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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. Základné údaje o navrhovateľovi
I.1. Názov
DAN-SLOVAKIA AGRAR, A.S.

I.2. Identifikačné číslo
36 240 729

I.3. Sídlo
Nový Dvor
932 01 Veľký Meder

I.4. Oprávnený zástupca navrhovateľa
Mogens Hansen – predseda predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 1151/26
932 01 Veľký Meder
e-mail: mh@dsa.sk
Tel.: +421 903 276 831

I.5. Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Németh – podpredseda predstavenstva
ul. Kráľa Žigmunda 5729/22
929 01 Dunajská Streda
e-mail: an@dsa.sk
Tel.: +421 904 234567
Miesto konzultácie: Dan-Slovakia Agrar, a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
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II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
II.1. Názov
Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo

II.2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia, rozvoj a modernizácia živočíšnej výroby
v existujúcom hospodárskom dvore Štagnovica v k.ú. Kolárovo.
Navrhovaná činnosť spočíva vo vybudovaní štrnástich nových objektov – maštalí na chov
ošípaných s maximálnou kapacitou 16 128 ošípaných. Pôjde o uzatvorený chov v kotercoch, na
celoroštovej podlahe, bez podstielky. V rámci navrhovanej činnosti budú vybudované aj
technologicky súvisiace stavby ako trafostanica, nádrže na hnojovicu, inžinierske siete a pod..
Zrekonštruovaná farma bude tvorená najmodernejšou technológiou, bude plne mechanizovaná
a automatizovaná, úzko špecializovaná za účelom produkcie kvalitného bravčového mäsa.

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

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

Nitriansky
Komárno
Komárno
Kolárovo
LV č. 22467: 28655/16, 28655/20, 28655/21, 28655/22, 28655/24,
28655/25, 28655/26, 28655/27, 28605/2
zastavaná plocha a nádvorie

Navrhovaná činnosť bude umiestnená na vyššie uvedených parcelách s vlastníkom ktorých má
navrhovateľ, t.j. spoločnosť Dan–Slovakia Agrar, a.s., podpísanú zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve.
Celková výmera predmetných parciel predstavuje 53 239 m2, čo je dostatočná výmera pre
plánovanú činnosť.
Umiestnenie navrhovanej činnosti je situované do existujúceho areálu hospodárskeho dvora
Štagnovica, kde je v súčasnosti spoločnosťou Balseed, spol. s r.o., Balvany 214, Kameničná,
prevádzkovaná farma na chov ošípaných. Navrhovaná činnosť nemá nároky na priestorové
rozšírenie predmetného areálu hospodárskeho dvora.
Poľnohospodársko-výrobný areál „hospodársky dvor Štagnovica“ predstavuje samostatnú
územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia Kolárovo, situovanú mimo
obytnú zónu obce.
Hospodársky dvor sa nachádza v rovinatom teréne, vľavo od cesty II/573 Komárno –
Kolárovo. Okolie predmetnej lokality predstavuje intenzívne využívaná poľnohospodárska
pôda. Medzi areálom hospodárskeho dvora a cestou II/573 sa nachádza 6 bytových domov.
Vzdialenosti areálu hospodárskeho dvora od najbližších obytných zón uvádza tabuľka č. 1.
Tabuľka č.1: Vzdialenosť najbližších obytných zón od umiestnenia navrhovanej činnosti

Najbližšie obytné zóny obcí
Kolárovo – južný okraj mesta
záhradkárska osada Čergov
osada Čergov
obec Sady, časť Hamušad
obec Vrbová nad Váhom
OAZIS
osada Balvany
obec Violín
osada Kráľka
Farský dvor
osada Lohot
osada Vinohrady

Vzdialenosť
(km)
4,0
3,2
2,3
3,2
3,7
3,1
3,5
3,1
4,0
4,6
0,7
2,1
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II.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

Obrázok č. 1a: Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti.

