženia a podielu piesčitej frakcie sa koeficienty filtrácie pohybujú v
rozpätí rádovo od 10-2 do 10-6 m.s-1. Dunaj tečie vo svojom náplavovom kuželi po jeho hrebeni, taktiež terén
sa od Dunaja skláňa smerom k Malému Dunaju a Mošonskému Dunaju. Rieka Dunaj je tak zdrojom
neustáleho dopĺňania zásob podzemnej vody, voda infiltruje do horninového prostredia celoročne, za
všetkých vodných stavoch, mení sa len jej množstvo.
Prírodné liečivé zdroje v Čilistove
Navrhovaná činnosť je situovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove
Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove (vrt FGČ-1) boli vyhlásené
• vyhláškou č.552/2005 Z.z.
Vrt FGČ-1 v Čilistove bol vyhlásený za prírodný liečivý zdroj
• vyhláškou č. 89/2000 Z.z. o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych
stolových vôd.
Ochranu zdrojov prírodných liečivých vôd upravuje
• zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
s obmedzeniami v zmysle § 26, § 28 ods. 3, § 40 ods. 2 písm. a) a e), § 50 ods. 17 písm. b).
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Čilistove
Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove sú ustanovené na základe výsledkov geologickej
správy „Analýza geologických, geofyzikálnych, hydrogeologických a geochemických prác v hydrogeologickej
štruktúre na účely revízie ochranných opatrení a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Šamoríne
– Čilistove“ (Franko, Zvara 2004 in vyhláška č. 552/2005 Z.z.).
Záujmové územie Čilistov sa nachádza v priestore západnej okrajovej časti centrálnej depresie podunajskej
panvy. Centrálna depresia vystupuje medzi Bratislavou a Komárnom, má misovitú brachysynklinálnu stavbu
a je vyplnená sedimentmi kvartéru, rumanu, dáka, pontu a panónu. Sedimenty kvartéru a rumanu sú
zastúpené štrkmi a pieskami s prítomnosťou hlín vo vrchných horizontoch a ostatné stupne striedaním ílov a
piesčitých ílov s pieskami a pieskovcami. Geotermálne vody sa viažu na kolektory dáku, pontu a panónu,
ktoré sú tvorené predovšetkým pieskami a pieskovcami. Nádrž týchto vôd je priestorovo zvrchu obmedzená
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rovinou v hĺbke 1 000 m a zbokov a zospodu relatívne nepriepustným podložím – izolátorom. Izolátor s
ohľadom na stavbu depresie upadá zo všetkých strán do jej stredu. Hydrogeologicky ide o štruktúru s
medzizrnovou priepustnosťou a režimom s napätou hladinou vôd.
Na základe doterajších poznatkov štruktúru prírodného liečivého zdroja v Čilistove možno zaradiť medzi
polootvorené štruktúry s prirodzenou infiltračnou a akumulačnou oblasťou a umelou výverovou oblasťou.
Keďže sa tu uplatňuje najmä medzivrstevné pretekanie, akumulačná oblasť je totožná s infiltračnou oblasťou.
Voda z kvartérnych štrkov preto infiltruje priamo cez podložné vrstvy do nádrže geotermálnych vôd, ktorá je
exploatovaná prostredníctvom geotermálneho vrtu FGČ-1.
Exploatovaný je vrt FGČ-1 v obci Šamorín, k.ú. Čilistov. Podľa vyhlášky č. 89/2000 Z.z. je prírodná liečivá
voda z vrtu FGČ-1 stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-chloridová, sodná, horúca, s celkovou
mineralizáciou 8 318,85 mg.l-1, s teplotou vody 53,0 oC a s obsahom plynu CO2 101 mg.l-1.

C.II.7. Flóra a fauna
Problematika flóry a fauny je spracovaná na základe práce Longu J. a kol. (11/2009).

C.II.7.1. Flóra
Z hľadiska fytogeografického členenia kveteny Slovenska (Futák,J. in Atlas SSR 1980) sa územie realizácie
navrhovanej činnosti nachádza v oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu panónskej xerotermnej flóry
(Eupannonicum), okresu Podunajská nížina.
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu (Maglocký,Š. in Atlas krajiny SR 2002) tvoria
● U – Jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek
● Qt – dubové lesy s javorom tatarským a dubom plstnatým
Súčasný charakter vegetácie hodnoteného územia – najmä extravilány obcí, je výsledkom flórogenetických
procesov integrovaných z fytogeografickej polohy územia a fyzicko-geografických, biotických pomerov a
výrazných dlhodobých a extenzívnych antropogénnych zásahov, najmä však spôsobmi a charakterom
aktuálneho využívania krajiny. V hodnotenom území sa v súčasnosti nachádzajú okrem flóry charakteristickej
pre intravilán a extravilán obcí ako prídomové záhrady, prídomové sady, vysádzaná a rôznou intenzitou
udržiavaná zeleň, stromoradia, vetrolamy, náhradné rastlinné spoločenstvá, pričom aktuálne plošne s
dominujúcim podielom prevládajú intenzívne i extenzívne obrábané polia so sprievodnou fytocenologicky
nevyhranenou segetálnou vegetáciou, tiež rozsiahle porasty, resp. líniové lemy hemerofilnej, ruderálnej
taktiež nevyhranenej vegetácie.
Reálna segetálna vegetácia je výrazne determinovaná a modifikovaná intenzívnou poľnohospodárskou
činnosťou. Vyskytujú sa tu druhy indikujúce baziklinné burinové spoločenstvá zväzu Veronico-Euphorbion
Sissingh ex Passarge 1964 ako napr. papyštek menší (Chaenorrhinum minus), bažanka ročná (Mercurialis
annua), veronika lesklá (Veronica polita), hluchavka purpurová (Lamium purpureum), pakost nízky (Geranium
pusillum). Významne sú zastúpené druhy charakterizujúce teplomilné segetálne spoločenstvá nížin ako mrlík
hybridný (Chenopodium hybridum), m. biely (Ch. album), láskavec hybridný (Amaranthus hybridus agg.), l.
ohnutý (A. retroflexus), l. bledý (A. lividus), zemedym lekársky (Fumaria officinalis) a taktiež niektoré
expanzívne buriny ako iva voškovníkovitá (Iva xanthiifolia), basia metlovitá (Bassia scoparia), mohár sivý
(Setaria pumila), m. zelený S. viridis, m. veľkoplodý (S. macrocarpa) i proso siate rumoviskové (Panicum
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miliaceum subsp. ruderale), aj cirok alepský (Sorghum halepense). Z ostatných synatropných, hemerofilných
rastlín, sa vyskytujú a vytvárajú až súvislé zárasty najmä taxóny: pichliač roľný (Cirsium arvense), palina
obyčajná (Artemisia vulgaris), pýr plazivý (Elytrigia repens), turanec kanadský (Conyza canadensis), šalát
kompasový (Lactuca seriola). Početne sú zastúpené tiež: zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), konopa
rumovisková (Cannabis ruderalis) konopáč obyčajný (Eupatorium cannabinum), parumanček nevoňavý
(Tripleurospermum perforatum), kapsička pastierska (Capsela bursa-pastoris). Z ostatných sprievodných
druhov sa výrazne vyskytujú: lopúch väčší (Arctium lappa), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), hviezdnik
ročný (Stenactis annua), stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare), lipnica pospolitá (Poa trivialis), vratič obyčajný
(Tanacetum vulgare). Na vlhších miestach rastú, dominujú husté zárasty burinných druhov mohár
praslenovitý (Setaria verticilata), psiarka podobná (Alopecurus aequalis) ježatka kuria (Echinochloa crusgalli), ľuľok čierny (Solanum nigrum), žltnica maloúborová (Galingsoga parviflora) a iné.
V hodnotenom území však jednoznačne vo fyziognómii vegetácie dominujú spoločenstvá dvojročných a
trvácich druhov vysokého vzrastu patriace do skupiny termofilných a subtermofilných spoločenstiev suchých
stanovíšť teplých oblastí. Významne sú zastúpené ruderálne dynamické fácie zväzu Sisymbrion officinalis
R.Tx., Lohmeyer et Preising in T. Tx. 1950 ako porasty blízke asociáciám Erigeronto-Lactucetum serriolae
Leohmeyer in Oberd. 1957 em. Mucina 1978, Hordeetum murini Libbert 1933, Linario vulgaris-Brometum
tectorum Knapp 1961, tiež zväzu Atriplicion nitentis Passarge 1978 s asociáciami, ktoré väčšinou lemujú
poľnú kultúry, cestné komunikácie predovšetkým poľné cesty, násypy, navážky organického materiálu,
rozličné neopedóny, ako najmä Cynodonto-Atriplicetum tataricae Morariu 1943, Kochietum densiflorae Gutte
et Klotz 1985, Bromo tectorum-Sisymbrietum orientalis Eliáš 1979, Chenopodietum stricti (Oberd. 1957)
Passarge 1964, Cannabidetum ruderalis Fijałkowski 1967, Artemisietum annuae Fijałkowski 1967.
Frekventovaný je výskyt aj ďalších rumoviskových ruderálnych spoločenstiev: zväz Malvion neglectae Hejný
1978, tiež zväz Chenopodion glauci Hejný 1974, napr. asociácia Echinochloo-Polygonetum Soó et Csürös
1947. Zo spoločenstiev viacročných druhov sú to spoločenstvá zväzu Dauco-Meliotion Görs 1966, najmä
asociácia Dauco-Picrididetum Görs 1966, Echio-Meliloletum R. Tx. 1947, Tanaceto-Artemisietum vulgaris
Sissinngh 1950, čiastočne ostrovčekovito sa vyskytuje Berteroetum incanae Sissingh et Tideman in Sissingh
1950, fragmenty zväzu Artion lappae R. Tx. 1937, tiež čiastočne Convolvulo-Agropyrion repentis Görs 1966.
Najrozšírenejšie sú cenózy zväzu Aegopodion podagrariae Tx. 1967 prevažne asociácie AgropyroAegopodietum podagrariae R. Tx. 1967 em. Neuhäuslová-Novotná et al. 1969, Artio-Rumicetum obtusifolii
Passargr 1959, 1964, Chaerophylletum aromatici Neuh. Z. et R. Hejný 1969, Anthriscetum sylvestris Hadač
1978.
Archeofytné spoločenstvá s dominantnými epizoochórnymi a anemochórnymi druhmi čeľade Asteraceae na
opustených miestach bohaté na živiny a dusíkaté latky osídľujú porasty patriace do zväzu Onopordion
acanthii Br.-Bl. Et al 1936 s asociáciou Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1926, v ktorej dominuje ostropes
obyčajný (Onopordum acanthium), bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides), pichliač roľný (Cirsium vulgare),
jablčník obyčajný (Marrubium vulgare), rezeda farbiarska (Reseda luteola), černobyľ obyčajná (Artemisia
vulgaris), balota čierna (Ballota nigra), pýr plazivý (Elytrigia repens). V jamách sú často ruderálne fragmenty
spoločenstva trsti obyčajnej – Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939. V hodnotenom území
sú markantné aj trávnaté porasty, v ktorých dominuje ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), mrvica peristá
(Brachypodium pinnatum), stoklas vzpriamený (Bromus erectus), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata),
smlz kroviskový (Calamagrostis epigejos), kostrava lúčna (Festuca pratensis) a iné. Z poľných kultúr
prevládajú obilné kultúry (pšenica, kukurica) repka, slnečnica.
Z inváznych a expanzívnych druhov v celom území fragmentárne rastie v rôzne veľkých plochách, najmä v
líniách vedľa poľných kultúr, v remízach, na opusteniskách a v lemoch krovitej a stromovej líniovej vegetácie,
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prevažuje okrem už spomenutých druhov rodov mrlík (Chenopodium), loboda (Atriplex), basia (Bassia),
najmä zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), konopa rumovisková (Cannabis ruderalis), plošne však najviac
astra novobelgická (Aster novi-belgii), a najmä hybrid astra vŕbovita (Aster x salignus).
V líniových trasách sa uplatňujú lemy drevín, v nich dominuje agát biely (Robinia pseudoacacia), topoľ
kanadský (Populus x canadensis), topoľ čierny (Populus nigra), t. sivý (P. canescens), baza čierna
(Sambucus nigra), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), slivka čerešňoplodá žltá (Prunus cerasifera subsp.
myrobalana), svíb krvavý (Swida sanguinea), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), bršlen európsky
(Euonymus europeus), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), jaseň štíhly
(Fraxinus exelsior), tiež je zaznamenaný jaseň americký (F. americana), kustovnica cudzia (Lycium
barbarum), sporadicky ruža šípová (Rosa canina), tiež orech vlašský (Junglans regia) a i.
Fytocenologicky tieto v podstate líniové porasty nemožno charakterizovať pre ich máloplošnosť a významnú
permanentnú antropogénnu modifikáciu a jedine ich možno charakterizovať ako X9 Porasty nepôvodných
drevín. Väčšie porasty agátov možno charakterizovať ako porasty zväzu Balloto-nigrae-Robinion Hadač et
Sofron 1980. V lemoch porastov ale i v celom území sa najmä z krovitých porastov uplatňuje spoločenstvo
nitrofilnej krovitej vegetácie s bazou čiernou, ktoré fytocenologicky možno zaradiť do zväzu Arctio-Sambucion
nigrae Doing 1962, pričom v intraviláne obci možno v území zaznamenať mozaikovité porasty asociácie
Balloto-Syringetum vulgaris Exner in Exner et Willner 2004, v extraviláne, pri poľných cestách BallotoPrunetum domesticae Exner in Exner et Willner 2004. Tieto krovité porasty charakteristické pre Podunajskú
nížinu nie sú vyčlenené ako samostatný typický biotop a preto z hľadiska kritérií detekcie biotopov ich
priraďujeme do biotopu X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídel a X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia
mimo sídel.
Veľmi fragmentárne, na sekundárnych stanovištiach možno zaznamenať v oblasti najmä šípkové kriačiny,
ktoré síce nevytvárajú fytocenologicky vyhranené spoločenstvo či biotop, ale na základe druhového spektra:
ruža šípová (Rosa canina), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), svíb krvavý (Swida sanguinea),
ojedinele aj slivka trnková (Prunus spinosa), bršlen európsky (Euonymus europaeus), na vlhkejších miestach
aj topoľ sivý (Populus canescens), z bylín pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), pakost smradľavý (Geranium
sanguineum), lipkavec mäkký (Galium mollugo), stoklas jalový (Bromus sterilis) a iné hodnotíme tieto kriačiny
na sekundárnych miestach v blízkosti ciest, prielohov, i v leme vetrolamov - porast drevín antropogénneho
pôvodu ako Kr7 Trnkové a lieskové kroviny.
Z uvedeného evidentne vyplýva, že v hodnotenej oblasti sa vyskytujú okrem poľných kultúr a dynamických
fácii poľných burinných - segetálnych spoločenstiev, len ruderálne biotopy X charakterizujúce biotopy:
X7 Intenzívne obhospodarované polia,
X5 Úhory a extenzívne obhospodarované polia,
najmä rumoviskové biotopy označované ako
X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel,
X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel,
X8 Porasty inváznych neofytov,
X9 Porasty nepôvodných drevín,
Kr7 Trnkové a lieskové kroviny.
V území sa nevyskytuje žiadny zachovaný pôvodný prirodzený biotop, ani biotop európskeho alebo
národného významu.

51

C.II.7.2. Fauna
Podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny (Čepelák in Atlas SSR 1980) patrí sledované územie
do Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku, podokrsku lužného.
Z ekologického hľadiska nachádzame na tomto území rôzne typy biotopov a na ne viazané spoločenstvá
živočíchov. Vzhľadom na charakter sledovaného územia, ktoré je prevažne intenzívne poľnohospodársky
využívané, nachádzame tu najmä biotopy kultúrnej krajiny (polia, záhrady, vinohrady, rozptýlenú zeleň a
pod.), z vodných biotopov dolné toky riek so zvyškami ramenných sústav, sieť umelo vytvorených kanálov,
ale aj lužné lesy, zachované pri niektorých vodných tokoch. Významné postavenie má vodná fauna.
Charakteristické sú spoločenstvá údolných nížinných tokov riek s pomaly tečúcou vodou, zabahneným dnom
a bohatým brehovým zárastom (dňovky, pošvátky, larvy chrobákov a dvojkrídlovcov, kôrovce, červy a
mäkkýše). Z rýb sa v týchto spoločenstvách vyskytuje napr. šťuka (Esox lucius), jalec hlavatý (Leuciscus
cephalus), jalec tmavý (L. idus), pleskáče (Abramis sp.), kapor obyčajný (Cyprinus carpio). Obojživelníky sú
zastúpené mlokom obyčajným (Triturus vulgaris), mlokom veľkým (Triturus cristatus), ropuchou zelenou (Bufo
viridis), skokanom zeleným (Rana esculenta), z plazov sa vyskytuje užovka obyčajná (Natrix natrix) a užovka
fŕkaná (Natrix tessellata). Hojný je výskyt spevavcov a vodných vtákov napr. lyska čierna (Fulica atra), kačica
divá (Anas platyrhynchos), sliepočka vodná (Gallinula chloropus), potápka chochlatá (Podiceps cristatus),
viac druhov trsteniarikov a iné. Z cicavcov sa v týchto spoločenstvách vyskytujú dulovnica väčšia (Neomys
fodiens), dulovnica menšia (Neomys anomalus), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), myška drobná
(Micromys minutus), vydra riečna (Lutra lutra).
Spoločenstvá lužných lesov sa viažu na porasty pozdĺž vodných tokov (Dunaj). Charakteristické mäkkýše
tejto oblasti sú napr. jantárovka žltá (Succinea putris), slimák obyčajný (Helix pomatia), z roztočov je bežný
kliešť lužný (Dermacentor pictus), kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), rôzne druhy hmyzu, strapiek a chrobákov.
Obojživelníky sú zastúpené druhmi: mlok obyčajný (Triturus vulgaris), mlok veľký (Triturus cristatus), kunka
obyčajná (Bombina bombina), ropucha obyčajná (Bufo bufo), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička
zelená (Hyla arborea), skokan rapotavý (Rana ridibunda), s. zelený (Rana esculenta), s. krátkonohý (Rana
lessonae), s. ostropyský (Rana arvalis) a pod., z plazov sa tu vyskytuje slepúch lámavý (Anguis fragilis),
jašterica obyčajná (Lacerta agilis), užovka obyčajná (Natrix natrix), u. fŕkaná (Natrix tessellata). Ornitofauna
je veľmi bohatá, veľmi dobré podmienky pre život tu nachádzajú mnohé chránené a ohrozené druhy. Z
cicavcov sú v týchto spoločenstvách jež tmavý (Erinaceus concolor), zajac poľný (Lepus europaeus), pĺšik
lieskový (Muscardinus avellanarius), líška (Vulpes vulpes), lasica hranostaj (Mustela erminea), diviak (Sus
scrofa), srnec a ďalšie.
Najcharakteristickejším biotopom sledovanej oblasti je biotop stepi. Kultúrna step je v hojnej miere osídlená
početnými druhmi bezstavovcov (z radu hmyzu sú to napr. blanokrídlovce, dvojkrídlovce, rovnokrídlovce,
sieťokrídlovce, chrobáky a iné). K pozoruhodným zástupcom entomofauny patrí modlivka zelená (Mantis
religiosa), mravcolev (Myrmeleon formicarius), nosorožtek (Oryctes nasicornis), roháč veľký (Cerambyx
cerdo), cikáda viničná (Tibicen haematodes) a ďalšie. Z obojživelníkov tento biotop obýva ropucha zelená
(Bufo viridis), plazy zastupuje napr. jašterica zelená (Lacerta viridis, kriticky ohrozený druh) a j. obyčajná
(Lacerta agilis). Najpočetnejšou skupinou, vzhľadom na svoju veľkú pohyblivosť je vtáctvo. Druhy, obývajúce
toto prostredie sú čiastočne adaptované na antropogénne zmenené prostredie, väčšina hniezdičov sa však
sústreďuje do drevinných a vodných biotopov. Vyskytujú sa tu: bocian biely (Ciconia ciconia), kaňa popolavá
(Circus pigargus), jastrab krahulec (Accipiter nisus), myšiak hôrny (Buteo buteo), sokol myšiar (Falco
tinnunculus), s. kobcovitý (Falco vespertinus), s. lastovičiar (Falco subbuteo), jarabica poľná (Perdix perdix),
prepelica poľná (Coturnix coturnix, ohrozený druh), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), cíbik chocholatý
(Vanellus vanellus) a mnohé ďalšie.
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C.II.8. Krajina – štruktúra krajiny, krajinný obraz, scenéria, stabilita, ochrana
Súčasná štruktúra krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja a odráža využitie prírodnej krajiny
človekom. Výsledkom tohto antropického pôsobenia je vznik poloprirodzených a umelých prvkov, ktoré spolu
s prírodnými prvkami dotvárajú celkovú mozaiku súčasnej krajinnej štruktúry. Plošný rozsah a fyziognómia
týchto prvkov závisia od funkcie, ktorú v krajine plnia.
V súčasnej krajinnej štruktúre sledovaného územia vystupujú nasledovné prvky: orná pôda, trvalé trávne
porasty, nelesná stromová a krovitá zeleň, líniová zeleň, lesné porasty, vodné toky a plochy,
poľnohospodárske prvky, priemyselné prvky, energovody a produktovody, vodohospodárske prvky, sídelné
prvky, dopravné prvky, rekreačno-oddychové, športové a kultúrno-historické objekty (Longa,J. a kol.,
11/2009).
Územie spravované obcou Dunajská Lužná pozostáva z troch katastrálnych území: k.ú. Nové Košariská, k.ú.
Jánošíková a k.ú. Nová Lipnica. Celková výmera územia samosprávnej jednotky k 31.12.2018 je 2 695,2836
ha. Štruktúru krajiny podľa zastúpenia jednotlivých druhov pozemkov v dotknutej samosprávnej jednotke
dokumentujú nasledovné tabuľky:
Tab.23: Výmera poľnohospodárskych pozemkov [ha] (rok 2018)
Σ poľnohosp. pôda orná pôda chmeľnica
Dunajská Lužná 2248,2137
2149,3034 Zdroj: www.statistics.sk, DataCube
Vysvetlivky: PP – poľnohospodárska pôda, TTP – trvalé trávne porasty

Tab.24: Výmera nepoľnohospodárskych pozemkov [ha] (rok 2018)
Σ nepoľnohosp. pôda lesy
vodné plochy
Dunajská Lužná 447,0699
51,0574 3,8458
Zdroj: www.statistics.sk, DataCube

vinica
0,0596

záhrada
62,2787

ovocný sad
27,8070

zastavané plochy
191,4406

TTP
8,7650

ostatné plochy
200,7261

Z celkovej výmery katastrálnych území Dunajskej Lužnej tvorí poľnohospodárska pôda viac ako štyri pätiny
územia (z toho asi 96% je orná pôda) a nepoľnohospodárska pôda menej ako jednu pätinu (z toho zastavané
a ostatné plochy tvoria cca 88%).
Podiel prírodných prvkov (lesy, voda, TTP) je minimálny - 2,4%, podiel poloprírodných prvkov (orná pôda,
vinice, záhrady, sady) je 83,1%, a podiel urbanizovaných prvkov je 14,6% z celkovej výmery katastra.
Z hľadiska scenérie tvorí hodnotené územie prevažne intenzívne obhospodarovaná poľnohospodárska
krajina s rovinatým reliéfom a absenciou atraktívnych krajinno-estetických prvkov. Typický obraz krajiny tvoria
veľkoblokové polia a trvalé kultúry, ohraničené panorámami vidieckych sídiel s výškovými dominantami
kostolov, resp. technickými a urbanizačnými dominantami líniového a výškového charakteru. Atraktívne a pre
nížinnú krajinu typické prírodné a poloprírodné prvky krajiny sú predstavované tokom Dunaja a jeho
pobrežných zón. Celkovú scenériu krajiny zjemňujú líniové sprievodné porasty ciest, poľných ciest, kanálov
a remízky v poľnohospodárskej krajine, ako aj záhradná vegetácia rekreačných zón v okolí jazier Nové
Košariská a Nové Košariská II.
Ekologická stabilita územia sa určuje viacerými klasifikáciami, najbežnejší spôsob je podľa súčasnej
vegetácie. Podľa tejto klasifikácie sa územie delí na:
0 - plochy ekologicky výrazne nestabilné, bez prirodzených ekologických väzieb
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1 - plochy ekologicky veľmi málo stabilné
2 - plochy ekologicky málo stabilné
3 - plochy ekologicky stredne stabilné
4 - plochy ekologicky veľmi stabilné
5 - plochy ekologicky najstabilnejšie.
Do plôch výrazne nestabilných môžeme zaradiť plochy zastavané a väčšie plochy bez vegetácie. Plochy
veľmi málo stabilné predstavujú plochy ornej pôdy nad 100 ha bez protieróznej vegetácie. Plochy málo
stabilné sú plochy poľnohospodárskej pôdy s trvalými kultúrami, ale aj záhrady a ovocné sady pri rodinných
domoch. Plochy málo až stredne stabilné sú plochy nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie, tvorené z
náletového agátu bieleho a plochy lesných porastov zväčša monokultúry. Sem môžeme zaradiť aj plochy
trvalých trávnych porastov. Najstabilnejšie plochy tvoria lesné porasty.
Riešené územie je intenzívne poľnohospodársky využívané, kde orná pôda spolu s inými typmi
poľnohospodárskej pôdy zaberajú viac ako štyri pätiny územia, z čoho vyplýva, že riešené územie môžeme
charakterizovať ako veľmi málo stabilné.

C.II.9. Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma
Záujmová lokalita LNN Nové Košariská je situovaná v území, v ktorom podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny platí prvý (najnižší) stupeň ochrany.
Chránené územia prírody a krajiny sú viazané na oblasť Dunaja a Malého Dunaja.
Na národnej úrovni je to
veľkoplošné chránené územie:
CHKO Dunajské luhy
maloplošné chránené územia:
na pravej strane Dunaja:
CHA Soví les,
CHA Hrabiny,
PR Starý háj,
CHA Chorvátske rameno,
PR Dunajské ostrovy,
PR Ostrovné lúčky;
na ľavej strane Dunaja:
PP Panský diel,
PR Kopáčsky ostrov,
PR Gajc,
PR Topoľové hony,
CHA Poľovnícky les,
CHA Bajdeľ.
Na európskej a medzinárodnej úrovni je to
na pravej strane Dunaja:
SKUEV0064, SKUEV1064, SKUEV2064 Bratislavské luhy,
SKUEV0269 Ostrovné lúčky;
v medzihrádzovom priestore:
SKUEV0270 Hrušov;
na ľavej strane Dunaja:
SKUEV0295 Biskupické luhy;
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v oblasti toku Malého Dunaja:
SKUEV0822 Malý Dunaj;
na pravej i ľavej strane Dunaja
SKCHVU007 Dunajské luhy
Ramsarská lokalita – mokraď medzinárodného významu Dunajské luhy
Najbližšie k záujmovej lokalite je vo vzdialenosti cca 4,6 km JZ smerom CHKO Dunajské luhy, PR Topoľové
hony, SKCHVU Dunajské luhy, SKUEV Biskupické luhy, ktoré sú súčasťou mokrade medzinárodného
významu – ramsarskej lokality Dunajské luhy.
Obr.15: Najbližšie chránené územia prírody a krajiny na národnej úrovni
(mapový portál KIMS Štátnej ochrany prírody, http://geo.enviroportal.sk/vu/)
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Obr.16: Najbližšie chránené územia prírody a krajiny na európskej úrovni (NATURA 2000)
(mapový portál KIMS Štátnej ochrany prírody, http://geo.enviroportal.sk/vu/)

56

C.II.10. Územný systém ekologickej stability
ÚSES predstavujú vo všeobecnosti plošné a líniové prvky na miestnej, regionálnej, nadregionálnej a
provincionálnej úrovni. Je to celopriestorová štruktúra navzájom prepojených systémov, ktorá zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine a vytvára predpoklady pre udržanie a zlepšenie ekologickej
stability krajiny a životného prostredia človeka. Základ tohto systému tvoria biocentrá a biokoridory rôznej
hierarchickej úrovne.
Obr.17: Územný systém ekologickej stability územia

Zdroj: ÚP regiónu – Bratislavský samosprávny kraj (Hrdina,V. a kol., 2013, AUREX s.r.o.), Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny
vrátane prvkov ÚSES
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LEGENDA

Podľa Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj (Hrdina,V. a kol., 2013), výkresu ochrany
prírody a tvorby krajiny, kostru ekologickej stability územia okolia záujmovej lokality budujú
► chránené územia prírody a krajiny
► biokoridory
I – provincionálny biokoridor PBk Dunaj
VIII – nadregionálny biokoridor NRBk Malý Dunaj
IX – regionálny biokoridor RBk Malý Dunaj – vodný zdroj Podunajské Biskupice
XII – regionálny biokoridor RBk Topoľové hony – Rovinka – Malý Dunaj
XV – regionálny biokrodor RBk Kopáč – Rovinka
XXXIII – regionálny biokoridor RBk Dunaj – Malý Dunaj
► biocentrá
18 – nadregionálne biocentrum NRBc Biskupické luhy
33 – regionálne biocentrum RBc Podunajské Biskupice – vodný zdroj
61 – regionálne biocentrum RBc Topoľové hony
62 – regionálne biocentrum RBc Kalinkovo – Okrúhle
64 – regionálne biocentrum RBc Šúrsky ostrov
Lokalita LNN Nové Košariská nezasahuje do žiadneho prvku ani línie kostry ekologickej stability územia.

C.II.11. Obyvateľstvo
Dotknutou samosprávnou jednotkou je obec Dunajská Lužná. Základné demografické ukazovatele obce
Dunajská Lužná uvádzame na základe údajov Štatistického úradu SR (www.statistics, DataCube):
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Tab.25: Dunajská Lužná – vývoj počtu obyvateľov v období rokov 1996 – 2018, k začiatku roka
rok
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Počet 2807 2818 2835 2866 2866 2930 2944 3009 3049 3136 3236
rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet 3428 3650 3962 4222 4322 4636 4904 5195 5536 5794 6133 6414
871

6414

6133

5794

5536

5195

4904

4636

4322

4222

3962

3650

3428

3236

3136

3049

3009

2944

2930

2866

2866

2835

2818

2807

Obr.18: Vývoj počtu obyvateľov, roky 1996 – 2018, k začiatku roka

Nárast počtu obyvateľov je hlavne po roku 2005.
Tab.26: Dunajská Lužná – počet obyvateľov podľa pohlavia a vekových skupín (koniec roka 2018)
muži 3246
ženy 3452
vek
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Aktuálne má Dunajská Lužná 6 698 obyvateľov, z toho je 3 246 mužov (48,5%) a 3 452 žien (51,5%).
Obec má progresívny typ populácie; podiel ľudí je vo veku
• predproduktívnom ... 22,62%,
• produktívnom ... 65,59%,
• poproduktívnom ... 11,79%.
Priemerný vek obyvateľov je 36,6 roka.
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zomretí

prirodzený
prírastok

prisťahovaní

vysťahovaní

migračné
saldo

celkový
prírastok

Dunajská Lužná

živonarodení

Tab.27: Stav a pohyb obyvateľstva za rok 2018

92

30

62

377

155

222

284

Obec má v pozitívny celkový prírastok, na ktorom sa za rok 2018 podieľa prirodzený prírastok (rozdiel medzi
živonarodenými a zomretými) 62 ľudí, ale najmä migračné saldo (rozdiel medzi prisťahovanými a
vysťahovanými) 222 ľudí.
Výmera katastrálnych území (Jánošíková, Nová Lipnica, Košariská) spravovaných obcou Dunajská Lužná je
2695,2836 ha. Hustota obyvateľstva dosahuje 243,24 osôb na kilometer štvorcový.
Podľa Sčítania obyvateľstva, domov a bytov (2011) sa k rímskokatolíckemu vierozvyznaniu hlási 59%
obyvateľstva, grékokatolíckemu a pravoslávnemu 1,4%, evanjelickému a reformovanej kresťanskej cirkvi
7,3% obyvateľstva. Iné vierovyznanie má 1,3% obyvateľstva, bez vyznania je 23% a nezistené 6,6%
obyvateľstva.
Z hľadiská národnosti prevažuje slovenská (89,8%), k maďarskej národnosti sa hlási 4,8% obyvateľov.
Významnejšie zastúpenie majú tiež obyvatelia českej, nemeckej a rómskej národnosti (spolu 1,9%).
Národnosť neuviedlo 1,9% opýtaných.
Aktuálne je veľmi nízka nezamestnanosť. V štatistike za rok 2018 je počet evidovaných uchádzačov
o zamestnanie v obci Dunajská Lužná 96 mužov a 66 žien (3,7% z ľudí v produktívnom veku).
Ekonomicky aktívnych ľudí v roku 2018 je v okrese Senec 16 608. Z toho v zmysle klasifikácie zamestnaní,
v poradí podľa percenta sú
• neuvedené zamestnanie ... 3074 (18,5%).
• administratívni pracovníci ... 2672 (16,1%),
• operátori a montéri strojov ... 2453 (14,8%),
• technici ... 2261 (13,6%),
• pracovníci v službách a obchode ... 2 005 (12,1%),
• špecialisti ... 1603 (9,7%),
• kvalifikovaní pracovníci a remeselníci ... 712 (4,3%),
• zákonodarcovia, riadiaci pracovníci ... 863 (5,2%),
• pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ... 847 (5,1%),
• kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve ... 117 (0,7%),
• príslušníci ozbrojených síl ... 0.
Údaje o zdravotnom stave obyvateľstva sú publikované v zdravotníckych ročenkách vydávaných Národným
centrom zdravotníckych informácií (www.nczisk.sk). Podľa kritéria úmrtnosti podľa najčastejších príčin je
situácia za rok 2017 nasledovná:
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Tab.28: Zomretí podľa príčin smrti (rok 2017) na 100 000 mužov resp. žien
Bratislavský kraj
SR
Spolu na 100 000
Spolu
Počet mužov na
obyvateľov
na 100 000 obyvateľov 100 000 mužov
Spolu
991,2
952,7
1008,5
II. Nádorové ochorenia
251,2
247,8
278,9
IX. Choroby obehovej sústavy
478,9
462,3
440,0
X. Choroby dýchacej sústavy
72,0
60,6
65,7
XI. Choroby tráviacej sústavy
52,1
53,8
64,8
XX. Vonkajšie príčiny
50,6
43,0
69,0

Počet žien na
100 000 žien
902,1
219,7
482,5
56,0
43,9
19,5

Najčastejšími príčinami úmrtí sú všeobecne choroby obehovej sústavy a potom nádorové ochorenia, nasledujú
choroby dýchacej, potom tráviacej sústavy a nakoniec vonkajšie príčiny (úrazy). Situácia v Bratislavskom kraji
je lepšia ako v celej SR vo všetkých ukazovateľoch najhlavnejších príčin úmrtnosti, okrem chorôb tráviacej
sústavy.
Ukazovatele počtu a príčin úmrtí v Bratislavskom kraji sú u žien priaznivejšie v porovnaní s mužmi, okrem
chorôb obehovej sústavy.

C.II.12. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
Obec vznikla 1.1.1974 zlúčením pôvodne samostatných obcí Nové Košariská, Jánošíková a Nová Lipnica.
Každá z týchto obcí mala v priebehu svojej histórie slovenské i maďarské pomenovanie. Slovenské názvy
tieto obce dostali, keď sa do nich nasťahovali po roku 1945 obyvatelia z Veľkej Lipnice na Orave, v súčasnosti
patriacej Poľsku.
Najvýznamnejšou pamiatkou je rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý dal v rokoch 1786-97
postaviť opát Somogyi na mieste románskeho kostola z 13. stor. Do obdobia 2. sv. vojny slúžil kostol ako
pútnicke miesto. Od r. 1997 boli púte opäť obnovené. Na hlavnom oltári v interiéri kostola sa nachádza socha
Blahoslavenej Panny Márie s Ježišom. Spolu s podobnou sochou z Mariánky je pravdepodobne najstaršou
zachovanou drevenou stredovekou plastikou na Slovensku. Kostol získal sochu od mníchov, ktorí utekali
pred Turkami. Pod názvom Socha tróniacej madony bola v r. 1987 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Koryto Dunaja je od obce vzdialené asi 3-4 km. Pozdĺž JZ časti sa tiahne ochranná protipovodňová hrádza.
Po vybudovaní VD Gabčíkovo tu postavili novú hrádzu. Stará hrádza bola pre svoje technické a historické
hodnoty v r. 1995 vyhlásená za technickú pamiatku.
K prírodným pozoruhodnostiam obce patrí chránený novolipnický platan, ktorého vek sa odhaduje na 200
rokov, a 300 rokov starý dub v areáli obecného úradu (David,P. a kol., 10/2006).
Výpis z registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu SR (www.pamiatky.sk):
• hrádza protipovodňová, Hornožitnoostrovná, úsek hrádze, vznik v pol. 19. st., zmeny r. 1893, r.1903,
r. 1955-65, technická pamiatka, stav.-tech. stav dobrý
• Kaplnka sv. Martina, býv. farský kostol, svätyňa kostola, vznik 13.st., zmeny r. 1730-1774, r. 1852, r.
1992, r. 1994, sloh romanika, stav.-tech. stav narušený
• Evanjelický kostol, vznik v r. 1814, zmeny r. 1938, r. 1968, r. 1981, r. 1992, r. 2009-2010, sloh
klasicizmus, stav.-tech. stav dobrý
• kostol Povýšenia sv. Kríža, vznik v r. 1797, zmeny r. 1982-1984, r. 2004-2012, sloh barok
klasicizujúci, stav.-tech. stav dobrý
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V obci sa tiež nachádza neogotická zvonica postavená v r. 1864 (Jakubis,I. a kol., 09/2008).

C.II.13. Archeologické náleziská
Rozsiahly archeologický výskum v ostatných desaťročiach dokázal, že územie obce Dunajská Lužná bolo
osídlené od mladšej doby kamennej (3000 – 1900 p.n.l.). Obec je známa mohylovým pohrebiskom zo staršej
doby železnej (700 – 550 p.n.l.). Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej sú dokumentované
(https://www.dunajskaluzna.sk/obec-1/historia/kniezacie-mohyly/) medzi Novými Košariskami a Novou
Lipnicou. Rozsiahle výskumy mohylníkov dokumentujú, že mnoho storočí pred n.l. na území obce žil ľud
halštatskej kultúry (Jakubis,I. a kol., 09/2008).

C.II.14. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V širšom okolí sa nachádzajú dve významné geologické lokality na hydrogeologickú tému a to Klátovské
rameno a Dunaj (https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/naucna-geologia/).
V okolí záujmovej lokality sa nenachádzajú iné významné geologické lokality, napr. geomorfologické alebo
významné jaskyne, ani paleontologické náleziská.

C.II.15. Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia
Kvalitu životného prostredia dotknutého územia hodnotí environmentálna regionalizácia. Environmentálna
regionalizácia je proces priestorového členenia krajiny, v ktorom sa podľa stanovených kritérií a vybraných
súborov environmentálnych charakteristík vyčleňujú regióny s určitou kvalitou stavu alebo tendencie zmien
životného prostredia (https://www.enviroportal.sk/uploads/files/Sprava_ZP/Environmentalna-regionalizaciaSR.pdf). Výstupom je mapa hodnotiaca územie SR v 5. stupňoch kvality životného prostredia. Podľa správy
za rok 2016 (MŽP SR, SAŽP, 2017) hodnotená oblasť okolia je po stránke environmentálnej kvality
prostredím narušeným (4. stupeň z 5-stupňovej vzostupnej škály) a patrí do Bratislavského regiónu, ktorý je
globálne hodnotený po stránke environmentálnej kvality ako región so silne narušeným prostredím.
Na základe vybraných indikátorov v podzemných vodách a v pôde je odhad environmentálneho rizika
z kontaminácie podzemných vôd a z kontaminácie pôd v území obce Dunajská Lužná v stupni nepatrné riziko
(https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/tematicke-aplikacie/).
Aktuálne zdroje znečisťovania životného prostredia záujmového územia predstavuje výstavba cesty R7.

C.II.16. Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov
Kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia dotknutého územia hornej časti Žitného ostrova
charakterizujeme nasledovne:
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Horninové prostredie
Svahové poruchy sa nevyskytujú, z exogénnych geodynamických javov môže pôsobiť veterná erózia strednej
intenzity. V zmysle normy STN EN 1998-1/NA/Z1, Z2 sa skúmané územie nachádza v zóne s najnižším
stupňom seizmického ohrozenia.
Znečistenie horninového prostredia z environmentálnych záťaží sa nepredpokladá. Podľa informačného
systému environmentálnych záťaží nie sú do vzdialenosti menej ako 2 km od ložiska Nové Košariská
evidované žiadne zdroje kontaminácie.
Pôdne pomery
Podľa regionálnych syntéz v okolí záujmového územia sa vyskytujú nekontaminované, relatívne čisté pôdy.
Klimatické pomery
V rámci sledovania klimatických zmien je v stanici SHMÚ Bratislava – letisko evidovaná odchýlka
priemerných teplôt za rok 2018 (12,5°C) od referenčných období vo výške +2,8°C (roky 1951-1980), resp.
+2,6°C (roky 1961-1990).
Charakteristickým ukazovateľom je veternosť. V záujmovom území prevládajú vetry SZ smeru v cca 30%tnej početnosti a vetry SV smeru v cca 20%-tnej početnosti, bezvetrie sa vyskytuje len v 8%-tnej početnosti.
Preto patrí územie do oblasti so zníženým výskytom hmiel, tiež výskyt dní s dusným počasím je minimálny
(20 – 30 dní).
Ovzdušie
Pri hodnotení zdrojov znečisťovania ovzdušia v zóne Bratislavský kraj v ročenke SHMÚ 2017 sa konštatuje,
že vykurovanie domácností na báze tuhých palív je minimálne. Takisto priemyselné zdroje znečisťovania
ovzdušia sú z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej
významné. Významnejším zdrojom emisií do ovzdušia je cestná doprava.
Výsledky meraní v roku 2017 poukazujú na celkový pokles znečistenia už štvrtý rok. Žiadne znečisťujúce
látky ako napr. SO2, NO2, NOx, PM10, benzén, CO neprekročili limitné hodnoty, ani priemerná ročná
koncentrácia PM2,5 neprekročila cieľovú hodnotu.
V priemete na merné územné emisie [t/rok/km2] figuruje okres Senec v porovnaní s ostatnými okresmi SR
na najnižšej priečke 4-stupňovej vzostupnej škály. Významným znečisťovateľom ovzdušia v okrese Senec je
tepláreň BPS Senec s.r.o., kvôli produkcii SO2.
Povrchové vody
Podľa údajov SHMÚ v roku 2018 kvalita vody nevyhovela NV SR č. 269/2010 Z.z. v profile Malý Dunaj –
Podunajské Biskupice v ukazovateli reakcia vody a sapróbny index biosestónu (mierne nad limit). V ostatných
ukazovateľoch všeobecných, hydrobiologických a mikrobiologických, ako aj v ukazovateľoch nesyntetických
látok i v ukazovateľoch syntetických látok voda vyhovuje norme.
Podzemné vody
V hornej časti Žitného ostrova je kvalita podzemných vôd ovplyvňovaná rafinérsko-petrochemickým
kombinátom Slovnaft, ktorý je významným zdrojom organického znečistenia, ako aj poľnohospodárskou
činnosťou a osídlením.
Podľa podľa hodnotenia SHMÚ za roky 2017-2018 v podzemnej vode objektov Podunajské Biskupice
a Rovinka neboli podľa vyhlášky č.247/2017 Z.z. prekročené koncentrácie dusíkatých látok, ani stopových
prvkov. Koncentrácie celkového železa a mangánu sa v tejto časti nelíšia od stavu v predchádzajúcich
častiach; ich zvýšený obsah je daný ako prírodnými podmienkami, tak anoxickým prostredím v podzemných
vodách. Zo skupiny špecifických organických látok sa na znečistení v danej oblasti najviac podieľal
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ukazovateľ naftalén, fenantrén a chloretén. Aplikácia pesticídov pri poľnohospodárskej rastlinnej výrobe sa
odrazila na prekročenej hodnote atrazínu a dicamba v oboch rokoch.
Flóra
V hodnotenom území sa v súčasnosti nachádzajú okrem flóry charakteristickej pre intravilán a extravilán obcí
ako prídomové záhrady, prídomové sady, vysádzaná a rôznou intenzitou udržiavaná zeleň, stromoradia,
vetrolamy, náhradné rastlinné spoločenstvá, pričom aktuálne plošne dominujú intenzívne i extenzívne
obrábané polia so sprievodnou fytocenologicky nevyhranenou segetálnou vegetáciou, tiež rozsiahle porasty,
resp. líniové lemy hemerofilnej, ruderálnej, taktiež nevyhranenej vegetácie.
V oblasti sa vyskytujú okrem poľných kultúr a dynamických fácii poľných burinných - segetálnych
spoločenstiev, len ruderálne biotopy typu X7 Intenzívne obhospodarované polia, X5 Úhory a extenzívne
obhospodarované polia, najmä rumoviskové biotopy označované ako X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo
sídiel, X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel, X8 Porasty inváznych neofytov, X9 Porasty
nepôvodných drevín, Kr7 Trnkové a lieskové kroviny.
Fauna
Záujmové územie je prevažne intenzívne poľnohospodársky využívané. Nachádzajú sa tu najmä biotopy
kultúrnej krajiny (polia, záhrady, vinohrady, rozptýlenú zeleň a pod.), z vodných biotopov dolné toky riek so
zvyškami ramenných sústav, sieť umelo vytvorených kanálov, ale aj lužné lesy, zachované pri niektorých
vodných tokoch. Významné postavenie má vodná fauna.
Najcharakteristickejším biotopom sledovanej oblasti je biotop stepi. Kultúrna step je v hojnej miere osídlená
početnými druhmi bezstavovcov, nachádzajú sa tu obojživelníky, početné je vtáctvo, čiastočne adaptované
na antropogénne zmenené prostredie. Väčšina hniezdičov sa sústreďuje do drevinných a vodných biotopov.
Krajina – štruktúra, scenéria, stabilita, ochrana
Z celkovej výmery katastrálnych území Dunajskej Lužnej tvorí poľnohospodárska pôda viac ako štyri pätiny
územia (z toho asi 96% je orná pôda) a nepoľnohospodárska pôda menej ako jednu pätinu (z toho zastavané
a ostatné plochy tvoria cca 88%). Podiel prírodných prvkov (lesy, voda, TTP) je minimálny - 2,4%, podiel
poloprírodných prvkov (orná pôda, vinice, záhrady, sady) je 83,1%, a podiel urbanizovaných prvkov je 14,6%
z celkovej výmery katastra.
Z pohľadu ekologickej stability môžeme riešené územie charakterizovať ako veľmi málo stabilné, a nachádza
sa mimo kostry ekologickej stability širšieho územia, ktorú v okolí lokality LNN Nové Košariská budujú
biokoridory XII RBk Topoľové hony – Rovinka – Malý Dunaj, XV – RBk Kopáč – Rovinka a XXXIII RBk Dunaj
– Malý Dunaj.
Chránené územia prírody a krajiny sú v odstupe od lokality štrkoviska. Najbližšie k záujmovej lokalite je vo
vzdialenosti cca 4,6 km JZ smerom CHKO Dunajské luhy, PR Topoľové hony, SKCHVU Dunajské luhy,
SKUEV Biskupické luhy, ktoré sú súčasťou mokrade medzinárodného významu – ramsarskej lokality
Dunajské luhy.
Chránené vodohospodárske záujmy v území posudzovanej lokality reprezentuje CHVO Žitný ostrov,
ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove a zaradenie územia do zraniteľných oblastí
- poľnohospodársky využívaných pozemkov v obci Dunajská Lužná v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 174/2017
Z.z..
Faktory pohody a kvality života človeka
Kvalita a pohoda života sa odráža v progresívnom type populácie dotknutej obce. Pozitívny je prirodzený
prírastok, ale najmä migračné saldo.
Aktuálne je tu evidovaná veľmi nízka nezamestnanosť (3,7% z ľudí v produktívnom veku, za rok 2018).
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Výrazným faktorom ovplyvňujúcim pohodu a kvalitu života človeka v obci je dopravne preťažená komunikácia
I/63. Zlepšenie je možné očakávať po uvedení priľahlého úseku rýchlostnej cesty R7 do prevádzky (04/2020).
Stav a pohodu života obyvateľov priľahlých obytných zón ovplyvňuje epizodicky prašnosť
z poľnohospodárskych prác.