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

miesto

prevádzky
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II.7. Dôvod umiestnenia v danej lokalite
Navrhovaná činnosť rieši rekonštrukciu a modernizáciu farmy na chovné ošípané v rámci
existujúceho hospodárskeho dvora Štagnovica, v k.ú. Kolárovo. Areál plánovanej farmy bude
súčasťou bývalého poľnohospodársko-výrobného dvora Štagnovica, kde aj v súčasnosti
prebieha chov ošípaných. Z hľadiska územných vzťahov bude zrekonštruovaná farma tvoriť
izolovanú výrobnú jednotku, umiestnenú mimo obytnej zóny obce. Areál hospodárskeho dvora
je obklopený poľnohospodársky využívanou pôdou, dopravne je prístupný priamo z cesty
II/573 (Komárno–Kolárovo–Šaľa).
Dôvod umiestnenia navrhovanej činnosti v danej lokalite spočíva v maximálnom využití
existujúceho areálu hospodárskeho dvora s cieľom modernizácie farmy na chov ošípaných a
zvýšenia produktivity práce a tým aj zvýšenia kvality finálneho produktu. Existujúca farma
v súčasnosti realizuje chov 1 560 ks ošípaných.
Účelom navrhovanej činnosti je rozvoj a modernizácia živočíšnej výroby v hospodárskom
dvore Štagnovica, v areáli existujúcej farmy. Maximálna kapacita navrhovanej prevádzky bude
16 128 ošípaných. Úzka špecializácia farmy zjednodušuje výrobný, resp. chovný proces a
prispieva k úspore investičných nákladov.
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľstva, nakladania s odpadom, bezpečnosti a
hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných
trás s existujúcim dopravným napojením.
Navrhovaná činnosť bude v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov situovaná v 1. stupni ochrany prírody.
Pri realizácií zámeru budú rešpektované technické, krajinnoekologické a socioekonomické
hľadiská s cieľom minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie a jeho zložky ako
aj na zdravie obyvateľstva.

II.8. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Predpokladaný začiatok výstavby:
Predpokladané ukončenie výstavby:
Predpokladaný začiatok prevádzky:
Predpokladané ukončenie prevádzky:

2021
cca 14 mesiacov
(vrátane odstránenia existujúcich objektov)
2023
termín nie je definovaný
(investor má záujem vykonávať plánovanú činnosť
dlhodobo)
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II.9. Popis technického a technologického riešenia
Nulový variant
Záujmová lokalita predstavuje hospodársky dvor Štagnovica, ktorý je situovaný mimo
zastavané územia obce. Ide o areál s existujúcou farmou na chov ošípaných. Areál farmy je
obklopený intenzívne poľnohospodársky využívanou pôdou, dopravne je prístupný priamo
z cesty II/573 (Komárno–Kolárovo–Šaľa).
Dotknuté pozemky v rámci areálu farmy sú vedené ako „zastavaná plocha a nádvorie“.
V areáli sú vybudované inžinierske siete a areál je napojený na verejné komunikácie.
Na chov ošípaných na existujúcej farme sa v súčasnosti využívajú nasledovné objekty:
• Matečník (parcela KN-C č. 28655/20): Ide o prestavanú dvojposchodovú murovanú sýpku,
kde podlažie je nevyužité s pristavanými objektmi. Celková plocha využitá ako maštaľ je 1
357 m2, s kapacitou 180 matiek a 360 ks odstavčiat v kotercovom ustajnení. Odstraňovanie
hnoja je zabezpečené mechanickou lopatou.
• Výkrmňa (parcela KN-C č. 28655/21): Ide o prízemný murovaný objekt, celková využitá
plocha ako maštaľ je 561 m2. Kapacita objektu je 540 ks výkrmových ošípaných v
priechodnom mobilnom kotercovom ustajnení.
• Predvýkrm (parcela KN-C č. 28655/22): Ide o prízemnú murovanú budovu, kde ako
maštaľ je využitá celková plocha 550 m2. Kapacita budovy je 480 ks ošípaných na
predvýkrm v kotercovom ustajnení. Odstraňovanie hnoja je zabezpečené mechanickou
lopatou.
• Certifikované hnojisko (parcela KN-C č. 28655/24) o kapacite 3 000 m3.
Zásobovanie vodou je zabezpečená z vŕtanej studne (parcela KN-C č. 268605/2) o kapacite 2,0
l/s cez existujúcu čerpaciu stanicu farmy. Sociálne zariadenia sú zaistené v existujúcej budove
vedľa vstupu do areálu hospodárskeho dvora (parcela KN-C č. 28655/20).
V súčasnosti sa na farme chová 1 560 ks ošípaných. Do kategórie s váhou do 30 kg patrí odstav
a predvýkrm. Prasnice a výkrm dosahujú váhu nad 30 kg (30-110 kg). Z uvedeného vyplýva, že
do 30 kg je v súčasnosti možné chovať 840 ks a nad 30 kg je to 720 ks ošípaných. Sumarizácia
aktuálneho stavu ošípaných na existujúcej farme ošípaných je nasledovná:
prasnice
180 ks
odstav
360 ks
predvýkrm
480 ks
výkrm
540 ks
Celkom spolu: 1 560 ks