C.II.17. Celková kvalita životného prostredia
Najvýznamnejšie pozitívne a negatívne faktory je z hľadiska celkovej kvality životného prostredia možné
zhrnúť nasledovne:
• Horninové prostredie je zraniteľné z dôvodu potenciálneho pôsobenia verejnej erózie strednej
intenzity.
• Pôdy sú stredne citlivé na intoxikáciu rizikovými prvkami; voči kompakcii sú stredne až silno odolné.
• Z meteorologických prvkov charakterizujúcich klimatické zmeny vystupuje ukazovateľ teploty, ktorá
je v roku 2018 vyššia o 2,8°C resp. 2,6°C v porovnaní s referenčnými obdobiami 1951-1980 resp.
1961-1990.
• Územie nie je zraniteľné z hľadiska rozptylových pomerov. Prevládajúce prúdenie je SZ a SV smeru
(spolu 50%-ná početnosť). Bezvetrie sa vyskytuje v minimálnej miere asi v 8%-tnej početnosti.
• Z pohľadu regionálnych syntéz v priemete na merné územné emisie základných znečisťujúcich látok
nie je ovzdušie okresu Senec zaťažené v porovnaní s údajmi za Slovensko, napriek tomu, že
produkcia emisií má stúpajúci trend.
• Toky v oblasti sú pod tlakom urbanizácie. Najbližšie je sledovaný profil Malý Dunaj - Podunajské
Biskupice. V roku 2018 tu kvalita vody nevyhovela v ukazovateli reakcia vody a sapróbny index
biosestónu. Stopové prvky a špecifické organické látky vyhoveli norme.
• Prostredie obehu podzemných vôd je veľmi citlivé z hľadiska kvalitatívneho, z dôvodu zvýšených
koncentrácií niektorých ukazovateľov, najmä celkového železa a mangánu geogénneho pôvodu, ale
aj špecifických organických látok antropogénneho pôvodu ako naftalén, fenantrén a chloretén, ale aj
pesticídov atrazín a dicambo.
• Zraniteľnosť krajiny je vyššia pre nízky podiel prírodných prvkov a pre prítomnosť vodohospodársky
chránených záujmov (CHVO Žitný ostrov, OP II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove).
• Vysoká je zraniteľnosť pohody a kvality života človeka pre nepriaznivú dopravnú situáciu. Po
sprevádzkovaní obchvatu (cesty R7) v predpokladanom termíne apríl 2020 sa očakáva podstatné
zlepšenie.

C.II.18. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala pokračoval by vývoj územia a jednotlivých zložiek životného
prostredia tak, ako je definovaný trendmi pri charakteristike súčasného stavu v kapitolách C.II.1. až C.II.11.,
so zhrnutím v kapitolách C.II.15 až C.II.17.
V prípade nulového variantu by požiadavky na nerastné suroviny pre obor stavebných hmôt bolo potrebné
suplovať z iných lokalít.
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C.II.19. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
Pozemky sa nachádzajú mimo zastavané územie obce Dunajská Lužná a v zmysle platnej
územnoplánovacej dokumentácie Obce Dunajská Lužná schválenej
• VZN č.2/2009 o záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce, zmeny a doplnky
č. 1/2008;
• VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Dunajská Lužná
– zmeny a doplnky územného plánu obce č. 02/2013
sú dotknuté pozemky určené na ťažbu nerastných surovín.
Obr.19: Situácia na podklade výkresu ÚP obce Dunajská Lužná, ZaD č.01/2008

Možné okruhy vyžitia areálu vychádzajú z charakteristiky územia definovaného v územnom pláne obce
Dunajská Lužná nasledovne:
TN) Ťažba nerastných surovín
Doplnkové funkčné využitie je príslušné dopravné a technické vybavenie.
Územný plán vyčleňuje na ťažbu nerastných surovín celé územie I. a II. etapy až po Studenú ul.
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
z roku 2013 v znení zmien a doplnkov z r. 2017 (http://www.region-bsk.sk/clanok/uzemny-plan-regionubratislavsky-samospravny-kraj-403204.aspx). Podľa Komplexného výkresu priestorového usporiadania
a funkčného využitia územia je ložisko Nové Košariská situované v území vyznačenom ako „ostatné
rozvojové územie podľa platných územných plánov obcí“.
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C.III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti
C.III.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Predmetom návrhu je malokapacitná tzv. suchá ťažba štrkopieskov (nad hladinou podzemných vôd) pre
stavebné účely. Ťažba bude realizovaná v k.ú. Nové Košariská spravovanom obcou Dunajská Lužná, na p.č.
1062/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jedná sa o pokračovanie ťažby v II. etape, JZ od súčasného otvoreného
priestoru I. etapy ťažby realizovanej na p.č. 1062/2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapacita sa uvažuje 75 000 t/rok. Ťažba v II.
etape má dočasný charakter s dobou ťažby 4,3 roka a viac. Po vyťažení kazety sa priestor zrekultivuje a vráti
na poľnohospodárske využitie.
Rekultivovať sa bude aj územie I. etapy na výmere 4,0532 ha.
Pre účely náhrady vydobytého priestoru sa použijú náhradné hmoty typu výkopových zemín a
upraveného inertného stavebného odpadu (viď kap. B.II.3.). Ich nezávadnosť sa bude preukazovať
laboratórnymi analýzami a porovnaním nameraných hodnôt s limitmi podľa vyhlášky č.382/2018 Z.z., príloha
č.1, trieda SKIO.
Najbližšie obytné zóny sa nachádzajú na Studenej ul. a za ul. Košariská, od hranice ťažobného priestoru sú
vzdialené 220 m resp. 280 m.
Obyvateľov priľahlých obytných zón sa dotkne počas realizácie činnosti
1) prašnosť,
2) hluk.
Vplyvy sú aj na oblasť
3) dopravy,
4) sociálno-ekonomické pomery.
1)
Pre hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia vo vzťahu k obytnej zóne na Studenej ul. je
vypracovaná Rozptylová štúdia (Hesek,F., 11/2018), doložená v prílohe správy o hodnotení. Zo záverov
citujeme (viď kap. B.II.1.):
Na obytnej zóne Dunajská Lužná (Studená ul.) dosahuje najvyššia možná koncentrácia PM10 hodnotu 6,8
μg/m3, čo je 13,6% limitnej hodnoty. Limitná hodnota prašnosti 50 μg/m3 nebude prekročená. Najvyššia
krátkodobá koncentrácia PM10 na výpočtovej ploche 17,9 μg/m3 (35,8% limitnej hodnoty) sa vyskytuje
v areáli štrkovne, v mieste ťažobného priestoru. Predmet posudzovania: Ťažba štrkopieskov Nové Košariská
spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.
2)
S navrhovanou činnosťou bude dočasne spojený aj hluk z ťažby a areálovej dopravy. Vplyvy hluku na obec
Dunajská Lužná vyhodnocuje Akustická projektová štúdia (Halecký,M., 12/2018), ktorá je prílohou
predloženej správy o hodnotení. Zo záverov citujeme (viď kap. B.II.4.):
Z vypočítaných hodnôt hladín akustického tlaku hluku pre jednotlivé imisné body (pozn.: 2x na Studenej ul.,
1x za ul. Košariská) vyplýva, že hladina hluku spôsobená ťažbou štrkopieskov a nárastom hluku
vnútroareálovej dopravy neprekročí prípustné hladiny akustického tlaku vo vonkajšom dotknutom prostredí
susedných rodinných domov. K prekročeniu prípustných hodnôt nedôjde ani pri najbližšom možnom pôsobení
zdrojov hluku k dotknutým obytným zónam.
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3)
Dopravné pomery sú vyhodnotené v kap. B.I.5. správy o hodnotení. Návrh dopravnej trasy je severným
smerom po ulici Košariská s vyústením na cestu II/572. Obchvat Mosta pri Bratislave umožňuje ďalší rozptyl
v smere na Bratislavu cez Vrakuňu alebo Podunajské Biskupice, resp. na D4 po jej vybudovaní (rok 2021).
Intenzita nákladnej dopravy by pri maximálnych ťažobných aktivitách dosiahla 2 NA/hodšpič tam a 2 NA/hodšpič
späť, spolu 4 NA/hodšpič v smere na cestu II/572. Dovoz hmôt pre rekultivačné účely bude systémom
vyťažovania nákladných vozidiel – dovoz hmôt na rekultiváciu do ťažobne, a späť odvoz vyťaženej suroviny.
4)
Vplyvy na sociálno-ekonomickú oblasť spočívajú v dočasnej priamej zamestnanosti (1 strojník, 1 zmenový
technik, 1 expedient, 2 vodiči nákladných áut) a nepriamej podpore zamestnanosti (servisné a inžinierske
činnosti), ako aj v odvodoch do obecného a štátneho rozpočtu (úhrady za vydobytý nerast, dane z príjmov,
odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, poplatky za znečisťovanie ovzdušia a pod.). Realizácia činnosti
podporuje obor výroby stavebných hmôt a obor odpadového hospodárstva na úseku zhodnocovania
odpadov.

C.III.2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery
Vplyvy na horninové prostredie spočívajú v excerpcii zemných hmôt a ich premiestnenia na inú lokalitu
(stavby). Excerpovanými hmotami je nevyhradený nerast – štrkopiesky.
Kvantitatívne zmeny sú v nasledovných proporciách:
II. etapa ťažby
hrúbka skrývky (humózny horizont + silty) ... 0,3 m + 0,2 m = 0,5 m
objem skrývky ... 13 663 m3 + 9 109 m3 = 22 772 m3
mocnosť nerastu ... 3,55 m
objem nerastu ... 160 467 m3
hmotnosť nerastu ... 320 934 t
kapacita ťažby ... do 75 000 t/rok (v závislosti od dopytu)
doba ťažby ... min. 4,3 roka
Skrývky humózneho horizontu a vrchnej skrývky budú deponované oddelene po okrajoch ťažobného poľa
pre účely finálnej fázy rekultivácie územia. Vyťažené štrkopiesky sa budú odvážať nákladnými autami na
miesta spotreby, alebo do úpravne v k.ú. Petržalka.
Náhrada vydobytého priestoru sa vykoná zavážaním inertnými hmotami typu výkopových zemín
a upravených stavebných odpadov:
priestor I. etapy ťažby
objem náhradných hmôt ... 176 325 m3
hmotnosť náhradných hmôt ... 352 650 t
kapacita zavážania ... do 50 000 t/rok
doba rekultivácie ... 7 rokov
priestor II. etapy ťažby
objem náhradných hmôt ... 160 467 m3
hmotnosť náhradných hmôt ... 320 934 t
kapacita zavážania ... do 50 000 t/rok
doba rekultivácie ... min. 6,4 roka
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Realizáciou činnosti nehrozí iniciovanie geodynamických javov, napr. zosuvov, ani kontaminácia prostredia
ropnými látkami z prevádzkových kvapalín mechanizácie. Predpokladom je dodržiavanie opatrení podľa § 39
ods. 1 a ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon).
Vplyvy na geomorfologické pomery budú dočasné. Spočívajú vo vzniku depresií o hĺbke 4 m. Po rekultivácii
sa terén znivelizuje do pôvodného stavu.
Realizácia činnosti sa dotkne sféry využívania nerastného bohatstva. Celý Žitný ostrov je v podstate jedným
veľkým ložiskom štrkopieskov. Rozvinutá dlhodobá ťažba štrkopieskov je v okolí na ložiskách nevyhradeného
nerastu Podunajské Biskupice III – Lieskovec a Podunajské Biskupice (viď kap. C.II.2.)

C.III.3. Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene klímy
Dotknuté územie má teplú nížinnú klímu.
Mikroklimatické pomery sa realizáciou diela žiadnym spôsobom podstatne nezmenia. Jediným rozdielom je
to, že počas doby pôsobenia navrhovanej činnosti sa na dotknutých plochách nebude realizovať
poľnohospodárska rastlinná výroba, čiže počas vegetačnej sezóny nebude územie pokryté vegetačným
krytom. Vegetačný kryt počas radiačného typu počasia inak pohlcuje a odráža slnečné žiarenie ako plochy
bez vegetácie. V dôsledku zmeny albeda zemského povrchu sa tu v letnej sezóne ovplyvnia dva
meteorologické ukazovatele: teplota zemského povrchu a prízemnej vrstvy ovzdušia a výpar. Vplyv bude len
lokálny a dočasný.
Realizáciou činnosti sa procesy zmeny klímy, napr. trend vzrastu teplôt vzduchu, priestorové a časové zmeny
v úhrnoch zrážok, neodvrátia, ale žiadnym zásadným spôsobom sa k nim ani neprispeje.

C.III.4. Vplyvy na ovzdušie
Miera znečistenia ovzdušia prašnosťou z ťažby závisí hlavne od rozptylových pomerov (prúdenia vzduchu),
v menšej miere aj od teploty vzduchu a zrážok.
Vplyvom bezvetria a veľmi slabej veternosti s priemernými rýchlosťami vetra do 1 m/s dochádza k spádu
škodlivín v bezprostrednom mieste a okolí zdroja znečistenia. Slabý vietor o priemerných rýchlostiach 1-3
m/s unáša prachové častice a transportuje ich na väčšie vzdialenosti od zdroja emisií. Pri miernej veternosti
o priemerných rýchlostiach 3-6 m/s dochádza k turbulentnej výmene vzduchu a k zmenšovaniu znečistenia
ovzdušia. Pri silnejšom prúdení vzduchu s priemernými rýchlosťami vetra nad 6 m/s sa prejavujú už
výraznejšie účinky veternej erózie, transportu aj väčších prachových čiastočiek, ako aj účinky nárazovitosti
vetra, čím dochádza nielen k spádu, ale aj k zrážaniu ovzdušných prímesí k zemi.
Sledovaná oblasť je dobre prevetrávaná, bezvetrie predstavuje minimálny podiel z meteorologických situácií
(8%). Prevažujú vetry SZ smeru v cca 30%-tnej početnosti a vetry SV smeru v cca 20%-tnej početnosti t.j.
prevažujúce prúdenie bude zanášať prachové častice z odkrytých plôch väčšinou mimo obytných zón, resp.
obytné zóny sú v dostatočnom odstupe.
Pri teplom až horúcom počasí dochádza v dôsledku väčšieho sálavého tepla a výparu k intenzívnejšiemu
vysušovaniu podkladu a tým aj k väčšej náchylnosti odnosu častíc vetrom a turbulentnými pohybmi vzduchu.
K vysušovaniu dochádza najviac za letných dní, kedy maximálna teplota vzduchu dosahuje 25°C a viac a za
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tropických dní, kedy maximálna teplota vzduchu dosahuje 30°C a viac. Intenzívne oslnené plochy môžu byť
v priemere 1,5 násobne teplejšie ako okolité polohy a tým vplyvom teplotných rozdielov oproti okoliu
dochádza k pohybom vzduchu a transportu častíc vetrom. V zimnom období je tento transport z hľadiska
nižších teplôt vzduchu, a tým aj menšej kinetickej energie zoslabený, ale odnos môže prebiehať aj dôsledkom
uvoľňovania čiastočiek hornín mrazovým zvetrávaním.
Zrážky očisťujú atmosféru od rôznych prímesí a tým priaznivo ovplyvňujú kvalitu ovzdušia. Výdatné zrážky
pôsobia aj nepriaznivo, nakoľko podmieňujú výskyt eróznych procesov v krajine, čo je v kumulácii s trendom
rastu nerovnomernosti rozloženia zrážok v roku. Suché, vlhkostne navzájom nespevnené čiastočky horniny
sú viac náchylné na odnos. Priemerné úhrny potenciálnej, aj reálnej evapotranspirácie sú v jarnom a letnom
období vyššie ako priemerné úhrny zrážok a tým v letnom polroku je zvýšená náchylnosť k úletu ľahkých
prachových aerosólov z plochy ťažby. Výpar i odnos prachu je zoslabený a očisťovanie atmosféry je
zosilnené najmä pri zrážkach o úhrne ≥ 1 mm.
Vplyv ťažby a dopravy na kvalitu ovzdušia vo vzťahu k rozptylovým pomerom a ľudskému zdraviu
vyhodnocuje Rozptylová štúdia (Hesek,F., 11/2018). Dokumentovaná je v prílohe správy o hodnotení.
Podstatné výsledky sú uvedené v kap. B.II.1. Podľa vyjadrenia odborne spôsobilej osoby predmet
posudzovania spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany
ovzdušia.

C.III.5. Vplyvy na vodné pomery
Vplyvy na povrchové vody
Záujmové územie spadá do povodia kanála Vojka-Kračany.
Navrhovaná činnosť nemá žiadny súvis s povrchovými tokmi. Činnosťou vykonávanou banským spôsobom
nebude dochádzať k žiadnemu odberu vôd z povrchových tokov, ani k žiadnemu vypúšťaniu odpadových vôd
do tokov. Vplyvy na povrchové toky po kvantitatívnej i kvalitatívnej stránke je možné vylúčiť najmä vzhľadom
na to, že technológia je suchým procesom.
Vplyvy na množstvo, režim a obeh podzemných vôd
Prostredie obehu podzemných vôd tvoria v záujmovom území fluviálne sedimenty vo vývoji nivných hlín,
alebo piesčitých až štrkovitých hlín, vo vývoji jemnozrnných a strednozrnných pieskov až piesčitých štrkov
v agradačných valoch, a vo vývoji piesčitých štrkov a pieskov najmladšieho horizontu dnovej akumulácie
v nadnivných terasách. Hrúbka kvartéru dosahuje 60-80 m.
Podzemné vody v skúmanom území sú v priamej hydraulickej spojitosti so stavmi na vodných tokoch – na
Dunaji, Malom Dunaji resp. v kanáli Vojka-Kračany. Vývoj hladín podzemných vôd v území počas roka
ovplyvňuje nielen stav na vodných tokoch, resp. chod zrážok, ale aj ďalšie faktory ako
• v prípade Dunaja topenie sa snehov v Alpách a riadený režim zdrže Hrušov,
• v prípade Malého Dunaja a kanála Vojka-Kračany vodohospodárske manipulácie.
Vplyvy na podzemné vody analyzuje Hydrogeologický posudok, ktorý je prílohou Správy o hodnotení
(Mociková,I., 12/2019). Podstatné výsledky sú nasledovné:
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Pri činnosti sa bude manipulovať s horninovým podkladom. Úbytok horninového podkladu a jeho následná
náhrada sa dotkne nesaturovanej zóny, nad hladinou podzemných vôd. Manipulácie so zemnými hmotami
v medziach záujmového územia preto nebudú mať žiadny dopad na charakter odvodňovania územia, či
infiltračné pomery.
Ako najvyššia možná hladina podzemnej vody na ložisku sa stanovila maximálna hladina podzemnej vody
za posledných 10 rokov (2009 - 2018), ktorá je podľa výpočtu SHMÚ na úrovni 123,2 m n.m. Ťažobná báza
bude pol metra nad túto úroveň t.j. na úrovni 123,7 m n.m. Hrúbku krycej vrstvy nad hladinou podzemných
vôd v rôznych hydrologických situáciách dokumentuje nasledovná tabuľka:
Tab.29: Maximálne hladiny podzemných vôd na ložisku
Zdroj
HPVmax
Ťažobná báza
SHMÚ, rok 2010
122,7 m n.m. 123,7 m n.m.
SHMÚ, rok 2017
122,45 m n.m. 123,7 m n.m.
SHMÚ, roky 2009-2018 123,2 m n.m. 123,7 m n.m.

Hrúbka krycej vrstvy
1m
1,25 m
0,5 m

V bežných hydrologických situáciách bude hrúbka krycej vrstvy viac ako 1 m, čo je možné považovať za
dostatočnú ochranu podzemnej vody aj s ohľadom na regionálny trend poklesu hladín podzemných vôd.
Ťažobná báza 123,7 m n.m. bude na ťažobnej ploche vyznačená na viacerých miestach pomocou laty v jame
s geodeticky vyznačenou hranicou (nadmorskou výškou). Nedôjde tak k odkrytiu podzemných vôd kopanou
sondou.
Navrhnutý je taký spôsob ťažby, aby nedošlo k odkrytiu podzemných vôd. Ťažobný priestor je situovaný
v nesaturovanej zóne, mimo zvodnenej vrstvy.
Do zvodnenej vrstvy sa ťažbou, a ani rekultiváciou nezasiahne, a nebudú ani krátkodobo ani dlhodobo
ovplyvnené ani žiadne ďalšie bilančné faktory hydrologického cyklu ako zrážky, prítok, odtok, odber, alebo
výpar.
Pri navrhnutom spôsobe exploatácie nerastnej suroviny je kvantitatívne vplyvy na podzemné vody možné
vylúčiť. Suchá ťažba nebude mať žiadny vplyv na množstvo, režim a obeh podzemných vôd.
Vplyvy na kvalitu podzemných vôd
Riziká činnosti v priestore ložiska z hľadiska kvality podzemných vôd súvisia
1) s používaním mechanizácie na báze fosílnych palív,
2) s náhradou vydobytého objemu dovezenými hmotami (výkopovými zeminami a upravenými inertnými
stavebnými odpadmi s certifikátom).
1)
Pri ťažbe i pri rekultivačných prácach by sa v priestore ložiska pohyboval jeden ťažobný mechanizmus a dve
nákladné autá. Dominantnou potenciálne znečisťujúcou látkou sú ropné látky obsiahnuté v pohonných
hmotách a hydraulických a prevodových olejoch používanej mechanizácie. V rámci zoznamu znečisťujúcich
látok podľa prílohy č. 1 vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.) je ropné látky možné zaradiť do
ZOZNAM I – Indikatívny zoznam hlavných znečisťujúcich látok,
skupina č. 5. Ťažko odbúrateľné uhľovodíky a ťažko odbúrateľné a biologicky
akumulovateľné organické toxické látky.
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Pohonné hmoty, oleje a iné technické kvapaliny sa v rámci ložiska resp. technického zázemia neskladujú.
Pohonné hmoty do nákladných áut sa dopĺňajú na verejných čerpacích staniciach mimo záujmového územia,
pohonné hmoty do kolesového nakladača alebo pásového rýpadla sa zabezpečujú dodávateľsky mobilnou
cisternou. Servis mechanizácie je vykonávaný mimo záujmovej lokality, v príslušných servisných strediskách.
K únikom ropných látok z mechanizácie by mohlo dôjsť pri tankovaní pohonných hmôt do ťažobnej
mechanizácie, drobnými únikmi z netesností motorov pri práci a pri parkovaní, havarijným únikom z palivovej
nádrže. Sumárny objem kvapalných znečisťujúcich látok, s ktorými sa vo výrobnom procese zaobchádza je
rovný objemu palivových nádrží. V priestore sa naraz môžu pohybovať 3 strojné mechanizmy – kolesový
nakladač alebo pásové rýpadlo (objem palivovej nádrže je okolo 100 l) a 2 nákladné autá (objem palivovej
nádrže nákladného auta s nosnosťou nad 7,5 t je 350 l), t.j. v priestore ťažby resp. rekultivácie sa spolu môže
manipulovať s ropnými látkami v objeme okolo 800 l. Keďže v rámci výrobného procesu sa nezaobchádza
s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3, nie je podľa § 39 ods. 4 písm. a) vodného
zákona potrebné mať vypracovaný Havarijný plán podľa vyhlášky č. 200/2018 Z.z.
Únikom ropných látok z mechanizácie je možné účinne predchádzať technickými opatreniami, tak ako sú
definované v ustanoveniach vodného zákona, § 39 ods. 1 a ods. 2. Za predpokladu plnenia týchto opatrení
sa vplyv na kvalitu podzemných vôd v dôsledku používania mechanizácie na fosílne palivá nepredpokladá.
2)
S náhradou vydobytého objemu sa uvažuje v priestore I. i II. etapy ťažby.
Kapacita zavážania sa uvažuje nasledovná:
Tab.30: Objemy a hmotnosti náhradných hmôt
Objem
Merná hmotnosť Hmotnosť Kapacita
Doba
I. etapa 176 325 m3
352 650 t
7 r.
2,0 t/m3
50 000 t/rok
II. etapa 160 467 m3
320 934 t
6,4 r.
Náhrada vydobytého priestoru výkopovými zeminami a upraveným inertným stavebným odpadom
predstavuje podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch postup zhodnocovania odpadov R10 Úprava pôdy na
účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.
Navrhujú sa nasledovné druhy materiálov zaradené podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015
Z.z.) ako ostatný odpad: odpadový štrk a drvené horniny, odpadový piesok a íly, zemina z čistenia a prania
repy, ďalej betón, tehly, škridly a obkladový materiál a keramika, a ich zmesi, zemina a kamenivo, štrk zo
železničného zdršku, dorbný stavebný odpad (viď kap. B.II.3.).
Vhodné chemické zloženie a inertnosť sa preukazuje laboratórnymi analýzami, pričom koncentrácie
jednotlivých ukazovateľov musia spĺňať limitné hodnoty podľa vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní
odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, príloha č. 1 Kritériá na prijímanie odpadov na skládky odpadov,
tabuľka č.1, časť trieda skládky odpadov SKIO.
Za predpokladu splnenia požiadaviek podľa vyhlášky č. 382/2018 Z.z. sa neočakáva dopad na kvalitu
podzemných vôd.
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C.III.6. Vplyvy na pôdu
Na hodnotenej lokalite sa podľa kódu BPEJ vyskytujú pôdy zaradené do 2. skupiny kvality v zmysle zákona
č.220/2004 Z.z. Hlavnou pôdnou jednotkou sú fluvizeme typické (nivné), karbonátové. Sú to pôdy hlboké, bez
skeletu, stredne ťažké, hlinité.
Ťažobné práce
Návrh ťažby v II. etape si vyžiada dočasný záber poľnohospodárskych pôd na výmere 4,5544 ha.
Predpokladá sa rozdelenie záberu poľnohospodárskej pôdy na 2 etapy v cca 2-3 ročnej periodicite.
Realizácia ťažby v II. etape si vyžiada skrývku humusového horizontu o hrúbke 0,3 m a objeme 13 663 m3
a skrývku podorničia (prevažne piesčité zeminy s hlinou a ílom) o hrúbke 0,2 m a objeme 9 109 m3. Ornica
a podorničie budú zhŕňané osobitne. Deponované budú oddelene po okrajoch ťažobného poľa.
Technologický postup realizácie skrývky humusového horizontu je stanovený v Bilancii skrývky humusového
horizontu (Kardoš Šímová, J., 05/2008) vypracovaný pre I. etapu, nasledovne:
- Pri realizácii skrývky je potrebné dodržať zásadu odobratia humusového horizontu tak, aby nedošlo
k zmiešaniu so spodnejšími, na živiny, organickú hmotu a biologickú aktivitu chudobnejšími vrstvami
pôdneho profilu.
- Skrývka humusového horizontu musí byť vykonaná pred začiatkom realizácie ťažobných prác.
Nesmie byť vykonávaná na zamrznutej a premočenej pôde. Termín realizácie skrývky je potrebné
prispôsobiť vhodným klimatickým podmienkam.
- Nasledovať bude zhrnutie humusového horizontu na depónie. Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky
platí norma ST SEV 4471-84. Depónia musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou,
znečistením, znehodnotením, ale aj pred zaburinením a rozkradnutím. Maximálna výška nesmie
prekročiť 3 m, so sklonom svahov max. 1:1,5.
Rekultivácia poľnohospodárskych pôd
Rekultivácia poľnohospodárskych pôd sa uskutoční v priestore ťažby I. i II. etapy.
Rekultivácia bude pozostávať z rozprestretia
1. náhradných vrstiev z výkopových zemín a upraveného inertného stavebného odpadu s certifikátom
kvality (zloženia),
2. vrchnej skrývky (prevažne piesčité zeminy s hlinou a ílom),
3. skrývky humusového horizontu.
Objemy rekultivačných hmôt:
I. etapa
výkopové zeminy a upravený inertný stavebný odpad ... 176 325 m3
vrchná skrývka (podorničie) .... 48 629 m3
humusový horizont ... 12 160 m3
II. etapa
výkopové zeminy a upravený inertný stavebný odpad ... 160 467 m3
vrchná skrývka (podorničie) .... 9 109 m3
humusový horizont ... 13 663 m3
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Rekultivácia dočasne (II. etapa ťažby) zabratých poľnohospodárskych pôd bude pozostávať z technickej
a biologickej časti.
Cieľom technickej rekultivácie bude rekonštrukcia pôdneho profilu technickými prostriedkami. Bude
pozostávať z
- urovnania povrchu,
- rozprestretia podorničia (vrchnej skrývky) a humusovej skrývkovej zeminy a jej urovnania tak, aby
rekultivovaný terén splynul s okolím.
Biologická rekultivácia sa realizuje po ukončení technickej rekultivácie a jej cieľom je obnova pôdnej úrodnosti
agrotechnickými a agrochemickými metódami. Bude zahrňovať nasledovné opatrenia:
- obnova pôdnej štruktúry a odstránenie zhutnenia kyprením pôdneho profilu hlbokou orbou,
- odstránenie deficitu základných živín hnojením priemyselným hnojivom (NPK v dávke 150 kg/ha).
Obnovu pôdnych pomerov je možné očakávať až s odstupom času.
Biologická rekultivácia priestoru I. etapy ťažby po vydobytí zásob nie je zrejmá, lebo pôdy sú tu trvalo odňaté
z poľnohospodárskych pôd a nie je rozhodnuté o ďalšom využití územia – pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve
navrhovateľa.

C.III.7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
V záujmovom území plošne dominujú intenzívne obrábané polia so sprievodnou fytocenologicky
nevyhranenou segetálnou vegetáciou, tiež rozsiahle porasty, resp. líniové lemy hemerofilnej, ruderálnej,
taktiež nevyhranenej vegetácie.
Okrem poľných kultúr a dynamických fácií poľných burinných - segetálnych spoločenstiev, sa
v posudzovanom území vyskytujú len ruderálne biotopy typu X7 Intenzívne obhospodarované polia, X5 Úhory
a extenzívne obhospodarované polia, najmä rumoviskové biotopy označované ako X3 Nitrofilná ruderálna
vegetácia mimo sídiel, X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel, X8 Porasty inváznych neofytov, X9
Porasty nepôvodných drevín, Kr7 Trnkové a lieskové kroviny.
Hodnotená plocha ťažby v II. etape je situovaná na aktívne využívanej ornej pôde, a plocha I. etapy na
odkrytom ložisku; dotknuté plochy sú bez výskytu vegetácie. Vplyvy na biotopy európskeho alebo národného
významu, či zásah do chránených rastlín je možné vylúčiť.
Z hľadiska živočíšstva sa v hodnotenom území a jeho bezprostrednom okolí vyskytujú biotopy kultúrnej
krajiny, v širšom záujmovom území sú to živočíchy vodných biotopov kanálov, a fragmentárne aj lužné lesy.
Najcharakteristickejším biotopom sledovanej oblasti je biotop stepi. Kultúrna step je v hojnej miere osídlená
početnými druhmi bezstavovcov, nachádzajú sa tu obojživelníky, početné je vtáctvo, čiastočne adaptované
na antropogénne zmenené prostredie. Väčšina hniezdičov sa sústreďuje do drevinových a v širšom okolí aj
vodných biotopov.
S ohľadom na charakter plôch ornej pôdy, kde je zámer situovaný, sa nepredpokladá vplyv na žiadne
chránené, vzácne alebo ohrozené druhy živočíchov. Vplyv bude krátkodobý a dočasný s návratom plôch do
relatívne pôvodného stavu.
Migračné koridory živočíchov nie sú trasované priestorom záujmového územia.

C.III.8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Prevažnú časť katastrálnych území obce Dunajská Lužná tvorí poľnohospodárska pôda (viac ako štyri
pätiny). Podiel prírodných prvkov je minimálny.
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Záberom poľnohospodárskych pôd pre ťažbu v II. etape sa v štruktúre krajiny zvýši podiel urbanizovaných
prvkov zo súčasných 14,6% o 0,17%. Záber orných pôd bude dočasný, s návratom na poľnohospodárske
využitie v horizonte 4,3 roka a viac.
Rekultiváciou územia I. etapy o výmere 4,0532 ha sa
a) buď umožní návrat územia na poľnohospodárske využitie, čo by v štruktúre krajiny prispelo k nárastu
poloprírodných prvkov zo súčasných 83,1% o 0,15%,
b) alebo na iné využitie, keďže pozemky sú trvalo vyňaté z poľnohospodárskych pôd.
Stabilita krajiny sa navrhovanou činnosťou neposilní, ale podstatne ani neoslabí.
Scenéria je tvorená horizontálnymi pohľadmi, keďže záujmové územie a jeho široké okolie buduje rovina.
Krajinný obraz bude dočasne ovplyvnený vznikom depónií ornice a podorničia o výške max. 3 m, ktoré budú
ukladané po okrajoch ťažobného poľa.
Realizáciou rekultivácie sa krajinný obraz rehabilituje, a to celoplošne, v priestore I., ale aj II. etapy,
a technický prvok zanikne.

C.III.9. Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma
Vplyvy na biodiverzitu a chránené územia prírody a krajiny
Z analýzy zastúpenia druhov živočíchov a rastlín a ich biotopov nevyplýva žiadne riziko dopadu na genofond
a biodiverzitu záujmového územia v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti.
Záujmové územie ložiska Nové Košariská je situované v území, v ktorom podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny platí 1. (najnižší, všeobecný) stupeň ochrany.
Najbližšie k záujmovej lokalite sú vo vzdialenosti cca 4,6 km JZ smerom
- osobitne chránené územia prírody CHKO Dunajské luhy, PR Topoľové hony, SKCHVU Dunajské
luhy,
- ale tiež územia sústavy NATURA 2000 SKUEV Biskupické luhy, ktoré sú súčasťou mokrade
medzinárodného významu – ramsarskej lokality Dunajské luhy.
Z dôvodu vzdialenostného odstupu je vplyvy navrhovanej činnosti na chránené územia prírody a krajiny
možné vylúčiť.
Vplyvy na chránené vodohospodárske záujmy
Plánovaná činnosť je situovaná na hornom Žitnom ostrove.
Z analýzy vplyvov na podzemné vody vyplýva, že
- z hľadiska kvantitatívneho sa v dôsledku plánovanej činnosti nepredpokladajú žiadne vplyvy na
množstvo, režim a obeh podzemných vôd; do zvodnenej vrstvy sa nezasiahne a nebudú ovplyvnené
ani žiadne ďalšie bilančné faktory hydrologického cyklu ako zrážky, prítok, odtok, odber, alebo výpar;
- plnením opatrení podľa § 39 ods. 1 a ods. 2 vodného zákona, a za predpokladu plnenia požiadaviek
podľa vyhlášky č. 382/2018 Z.z., príloha č. 1, časť SKIO, je možné potenciálne vplyvy plánovaného
projektu na kvalitu podzemných vôd úplne eliminovať.
Vplyvy na podzemné vody a tým aj Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov, ako významnej oblasti
prirodzenej akumulácie vôd, sa nepredpokladajú.
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Plánovaný projekt je situovaný v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove.
Geotermálne vody sa viažu na kolektory tvorené predovšetkým pieskami a pieskovcami. Nádrž týchto vôd je
priestorovo zvrchu obmedzená rovinou v hĺbke 1 000 m. Uplatňuje sa medzivrstevné pretekanie, ale aj
infiltrácia z kvartérnych štrkov. Režim podzemných vôd štruktúry je napätý.
Vzhľadom na
- povrchový charakter plánovanej ťažby a rekultivácie,
- výsledok analýzy kvantitatívneho a kvalitatívneho vplyvu plánovaného projektu na podzemné vody,
- na vrchné ohraničenie geotermálneho kolektora v hĺbke 1000 m a
- vzdialenosť exploatovaného zdroja FGČ-1 (9 km),
je možné vplyvy na prírodné liečivé zdroje v Čilistove vylúčiť. Dopady činnosti, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné
množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja, sa nepredpokladajú.

C.III.10. Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Kostru ekologickej stability územia okolia ložiska Nové Košariská tvoria biokoridory regionálneho významu
XII Topoľové hony – Rovinka – Malý Dunaj, XV Kopáč – Rovinka a XXXIII Dunaj – Malý Dunaj.
Lokalita LNN Nové Košariská nezasahuje do žiadneho prvku ani línie kostry ekologickej stability územia.

C.III.11. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Z prvkov urbánneho komplexu a využitia zeme sa navrhovaná činnosť dotkne sféry
1) poľnohospodárstva,
2) ťažby nerastných surovín a oboru stavebných hmôt, a odpadového hospodárstva
1)
Poľnohospodárska rastlinná výroba bude pri ťažbe v II. etape obmedzená dočasným záberom chránených
pôd v rozsahu 4,5544 ha na dobu min. 4,3 roka. Obnovu pôdnych pomerov je možné očakávať s odstupom
času. Rekultivácia umožní návrat dočasne odňatých pôd na poľnohospodárske využitie v rámci etapy II.
Poľnohospodárske pôdy sú v priestore I. etapy ťažby (4,0532 ha) trvalo odňaté z poľnohospodárskych pôd.
Rekultivácia potenciálne umožní opätovné využitie na poľnohospodársku rastlinnú výrobu.
2)
Činnosť pozitívne ovplyvní sféru ťažobného priemyslu a výroby stavebných hmôt. Pozitívne bude ovplyvnená
aj sféra odpadového hospodárstva na úseku zhodnocovania odpadov činnosťou definovanou zákonom
o odpadoch pod označením R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na
zlepšenie životného prostredia.

C.III.12. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Kultúrne a historické pamiatky sa v území ložiska Nové Košariská, ani v ich bezprostrednom okolí
nenachádzajú.
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C.III.13. Vplyvy na archeologické náleziská
Medzi Novými Košariskami a Novou Lipnicou sú zdokumentované Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej.
Výskyt archeologických situácií nie je v skúmanom území možné vylúčiť.

C.III.14. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Navrhovanou činnosťou nie sú ohrozované žiadne paleontologické náleziská a ani významné geologické
lokality.

C.III.15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície)
Činnosťou nebudú dotknuté žiadne iné miestne tradície, alebo iné kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

C.III.16. Iné vplyvy
Potenciálne riziko predstavuje štatisticky málo pravdepodobné poškodenie alebo ohrozenie životného
prostredia udalosťami katastrofického charakteru ako napr. zemetrasenie, živelná pohroma, kalamita, požiar,
havárie strojných a dopravných zariadení, fatálne zlyhanie ľudského faktora a pod.
Územie je zraniteľné z hľadiska kvality podzemných vôd. Pri činnosti je potrebné preto brať zvláštny zreteľ
na prevenciu havarijného úniku ropných látok z mechanizácie, a na eventuálnu pripravenosť na prípadnú
sanáciu.

C.III.17. Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území
Syntézu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie hodnotíme z hľadiska týchto kritérií:
- typ vplyvu v členení na:
o priamy - zmena v životnom prostredí vyvolaná bezprostrednou realizáciou činnosti,
o nepriamy alebo sekundárny - zmena prvku životného prostredia spôsobená zmenou iného
prvku,
- druh vplyvu v členení na:
o pozitívne (+) – vyjadruje zmenu stavu prvkov životného prostredia, ktorá zlepšuje podmienky/
stav v škále významne pozitívne (+2); pozitívne (+1),
o negatívne (-) – vyjadruje zmenu stavu prvkov životného prostredia, ktorá zhoršuje podmienky/
stav v škále významne negatívne (-2); negatívne (-1),
o neutrálny vplyv/ bez vplyvu - (0),
- dosah vplyvov určuje dopady a dosah vplyvov na hľadiska veľkosti územia, ktoré ovplyvní; dosah sa
definuje na úrovni:
o lokálnej - vyjadruje dosah na malej ploche, resp. území s ovplyvnením max. územia obce
alebo jej časti,
o regionálnej až nadregionálnej - vplyv má dosah min. na územie okresu, resp. kraja a štátu,
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časové pôsobenie vplyvu vyjadruje najmä väzbu pôsobenia vplyvu v určitom období s vyznačením
symbolu „“, k príslušnému identifikovanému obdobiu pôsobenia vplyvu; pôsobenie vplyvu pritom
môže byť:
o krátkodobé - trvanie v horizonte do 2 rokov
o strednodobé - trvanie v horizonte 2 - 5 rokov
o dlhodobé - trvanie v horizonte 5 rokov a viac, resp. trvalé pôsobenie
Pozn.: doba ťažby sa uvažuje ako strednodobý horizont (4-6 rokov), rekultivácia ako
dlhodobý horizont (12 rokov)
- významnosť vplyvu a jeho prejavov, s použitím hodnotiacej škály:
o nevýznamný, resp. žiadny vplyv (0)
o málo významný vplyv (1)
o významný vplyv / veľmi významný (2)
- riziko pôsobenia vplyvu - definuje pravdepodobnosť s akou činnosť môže negatívne ovplyvniť určitú
zložku životného prostredia. Hodnotenie rizík je vykonané s použitím škály:
o žiadne - 0
o malé - 1
o stredné - 2
o veľké – 3
Do celkového hodnotenia zahŕňame aj stav, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala (nulový variant).

-

Pôdne pomery
Biota
Krajina
Chránené územia

-1

-1







1

0

hluk ≈ ľudské zdravie
doprava
sociálno-ekonomické pomery
manipulácia so zemnými hmotami
geodynamické javy
geomorfologické pomery
teplota, výpar

0

-1







1

0
























1
1
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

-1
+1
0
0
0
0
-1

+1
-1
0
0
0
-1

podzemné vody ≈ kvantita

0
+2

0
0

podzemné vody ≈ kvalita

-1

pôda ≈ kvantita

+2

pôda ≈ kvalita

+2

fauna, flóra, biotopy ≈ kvantita

-1

fauna, flóra, biotopy ≈ kvalita
štruktúra
stabilita
krajinný obraz
ochrana prírody a krajiny

prašnosť ≈ rozptylové pomery
povrchové vody

-1



Krátkodobý







0

1

-1







1

0

-1







1

0

0

0

0

-1

0

0

0

-1
-1

0
0
0/-1
0

0
0
0/1
0

0
0
0
0

0

0

Regionálny

Lokálny

Vplyv činnosti

Riziká

Vodné pomery

Významnosť

Klimatické pomery
Ovzdušie

Dlhodobý

Horninové prostredie

Strednodobý

Obyvateľstvo

prašnosť ≈ ľudské zdravie

Jav

Nepriamy

životného prostredia

Priamy

Zložka

Súčasný stav bez realizácie zámeru

Tab.31: Nulový variant a syntéza vplyvov činnosti na životného prostredie
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Vplyv činnosti




Krátkodobý

Regionálny

Nepriamy

Lokálny












Riziká

+1
0
0

0
0
-1
+1
+1
0

Významnosť

Iné

+2
0
+2
0

Dlhodobý

Urbánny komplex

chránené vodohospodárske záujmy
ÚSES
poľnohospodárstvo
nerastné suroviny / stavebné hmoty
odpadové hospodárstvo
kultúrne a historické pamiatky
archeologické náleziská
významné geologické lokality
kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
BOZP

Strednodobý

Stabilita krajiny

Jav

Priamy

životného prostredia

Súčasný stav bez realizácie zámeru

Zložka

0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0/1


0
0
0







C.III.18. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich
porovnanie s platnými právnymi predpismi
Posudzované územie je cenné z hľadiska vodných pomerov a z hľadiska pôdnych pomerov.
Ochrana vôd
Ložisko Nové Košariská je situované na hornom Žitnom ostrove a v ochrannom pásme II. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Čilistove.
Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov
Podmienky ochrany a obmedzenia činností v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd upravuje
zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Obmedzenia činností upravuje ustanovenie § 3 a opatrenia na ochranu vôd § 4 zákona č. 305/2018
Z.z. nasledovne (pozn.: relevantné ustanovenia sú vyznačené tučným písmom, vyhodnotenie relevantných
ustanovení je vyznačené kurzívou):
Ad § 3 Obmedzenia činností (zákon č. 305/2018)

(1) V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana
povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob
povrchových vôd a podzemných vôd.
(2) V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy
zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v územnoplánovacej
dokumentácii.
(3) V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje
a) stavať alebo rozširovať
1. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce
látky, s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,
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2. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce
prioritné nebezpečné látky,
3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,
4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2
písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3,
5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky,
6. stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem,
7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd,
8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,
b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo vzdialenosti menej ako 50 m od
povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd,
c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej vodohospodárskej
oblasti,
d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste,
f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu
súvislej hladiny podzemnej vody,
g) ukladať rádioaktívny odpad,
h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
(4) Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťom až šiestom bode možno rekonštruovať a modernizovať,
len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia,
ak existuje, a uplatnia sa najlepšie dostupné techniky, ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a
podzemných vôd.

Komentár: Navrhovaná činnosť je koncipovaná ako tzv. suchá ťažba, ktorá bude vykonávaná nad
maximálnou hladinou podzemnej vody, čím nedôjde k odkrytiu súvislej hladiny podzemných vôd. Na
rekultiváciu nebude použitý nebezpečný odpad, a činnosť nie je zneškodňovaním odpadov. Použijú
sa len inertné materiály za účelom náhrady vydobytého priestoru, čo je podľa zákona o odpadoch
postup zhodnocovania odpadov R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre
poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.

Ad § 4 Opatrenia na ochranu vôd (zákon č. 305/2018)

(1) Na ochranu vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti sa vykonávajú najmä tieto opatrenia:
a) zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabrániť zhoršeniu stavu útvarov
podzemných vôd,
b) zabrániť vypúšťaniu odpadových vôd zo žúmp do povrchových vôd a zabrániť presakovaniu obsahu žúmp do podzemných
vôd,
c) zamedziť šíreniu znečisťujúcich látok v podzemnej vode, ak sa zistí významný a trvalo vzostupný trend koncentrácie
znečisťujúcich látok, skupín znečisťujúcich látok alebo ukazovateľov znečistenia opatreniami na zvrátenie tohto trendu s cieľom
postupne znižovať znečisťovanie vôd a zabrániť zhoršeniu kvality vôd,
d) podporiť ekologické poľnohospodárstvo podľa osobitného predpisu,
e) podporiť zachovanie významných krajinných prvkov s vodozádržnou funkciou,
f) používať hnojivá a viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky využívanej pôde, na lesných pozemkoch a v športových
areáloch a nahlasovať údaje podľa osobitného predpisu,
g) aplikovať prípravky na ochranu rastlín a viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky využívanej pôde, na lesných
pozemkoch a v športových areáloch a nahlasovať údaje podľa osobitného predpisu,
h) aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty podľa osobitného predpisu.
(2) Podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii je výstavba technickej infraštruktúry, ktorou
sa zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií.
(3) Každý, kto zistí v chránenej vodohospodárskej oblasti, že hrozí znečistenie povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo
prostredia s nimi súvisiaceho, alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia
na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti Slovenskej inšpekcii životného
prostredia (ďalej len „inšpekcia“) alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 koordinačného strediska
integrovaného záchranného systému.
(4) Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému bezodkladne odovzdá prijaté hlásenie inšpekcii.
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(5) Inšpekcia informuje o prijatom hlásení príslušný okresný úrad. Ak zistená skutočnosť môže ovplyvniť zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou, inšpekcia informuje regionálny úrad verejného zdravotníctva, dotknutú obec a vlastníka vodárenského zdroja
alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja.
(6) Inšpekcia vyhodnotí prijaté hlásenie a po vykonaní kontroly skutočností uvedených v hlásení rozhoduje o uložení opatrení na
základe zistených nedostatkov, ak je to v jej pôsobnosti; ak rozhodovanie o uložení opatrení nie je v jej pôsobnosti, odstúpi
prijaté hlásenie bezodkladne vecne príslušnému orgánu štátnej správy.

Komentár: Vo vzťahu k suchej ťažbe a návrhu rekultivácie sú opatreniami podľa § 4 ods. 1 písm. a)
princípy zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami ustanovené v § 39 ods. 1 a ods. 2 vodného zákona
(pozri ďalej). T.j. v súvislosti s používaním mechanizácie s pohonom na naftu ide o
- používanie mechanizácie, ktorá je vhodná z hľadiska ochrany vôd;
- zamestnanci musia byť oboznámení s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi
a s podmienkami zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd;
- pravidelné vykonávanie kontrol používanej mechanizácie, ich údržby a opráv.