Variant 1
Navrhovaná činnosť vo variante 1 spočíva vo vybudovaní štrnástich nových chovných objektov
– maštalí, s max. kapacitou 16 128 ošípaných. Pôjde o uzatvorený chov v kotercoch na
celoroštovej podlahe bez podstielky. Navrhovateľom a prevádzkovateľom navrhovanej činnosti
je spoločnosť Dan-Slovakia Agrar, a.s. (ďalej len „spoločnosť DSA“). Spoločnosť DSA je v
súčasnosti jednou z vedúcich poľnohospodárskych spoločností na Slovensku a ich
podnikateľská činnosť je založená na chove ošípaných a pestovaní poľnohospodárskych plodín.
Posudzovaná farma na chovné ošípané bude realizovaná ako úzko špecializovaná za účelom
produkcie kvalitného bravčového mäsa. Farma bude organizovaná na pôde, t.j. krmivo bude
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zabezpečené z vlastnej pôdnej základne, pričom rastlinná výroba je samostatne riadená výrobná
jednotka navrhovateľa. Prevádzka bude napojená na existujúce špecializované farmy patriace
do portfólia navrhovateľa, odkiaľ bude zabezpečený prísun zvierat pre uzatvorený chov.
Navrhovaná farma si bude svoje potreby zabezpečovať z vlastných zdrojov, ako aj objednaním
v rámci subdodávky. Z hľadiska územných vzťahov a stupňa výrobnej koncentrácie bude
navrhovaná farma tvoriť izolovanú výrobnú jednotku.
Z hľadiska priestorového riešenia areálu hospodárskeho dvora bude zastavaná plocha farmy
predstavovať spolu 24 156,66 m2. Z uvedenej plochy budú jednotlivé objekty zaberať 20 700
m2 a zastavaná plocha spevnených plôch bude 3 456,35 m2.
Na dotknutých parcelách sa nachádzajú existujúce objekty poľnohospodárskeho charakteru,
ktoré budú v rámci realizácie navrhovanej činnosti odstránené a to z dôvodu dispozične
odlišného riešenia novej farmy.
Architektonicko–urbanistické riešenie jednotlivých objektov farmy je zamerané na účelovú
funkciu objektu. Jedná sa v prevažnej miere o atypické jednotraktové oblúkové halové objekty
obdĺžnikového pôdorysu s prevládajúcim dĺžkovým rozmerom. Objekty pre uskladňovanie
tekutých produktov (hnojovica) a odpadových látok (splaškové odpadové vody) sú navrhované
ako monolitické a montované železobetónové, opatrené izolačným systémom proti priesakom,
resp. únikom nebezpečných látok do podložia.
Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty je nasledovné:
SO – 01 Objekty chovu ošípaných 14 x
SO – 02 Spojovacia chodba
SO – 03 Miestne zhromaždište kadáverov + Žumpa 11 m3
SO – 04 Hygienický filter + Sklad a distribúcia krmív
SO – 05 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných
SO – 06 Trafostanica
SO – 07 Odstavná plocha pre dieselagregát
SO – 08 Asanačný brod
SO – 09 Žumpa 50 m3 pre splašky
SO – 10 Centrálne zhromaždište kadáverov + Žumpa (11,5 m3)
SO – 11 Strážnica
SO – 12 Malá technická budova
SO – 13 Nádrže na hnojovicu 3 x 6 624 m3 a havarijná nádrž
SO – 14 Prečerpávacia izolovaná plocha
SO – 15 Vŕtaný vodný zdroj
SO – 16 Prístupová komunikácia
SO – 17 Spevnená plocha – Parkovisko
SO – 18 Vnútrozávodná obslužná komunikácia
SO – 19 Sklad komunálneho odpadu
SO – 20 Ochranná zeleň
SO – 21 Oplotenie
SO – 22 Veľkoobjemová prečerpávacia nádrž
SO – 23 Areálový vodovod
SO – 24 Areálový rozvod NN
SO – 25 Elektrická prípojka – VN
SO – 26 Kanalizácia splašková
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Kanalizácia hnojovicová