Ad § 39 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (zákon č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon))

(1) Za zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami sa na účely tohto zákona považuje výrobný proces alebo iná činnosť, pri ktorej
sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom napríklad
ich používaním na pohon motorových vozidiel.
(2) Ten, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný dodržiavať osobitné predpisy (pozn.: napr. zákon o
odpadoch), ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality
povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú
osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi
nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Takýmito opatreniami sú najmä:
a) umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych
okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a
aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku,
b) používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami,
ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd,
c) zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými
predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd,
d) pravidelne vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu
znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu,
e) vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, na pravidelné
hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky orgánu štátnej vodnej správy,
f) ďalšie opatrenia potrebné podľa charakteru znečisťujúcej látky a spôsobu zaobchádzania s ňou.
(3) Ak zistené úniky spôsobujú ohrozenie vôd, ten, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, ktoré patria medzi druhy alebo
skupiny znečisťujúcich látok uvedených v prvom až šiestom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, alebo ktoré patria medzi druhy
alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v siedmom až deviatom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, ak sa považujú za
nebezpečné, je povinný vykonať tieto opatrenia:
a) vyhodnotiť rozsah znečistenia,
b) pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá spôsobila ohrozenie v podzemných vodách, a výsledky nahlasovať
každoročne orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie aj poverenej osobe,
c) vypracovať rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných
vodách,
d) vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich látok podzemných vôd a opatrenia na
nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia.
(4) Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve
väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými
prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v
množstve väčšom ako 0,3 m3, je povinný vykonať okrem opatrení uvedených v odseku 2 aj tieto opatrenia:
a) zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán"), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na
schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov,
b) vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo
prostredia súvisiaceho s vodou.
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(5) Orgán štátnej vodnej správy môže uložiť tomu, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami alebo zaobchádza s prioritnými
nebezpečnými látkami v množstve uvedenom v odseku 4, povinnosť monitorovať ich vplyv na podzemné vody a spôsob
oznamovania jeho výsledkov.
(6) Ak je zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami spojené so zvýšeným nebezpečenstvom ohrozenia kvality povrchových vôd
alebo podzemných vôd, môže orgán štátnej vodnej správy uložiť tomu, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami v
množstve menšom, ako je ustanovené v odseku 4, vykonať opatrenia podľa odseku 4, prípadne uložiť aj povinnosť
monitorovať vplyv zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami na podzemné vody.
(7) Kontrolu a skúšky tesnosti podľa odseku 2 písm. d) môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na
kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
(8) S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.
(9) Ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách,
časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k
pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy
najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.
(10) Ak nedôjde k trvalému zhoršeniu kvality vôd, môže orgán štátnej vodnej správy povoliť použitie znečisťujúcich látok v
nevyhnutnej miere a na obmedzený čas
a) na úpravu a udržiavanie vodného toku,
b) na kŕmenie vodnej hydiny, rýb a iných vodných živočíchov,
c) na dezinfekciu vody používanej na rekreačné kúpanie,
d) na odstránenie nežiaducej vegetácie alebo škodlivých živočíchov vo vode,
e) na odstránenie znečistenia z pôdy a podzemných vôd,
f) ako indikátorové látky pri
1. meraní prietoku vody a zisťovaní smeru prúdenia vody,
2. hydrodynamických skúškach podzemných vôd.
(11) Umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z
ktorých by uniknuté pohonné látky alebo mazivá mohli vniknúť do povrchových vôd a do podzemných vôd, je zakázané.

Komentár: Keďže v rámci výrobného procesu sa nezaobchádza s kvapalnými znečisťujúcimi látkami
v množstve väčšom ako 1 m3, nie je podľa § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona potrebné mať
vypracovaný Havarijný plán podľa vyhlášky č. 200/2018 Z.z.
Požiadavky na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami sú podľa § 39 ods. 1 a ods. 2 vodného
zákona premietnuté do súboru opatrení v kap. C.IV. správy o hodnotení.

Konštatuje sa, že plánovaný projekt nie je v rozpore s legislatívnymi požiadavkami na ochranu podzemných
vôd Žitného ostrova.
Prírodné liečivé zdroje v Čilistove
Ochranu zdrojov prírodných liečivých vôd v ochrannom pásme II. stupňa upravuje ustanovenie § 28 zákona
č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ad § 28 Ochranné pásmo II. stupňa (zákon č. 538/2005 Z.z.)

(1) Ochranné pásmo II. stupňa chráni hydrogeologický kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumulačnú, prípadne infiltračnú
oblasť alebo ich častí, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje.
(2) V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.
(3) V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne,
chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej
využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného
minerálneho zdroja.
(4) Ochranné pásmo II. stupňa sa vyznačí v základnej mape v mierke 1 : 50 000, pričom lomové body sú definované súradnicami
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej - JTSK.
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Dopady činnosti (viď kap. C.III.9.), ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a
biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť
prírodného liečivého zdroja, sa nepredpokladajú. Nie je zistený rozpor s legislatívnymi požiadavkami na
ochranu zdrojov prírodných liečivých vôd.
Ochrana pôd
Základné zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití upravuje § 12 zákona
č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne (relevatné ustanovenia sú vyznačené tučným písmom
a vyhodnotenie kurzívou):
Ad § 12 Zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití

(1) Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v
odôvodnenom rozsahu. Podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri je právoplatné
rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a geometrický plán, ak je predmetom
zmeny časť pozemku evidovaná v katastri. V konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku je orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy povinný zabezpečiť ochranu
a) najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
uvedeného v osobitnom predpise,
b) viníc.
(2) Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je povinný
a) chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu a vinice podľa odseku 1,
b) riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou zastavaného územia obce so zreteľom na
ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd podľa písmena a) a vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú
alternatívu,
c) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej
delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,
d) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest,
e) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné
využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
f) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných dočasne a zabezpečiť starostlivosť o
skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
g) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden
rok a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
h) vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe schváleného projektu rekultivácie,
i) zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného
stavu,
j) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17 až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením
pozemkov a porastom samonáletu drevín,
k) zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z dočasne odňatých plôch pred
výskytom a šírením burín, samonáletom drevín a pred rozkradnutím,
l) zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území
podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a vinice (ďalej len „odvod“).

Komentár: Pre konania o dočasnom vyňatí poľnohospodárskej pôdy bude potrebné vypracovať
Bilanciu humusovej skrývky so stanovením princípov starostlivosti o ňu, ako aj Projekt rekultivácie
pôd.
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C.III.19. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií)
Pri dodržiavaní požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky pri dobývaní nerastnej suroviny sa
nepredpokladá vznik závažných prevádzkových nehôd (havárií).
Tab.32: Posúdenie rizika pri činnosti vykonávanej banským spôsobom (PVP = pravdepodobnosť vzniku
poškodenia zdravia, SNM = stupeň možných následkov na zdraví)
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pravdepodobnosť vzniku
poškodenia zdravia
zamestnanca pri práci
PVP1
PVP2

Riziko
Práce spojené so zvýšeným nebezpečenstvom
Práce pri odstraňonaní zrejmého a bezprostredného
ohrozenia
Práce pri zdolávaní závažnej a prevádzkovej nehody, alebo
poruche technického zariadenia
Ľudský faktor (nedisciplinovanosť, zábudlivosť,
momentálna indispozícia, fyzická zdatnosť a pod.)
Manipulácia s bremenami
Doprava bremien nadmernej hmotnosti a rozmerov
Úrazy pádom pri chôdzi
Obmedzené priestorové podmienky
Nezakryté točivé časti strojov
Meteorologické podmienky(tma, hmla, poľadovica a pod.)
Vniknutie nepovolaných osôb do povrchového priestoru

Stupeň možných
následkov na zdraví
SNM1

SNM2

žiadna

vysoká

žiadny

vysoký

nízka

vysoká

žiadny

vysoký

nízka

vysoká

žiadny

vysoký

žiadna

vysoká

žiadny

vysoký

žiadna
žiadna
žiadna
žiadna
nízka
žiadna
nízka

vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká

žiadny
žiadny
žiadny
žiadny
nízky
žiadny
žiadny

vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký
vysoký

Stanovenie kritérií z hľadiska pravdepodobnosti:
pre prípad vzniku poškodenia zdravia:
PVP 1 prípad z hľadiska vzniku poškodenia zdravia- ak sa dodržiava disciplína, sú dodržiavané pracovné a
bezpečnostné predpisy, krátka alebo žiadna expozícia vplyvu nebezpečenstva a ohrozenia, súčasný výskyt len jedného
nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia vzdialenosť od výskytu nebezpečenstva a ohrozenia
PVP 2 prípad z hľadiska vzniku poškodenia zdravia – ak sa nedodržiava pracovná disciplína, nie sú dodržiavané pracovné a
bezpečnostné predpisy, dlhá expozícia vplyvu nebezpečenstva a ohrozenia, súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození
pre prípad možných následkov na zdraví:
SMN 1- prípad, ak pri výskyte daného nebezpečenstva alebo ohrozenia sa dosiahne minimálny dopad na zdravie
zamestnanca
SMN 2 – prípad, ak pri výskyte daného nebezpečenstva alebo ohrozenia sa predpokladá maximálny možný dopad na zdravie
zamestnanca
Klasifikovanie z hľadiska pravdepodobnosti pre PVP:
Žiadna - poškodenie zdravia pri práci nevznikne
Nízka - poškodenie zdravia pri práci sa nepredpokladá ale nedá sa vylúčiť
Vysoká - poškodenie pri práci vznikne vždy
Klasifikovanie stupňa pre SMN:
Žiadny - nie je doložiteľný žiadny vplyv na zdravie zamestnanca
Nízky - nie je práceneschopnosť zamestnanca a nie sú následky
Stredný – je práceneschopnosť zamestnanca bez trvalých následkov
Vysoký – trvalé následky, invalidita, smrť
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Uvedené neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia nie je možné úplne vylúčiť, ani
obmedziť. Návrhom ochranných opatrení sa dá v maximálnej možnej miere predchádzať poškodeniu zdravia
zamestnancov alebo osôb, nachádzajúcich sa, alebo pracujúcich v blízkosti dobývacieho rezu alebo v
banskom diele – ťažobni ako celku. Pri všetkých prácach a pobyte osôb platí
- zákaz podkopávania rezu, v blízkosti dobývacieho rezu,
- zákaz pohybu, pobytu a práce nepovolaných osôb a strojov v blízkosti hlavy ťažobného rezu a pod ťažobnou
stenou,
- zabezpečenie proti vstupu nepovolaných osôb v blízkosti rezov (výstražné tabuľky upozorňujúce na zákaz
vstupu nepovolaných osôb a pod.),
- pre dobývanie nerastnej suroviny, jej nakladanie a prepravu využívať len strojné zariadenia s vhodnými
technickými parametrami a v dobrom, prevádzkyschopnom technickom stave,
- práce a činnosti, pre ktoré sa vyžaduje zvláštna odborná spôsobilosť (obsluha zemných a banských
strojných zariadení) vykonávať len osobami, ktorí spĺňajú tieto požiadavky,
- prehliadky ťažobného rezu a k nemu súvisiaceho územia vykonávať pred začiatkom pracovnej zmeny, podľa
potreby aj v jej priebehu, vedúcim prevádzky a ďalej podľa ustanovení §7 vyhlášky SBU Č. 29/1989 Zb.

C.IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie
C.IV.1. Územnoplánovacie opatrenia
V kontexte informácií uvedených v kap. C.II.19. sa územnoplánovacie opatrenia nenavrhujú.

C.IV.2. Technické opatrenia
V budúcom projekte Bilancie humusovej skrývky stanoviť technologický postup realizácie skrývky
humusového horizontu a spôsob zabezpečenia starostlivosti o ňu v súlade s § 12 ods. 2 písm. f) a písm. k)
zákona č. 220/2004 Z.z.. Predpokladajú sa nasledovné pricípy:
 Pri realizácii skrývky je potrebné dodržať zásadu odobratia humusového horizontu tak, aby nedošlo
k zmiešaniu so spodnejšími, na živiny, organickú hmotu a biologickú aktivitu chudobnejšími vrstvami
pôdneho profilu.
 Skývka humusového horizontu musí byť vykonaná pred začiatkom realizácie ťažobných prác.
Nesmie byť vykonávaná na zamrznutej a premočenej pôde. Termín realizácie skrývky je potrebné
prispôsobiť vhodným klimatickým podmienkam.
 Nasledovať bude zhrnutie humusového horizontu na depónie. Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky
platí norma ST SEV 4471-84. Depónia musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou,
znečistením, znehodnotením, ale aj pred zaburinením a rozkradnutím. Maximálna výška nesmie
prekročiť 3 m, so sklonom svahov max. 1:1,5.
Záber poľnohospodárskej pôdy rozdeliť na etapy tak, aby bolo zabezpečené čo najdlhšie využitie
poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely.
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V Pláne rekultivácie dočasne zabratých poľnohospodárskych pôd podľa § 12 ods. 2 písm. h) zákona č.
220/2004 Z.z. podrobnejšie rozpracovať koncepciu prác, ktoré by mali pozostávať z technickej a biologickej
časti.
Cieľom technickej rekultivácie bude rekonštrukcia pôdneho profilu technickými prostriedkami. Bude
pozostávať z
 urovnania povrchu navezených náhradných hmôt,
 rozprestretia podorničia (vrchnej skrývky) a humusovej skrývkovej zeminy a jej urovnania tak, aby
rekultivovaný terén splynul s okolím.
Cieľom následnej biologickej rekultivácie bude obnova pôdnej úrodnosti agrotechnickými a agrochemickými
metódami. Bude zahrňovať nasledovné opatrenia:
 obnova pôdnej štruktúry a odstránenie zhutnenia kyprením pôdneho profilu hlbokou orbou,
 odstránenie deficitu základných živín hnojením priemyselným hnojivom (NPK v dávke 150 kg/ha).
Inertný charakter náhradných hmôt je potrebné preukazovať analýzami pre triedu SKIO podľa vyhlášky č.
382/2018 Z.z., príloha č.1.
Pre prevádzku ťažby a rekultivácie je potrebné používať strojné zariadenia vo vyhovujúcom, pravidelne
sledovanom technickom stave, pre účely prevencie únikov ropných látok z mechanizácie.
Zamestnancov je nevyhnutné pravidelne školiť z hľadiska podmienok určených pre zaobchádzanie so
znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.
Pre prípad havarijného úniku pohonných hmôt z mechanizácie je vhodné mať v prevádzke pripravenú
sanačnú sadu (Perlit, Vapex, Sorbex, náradie) a prípadný únik okamžite sanovať nasledovným postupom:
Bezprostredne po havárii, pri ktorej by mohlo dôjsť k poškodeniu napr. palivovej nádrže je zistenie
stupňa narušenia. V prípade, že úniky pohonných hmôt by boli malé, je nevyhnuté pod unikajúci prúd
podložiť sud, alebo oceľovú vaňu.
Následný sanačný zásah by spočíval v ručnom alebo mechanizovanom odkope znečistenej zeminy
s naložením na korbu nákladného auta, posypom postihnutého miesta sorpčnými hmotami (Perlit,
Vapex). Po naviazaní ropného znečistenia na sorpčné hmoty, je tieto potrebné opätovne odkopať
a naložiť na korbu nákladného auta. Tento postup sa môže uplatniť aj viac krát podľa uváženia.
Znečistenú zeminu je potrebné vyviezť na skládku nebezpečného odpadu.
Pri technickom zázemí bude parkovaný len jeden ťažobný mechanizmus (pozn.: nákladné autá budú
parkované v areáli v k.ú. Petržalka); kde preventívne je pod jeho strojnú časť nutné podkladať oceľovú vaňu
na záchyt drobných únikov ropných látok.

C.IV.3. Technologické opatrenia
Technologické opatrenia sa nenavrhujú.

C.IV.4. Organizačné a prevádzkové opatrenia
Z hľadiska hluku obmedziť činnosť v pracovných dňoch, výnimočne v dňoch pracovného voľna, len na dennú
dobu (7,00 - 17,00 hod.). Neťažiť počas dní pracovného pokoja.
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Dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného
prostredia a ľudského zdravia.

C.IV.5. Iné opatrenia (napr. očakávané vyvolané investície)
Ťažobné práce do doby realizovania prekládky elektrického vedenia je nevyhnutné vykonávať vo vzdialenosti
väčšej ako 10 m od 22 kV elektrického vedenia po oboch stranách. Priestor nachádzajúci sa v ochrannom
pásme vzdušného vedenia ťažiť až po ukončení prekládky elektrického vedenia.

C.IV.6. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení
Opatrenia sú navrhnuté tak, aby boli technicky a ekonomicky realizovateľné, a aby sa ich prostredníctvom
dosiahol súlad s požiadavkami na ochranu dotknutých zložiek životného prostredia.

C.V. Porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho
variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie
Rozsah hodnotenia, č.j. OU-SC-OSZP-2019/001196-Rozsah-Gu z 28.08.2019 určil, že pre ďalšie
podrobnejšie hodnotenie navrhovanej činnosti je určený nulový variant a variant riešený v zámere, a že na
základe nových poznatkov a iných zistení bude do správy o hodnotení zahrnutý aj nový lokalitný variant
a rekultivácia územia (viď kap. A.II.4.).
Z dôvodu celistvosti plochy je novým lokalitným variantom plocha uvažovaná v zámere rozšírená o stredovú
parcelu č. 1062/12 (k.ú. Nové Košariská), čím sa zväčšila výmera uvažovaná pre ťažbu z pôvodných 4,0413
ha na 4,5544 ha.
Na rekultiváciu sa navrhuje nielen územie rozšírenia ťažby ložiska v k.ú. Nové Košariská posudzované
predloženou správou o hodnotení (II. etapa, 4,5544 ha, p.č. 1062/8 až 1062/15), ale tiež priestor aktuálnej
ťažby (I. etapa, 4,0532 ha, p.č. 1062/2 až 1062/7), po vydobytí zásob. Rekultivácia územia bude spočívať
v nahradení vydobytého priestoru výkopovými zeminami a upraveným inertným stavebným odpadom (betón,
tehly, keramika) s certifikátmi. Povrch rekultivovanej plochy sa prekryje dočasne deponovanou vrchnou
skrývkou a skrývkou humusového horizontu. Pôdny kryt sa následne agrotechnicky, resp. aj agrochemicky
zúrodní.

C.V.1. Tvorba súboru kritérií so zreteľom na charakter, veľkosť a rozsah navrhovanej
činnosti, technológiu a umiestnenie a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu
Syntéza vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia je uvedená v kap. C.III.17.
Kritériami boli nasledovné javy:
Obyvateľstvo
prašnosť vo vzťahu k ľudskému zdraviu
hluk vo vzťahu k ľudskému zdraviu
doprava
sociálno-ekonomické pomery

87

Horninové prostredie
manipulácia so zemnými hmotami
geodynamické javy
geomorfologické pomery
Klimatické pomery
teplota, výpar
Ovzdušie
prašnosť vo vzťahu k rozptylovým pomerom
Vodné pomery
povrchové vody
podzemné vody – kvantita
podzemné vody – kvalita
Pôdne pomery
pôda – kvantita
pôda – kvalita
Biota
fauna, flóra, biotopy - kvantita
fauna, flóra, biotopy - kvalita
Krajina
štruktúra
stabilita
krajinný obraz
Chránené územia
ochrana prírody a krajiny
chránené vodohospodárske záujmy
Stabilita krajiny
územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Urbánny komplex a využitie zeme
poľnohospodárstvo
nerastné suroviny / stavebné hmoty
odpadové hospodárstvo
Iné
kultúrne a historické pamiatky
archeologické náleziská
významné geologické lokality
kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

C.V.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty
Z ocenenia typu a druhov vplyvov, ich priestorového dosahu a časového pôsobenia, významnosti vplyvov,
ale aj rizík, uvedeného v tabuľke v kap. C.III.17. je možné dedukovať nasledovné:
Súčasný stav bez realizácie zámeru
Územie je výnimočné z hľadiska pôdnych pomerov a poľnohospodárskej rastlinnej výroby, ako aj z hľadiska
zásob podzemnej vody. Pozitívne sú aj sociálno-ekonomické pomery (podľa typu populácie, vývoja počtu
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obyvateľov, zamestnanosti). Z negatívnych javov ovplyvňujúcich súčasný stav životného prostredia je možné
spomenúť súčasné dopravné pomery (podstatná zmena sa očakáva po sprevádzkovaní priľahlého úseku
cesty R7 v apríli 2020), pôsobenie veternej erózie v kumulácii s epizodicky pôsobiacou prašnosťou
z poľnohospodárskych prác, kvalitu podzemných vôd, štruktúru a ekologickú stabilitu krajiny, genofond
a biodiverzitu.
Vplyvy činnosti
Priame negatívne vplyvy malého významu sú v oblasti prašnosti a hluku v súvislosti s manipuláciou so
zemnými hmotami, dočasným záberom poľnohospodárskych pôd v druhej skupine kvality a obmedzením
rastlinnej výroby. Podmienečne prijateľné sú riziká z hľadiska kvality podzemných vôd.
Pozitívne sú vplyvy z oblasti saturácie potrieb nerastných surovín a stavebných hmôt, ako aj z oblasti
odpadového hospodárstva na úseku zhodnocovania odpadov, a tým aj sociálno-ekonomickej sféry vrátane
zamestnanosti a daňových záležitostí.

C.V.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Územným plánom obce Dunajská Lužná je dotknuté územie určené na ťažbu nerastných surovín. Územný
plán vyčleňuje na ťažbu nerastných surovín celé územie I. a II. etapy až po Studenú ul.
Navrhnutá je malokapacitná tzv. suchá ťažba štrkopieskov (do 75 000 t/rok), nad hladinou podzemnej vody,
na dobu minimálne 4,3 roka.
Následná rekultivácia náhradnými hmotami je príspevkom pre oblasť odpadového hospodárstva.
Obnovou pôdnych pomerov sa umožní návrat na poľnohospodárske využitie v území navrhovanom na
dočasné vyňatie (II. etapa).
Variant činnosti je optimalizovaný návrhom dopravných trás mimo obce Dunajská Lužná.
Porovnaním vplyvov navrhovanej činnosti s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na
ochranu jednotlivých zložiek a javov v životnom prostredí, vrátane ľudského zdravia, a s dôrazom na ochranu
pôd a vôd, nebol identifikovaný žiadny konflikt.
Z celkového hodnotenia všetkých environmentálnych aspektov navrhovanej činnosti, ako aj z porovnania
nulového variantu a návrhu činnosti vyplýva, že zámer

Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská
je z hľadiska životného prostredia prijateľný za predpokladu uskutočnenia navrhnutých opatrení na
prevenciu, elimináciu a minimalizáciu dopadov, ktorými je možné zmierniť prevažnú časť očakávaných ako i
reálne jestvujúcich nepriaznivých vplyvov.
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C.VI. Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy
C.VI.1. Návrh monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky a po
skončení prevádzky navrhovanej činnosti
Monitorovacie práce sa nenavrhujú.
Monitorovanie kvantity a kvality podzemných vôd Žitného ostrova realizuje SHMÚ v rámci štátnej siete
s dostatočnou hustotou pozorovacích objektov a v rámci kvality v dostatočnom spektre monitorovaných
ukazovateľov.
Ďalším zdrojom dát je monitoring zložiek životného prostredia, vrátane vôd, uskutočňovaný v rámci stavby
cesty D4 a R7. V nastavenom režime sa uskutočňuje nielen počas jej výstavby, ale je naplánovaný aj po
sprevádzkovaní stavby cesty D4 a R7.

C.VI.2. Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok
Kontrola dodržiavania stanovených podmienok je v kompetencii povoľujúcich orgánov.

C.VII. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného
prostredia v území, kde sa má navrhovaná činnosť realizovať
V procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie boli použité údaje z prieskumnej a projekčnej činnosti,
ako aj všetky dostupné databázy z oblastí jednotlivých zložiek životného prostredia s priebežnou citáciou
internetového zdroja alebo príslušnej literatúry v texte predloženého dokumentu a zozname podľa kap. C.XII.
Vplyvy na hygienu obytného územia – kvalitu ovzdušia vo vzťahu k ľudskému zdraviu, sú vypracované na
podklade odborných posudkov (Rozptylová štúdia, Akustická štúdia) založených na numerickej simulácii
prostredníctvom výpočtových programov.
Vplyvy na podzemné vody, sú vyhodnotené v Hydrogeologickom posudku vychádzajúceho z excerpcie
dostupných údajov, ich analýzy a interpretácie vo vzťahu k chráneným vodohospodárskym záujmom, vrátane
posúdenia plnenia legislatívnych požiadaviek na ochranu vodných pomerov.

C.VIII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy
o hodnotení
C.VIII.1. Nedostatky a neurčitosti
Predloženou správou o hodnotení sa sleduje zodpovedanie všetkých oprávnených požiadaviek zo stanovísk
doručených k zámeru a splnenie špecifických požiadaviek z rozsahu hodnotenia za účelom eliminácie
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neurčitostí, a s cieľom zistiť presne a úplne stav vecí v podrobnosti určenej Rozsahom hodnotenia vydaným
príslušným orgánom vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

C.VIII.2. Vyhodnotenie pripomienok doručených k zámeru
Obec Dunajská Lužná (list č. 9055-542-DL-18-Ba z 26.11.2018)
Trvajú na tom, aby zámer ťažby bol predmetom posudzovania z týchto dôvodov:
- projekt sa má realizovať v k.ú. Nové Košariská na pozemkoch p.č. 1062/8, 1062/9, 1062/10, 1062/11
(1062/12 sa neuvádza), 1062/13, 1062/14 a 1062/15,
- spoločná výmera týchto pozemkov (bez p.č. 1062/12) je 40413 m2, čo je 4,0413 ha.
Uvažuje sa s objemom ťažby 75 000 t/rok, pričom v I. etape sa má realizovať ťažba na ploche 40 532 m2
a v II. etape 40 413 m2, spolu 80 945 m2 (8,0945 ha).
Plány využívania ložiska nevyhradených nerastov na ploche 4,0532 ha a 4,0413 ha pokiaľ budú nasledovať
tesne po sebe, potom síce jednoltivo nepresiahnu prahové hodnoty 5 ha, ale spolu budú mať výmeru ťažby
8,0945 ha, čím je presiahnutá prahová hodnota pre zisťovacie konanie.
Podľa ustanovenia § 18 ods. 4) zákona o posudzovaní vplyvov platí: Ak ide o viacero na seba nadväzujúcich
zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ale v súčte ich
dosahujú alebo prekračujú, považujú sa tieto zmeny činnosti za jednu činnosť.
Územný plán Obce Dunajská Lužná umožňuje ťažbu štrkopieskov na pozemkoch reg. „C“ s parc.č. 1062/8,
1062/9, 1062/10, 1062/11, 1062/13, 1062/14 a 1062/15 v k.ú. Nové Košariská. Tieto pozemky sú blízko
pozemkov zastavanej časti obce a ťažba a doprava štrkopieskov bude v danom čase výrazne negatívne
vplývať na život obyvateľov obce (hluk, prašnosť, vibrácie, dopravné zaťaženie) a dochádzalo by aj
k znehodnoteniu kvalitnej ornej pôdy.
V „Zámere činnosti“ je o doprave, transporte vyťaženého materiálu pojednávané mimoriadne formálne.
Informácia o dopravnom napojení je nedostatočná. Transport materiálu by prechádzal cez cestnú
infraštruktúru obce, ktorá nemá na túto činnosť dostatočné kapacity. Požadujú, aby transport materiálu bol
realizovaný zásadne cez poľné cesty, alebo komunikácie, ktoré nevedú cez obec Dunajská Lužná.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovateľ si bol presiahnutím prahovej hodnoty pre posudzovanie vedomý, preto dal vypracovať
zámer pre zisťovacie konanie na pokračovanie ťažby, a predložil ho na posúdenie príslušnému
orgánu, ktorý rozhodol, že činnosť je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a stanovil
rozsah ďalšieho hodnotenia. Predložená správa o hodnotení je vypracovaná s ohľadom na
stanovený postup a požiadavky.
V stanovisku sa konštatuje, že zámer je v súlade s ÚP obce Dunajská Lužná, ale činnosť bude
negatívne vplývať na blízku zastavanú časť obce. Plán ťažby definovaný v ÚP obce bol skôr ako sa
realizovala výstavba domov na Studenej ul. Zúčastnené strany si museli byť vedomé, že susedná
lokalita je určená na ťažbu.
Orgány ochrany pôdy umožňujú dočasné vyňatie aj kvalitnej poľnohospodárskej pôdy, pokiaľ je
zámer v súlade s ÚP. Pri kvalitnej rekultivácii je možné predpoklať, že s odstupom času je proces
rehabilitácie pôd reverzibilný.
Pripomienka ohľadom dopravy je zrejmá. Preto sa navrhlo riešenie tak, ako je uvedené v kap. B.I.5.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (list č. HŽP/13759/2018 z 14.11.2018)
Trvajú na posudzovaní zámeru. Požadujú doplnenie zámeru o:
- upresnenie vzdialenosti činnosti od najbližšej obytnej zástavby, v prípade potreby aj hlukovú štúdiu
vplyvu na obytné prostredie,
- uvedenie polohy depónia so spracovaním vyťaženého materiálu,
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-