SO – 01 14 OBJEKTOV CHOVU OŠÍPANÝCH
Objekt halového obdĺžnikového typu (jednotraktový) je navrhovaný ako samonosná oceľová
oblúková konštrukcia. Objekty maštalí pre výkrmové ošípané v celkovom počte 14 budú
realizované ako novostavby opakovaného objemu o rozmere 13,87 x 76,945 m, výška
v hrebeni 5,117 m. Plánovaná kapacita jednej maštale je pre 1 152 ks chovných ošípaných vo
výkrme. V priečnom smere na pozemok budú dve haly navzájom spojené spojovacou chodbou.
V pozdĺžnom smere budú haly umiestnené od seba v 9 m vzdialenosti a prepojené spojovacou
chodbou.
Celková navrhovaná kapacita maštalí je 16 128 kusov ošípaných vo výkrme (14 x 1 152 ks). V
maštaliach bude po 64 boxov (2,4 x 6 m). Plocha koterca vrátane kŕmneho žľabu bude 14,4 m2.
Pri jeho kapacitnom dimenzovaní bolo zohľadnené nariadenie vlády SR č. 735/2002 Z.z. z 11.
12. 2002 v znení nariadenia vlády SR č. 322/2003 Z.z..
Pôjde o uzatvorený chov v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky. Celková
podlahová plocha ustajňovacieho priestoru v objekte bude 1 004,16 m2. Obostavaný interiérový
priestor chovného objektu bude 3 592 m3, čo činí 3,12 m3/ks (normatív: 1,8 – 2,8 m3/ks).
S vykurovaním objektov sa neuvažuje. Objekt bude pomocou zásobného potrubia a vnútorného
rozvodu napojený na centrálny vodovod farmy. Podlaha bude celoroštová, realizovaná zo
železobetónových ekoroštov s hrúbkou 100 mm a dĺžky 2 400 mm, s otvormi max. 18 mm
a šírky pevného roštového profilu min. 80 mm. Exkrementy z maštalí budú odstraňované cez
celoroštovú podlahu prešliapaním do podroštových záchytných vaní s uzatvoreným
(vákuovým) kanalizačným systémom. Odtiaľ bude hnojovica po ich naplnení cca do 75%
objemu vypúšťaná cez vákuový systém do kanalizačného potrubia a odtiaľ do vonkajšej
kanalizácie a následne do nádrží.
V každom koterci budú umiestnené kolíkové napájačky s min. prietokom 3 l/min. Hranie
zvierat zabezpečia závesné retiazky alebo drevo pripevnené na nosnú konštrukciu tak, aby sa s
nimi dalo hýbať.
Podtlakové vetranie, resp. odsávanie vzduchu, bude zabezpečené zvislými odsávacími
ventilačnými jednotkami umiestnenými v hrebeni strechy (s hornou hranou vetracieho komína
vo výške +6,117 m), v počte 7 ks na jeden objekt maštale, s kapacitou max. 22 000 m3/hod./ks.
Celková maximálna výmena vzduch bude 154 000 m3/hod./objekt. Prívod vzduchu do objektu
zabezpečia štrbinové klapky rozmiestnené na pozdĺžnych stenách objektu v počte 54 ks na
chovnú sekciu, t.j. 108 ks/objekt.
Presvetlenie interiéru bude kombinované, t.j. prirodzené osvetlenie prostredníctvom
presvetlovacích pásov rozmeru 1 000 x 2 000 mm situovaných v oblúkovej streche a umelé
s úspornými LED žiarovkovými resp. žiarivkovými svietidlami.
SO – 02 Spojovacia chodba
Pre komunikačné prepojenie jednotlivých prevádzkových objektov a dodržiavanie potrebných
prevádzkových čiar bude slúžiť spojovacia chodba. Svetlá šírka chodby bude 2 500 mm a
priemerná svetlá výška spojovacej chodby 3,2 m.
SO – 03 Miestne zhromaždište kadáverov + Žumpa 11 m3
Pre zabezpečenie vhodných podmienok dočasného denného zhromaždenia uhynutých zvierat je
navrhnuté miestne zhromaždite kadáverov, situované na konci spojovacej chodby a realizované