uvedenie trasovania obslužnej dopravy.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Upresnenie vzdialenosti je uvedené v kap. C.III.1. Hluková štúdia je prílohou predloženej správy
o hodnotení.
Ťažený materiál sa bude priamo nakladať na korby nákladných áut a odvážať na miesto spotreby
(stavieb), alebo sa bude odvážať do úpravne v k.ú. Petržalka. V mieste ťažby na ložisku Nové
Košariská sa nerastná surovina skladovať ani upravovať (napr. triedením alebo drvením) nebude.
Trasy dopravy sú uvedené v kap. B.I.5. Navrhnutá je trasa mimo obce Dunajská Lužná.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov žriediel
(list č. S04509-2019-IKŽ-2 z 14.01.2019)
Požadujú
1. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je všeobecne
zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické,
mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú
bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov, v tejto súvislosti požadujú vypracovať
havarijný plán pre prípad možného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov.
2. Rešpektovať ustanovenie § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z.
3. Stanovisko MZ SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z.z.
a nenahrádza stanoviská ku konkrétnemu konaniu podľa zákona č. 50/1976 Z.z. a zákona č. 364/2004
Z.z.
4. Do textu primerane zapracovať: „Posudzovaná činnosť – ťažba štrkopieskov sa navrhuje na území OP II.
prírodných liečivých zdrojov v Čilistove (vyhláška č. 552/2005 Z.z.), na ktoré sa viažu obmedzenia
v zmysle § 26, § 28 ods. 3, § 40 ods. 2 písm. a) a e), § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z.“
Vyjadrenie navrhovateľa:
Ad 1.
Možné vplyvy na prírodné liečivé zdroje v Čilistove vyhodnocuje Hydrogeologický posudok uvedený
v prílohe správy o hodnotení. Ako vyplýva z ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný
zákon), havarijný plán sa vypracúva v prípade, že sa v prevádzke zaobchádza so znečisťujúcimi
látkami uvedenými v ZOZNAME I (prílohy vodného zákona) v množstve väčšom ako 1 m3. Pohonné
hmoty, ani oleje, alebo iné prevádzkové kvapaliny mechanizácie sa v dotknutom území skladovať
nebudú. V prípade súbežného výskytu všetkých mechanizmov (1 ťažobný a 2 nákladné autá) je
obsah palivových nádrží okolo 800 l. T.j. v prevádzke sa nebude zobchádzať s ropnými látkami
v objeme väčšom ako 1 m3, a preto sa vypracovanie Havarijného plánu podľa vyhlášky č. 200/2018
Z.z. nevyžaduje.
Ad 2.
§ 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z. ustanovuje, že „v ochrannom pásme II. stupňa bez
vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaďovať skládky odpadov a
toxických látok, vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov, vykonávať banskú činnosť a činnosť
vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného
predpisu, ťažiť štrk a zeminu a povoľovať odber a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako
0,5 l.s-1.“ Uvedené ustanovenie sa rešpektuje. V ďalšom povoľovacom konaní požiadame o
vydanie uvedeného stanoviska.
Ad 3.
Uvedené skutočnosti sú nám známe a rešpektujeme ich.
Ad 4.
Uvedené je zapracované do textu v kap. C.II.6., časť prírodné liečivé zdroje v Čilistove. Z hľadiska
ochrany zdrojov prírodných liečivých vôd v ochrannom pásme II. stupňa je podstatné ustanovenie §
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28 zákona č. 538/2005 Z.z. Plnenie legislatívnych požiadaviek sumarizuje Hydrogeologický posudok
v prílohe správy o hodnotení.
(list č. S04509-2019-IKŽ-4 z 05.02.2019)
Po upovedomení o podkladoch rozhodnutia zo zisťovacieho konania oznamujú, že požadujú rešpektovať
podmienky uvedené v stanovisku z 14.01.2019.
(list č. S04509-2019-IKŽ-6 z 18.03.2019)
Uvádzajú, že v upovedomení o podkladoch rozhodnutia 2 zo zisťovacieho konania je uvedené, že novými
podkladmi pre vydanie rozhodnutia je Akustická štúdia (18.XII.2018), rozhodnutie OBÚ v Bratislave č. 201988/2010 z 12.04.2010, Odborný hydrogeologický posudok (júl 2018) a Rozptylová štúdia (5.novembra
2018). Hydrogologický posudok si vyžiadali, ale nebol im poskytnutý. Požadujú rešpektovať podmienky
uvedené v stanovisku z 14.01.2019 za predpokladu, že v hydrogeologickom posudku nie je identifikovaný
negatívny vplyv navrhovanej činnosti na prírodné liečivé zdroje v Čilistove. V opačnom prípade nie je možné
s navrhovanou činnosťou súhlasiť.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Vypracovaný je nový Hydrogeologický posudok (príloha správy o hodnotení), ktorý negatívne vplyvy
navrhovanej činnosti na prírodné liečivé zdroje v Čilistove nepredpokladá.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd
(list č. 11403/2018-4.1 z 27.11.2018)
V chránenej vodohospodárskej oblasti možno vykonávať a plánovať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná
ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie
vôd a obnovy ich zásob v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon).
Činnosť sa má vykonávať v CHVO Žitný ostrov, najvýznamnejšej zásobárni pitnej vody v strednej Európe.
Zraniteľnosť podzemných vôd priamo súvisí s vysokou priepustnosťou horninového masívu. Každá ťažba
štrkopieskov spôsobé nevratné zmeny kvantity horninového masívu a tvaru reliéfu s minimalizáciou
ochrannej vrstvy už aj tak zraniteľného kolektora podzemných vôd. Požadujú posudzovať navrhovanú
činnosť. V správe o hodnotení žiadajú:
1. predložiť hydrogeologický posudok so zameraním na trvalo užívateľné využívanie podzemných vôd, ich
zraniteľnosť a stúpajúci trend nových dobývacích priestorov na Žitnom ostrove, vypracovaný oprávnenou
osobou,
2. preveriť a potvrdiť relevantnosť údajov o maximálnej výške hladiny podzemnej vody a následného
stanovenia hĺbky ťažby, uvedených v zámere,
3. nový výpočet zásob štrkopieskov nad hladinou podzemnej vody, nakoľko pri výške terénu 128 m n.m.,
hĺbke ťažby 124 m n.m. so zachovaním ochrannej vrstvy horniny 0,5 m a odstránení humusu 0,3 m nie je
možné vyťažiť masív hrúbky 5 m, ale len maximálne 2,7 m,
4. spôsob zabezpečenia ťažby v úrovni nad hladinou podzemnej vody bez odkrytia tejto hladiny, nakoľko
overenie úrovne podzemnej vody pri priblížení sa k jej predpokladanej hladine spôsobom tzv. malého
výkopu nemožno akceptovať.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Ad 1.
Hydrogeologický posudok je doložený v prílohe správy o hodnotení. Trend otvárky nových ťažobných
priestorov ustal po novele vodného zákona, ktorou sa zakazujú nové vodné ťažby. Počas výstavby
cesty D4 a R7 bolo realizovaných niekoľko zemníkov pre účely získania materiálov do násypov cesty.
Tieto sú podľa usmernenia MDaV SR stavbami, nie ťažbou.
Ad 2.
Ako najvyššia hladina podzemných vôd sa stanovila maximálna hladina za posledných 10 rokov
(2009-2018) určená SHMÚ na ložisku Nové Košariská vo výške 123,2 m n.m. Ťažobná báza bude o
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0,5 m nad maximálnou hladinou podzemných vôd. V bežných hydrologických situáciách bude krycia
vrstva viac ako 1 m.
Ad 3.
Realizoval sa nový kvalifikovaný odhad zásob štrkopieskov (viď kap. A.II.9. správy o hodnotení, časť
Stav zásob ložiska). Ťažobný profil je hrúbky 4,05 m, z toho 0,3 humusový horizont, 0,2 m je vrchná
skrývka a 3,55 m sú štrkopiesky.
Ad 4.
Kopaná sonda nie je odkrytím súvislej hladiny podzemných vôd. Kopaná sonda je objektom ako
akákoľvek iná zapažená sonda alebo vrt. Kontrola hladiny podzemnej vody prostredníctvom
kopaných sond je bežným technologickým postupom pri všetkých suchých ťažbách. Napriek tomu sa
navrhla kontrola ťažobnej bázy pomocou lát s vyznačením úrovne ťažby geodetom, bez narazenia
hladiny podzemnej vody.
Správu o hodnotení požadujú zasdlať na vyjadrenie tiež SVP, š.p., OZ Bratislava ako správcovi
vodohospodársky významných tokov a BVS, a.s., Bratislava ako prevádzkovateľovi vodárenských zdrojov na
Žitnom ostrove.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedené inštitúcie sú zaradené do zoznamu v kap. A.II.14.
(list č. 4983/2019-4.1, 6009/2019 z 01.02.2019)
Uvádzajú, že prijali oznámenie o začatí správneho konania vo veci zisťovacieho konania, s možnosťou
vyjadrenia sa pre zúčastnené osoby a účastníkov konania. Oznamujú, že MŽP SR nie je v predmetnom
konaní účastník konania, dotknutý orgán, ani rezortný orgán, a preto sa ku konaniu nevyjadrí.
Obvodný banský úrad v Bratislave (list č. 47-654/2019 z 27.03.2019)
Úrad nemá námietky.
Ministerstvo hospodárstva SR (list č. 12022/2019-4110-10602 z 12.2.2019)
Výpočet zásob ložiska nevyhradeného nerastu bude navrhovateľom riešený a vypracovaný tak, aby pred
povolením navrhovanej činnsoti formou činnosti vykonávanej banským spôsobom bolo vydané rozhodnutie
o schválení zásob nerastov MŽP SR podľa ustanovení § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických
prácach (geologický zákon). Pri dodržaní postupu nemajú námietky z hľadiska realizácie surovinovej politiky.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedené je zdôraznené v kap. A.II.9., časť Stav zásob ložiska.
Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odd. pozemných
komunikácií (list č. OU-BA-OCDPK2-2019/028563 z 04.02.2019)
Ako príslušný cestný správny orgán pre cesty I., II. a III. triedy, z hľadiska nimi sledovaných záujmov
nevyžadujú posudzovanie podľa zákona, nakoľko zámer nezasahuje do ciest v kompetencii úradu.
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-BA-OSZP1-2018/0111991/ANJ z 28.11.2018)
Orgán ochrany prírody kraja
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny ide o územie, ktoré je v prvom stupni ochrany prírody v zmysle
zákona. Nežiadajú navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona.
Orgán štátnej vodnej správy kraja
Lokalita spadá do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Nie sú dotknutým orgánom.
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva kraja
Stanovisko nedoručené.
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Orgán prevencie závažných priemyselných havárií
Nemajú žiadne pripomienky.
Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia (list č. OU-SC-OKR-2018/3797-252 z 15.11.2018)
Nemajú pripomienky. Pri územnom a stavebnom konaní je potrebné zohľadniť požiadavky civilnej ochrany
obyvateľstva podľa zákona č. 42/1994 Z.z., vyhlášky č. 532/2006 Z.z., vyhlášky č. 388/2006 Z.z. V prípade,
že v projektovej dokumentácii nepríde k podstatným zmenám, netrvajú na posudzovaní podľa zákona.
Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-SC-OCDPK2018/017561/VAR z 21.11.2018)
Ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy majú nasledovné pripomienky:
1. Žiadajú zadefinovať trasu dopravy vyťaženého materiálu.
2. Žiadajú v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb., aby po ukončení ťažby najneskôr do roku 2025
boli vykonané opravy ciest užívaných počas ťažby.
3. Počas prevádzky ťažobne zabezpečiť pravidelné čistenie úžívaných úsekov a to najmä od nánosov
blata a štrkopieskov.
Nepožadujú posudzovať predložený zámer podľa zákona.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Ad 1.
Zadefinovaná je nová trasa dopravy vyťaženého materiálu, viď kap. B.I.5.
Ad 2.
Dopravná záťaž je zanedbateľná, 4 NA/hodšpič, a stavebno-technické vybavenie ul. Košariská
v smere na II/572 zodpovedá projektovanej premávke.
Ad 3.
Čistenie cesty v priľahlom úseku bude zabezpečené.
Okrený úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (list č. OUSC-OSZP/2018/017662/412-PI z 13.11.2018)
Žiadajú dodržať nasledovné podmienky:
1. zámer bude v súlade s územným plánom, územným rozhodnutím obce,
2. žiadajú posudzovať podľa zákona,
3. investor požiada OÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, odd. štátnej správy vôd a vybraných
zložiek ŽP v sídle kraja, o rozhodnutie, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16a vodného zákona,
4. budú dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon), vyhlášky č. 556/2002 Z.z.
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, súvisiace právne predpisy a technické normy,
zákon č. 442/2002 Z.z. (o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), vyhláška č. 684/2006
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
5. v zmysle ustanovenia § 31 ods.4 písm. f) vodného zákona upozorňujú na skutočnosť, že v chránenej
vodohospodárskej oblasti sa zakazuje ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo
vykonávať iné zemné práce, ktorými sa odkryje hladina podzemných vôd,
6. budú rešpektované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a požiadavky ich vlastníckov
a prevádzkovateľov,
7. bude dodržané stanovisko správcu vodného toku k ÚR a SP – SVP, š.p., a hydromelioračných
zariadení – Hydromeliorácií, š.p.,
8. do vsakovacieho systému môžu byť zaústené len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa
nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody
a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
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dosiahnutie dobrého stavu vôd a po predchádzajúcom zisťovaní (záverečná hydrogeologická správa
podľa § 37 ods. 4 v spojení § 3 ods. 4 vodného zákona),
9. v prípade ak daná činnosť zasahuje do ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov
v Čilistove požadujú, aby sa do vsakovacieho systému nepriamo vypúšťali len vody z povrchového
odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu povrchovej
vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z.z. V opačnom prípade sa treba riadiť
ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 Z.z. – vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných
území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu
povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po
predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení (v danom prípade po prečistení na
odlučovačoch ropných látok). Odvedeni vôd z povrchového odtoku cez odlučovače ropných látok
a ich následné odvedenie do podzemných vôd bude možné len po predchádzajúcom zisťovaní
v zmysle ust. § 37 vodného zákona. Predchádzajúce zisťovanie bude zamerané najmä na
preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie
samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia, preskpmanie a zhodnotenie možných rizík
znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd,
10. v prípade ak stavebník nie je vlastníkom dotknutých pozemkov, musí preukázať iné právo podľa §
139 ods. 1 v spojení § 58/1976 Zb. (stavebný zákon), ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú
stavbu,
11. umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri
mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok do pôdy,
podzemných vôd, aby sa tým zabránilo ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo
vodou s povrchového odtoku,
12. používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so
znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd,
13. zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými
predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so
znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd,
14. mimimalizovať možnosť znečistenia podzemných vôd, ktoré môžu byť spôsobené únikmi ropných
produktov z pohonných hmôt cez kontaminované horninové prostredie,
15. bude dodržaná vyhláška č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a realizovať preventívne ochranné
opatrenia vrátane monitorovania vplyvu ťažby a súvisiacich činností na podzemnú vodu a povrchovú
vodu,
16. pri manipulácii s ropnými produktmi a ich skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona
a dodržiavanie legislatívnych a interných organizačných bezpečnostných predpisov,
17. upozorňujú na používanie banských vôd podľa § 20 vodného zákona a ďalších ustanovení, a že
podzemné vody odkryté činnosťou vykonávanou banským spôsobom nie sú banskými vodami,
Z hľadiska ochrany vôd počas prípravných prác a ťažobných prác pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami
urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi tieto nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných
vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Takýmito opatreniami sú najmä:
- pravidelne kontrolovať technický stav mechanizmov v ťaženom priestore, ako aj automobilov
prepravujúcich vyťažený materiál,
- neumiestňovať akékoľvek sklady a odpad, ako aj vozový park do blízkosti vzniknutej vodnej plochy,
pohonné hmoty, nebezpečný odpad skladovať v uzamykateľných objektoch zabezpečených proti
poškodeniu a únikom do okolia a do geologického prostredia a vôd, na spevnených plochách
v záchytnych vaniach,
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mechanizmy, ako aj vozový park umiestňovať na nepriepustnom podloží (napr. betónové plochy na
zhutnenom ílovom podloží),
zabezpečiť pravidelnú a dôslednú kontrolu stavu zásob pohonných hmôt, mazadiel, olejov, o kontrole
vyhotoviť záznamy,
údržbu mechanizmov vykonávať na spevnených na to určených plochách,
zabezpečiť materiálne vybavenie príslušným náradím a technikou pre prípad úniku znečisťujúcich látok
(norné steny, zberač voľných ropných látok – fázy, čerpadlá, sorpčná látka vapex, perlit a pod.),
dodržiavať návrh preventívnych opatrení vrátane zriadenia monitoringu vôd na základe vypracovaného
projektu monitorovania
Vyjadrenie navrhovateľa:
Ad 1.
Činnosť je v súlade s územným plánom, súlad s územným rozhodnutím obce sa bude rešpektovať.
Ad 3.
Žiadosť o rozhodnutie podľa § 16a vodného zákona bola podaná v septembri 2019.
Ad 4.
Ustanovenia vodného zákona a vykonávacej vyhlášky, ako aj súvisiace právne predpisy
a technické normy budú dodržané. V projekte sa neuvažuje s výstavbou vodovodu alebo
kanalizácie.
Ad 5.
Pri činnosti nebude odkrytá súvislá hladina podzemných vôd.
Ad 6.
Ochranné pásma inžinierskych sietí a požiadavky ich vlastníkov budú rešpektované.
Ad 7.
Stanovisko SVP, š.p. a Hydromeliorácií, š.p. dodržíme.
Ad 8., 9.
So vsakovacím systémom vôd z povrchového odtoku sa neuvažuje, pri činnosti nevznikajú žiadne
odpadové vody (viď kap. B.II.2.), činnosť nie je vypúšťaním odpadových vôd do podzemných vôd,
s použitím podzemných vôd sa neuvažuje. Vplyvy na prírodné liečivé zdroje v Čilistove vyhodnocuje
Hydrogeologický posudok.
Ad 10.
Uvedená podmienka je nám známa a pracujeme na nej.
Ad 11., 12., 13., 14., 16
Pri činnosti nevznikajú odpadové vody, ani voda z povrchového odtoku. Vo vzťahu k § 39 vodného
zákona o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami sú navrhnuté opatrenia uvedené v kap. C.IV.
Ad 15.
V priestore sa naraz môžu pohybovať 3 strojné mechanizmy – kolesový nakladač alebo pásové
rýpadlo (objem palivovej nádrže je okolo 100 l) a 2 nákladné autá (objem palivovej nádrže nákladného
auta s nosnosťou nad 7,5 t je 350 l), t.j. v priestore ťažby resp. rekultivácie sa spolu môže manipulovať
s ropnými látkami v objeme okolo 800 l. Keďže v rámci výrobného procesu sa nezaobchádza
s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3, nie je podľa § 39 ods. 4 písm. a)
vodného zákona potrebné mať vypracovaný Havarijný plán podľa vyhlášky č. 200/2018 Z.z.
Ad 17.
Navrhovaná činnosť je činnosťou vykonávanou banským spôsobom, a preto sa na ňu nevzťahujú
ustanovenia týkajúce sa banských vôd, odhliadnuc od toho že činnosťou nedôjde k odkrytiu
podzemných vôd.
Ad opatrenia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami
Kontrola technického stavu mechanizmov je uvedená v kap. C.IV.
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Činnosťou nevznikne vodná plocha. Pohonné hmoty a nebezpečný odpad sa v dotknutom území
skladovať nebudú.
Používané budú 2 nákladné autá a 1 ťažobný mechanizmus. Nákladné autá budú parkovať mimo
dotknutého územia, v areáli v k.ú. Petržalka, parkovanie ťažobného mechanizmu (kolesový nakladač
alebo pásové rýpadlo) bude pri technickom zázemí (p.č. 820/25 v k.ú. Nové Košariská) a bude
riešené podkladaním oceľovej vane pod strojnú časť.
Pohonné hmoty, mazadlá a oleje sa v doktnutom území skladovať nebudú.
Údržby mechanizácie budú v servisných strediskách mimo záujmového územia.
Materiálne vybavenie pre prípad potreby sanácie havarijného úniku ropných látok a postup sanácie
je uvedený v opatreniach (kap. C.IV.).
Problematika monitoringu je uvedená v kap. C.VI.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny (list č. OU-SC-OSZP-2018/17494/VIM z 08.11.2018)
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemajú k zámeru pripomienky ani osobitné požiadavky na
podrobnejšie posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (list č. ORHZ-PK2-2018/002822-2
z 14.11.2018)
Z hľadiska ochrany pred požiarmi sa nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Dopravný úrad (list č. 22351/2018/ROP-002/49100 z 21.11.2018)
Ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva oznamujú, že riešené územia sa nachádza
v ochranných pásmach Letiska M.R.Štefánika Bratislava, z čoho vyplýva obmedzenie ochranného pásma
kužeľovej prekážkovej plochy (sklon 4% - 1:25) s výškovým obmedzením cca 255 – 267 m n.m. Z pohľadu
Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť posúdené podľa zákona.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku (list č. ASM-50-3019/2018 z 15.9.2018 a list č. ASM40-592/2019 z 19.3.2019)
Orgán nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej
geologickej správy (list č. 2062/2018-5.3, 62956/2018 z 29.11.2018)
K spracovaniu kapitol týkajúcich sa geologickej problematiky uvádzajú nasledovné:
1. V texte dokumentu bude potrebné opraviť gramatické chyby a nespisovné výrazy, nahradiť na str. 2 výraz
dobývací priestor výrazom štrkovisko (ložisko Nové Košariská nie je výhradné ložisko) a na mape širších
vzťahov vyznačiť sever.
2. Do kap. Stručný popis technického a technologického riešenia doplniť informácie o kvalitatívnych
parametroch suroviny, jej vhodnosti a využití podľa technických noriem a do kap. Charakteristika
prírodného prostredia doplniť informácie o seizmicite územia, geodynamických javoch a o ložiskách
nerastných surovín v širšom okolí.
Požadujú spracovať výpočet zásob odborne spôsobilou osobou na ložiskový prieskum podľa prílohy č.6
vyhlášky č. 51/2008 Z.z. a jeho posúdenie a schválenie ministerstvom.
3. Do zoznamu použitej literatúry bude potrebné doplniť zdroje literatúry použité v texte a použitú literatúru
zo zoznamu citovať v texte dokumentu.
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4. Podľa oznámenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v katastrálnom území Nové Košariská
eviduje ložisko nevyhradeného nerastu „Nové Košariská(4670) – štrkopiesky a piesky“ a územie spadá
do oblasti nízkeho radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Ad 1.
Terminologické pojmy sú uvedené na správnu mieru. Severky sa doplnili.
Ad 2.
Kapitoly Popis technického a technologického riešenia (kap. A.II.9.), ako aj Charakteristika
súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia (kap. C.II.2.), sú doplnené.
Výpočet zásob odborne spôsobilou osobou na ložiskový prieskum sa vypracováva (RNDr. Boris
Antal).
Ad 3.
Použité zdroje literatúry sú uvedené v kap. C.XII.
Ad 4.
Výsledky rozboru na rádionuklidy sú uvedené v kap. B.II.5.
Združenie domových samospráv, Marcel Slávik (predseda ZDS) (mail zo dňa 31.10.2018)
K dokumentu majú nasledovné pripomienky:
1. Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu
dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými
podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do
verejnej cestnej siete.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Dopravné napojenie je uvedené v kap. B.I.5. Pripomienky týkajúce sa zohľadnenia príslušných
noriem STN nie je možné zodpovedať, noriem je desiatok a bolo potrebné špecifikovať konkrétne
normy. Citované TP 09/2008 a TP 10/2008 sa týkajú budovania diaľnic, ciest I. triedy a miestnych
rýchlostných komunikácií. Určené sú pre projektantov, obstarávateľov a dodávateľov
technologických systémov. Dotknuté komunikácie nie sú ani jednou z kategórií ciest, ktorých sa TP
týkajú. Komunikácie dotknuté zámerom sú už vybudované a prevádzkované.
2. Žiada doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN
73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania
vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou
navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom
území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v
budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
Vyjadrenie navrhovateľa:
TP 10/2010 neexistujú. Ostatné citované normy sa týkajú projektovania ciest, rýchlostných ciest,
diaľnic a obslužných zariadení, nových križovatiek a ich rekonštrukcií. Navrhovaná činnosť nie je
takýmto projektom. Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných
projektov existuje, ale navrhovanej činnosti sa netýka, činnosť nie je veľkým investičným projektom.
3. Žiada overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiada, aby príslušná zastávka hromadnej
dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Zamestnanci prevádzky sa na lokalitu budú dopravovať individuálne vlastnými prostriedkami.
4. Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy
STN 73 6110.
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5. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch
územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťa využitie striech parkovacích domov ako
zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so
zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu
životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských
technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP
38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú
zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest
- www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. ZDS žiada rešpektovať Technicko-kvalitatívne
podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky
projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické
predpisy v plnom rozsahu.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné
plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej
plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné
napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry
SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy
definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 4., 5., 6. a 7.:
Nároky na statickú dopravu pre zamestnancov sú zanedbateľné. Parkovanie osobných automobilov
je pri technickom zázemí na p.č. 820/25 v k.ú. Nové Košariská. Jedná sa o dočasnú činnosť.
Navrhovaná činnosť nie je projektom budovania pozemných komunikácií resp. parkovísk.
8. Žiada spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
9. Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou
STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN
83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 8. a 9.:
Navrhovaná činnosť je situovaná v území, kde platí I. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje do
chránených území, ani prvkov územného systému ekologickej stability, nevyskytujú sa tu chránené
druhy živočíchov a rastlín. Navrhovanou činnosťou nedôjde k ohrozeniu alebo narušeniu územného
systém ekologickej stability a navrhovateľ nie je preto povinný navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k
vytváraniu a udržiavaniu územného systému ekologickej stability.
Vzhľadom k situovaniu navrhovanej činnosti sa v danom prípade nevyžadujú opatrenia smerujúce
k udržiavaniu systému ekologickej stability, k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania
a ničenia ekosystémov. Z toho dôvodu nie je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Navrhovanou činnosťou nedôjde k zásahu do žiadnej zelene.
10. Žiada dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
11. Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá
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hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného
projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).
12. Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä
vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá
je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/ implementacia-smernic-eu/).
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 10., 11. a 12.:
Dodržaním ustanovení vodného zákona a ochranou vodných pomerov sa zoberá Hydrogeologický
posudok.
Posúdenie vplyvu projetku na stav vodných útvarov bude predmetom primárneho posúdenia VÚVH
v zmysle čl. 4.7 RSV resp. § 16a vodného zákona. Žiadosť bola zaslaná v septembri 2019.
13. Žiada definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí
navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický
posudok.
14. Navrhovanú činnosť žiada výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 13. a 14.:
Obytná zástavba a väzba na hlukové a rozptylové vplyvy je uvedená v kap. C.III.1. Realizáciou
činnosti nedôjde k žiadnemu výrubu zelene. Činnosť nie je výškovou stavbou a nedôjde k tieneniu.
Požiadavka výškového a funkčného zosúladenie s okolitou zástavbou je neopodstatnená.
Realizovaná je povrchovo na ornej pôde.
15. V okolí zámeru navrhuje realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však
po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požaduje, aby sa zámer prispôsobil okolitej vzrastlej vegetácii.
17. Požaduje, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený
do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych
funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová
obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových
a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
18. Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme
s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej
vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)
20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy
a jej bilancie.
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 15. až 20.:
Okolie zámeru je orná, aktívne obrábaná pôda, ktorú nie je možné zmeniť na parčík. V okolí
zámeru nie je vzrastlá vegetácia. S náhradnou výsadbou sa neuvažuje. Náhrada nie je potrebná,
realizáciou zámeru nedôjde k výrubu žiadnej vegetácie. Po rekultivácii sa pôda vráti na
poľnohospodárske využitie pre rastlinnú výrobu.
21. Žiada dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých
uvádza charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.
543/2002 Z. z. zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov povinný zapracovať do
zámeru, ako všeobecná charakteristika opatrení na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie, opatrenia voči
častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric,
opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha, opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok.
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Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedený strategický dokument je neaktuálny. Vypracovaný je nový strategický dokument schválený
uznesením vlády SR č. 478/2018 z 17.10.2018. Ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o ochrane prírody
pojednáva o opatreniach v prípade zásahu do územného systému ekologickej stability
a ekosystémov, pričom navrhovaná činnosť nezasahuje do ÚSES, ani do ekosystémov.
22. Uvádza, že alternatívou k bodom 15 až 19 by bola realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha
pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše
znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť neplánuje budovanie žiadnych striech. Stromoradie obkolesujúce pozemok
neprichádza do úvahy, ide o ornú pôdu.
23. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými
zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sú právnické osoby povinné zapracovávať
opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná
problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické
parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-zpovrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúča realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Pripomienka ohľadom nakladania s vodami a klimatických zmien je prepletená s požiadavkou
ochrany územného systému ekologickej stability a ekosystémov. Navrhovaná činnosť nemá nároky
na spotrebu vody a vznik odpadových vôd súvisí len s hygienickým zázemím 5-tich zamestnacov
v odstupe od dotknutej plochy. Navrhovanou činnosťou nebude vznikať voda z povrchového
odtoku.
24. Statiku stavby žiada overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť nie je pozemnou stavbou.
25. Žiada variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch tak, aby
sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c zákona o posudzovaní vplyvov „objasniť a porovnať výhody a
nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní
s nulovým variantom“.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Posudzuje sa návrh činnosti, nie strategický dokument.
26. Požaduje vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území, spracovať
aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum, analýzu reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako
podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie
a hydrogeológie.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Požiadavku napĺňa Hydrogeologický posudok v prílohe správy o hodnotení.
27. Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie
a ostatných vodných stavieb.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Pri navrhovanej činnosti sa neplánuje žiadna vodná stavba ako napr. dažďová a odpadová
kanalizácia a pod.
28. Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných
činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body vyjadrenia.
Pri posudzovaní súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa
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týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru
územia a navrhovaného zámeru.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Predmetná problematika je uvedená v kap. C.II.19.
29. Žiada dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona
o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
30. Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie
zberných nádob osobitne pre zber jednotlivých skupín odpadov.
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 29. a 30.:
Zákon o odpadoch bude dôsledne dodržaný. Pri činnosti bude vznikať zmesový komunálny odpad
a plastové fľaše z pitných vôd, ktoré budú zhromažďované osobitne s odovzdávaním príslušnému
subjektu.
31. Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé
aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické,
environmentálne a klimatické funkcie.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť nie je stavbou, ale ťažbou nerastných surovín.
32. Žiada zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR
(http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Hlavné zásady v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré vyplývajú z Programu odpadového
hospodárstva SR pre navrhovateľa sú uvedené v predloženom zámere.
33. Žiada spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Problematika krízového riadenia v predmetnej prevádzke je v kompetencii Okresného úradu Senec,
odbor krízového riadenia, ktorý nemá pripomienky k zámeru. Otázky krízového riadenia nepatria do
kompetencie pripomienkujúceho, ani inej laickej verejnosti.
34. Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,
exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od
samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho,
kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť nie je stavbou, ktorá bude architektonicky stvárňovaná. Ide o ťažbu nerastov.
35. Žiada dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z.
36. Žiada overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti
takéhoto záberu.
37. Žiada overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného
katastrálneho územia.
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 35., 36. a 37.:
Problematika je spracovaná v kap. B.I.1., C.II.3. a C.III.6. správy o hodnotení.
38. Konštatuje, že vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov
je ZDS účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné
konanie, vodoprávne konanie) a preto žiada, aby bol ako známy účastník konania v zmysle §§ 24 a 25
Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornený, aby si v nich mohol uplatňovať svoje
práva. Zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov môžu byť jeho práva na
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priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto
pripomienok.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedené je konštatovaním, takže sa k tomu nevyjadrujeme.
Pripomienkujúci ďalej požaduje, aby pripomienky zo stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3
zákona č. 24/2006 Z.z. a rozhodlo sa o posudzovaní navrhovaného zámeru „Ťažba štrkopieskov na ložisku
nevyhradeného nerastu Nové Košariská“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného
prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer
komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše
pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
Ak príslušný orgán vydá rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru na životné prostredie podľa
zákona EIA pripomienkujúci žiada zapracovanie jednotlivých bodov vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa
§ 29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §
20a písm. a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiada zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA č.24/2006
Z.z. resp. podľa § 37 ods. 5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI. 3 a bod VI. 6 aj
nasledovné podmienky:
• Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN
technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s
retenčnou funkcionalitou.
• Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v
počte 1ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
• Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami
v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré
budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou
tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky
zmeny
klímy
schválený
uznesením
vlády
SR
č.
148/2014
(https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix
mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#sectionfeatures.
• Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardyminimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
• Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku
Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guidesk/files/assets/basic-html/index.html#2).
• Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
• Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do
pôdy, podzemných a povrchových vôd.
• V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej
kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do
podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
• Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o
odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
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• Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä
vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je
transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne
záväzná http://www.minzp.sk /oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s
posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené
náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
• Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
• Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných
stavieb.
• Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Zároveň žiada jednotlivé body vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa § 20a zákona EIA.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedené je v kompetencii príslušného orgánu na úseku posudzovania vplyvov.
Združenie domových samospráv, Marcel Slávik (predseda ZDS) (mail zo dňa 15.03.2019)
Žiadajú o doručenie elektronickej kópie podkladov rozhodnutia za účelom vyjadrenia podľa §§33 ods.2
Správneho poriadku; podstatnou obsahovou časťou týchto podkladov sú informácie o životnom prostredí na
doručenie ktorých majú právo v zmysle čl. 45 Ústavy SR a čl. 4 ods. 1 písm. b zákona č. 43/2006 Z.z.
v požadovanej forme – t.j. elektronickej forme. Kópie podkladov rozhodnutia doručte do elektronickej
schránky nášho združenia a zverejnite ich na stránke enviroportal.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Uvedené je v kompetencii príslušného orgánu na úseku posudzovania vplyvov.
Občianske združenie Renovacio, Senec (list z 29.04.2019)
K predkladanému zámeru majú tieto námietky:
Majú za to, že je potrebné zabezpečiť minimálne:
1. Podrobné a odborné posúdenie geologických a hydrogeologických pomerov v dotknutom území a vplyv
navrhovaných činností na tieto pomery.
2. Odborné určenie a vyhotovenie minimánej ochrannej vrstvy pôdy nad hladinou podzemnej vody, tak aby
bola zabezpečená adekvátna ochrana podzemnej vody pred jej znečistením počas ťažobných prác.
3. Maximálnu hladinu podzemnej vody je potrebné preukázať odborným hydrogeologickým posudkom
vypracovaným na základe dlhodobých meraní (aspoň za obdobie posledných 10 rokov) hladín
podzemných vôd v dotknutom území. Orientovať sa v tomto zmysle len na pár kopaných sond, kde
mnohokrát ani nebola narazená hladina podzemnej vody je vo vzťahu k ochrane podzemných vôd
potrebné považovať za nezodpovedné a neprijateľné.
4. Hĺbku ťažby určiť až na základe maximálnej hladiny stanovenej v zmysle bodu 3 a odborného určenia
minimálnej ochrannej vrstvy podľa bodu 2. Výšková hranica ťažby musí byť z dôvodu ochrany
podzemných vôd stanovená jednoznačne a nielen približne odhadom.
Vyjadrenie navrhovateľa k bodom 1. až 4.:
Uvedené požiadavky napĺňa Hydrogeologický posudok v prílohe správy o hodnotení, vypracovaný
odborne spôsobilou osobou.
5. Je potrebné odborne vyhodnotiť, či navrhované činnosti nebudú kumulatívne negatívne ovplyvňovať
jednotlivé zložky životného prostredia predovšetkým chránené prvky z hľadiska ochrany prírody
a krajiny, ako aj či tieto navrhované činnosti nebudú nepriaznivo vplývať na znečisťovanie ovzdušia, pôd,
na kvalitu života ľudí a iné faktory životného prostredia.
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Vyjadrenie navrhovateľa:
Vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane chránených záujmov ochrany prírody
a krajiny, a syntéza vplyvov je predmetom kap. C.III.1. až C.III.19. správy o hodnotení vypracovanej
pod vedením zodpovednej riešiteľky, ktorá je odborne spôsobilou osobou na hydrogeologický
prieskum podľa geologických predpisov a odborne spôsobilou osobou podľa predpisov na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie v odbore činnosti geológia, environmentalistika, vodné
hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, a v oblasti činnosti ťažba a úprava nerastov.
6. Je potrebné vyhodnotiť súlad navrhovaných činností s platnými územnými plánmi regulujúcimi využitie
dotknutých území, nakoľko vo väčšine prípadov budú tieto činnosti vykonávané v rozpore s platnou
územno-plánovacou dokumentáciou.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Činnosť je v súlade s ÚPN obce Dunajská Lužná (viď kap. C.II.19.).
Vzhľadom na povahu a obrovský rozsah navrhovanej činnosti, jej umiestnenie v chránenej vodohospodárskej
oblasti a v oblasti s potencionálnym výskytom chránených druhov živočíchov, vzhľadom na možné
znečistenie ovzdušia, možné zvýšenie hlučnosti, prašnosti, vibrácií a dopravy, vzhľadom na možný rozpor
s územnoplánovacou dokumentáciou ako aj vzhľadom na ostatné skutočnosti uvedené v tomto stanovisku,
je možné konštatovať, že plánovaná činnosť je navrhnutá v environmentálne citlivej oblasti, s potencionálne
nezvratným vplyvom a je veľká pravdepodobnosť, že bude mať aj vplyv na cenný zdroj.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Obavy vyvracia Rozptylová štúdia, Akustická štúdia, Hydrogeologický posudok, v prílohe správy
o hodnotení. Navrhovaná činnosť nemá obrovský rozsah – navrhuje sa dočasná, malokapacitná,
povrchová ťažba, na obdobie min. 4,3 roka rokov. Územie bude rekultivované s návratom na
poľnohospodárske využitie. Doprava je navrhnutá mimo obec Dunajská Lužná. V území sa
nevyskytujú chránené druhy živočíchov.
Splnomocnenec obyvateľov Josef Šebek, MBA, MSc, ul. Studená 18, Dunajská Lužná (list
z 23.11.2018)
Zasiela nesúhlasné stanovisko verejnosti. Nesúhlas odôvodňujú nasledovne:
1. Blízkosť obytnej zóny a železničnej stanice – rizikové faktory hluk, prach, znečistenie životného
prostredia ťažbou a prepravou vyťaženého materiálu.
- ulice Studená a Košariská sú zastavané rodinnými domami, najbližšie rodinné domy sú od
plánovaného ťažobného priestoru vzdialené cca 150 m, pričom priestor medzi nimi predstavuje orná
pôda využívaná na poľnohospodárske účely,
- počet dotknutých obyvateľov sa v najbližších rokoch, počas ktorých má prebiehať ťažba, zvýši
v dôsledku aktuálne prebiehajúcej a plánovanej výstavby ďalších rodinných a obytných domov v lokalite.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Pre účely vplyvu činnosti na hygienické pomery obytných zón bola vypracovaná Rozptylová štúdia
a Akustická štúdia. Dokumentované sú v prílohe správy o hodnotení. Nie je zistený žiadny konflikt
s ochranou ľudského zdravia. Každý kto v uvedenej časti obce stavia rodinné domy musel resp.
musí byť minimálne územnoplánovacou informáciou oboznámený s tým, že daný priestor je až po
Studenú ul. vyčlenený na ťažbu.
2. Extrémna vyťaženosť dopravnej infraštruktúry v obci Dunajská Lužná a jej okolí.
- ďalšie zvýšenie počtu nákladných vozidiel bude mať negatívny vplyv na plynulosť premávky
a technický stav existujúcich komunikácií v obci a okolí, ktoré sú aktuálne extrémne preťažené
- ohrozenie obyvateľov v dôsledku neexistujúceho chodníka na ulici Košariská, ktorá je jedinou
prístupovou cestou pre obyvateľov obce k osobnej železničnej stanici Dunajská Lužná – Nové Košariská
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Vyjadrenie navrhovateľa:
Súhlasíme, že dopravná infraštruktúra je v obci Dunajská Lužná extrémne vyťažená. Zmenu je
možné očakávať už v bízkej dobe, po sprevádzkovaní priľahlého úseku R7 (apríl 2020). Na základe
pripomienok sme dopravné trasy navrhli mimo obce, v smere na sever k ceste II/572 (viď kap.
B.I.5). Doprava spojená s našou činnosťou nie je nadmerná, nenesieme zodpovednosť za to, že nie
je vybudovaný chodník na železničnú stanicu.
3. Neriešenie ekologických a geologických vplyvov predpokladanej ťažby na životné prostredie dotknutej
lokality a neriešenie vplyvu na dopravnú situáciu v okolí obce Dunajská Lužná.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Ekologické a geologické vplyvy sú riešené v kap. C.III., návrh dopravy v kap. B.I.5.
4. Nepredložený plán sanácie/rekultivácie ťažobného priestoru a jeho využitia po ukončení ťažby.
Vyjadrenie navrhovateľa:
Koncepcia rekultivácie je súčasťou technického a technologického riešenia (viď kap. A.II.9., časť
Zahladzovanie následkov po ťažbe - Rekultivačné práce). Plán rekultivácie podľa predpisov na úseku
poľnohospodárstva a ochrany pôd bude vypracovaný v neskorších fázach prípravy diela (viď kap.
C.IV.2.), spolu s ďalšími potrebnými podkladmi, ktoré si proces povoľovania vyžiada.
5. Nedodržanie termínu zverejnenia zámeru na stránke obce do 3 dní od jeho dotučenia – doručené
8.11.2018, zverejnené 19.11.2018.
Žiadajú, aby:
 obec Dunajská Lužná vydala k Zámeru navrhovanej činnosti nesúhlasné stanovisko,
 zámer bol podrobený posudzovaniu podľa zákona č.24/2006 Z.z.
Podpísaných je 49 obyvateľov zo Studenej ul.

C.VIII.3. Plnenie špecifických požiadaviek z rozsahu hodnotenia
Rozsahom hodnotenia č.j. OU-SC-OSZP-2019/001196-Rozsah-Gu boli pre správu o hodnotení určené
nasledovné špecifické podmienky (pozn. plnenie požiadaviek je vyjadrené kurzívou):
2.2.1. Predložiť hydrogeologický posudok so zameraním na trvalo udržateľné využívanie podzemných vôd,
ich zraniteľnosť a stúpajúci trend nových dobývacích priestorov na Žitnom ostrove, vypracovaný
oprávnenou osobou, a v posudku identifikovať negatívny vplyv navrhovanej činnosti na prírodné liečivé
zdroje v Čilistove a uviesť do Správy o hodnotení, že navrhovaná činnosť sa navrhuje na území
ochranného pásma II. prírodných liečivých zdrojov v Čilistove (vyhláška MZ SR č. 552/2005 Z.z.), na
ktoré sa viažu obmedzenia v zmysle § 26, § 28 ods. 3, § 40 ods.2 písm. a) a e), § 50 ods. 17 písm. b)
zákona č. 538/2005 Z.z.
Plnenie požiadavky:
Hydrogeologický posudok je v prílohe správy o hodnotení.
2.2.2. Preveriť a potvrdiť relevantnosť údajov o maximálnej výške hladiny podzemnej vody a následného
stanovenia hĺbky ťažby.
Plnenie požiadavky:
Maximálna hladina podzemnej vody je stanovená na základe určenia SHMÚ. List SHMÚ je
uvedený v prílohe Hydrogeologického posudku.
2.2.3. Stanoviť nový výpočet množstva zásob štrkopieskov nad hladinou podzemnej vody, nakoľko pri výške
terénu 128 m.n.m., hĺbke ťažby 124 m n.m. so zachovaním vrstvy horniny 0,5 m a odstránení humusu
0,3 m nie je možné vyťažiť štrkopieskový masív hrúbky 5 m, ale len maximálne 2,7 m.
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Plnenie požiadavky:
Nový výpočet zásob je uvedený v kap. A.II.9., časť Stav zásob ložiska vypočítaný na základe
kvalifikovaného odhadu.
2.2.4. Uviesť spôsob zabezpečenia ťažby v úrovni nad hladinou podzemnej vody bez odkrytia tejto hladiny,
nakoľko overenie úrovne podzemnej vody pri priblížení sa k jej predpokladanej hladine spôsobom tzv.
malého výkopu nemožno akceptovať.
Plnenie požiadavky:
Úroveň ťažobnej bázy v teréne sa uskutoční pomocou zabudovania lát s vyznačením určenej
nadmorskej výšky geodetom.
2.2.5. Vypracovať model hydrogeologického režimu na lokalite vo vzťahu k okoliu hydrogeologického regiónu.
Model bude zahŕňať dlhodobý režim HPV, smer a rýchlosť prúdenia podzemnej vody vo vzťahu
k lokalite navrhovanej činnosti.
Plnenie požiadavky:
Uvedené je predmetom Hydrogeologického posudku v prílohe správy o hodnotení.
2.2.6. Uviesť podrobný popis následného využitia resp. následnej starostlivosti.
Plnenie požiadavky:
Koncepcia rekultivačných prác je uvedená v kap. A.II.9., časť Zahladzovanie následkov po
ťažbe - Rekultivačné práce. Ku konaniu o dočasnom vyňatí poľnohospodárskych pôd bude
predložený Plán rekultivácie podľa predpisov na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy (viď
kap. C.IV.2.).
2.2.7. Posúdiť krátkodobý a dlhodobý vplyv navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové vody a na
Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov.
Plnenie požiadavky:
Uvedené je predmetom Hydrogeologického posudku v prílohe správy o hodnotení.
2.2.8. Zapracovať konkrétny postup prác na zabránenie odkrytia hladiny podzemnej vody.
Plnenie požiadavky:
Navrhuje sa suchá ťažba nad hladinou podzemnej vody. Vypočítaná ťažobná báza sa v teréne
vyznačí geodetom pomocou lát umiestnených v suchom výkope (bez odkrytia hladiny
podzemnej vody).
2.2.9. Predložiť odborný posudok na posúdenie vplyvu plánovanej náhrady vyťaženého štrku privážanými
(navážanými) materiálmi na odtokové pomery predmetnej lokality a na kvalitu podzemných vôd.
Plnenie požiadavky:
Uvedené je predmetom Hydrogeologického posudku v prílohe správy o hodnotení.
2.2.10. Vyhotoviť posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na podzemné vody z hľadiska požiadaviek rámcovej
smernice o vode 2000/60/ES a zabezpečiť stanovisko Ministerstvom životného prostredia SR
poverenej osoby o tom, či je potrebné vykonať následné posúdenie navrhovanej činnosti podľa čl. 4.7
rámcovej smernice o vode 2000/60/ES.
2.2.11. Preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona.
Plnenie požiadavky č. 2.2.10. a 2.2.11.:
Ministerstvom poverená osoba, ktorou je VÚVH, bola požiadaná o posudok v septembri 2019.
V súčasnosti sú dodacie lehoty na takýto posudok aj 10 mesiacov. Po doručení tohto posudku,
resp. rozhodnutia OÚ Bratislava podľa § 16a vodného zákona bude tento bezprostredne
predložený na príslušný orgán.
2.2.12. Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na štruktúru krajiny a možnosti následného využitia územia.
Plnenie požiadavky:
Vplyvy na štruktúru krajiny sú uvedené v kap. C.III.8. správy o hodnotení. Územie II. etapy,
kde sa plánuje dočasný záber orných pôd, sa po rekultivácii vráti na poľnohospodárske

108

využívanie na rastlinnú výrobu. Územie I. etapy, kde je trvalý záber poľnohospodárskych pôd,
nemá návrh na ďalšie využitie.
2.2.13. Posúdiť súlad s územnoplánovacou dokumentáciou obce a BSK.
Plnenie požiadavky:
Uvedené je predmetom kap. C.II.19.
2.2.14. Doplniť kvalitatívne a kvantitatívne parametre ťaženej suroviny a spracovať výpočet zásob na ložisku
podľa prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení
neskorších predpisov.
Plnenie požiadavky:
Uvedené je predmetom kap. A.II.9., časť časť Fyzikálno-mechanické vlastnosti a použitie a
časť Stav zásob ložiska vypočítaný na základe kvalifikovaného odhadu. Aktuálne je výpočet
stavu zásob spracovávaný odborne spôsobilou osobou na ložiskový prieskum (RNDr. Boris
Antal), a výsledky budú podrobené schvaľovaniu podľa geologických predpisov.
2.2.15. Posúdiť vplyv zvýšenej prašnosti spôsobenej navrhovanou činnosťou na obyvateľstvo (vypracovať
rozptylovú štúdiu, resp. interpretovať výsledky existujúcej štúdie ak boli vstupné údaje pre predloženú
štúdiu v súlade s navrhovanou činnosťou, napr. zohľadnenie smeru prevládajúcich vetrov), na základe
výsledkov v štúdii navrhnúť efektívne opatrenia na zníženie prašnosti.
Plnenie požiadavky:
Koncentrácie prachových častíc predikuje Rozptylová štúdia v prílohe správy o hodnotení.
Dopad na imisné pomery obytných zón je nepodstatný a nie je potrebné prijímať opatrenia na
obmedzenie prašnosti. V krajnom prípade je možné vnútroareálové cesty zavlažovať.
Zavlažovaním je možné prašnosť znížiť až o 80%.
2.2.16. Uviesť vedenie polohy depónia so spracovaním vyťaženého materiálu a trasovanie obslužnej dopravy,
následne vplyv dopravy na obytné územie. Trasovanie navrhnúť mimo cesty III. triedy.
Plnenie požiadavky:
Vyťažený materiál bude v prirodzenom priebežne odvážaný na miesto spotreby (stavieb),
alebo bude odvážaný do areálu v k.ú. Petržalka. Realizáciou nebudú vznikať žiadne skládky
suroviny. Trasovanie obslužnej dopravy je navrhnuté v kap. B.I.5. mimo obytných zón.
2.2.17. Dopracovať hlukovú štúdiu, posúdiť vplyv zvýšenej nákladnej dopravy na okolité obce.
Plnenie požiadavky:
Hluková štúdia v aktuálnom znení rieši ťažbu a vnútroareálovú dopravu. Vonkajšia doprava je
trasovaná mimo obytných zón, severným smerom na cestu II/572, takže vstupné údaje pre
Akustickú štúdiu zostávajú nezmenené.
2.2.18. Vyhodnotiť efektivitu využitia prírodných zdrojov (nerastnej suroviny) územia realizovaním
navrhovanej činnosti a porovnať s negatívnym vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia.
Plnenie požiadavky:
Negatívny vplyv navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia je predmetom
kap. C.III. správy o hodnotení. Efektivita návrhu je overená aktivitami v rámci etapy I..
2.2.19. Vyhodnotiť kvalitatívne parametre a výmeru/ záber poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude navrhovanou
činnosťou ovplyvnená.
Plnenie požiadavky:
Kvalitatívne parametre pôdy sú uvedené v kap. C.II.3. a záber v kap. B.I.1.
2.2.20. Pri príprave správy o hodnotení činnosti brať do úvahy pripomienky a požiadavky uvedené
v stanoviskách doručených k zámeru.
Plnenie požiadavky:
Všetky relevantné pripomienky a požiadavky zo stanovísk boli rešpektované.
2.2.21. V bode X. Správy o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na životné prostredie
sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia
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(od orgánov štátnej správy a samosprávy ako aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť
splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru, prípadne k určenému
rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie.
Plnenie požiadavky:
Plnenie relevantých požiadaviek a pripomienok zo stanovísk k zámeru je zosumarizované
v závere kap. C.X.

C.IX. Prílohy k správe o hodnotení (grafické, mapové, tabuľkové a fotodokumentácia)
Grafické prílohy
Príloha č.1: Základná mapa lomu, Mapa povrchu, LNN Nové Košariská (Výkres 3.2, 3.3, Nemec, V.,
04/2018)
Textové prílohy
Príloha č.2: Rozptylová štúdia pre stavbu: Ťažba štrkopieskov Nové Košariská, ALAS SLOVAKIA s.r.o.
(Hesek,F., 11/2018)
Príloha č.3: Akustická projektová štúdia „Ťažba štrkopieskov Nové Košariská“, vplyv hluku prevádzky ťažby
štrkopieskov na obec Dunajská Lužná, 3HG s.r.o. (Halecký,M., 12/2018)
Príloha č.4: Ťažba štrkopiesku na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská – Vplyvy na podzemné
vody a chránené vodohospodárske záujmy, Hydrogeologický posudok, ENVING s.r.o. Rakovčík
(Mociková,I., Ferianc.P., 12/2019)
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C.X. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
Názov

Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
Nové Košariská

Navrhovateľ
ALAS Slovakia, s.r.o.

Základné údaje o činnosti
Navrhuje sa malokapacitná tzv. suchá ťažba štrkopieskov, nad hladinou podzemnej vody, na ložisku
nevyhradeného nerastu Nové Košariská, v k.ú. Nové Košariská, okres Senec, Bratislavský samosprávny kraj.
Ide o pokračovanie ťažby v II. etape na výmere 4,5544 ha. Suchá ťažba sa bude vykonávať z úrovne
štrkopieskov po max. 0,5 m nad úrovňou maximálnej hladiny podzemnej vody stanovenej SHMÚ vo výške
123,2 m n.m za obdobie posledných 10-tich rokov (2009-2018). Ťažobná báza 123,7 m n.m. bude určená
geodeticky, s vyznačením v teréne pomocou laty. Ťažobný profil je: 0,3 m humusový horizont, 0,2 m vrchná
skrývka (pôdny substrát), 3,55 m štrkopiesky. Voľné zásoby sú 160 467 m3 resp. 320 934 ton. Ročná
kapacita ťažby je do 75 000 t/rok. Doba ťažby bude závisieť od dopytu. Predpokladá sa časový horizont
minimálne 4,3 roka a viac. Humusový horizont a vrchná skrývka budú zhrnuté na okraj ťažobného poľa.
Skrývka a dobývanie bude realizované pomocou kolesového nakladača alebo pásového rýpadla. Surovina
bude priebežne nakladaná na dve nákladné autá a ihneď odvážaná na miesto určenia (na stavby) alebo do
úpravne v k.ú. Petržalka. Ťažba v II. etape si vyžiada prekládku elektrického vedenia.
Rekultivácia sa navrhuje nielen v priestore II. etapy ťažby (4,5544 ha, p.č. 1062/8 až 1062/15), ale aj
v priestore I. etapy ťažby (4,0532 ha, p.č. 1062/2 až 1062/7). Technická časť rekultivácie bude pozostávať
z rozprestretia najprv 1/ náhradných vrstiev z výkopových zemín a upraveného inertného stavebného odpadu
s certifikátom kvality (zloženia) v objeme zodpovedajúcom vyťaženým štrkopieskom, potom 2/ odloženej
vrchnej skrývky (prevažne piesčité zeminy s hlinou a ílom), a nakoniec 3/ skrývky humusového horizontu. Na
dočasne zabratej ploche II. etapy sa následne uskutoční biologická rekultivácia s cieľom obnovy pôdnej
úrodnosti agrotechnickými (orba) a agrochemickými metódami (odstránenie deficitu základných živín
hnojením). Biologická rekultivácia plochy I. etapy nie je zrejmá a bude závisieť od ďalšieho využitia územia,
ktoré nie je známe. Náhrada vydobytého priestoru bude riešená dovozom náhradných hmôt o kapacite max.
do 50 000 t/rok. Odhad doby rekultivácie (I. + II. etapa) je 7 + 6,4 = min. 13,4 roka a viac. Náhrada
vydobytého priestoru výkopovými zeminami a upraveným inertným stavebným odpadom predstavuje podľa
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch postup zhodnocovania odpadov R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia
prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.
Predpokladané vplyvy na životné prostredie
Najcitlivejšími dotknutými zložkami životného prostredia sú vo vzťahu k navrhovanej činnosti: 1/
obyvateľstvo, 2/ podzemné vody a 3/ pôda.
1/ Najbližšie obytné zóny sa nachádzajú na Studenej ul. a za ul. Košariská, od hranice ťažobného
priestoru sú vzdialené 220 m resp. 280 m. Podrobnejšie sa preskúmali vplyvy na hygienické pomery
z hľadiska prašnosti a hluku, vplyvy na dopravu a sociálno-ekonomické dopady.
Pre hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia vo vzťahu k obytnej zóne na Studenej ul. je
vypracovaná Rozptylová štúdia. Zo záverov vyplýva, že na obytnej zóne Dunajská Lužná (Studená ul.)
dosahuje najvyššia možná koncentrácia PM10 hodnotu 6,8 μg/m3, čo je 13,6% limitnej hodnoty. Limitná
hodnota prašnosti 50 μg/m3 nebude prekročená. Najvyššia krátkodobá koncentrácia PM10 na výpočtovej
ploche 17,9 μg/m3 (35,8% limitnej hodnoty) sa vyskytuje v areáli štrkovne, v mieste ťažobného priestoru.
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Predmet posudzovania spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci
ochrany ovzdušia vo vzťahu k ľudskému zdraviu.
S navrhovanou činnosťou bude dočasne spojený aj hluk z ťažby a areálovej dopravy. Vplyvy hluku na obec
Dunajská Lužná vyhodnocuje Akustická projektová štúdia. Z vypočítaných hodnôt hladín akustického tlaku
hluku pre jednotlivé imisné body (pozn.: 2x na Studenej ul., 1x za ul. Košariská) vyplýva, že hladina hluku
spôsobená ťažbou štrkopieskov a nárastom hluku vnútroareálovej dopravy neprekročí prípustné hladiny
akustického tlaku vo vonkajšom dotknutom prostredí susedných rodinných domov. K prekročeniu prípustných
hodnôt nedôjde ani pri najbližšom možnom pôsobení zdrojov hluku k dotknutým obytným zónam.
Z dôvodu aktuálne vysokej dopravnej záťaže obce Dunajská Lužná sa navrhla nová dopravná trasa severným
smerom po ulici Košariská s vyústením na cestu II/572. Obchvat Mosta pri Bratislave umožní ďalší rozptyl
v smere na Bratislavu cez Vrakuňu alebo Podunajské Biskupice, resp. na D4 po jej vybudovaní (rok 2021).
Intenzita nákladnej dopravy by pri maximálnych ťažobných aktivitách dosiahla 2 NA/hodšpič tam a 2 NA/hodšpič
späť, spolu 4 NA/hodšpič v smere na cestu II/572. Dovoz hmôt pre rekultivačné účely bude systémom
vyťažovania nákladných vozidiel – dovoz hmôt na rekultiváciu do ťažobne, a späť odvoz vyťaženej suroviny.
Vplyvy na sociálno-ekonomickú oblasť spočívajú v dočasnej priamej zamestnanosti (5 stálych zamestnancov)
a nepriamej podpore zamestnanosti (servisné a inžinierske činnosti), ako aj v odvodoch do obecného
a štátneho rozpočtu (úhrady za vydobytý nerast, dane z príjmov, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne,
poplatky za znečisťovanie ovzdušia a pod.). Realizácia činnosti podporuje obor výroby stavebných hmôt
a obor odpadového hospodárstva na úseku zhodnocovania odpadov.
2/ Ložisko Nové Košariská je situované v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov
a v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove. Vplyvy na chránené
vodohospodárske záujmy vyhodnocuje Hydrogeologický posudok. Vyhodnotené sú možné kvantitatívne
i kvalitatívne vplyvy na podzemné vody a plnenie legislatívnych požiadaviek na ochranu vôd
a vodohospodárskych záujmov. Analýzou je preukázané, že
- z hľadiska kvantitatívneho sa v dôsledku plánovanej činnosti nepredpokladajú žiadne vplyvy na množstvo,
režim a obeh podzemných vôd; do zvodnenej vrstvy sa nezasiahne a nebudú ovplyvnené ani žiadne ďalšie
bilančné faktory hydrologického cyklu ako zrážky, prítok, odtok, odber, alebo výpar;
- plnením opatrení podľa § 39 vodného zákona ods. 1 a ods. 2, a za predpokladu plnenia požiadaviek podľa
vyhlášky č. 382/2018 Z.z., príloha č. 1, časť SKIO, je možné potenciálne vplyvy plánovaného projektu na
kvalitu podzemných vôd úplne eliminovať.
Vplyvy na Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov, ako významnej oblasti prirodzenej akumulácie
vôd, sa nepredpokladajú, a plánovaný projekt nie je v rozpore s legislatívnymi požiadavkami na ochranu
podzemných vôd Žitného ostrova.
Vplyvy na prírodné liečivé zdroje v Čilistove je možné vylúčiť. Dopady činnosti, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné
množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja, sa neočakávajú.
Plánovaný projekt nie je v konflikte s trvalo udržateľným využívaním podzemným vôd, aj pri danej
zraniteľnosti prostredia ich tvorby a obehu. Potenciálne vplyvy sú dočasné a krátkodobé.
3/ Na hodnotenej lokalite sa podľa kódu BPEJ vyskytujú pôdy zaradené do 2. skupiny kvality v zmysle
zákona č.220/2004 Z.z. Hlavnou pôdnou jednotkou sú fluvizeme typické (nivné), karbonátové. Sú to pôdy
hlboké, bez skeletu, stredne ťažké, hlinité.
Návrh ťažby v II. etape si vyžiada dočasný záber poľnohospodárskych pôd na výmere 4,5544 ha.
Predpokladá sa rozdelenie záberu poľnohospodárskej pôdy na 2 etapy v cca 2-3 ročnej periodicite. Realizácia
ťažby v II. etape si vyžiada skrývku humusového horizontu o hrúbke 0,3 m a objeme 13 663 m3 a skrývku
podorničia (prevažne piesčité zeminy s hlinou a ílom) o hrúbke 0,2 m a objeme 9 109 m3. Ornica a podorničie
budú zhŕňané osobitne. Deponované budú oddelene po okrajoch ťažobného poľa.
Rekultivácia dočasne zabratých poľnohospodárskych pôd (II. etapa) bude pozostávať z technickej časti
(navezenie náhradných hmôt, urovnanie povrchu, rozprestretie podorničia a ornice) a biologickej časti
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(obnova pôdnej úrodnosti agrotechnickými a agrochemickými metódami); obnovu pôdnych pomerov je
možné očakávať až s odstupom času. Rekultivácia plochy I. etapy ťažby po vydobytí zásob bude pozostávať
minimálne z technickej časti, pričom biologická rekultivácia priestoru I. etapy nie je zrejmá, lebo pôdy sú tu
trvalo odňaté z poľnohospodárskych pôd a nie je rozhodnuté o ďalšom využití územia – pozemkov, ktoré sú
vo vlastníctve navrhovateľa.
Základné zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití upravuje § 12 zákona
č. 220/2004 Z.z. Z ustanovenia § 12 vyplýva, že pre konania o dočasnom vyňatí poľnohospodárskej pôdy
bude potrebné vypracovať Bilanciu humusovej skrývky so stanovením princípov starostlivosti o ňu, ako aj
Projekt rekultivácie pôd.
Záver
Súčasný stav bez realizácie zámeru
Územie je výnimočné z hľadiska pôdnych pomerov a poľnohospodárskej rastlinnej výroby, ako aj z hľadiska
zásob podzemnej vody. Pozitívne sú aj sociálno-ekonomické pomery (podľa typu populácie, vývoja počtu
obyvateľov, zamestnanosti). Z negatívnych javov ovplyvňujúcich súčasný stav životného prostredia je možné
spomenúť súčasné dopravné pomery (podstatná zmena sa očakáva po sprevádzkovaní priľahlého úseku
cesty R7 v apríli 2020), pôsobenie veternej erózie v kumulácii s epizodicky pôsobiacou prašnosťou
z poľnohospodárskych prác, kvalitu podzemných vôd, štruktúru a ekologickú stabilitu krajiny, genofond
a biodiverzitu.
Vplyvy navrhovanej činnosti
Priame negatívne vplyvy malého významu sú v oblasti prašnosti a hluku v súvislosti s manipuláciou so
zemnými hmotami, dočasného záberu poľnohospodárskych pôd v druhej skupine kvality a obmedzenia
rastlinnej výroby. Podmienečne prijateľné sú riziká z hľadiska kvality podzemných vôd.
Pozitívne sú vplyvy z oblasti saturácie potrieb nerastných surovín a stavebných hmôt, ako aj z oblasti
odpadového hospodárstva na úseku zhodnocovania odpadov, a tým aj sociálno-ekonomickej sféry vrátane
zamestnanosti a daňových záležitostí.
Zhrnutie
Územným plánom obce Dunajská Lužná je dotknuté územie určené na ťažbu nerastných surovín. Územný
plán vyčleňuje na ťažbu nerastných surovín celé územie I. a II. etapy až po Studenú ul.
Navrhnutá je malokapacitná tzv. suchá ťažba štrkopieskov (do 75 000 t/rok), nad hladinou podzemnej vody,
na relatívne krátku dobu (minimálne 4,3 roka a viac).
Následná rekultivácia náhradnými hmotami je príspevkom pre oblasť odpadového hospodárstva.
Obnovou pôdnych pomerov sa umožní návrat na poľnohospodárske využitie v území navrhovanom na
dočasné vyňatie (II. etapa).
Variant činnosti je optimalizovaný návrhom dopravných trás mimo obce Dunajská Lužná.
Porovnaním vplyvov navrhovanej činnosti s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na
ochranu jednotlivých zložiek a javov v životnom prostredí, vrátane ľudského zdravia, a s dôrazom na ochranu
pôd a vôd, nebol identifikovaný žiadny konflikt.
Z celkového hodnotenia všetkých environmentálnych aspektov navrhovanej činnosti, ako aj z porovnania
nulového variantu a návrhu činnosti vyplýva, že navrhovaná činnosť je z hľadiska životného prostredia
prijateľná za predpokladu uskutočnenia navrhnutých opatrení na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu
dopadov, ktorými je možné zmierniť prevažnú časť očakávaných ako i reálne jestvujúcich nepriaznivých
vplyvov.
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Zhnutie pripomienok doručených k zámeru
Všetky oprávnené pripomienky orgánov štátnej správy a samosprávy z etapy zámeru sú splnené
a zapracované do správy o hodnotení. Plnenie požiadaviek je predmetom kap. C.VIII.2. správy o hodnotení.
Niektoré požiadavky sú premietnuté do návrhu opatrení v kap. C.IV.
Z oprávnených pripomienok nie je splnená požiadavka predloženia rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona
z dôvodu dlhých dodacích termínov tzv. primárneho posúdenia oprávnenou osobou (VÚVH). Žiadosť bola
predložená na OÚ Bratislava v septembri 2019. Po získaní potrebného rozhodnutia bude toto bezodkladne
predložené na príslušný orgán.
Zatiaľ nie je splnená ani požiadavka výpočtu zásob štrkopieskov odborne spôsobilou osobou na ložiskový
prieskum podľa prílohy č.6 vyhlášky č. 51/2008 Z.z. a jeho posúdenie a schválenie MŽP SR. Tieto geologické
práce sa aktuálne vykonávajú.
Z ostatných účastníkov konania predložilo stanovisko Združenie domových samospráv, občianske
združenie Renovacio a pán Josef Šebek.
Združenie domových samospráv predložilo stanovisko, s uvedením 38-mich číslovaných podmienok
a požiadaviek, a ďalších 14-tich nečíslovaných podmienok a požiadaviek adresovaných príslušnému orgánu.
ZDS podalo paušálne stanovisko bez oboznámenia sa so zámerom. Z číslovaných podmienok a požiadaviek
je 28 bodov nenáležitých alebo všeobecných (napr. požiadavka dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov). Z relevantných požiadaviek je splnených alebo zodpovedaných (zapracovaných) 9 bodov (č. 3,
11, 13-čiastočne, 26, 28, 30, 32, 36, 37). Ešte nesplnená je požiadavka podľa bodu 12 (§ 16a vodného
zákona).
Občianske združenie Renovacio predložilo 6 podmienok a požiadaviek, z ktorých štyri sa týkajú problematiky
ochrany vôd, jedna iných zložiek životného prostredia a jedna sa týka územnoplánovacej dokumentácie.
Všetky podmienky a požiadavky sú v správe o hodnotení zohľadnené.
Splnomocnenec obyvateľov Josef Šebek, MBA, MSc, predložil 5 bodové stanovisko, z ktorých prvé tri
námietky sú v správe o hodnotení zohľadnené. Bod 4. (plán rekultivácie) je zatiaľ riešený ako koncepcia
s tým, že projekt sa vypracuje v neskorších fázach prípravy v rámci relevantných povoľovacích konaní tak,
ako je to premietnuté do návrhu opatrení pre činnosť. 5. bod je adresovaný príslušnému orgánu.

114

C.XI. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení
podieľali
Zodpovedná riešiteľka:
RNDr. Iveta Mociková, PhD. (tel. 0905 912 887)
- 1. a 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta) získaný vo
vednom odbore inžinierska geológia, hydrogeológia a úžitková geofyzika; 3. stupeň vysokoškolského
vzdelania (UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta) získaný vo vednom odbore hydrogeológia;
- odborne spôsobilá osoba podľa zákona č 24/2006 Z.z., zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých
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