ako stavba s hydroizoláciou.
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SO – 04 Hygienický filter + Sklad a distribúcia krmív
Hygienický filter pre obslužný personál bude realizovaný v celomontovanom typizovanom
halovom objekte a spolu so skladom a distribúciou krmív bude tvoriť samostatný prevádzkový
celok. Prostredníctvom spojovacej chodby bude prevádzkovo prepojený s ostatnými chovnými
objektmi a technickým zázemím. Objekt bude prízemný halového obdĺžnikového typu so
sedlovou strechou.
SO – 05 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných
Expedičný objekt halového obdĺžnikového typu (jednotraktový) bude realizovaný ako
samonosná oceľová oblúková konštrukcia 13,4 m x 3 m, s výškou hrebeňa +5,117 m a
vonkajším rozmerom 13,87 m x 19,325 m. Prostredníctvom spojovacej chodby bude
prevádzkovo prepojený s ostatnými objektmi slúžiacimi pre chov a jeho technickým zázemím.
Súčasťou objektu bude prijímacia rampa a hygienický kontajner.
SO – 06 Trafostanica
Objekt trafostanice rieši zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre areál plánovaných
objektov farmy.
SO – 07 Odstavná plocha pre dieselagregát
Odstavná plocha predstavuje miesto napojenia pre mobilný dieselagregát, ktorý bude
pristavený v prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete na dočasné zabezpečenie
elektrickej energie.
SO – 08 Asanačný brod
Čiastková dezinfekcia motorových vozidiel prichádzajúcich do areálu farmy bude vykonávaná
prejazdom techniky cez atypický objekt asanačného brodu. Pôdorysná plocha asanačného
brodu je 4,5 x 7,0 m s prejazdnou hĺbkou 0,15 m. Asanačný brod bude mať vybudovanú
vlastnú žumpu umiestnenú hneď vedľa objektu brodu.
SO – 09 Žumpa 50 m3 pre splašky
Pre zachytenie splaškových odpadových vôd bude slúžiť prefabrikovaná železobetónová
žumpa objemu 50 m3, realizovaná ako betónová prefabrikovaná.
SO – 10 Centrálne zhromaždište kadáverov + Žumpa
Pre 24 hodinové uskladnenie uhynutých zvierat bude slúžiť kadáverné zhromaždište. Objekt
bude realizovaný ako samostatne prístupný, situovaný v juhozápadnej časti areálu pri miestnej
komunikácii, realizovaný ako stavba s hydroizoláciou. Zastavaná plocha objektu bude 3,6 x 4,6
m. Vedľa zhromaždišťa bude umiestnená železobetónová žumpa objemu 11,5 m3 a
prefabrikovaný sklad náradia rozmeru 3x3 m.
SO – 11 Strážnica
Ako sociálne zariadenie strážnikov sa bude používať typizovaná sociálna bunka, osadená na
betónové pätky. Objekt strážnice bude realizovaný pri hlavnom vstupe. Zastavaná plocha
vrátnice bude 3 x 3 m. Vykurovanie objektu strážnice bude elektrické priamotopné a vetranie
bude prirodzené oknami a dverami.
SO – 12 Malá technická budova
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Objekt bude umiestnený pri hlavnom vstupe a bude realizovaný ako prefabrikát osadený na
betónových základových pätkách. Zastavaná plocha bude 7,0 x 3,0 m. Vykurovanie objektu
bude elektrické priamotopné.
SO – 13 Nádrž na hnojovicu 3 x 6 624 m3 a havarijná nádrž
Na projektovanú kapacitu novej farmy budú vybudované 3 nádrže pre uskladnenie hnojovice
(TH nádrže), jednotlivo objemu 6 624 m3. Kapacita spolu bude predstavovať 19 872 m3. Nádrž
na hnojovicu bude realizovaná ako typizovaná, montovaná zo oceľovo-plechových dielcov.
Pôjde o nadzemnú, otvorenú kruhovú stavanú nádrž, priemeru 27,85 m, s výškou 10,87 m,
vybavenú signalizačným zariadením proti preplneniu, s blokovaním dodávky elektrickej
energie do kalových čerpadiel. Nádrže budú vybavené krytmi zo slamy (biofiltre – BF) na
obmedzenie úniku emisií NH3 do ovzdušia. Okolo nádrží bude vybudovaná záchytná havarijná
nádrž s výškou obvodovej železobetónovej steny 1 m, s celkovým objemom 6 700 m3 a bude
spĺňať zákonnú podmienku pre zachytávanie v prípade kolapsu alebo poruchy jednej z TH
nádrží. Dno havarijnej nádrže bude izolované fóliou z mäkčeného PVC proti úniku hnojovice.
Základová doska každej nádrže bude opatrená monitorovacím a signalizačným systémom
v prípade prasknutia alebo prepúšťania plochy.
SO – 14 Prečerpávacia izolovaná plocha
V prístupovej komunikácii, v kontaktnej zóne s nádržami na hnojovicu, bude vybudovaná
prečerpávacia izolovaná plocha slúžiaca pre dočasné odstavenie mobilnej techniky používanej
pre naskladňovanie a vyprázdňovanie hnojovicových nádrží. Veľkosť prečerpávacej izolovanej
plochy bude 16 x 5 m.
SO – 15 Vŕtaný vodný zdroj
Zásobovanie farmy vodou na pitné a technologické účely je navrhované napojením na
existujúci vŕtaný zdroj vody situovaný v juhovýchodnej časti areálu. Aktuálne platné povolenie
na odber vôd je 36 000 m3, resp. 2 l/s. Povolenie na odber podzemnej vody požadovaného
množstva, t.j. povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1) písm. b) bod 1 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov bude riešené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie pre nasledujúce kroky povoľovacieho procesu. Nároky navrhovanej farmy na
podzemnú vodu predstavujú ročnú potrebu 53 243 m3.
Výdatnosť vodného zdroja bola pre účely zásobovania zrekonštruovanej farmy vodou
posúdená odborne spôsobilou osobou ako vyhovujúca a dostatočná. Očakáva sa, že v
súčasnosti povolený odber 2,0 l/s bude pre navrhovanú činnosť kapacitne postačujúci.
SO – 16 Prístupová komunikácia
Prístupová komunikácia bude riešiť dopravnú infraštruktúru farmy. Komunikácie budú slúžiť
pre obsluhu a zásobovanie objektov chovu ošípaných a obslužných objektov. Hlavná
prístupová komunikácia sa napája na miestnu komunikáciu.
SO – 17 Spevnená plocha – Parkovisko
Súčasťou prístupovej komunikácie bude spevnená odstavná betónová plocha situovaná v
bezprostrednej blízkosti pri hlavnom vstupe do areálu farmy. Pôdorysná veľkosť stojiska bude
2,8 x 6 m.
SO – 18 Vnútrozávodná obslužná komunikácia
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Vnútrozávodná obslužná komunikácia sa napája na prístupovú komunikáciu na juhozápadnej
strane areálu. Táto komunikácia bude dvojpruhová dvojsmerná. Vnútrozávodná obslužná
komunikácia na severovýchodnej strane farmy bude dvojpruhová dvojsmerná. Detaily pre
uvedenú stavbu budú spresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
SO – 19 Sklad komunálneho odpadu
Sklad bude riešený ako samostatne stojaci objekt vedľa vnútrozávodnej obslužnej
komunikácie, pôdorysnej plochy 2,4 x 4,22 m, pre kovové kontajnery objemu 7 m3, ktoré budú
slúžiť na zhromažďovanie komunálneho odpadu. Pôjde o prízemný objekt s ľahkou
montovanou oceľovou nosnou konštrukciou s opláštením z drôteného pletiva, prekrytým
stojiskom. Zmesový komunálny odpad (katalógové č. 20 03 01) sa bude odovzdávať na základe
zmluvy na zneškodnenie na skládku prevádzkovateľa ASA s.r.o. v Dolnom Bare.
SO – 20 Ochranná zeleň
Ochranná zeleň bude situovaná do severovýchodnej a juhovýchodnej časti areálu. Jej cieľom
bude prispieť k ozdraveniu ovzdušia a celkovej estetizácii farmy.
SO – 21 Oplotenie
Oplotenie areálu je navrhnuté z dôvodu zabezpečenia majetkovej ochrany firemných objektov
a technológií, ako aj účelom zabránenia vzniknutiu zveri do areálu. Oplotenie bude realizované
po hraniciach obvodu farmy a pozdĺž prístupovej komunikácie.
SO – 22 Veľkoobjemová prečerpávacia nádrž
Prečerpávacia šachta bude zabezpečovať prečerpávanie hnojovice odtekajúcich z objektov
maštalí do nádrží skladovania hnojovice. Navrhnutá je betónová vodotesná prečerpávacia
šachta s osadeným kalovým čerpadlom.
SO – 23 Areálový vodovod
Navrhovaný rozvod pitnej a požiarnej vody bude napojený na jestvujúci zdroj vody. Z
areálového vodovodu bude vyvedená 2x vodovodná prípojka DN 80 pre maštale a vodovodné
prípojky pre drobné stavby v areáli farmy. Na areálový vodovod budú osadené nadzemné
požiarne hydranty podľa projektu požiarnej ochrany.
SO – 24 Areálový rozvod NN
Zdrojom elektrickej energie NN bude transformátorová stanica umiestnená v areáli. Z NN
rozvádzača trafostanice bude napájaný podzemnými káblami hlavný rozvádzač, kde je
navrhnutý ručný prepínač sieť-motorgenerátor. Motorgenerátor je navrhnutý vedľa trafostanice.
Z hlavného rozvádzača bude napájanie jednotlivých objektov v areáli. Predpokladaný
inštalovaný výkon je 428 kW.
SO – 25 Elektrická prípojka – VN
Elektrickú prípojku VN rieši samostatný projekt.
SO – 26 Kanalizácia splašková
Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody z objektov SO-04, SO-05, SO11 a SO-12 a bude napojená na nepriepustnú žumpu s objemom 50 m3. Splaškové vody z
objektov budú odvádzané vetvami splaškovej kanalizácie. V lomových bodoch a pri vývodoch
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z objektov budú na stoke splaškovej kanalizácie osadené kontrolné šachty. Predpokladaná
ročná produkcia splaškových vôd je 438 m3.
SO – 27 Kanalizácia hnojovicová
Hnojovicová kanalizácia bude odvádzať iba hnojovicu z objektov maštalí. Areálová
hnojovicová kanalizácia bude napojená na prečerpávaciu šachtu s osadeným kalovým
čerpadlom. Z prečerpávacej šachty bude výtlačné potrubie napojené na skladovacie nádrže
hnojovice. Vyprodukovaná hnojovica bude pomocou dvojvetvového vákuového systému
odvádzaná kanalizačným potrubím z PVC rúr do prečerpávacej šachty, odkiaľ bude následne
kalovým čerpadlom cez výtlačný kanalizačný rad prečerpávaná do troch nadzemných
veľkokapacitných nádrží na dočasné skladovanie.
Produkcia hnojovice za obdobie 6 mesiacov sa očakáva v objeme 14 970 m3. Nádrže s
kapacitou 3 x 6 624 m3 zabezpečia dostatočnú kapacitu pre skladovanie vyprodukovanej
hnojovice v zmysle platnej legislatívy.

Popis plánovanej technológie chovu ošípaných
Navrhovateľ, t.j. spoločnosť Dan–Slovakia Agrar, a.s., disponuje tzv. uzatvoreným chovom
ošípaných, čo znamená že ošípané sa chovajú počas celej doby výrobného cyklu
pozostávajúceho z chovu prasničiek, prasníc, ciciakov a kancov na farme Nagy Dur, z chovu
odstavčiat na farme Vrbina a z chovu chovných ošípaných na farmách Dolný Štál a Veľké
Kosihy. Základné stádo ošípaných sa obnovuje z chovu aukčných kancov a prasníc.
Posudzovaná farma bude pozostávať iba z výkrmovej časti, t.j. pôjde o chovné ošípané vo
výkrme. Ošípané sa budú privážať na farmu vo veku 12 týždňov z farmy odstavčiat Vrbina,
ktorú rovnako vlastní a prevádzkuje navrhovateľ. Priemerná hmotnosť ošípaných pri dovoze na
farmu bude 30 kg. Na farme budú ošípané chované priemerne 13 týždňov (cyklus môže byť od
13 do 15 týždňov), t.j. kým ošípané dosiahnu hmotnosť potrebnú na expedíciu, v priemere 105
kg. V rámci výrobného cyklu ošípané nebudú vo vnútri farmy presúvané a celú dobu kŕmenia
budú ustajnené v rovnakom koterci.
Ošípané budú z farmy expedované prednostne na bitúnky na Slovensku. Všetku dopravu
ošípaných, t.j. dopravu medzi farmami, ako aj dopravu na bitúnky, bude zabezpečovať
navrhovateľ vo vlastnej réžii, dopravnými prostriedkami a zamestnancami spoločnosti.
Výrobný cyklus chovu ošípaných bude nastavený tak, že ošípané budú z farmy expedované
v intervaloch, tzn. presun zvierat sa predpokladá každých 7-9 týždňov a bude trvať 4 až 7
týždňov.
Maštale budú čistené vždy po vystajnení ošípaných postupne po jednotlivých sekciách.
Vyčistenie jednej maštale bude trvať 1-5 dní, pričom v rámci tohto procesu čistenia bude
maštaľ prázdna 2-4 dni. Expedícia ošípaných, teda vystajnenie, sa bude realizovať každý
týždeň a celková kapacita farmy bude využitá na 90%.
Čistenie maštalí budú zabezpečovať zamestnanci farmy vodou pod vysokým tlakom. Po čistení
sa použije dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu maštalí.
Na farme bude použité tzv. „mokré“ kŕmenie. Suchá sypká kŕmna zmes bude na farmu
privážaná kamiónom s uzatvoreným nákladovým priestorom z výrobne kŕmnych zmesí
spoločnosti DSA vo Veľkom Mederi v časti VKZ Bábolná. Ďalšiu časť kŕmnej zmesi bude
predstavovať mokrá kukurica, ktorá bude prepravovaná rovnakým spôsobom ako suchá kŕmna
zmes. Mokrá kukurica je uskladnená v bývalých betónových silážnych priestoroch na Novom
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Dvore vo Veľkom Mederi. Suché zložky krmiva sa budú miešať s vodou a likvidnými
zložkami krmiva priamo v kŕmnom systéme navrhovanej farmy.
Ustajnenie ošípaných
Objekty na ustajnenie ošípaných budú realizované ako samonosná oceľová oblúková
konštrukcia v module 13,87 x 76,945 m, s výškou hrebeňa +5,117 m. Obostavaný interiérový
priestor chovného objektu bude veľkosti 3 592 m3, čo predstavuje 3,12 m3/ks. Podlaha bude
celoroštová, zo železobetónových ekoroštov s hrúbkou 100 mm a dĺžky 2 400 mm, s otvormi
šírky max. 18 mm a šírky pevného roštového profilu min. 80 mm. Rošty budú uložené na
betónových priečnych stenách. Pre chovné ošípané bude v podroštovej časti podlaha ukončená
priečnymi betónovými zbernými kanálmi a uzatvoreným (vákuovým) kanalizačným systémom.
Podlahy ustajňovacích objektov a manipulačné plochy budú zabezpečené proti priesaku
hnojovice do podložia. Hnojovica z podroštových priestorov maštalí bude vedená cez
hnojovicovú kanalizáciu do skladovacích nádrží na hnojovicu.
Objekty maštalí budú chránené proti vode z povrchového odtoku a ich stavebná úprava bude
vhodná z hľadiska ochranných hydroizolačných vlastností. Stavby budú technicky riešené tak,
aby umožňovali zachytenie nebezpečných látok pri technickej poruche alebo pri deštrukcii. Na
podkladovom, zhutnenom štrkopieskovom lôžku bude realizovaná vodotesná izolácia
chovného objektu v celej podlahovej ploche pomocou PVC Fatrafol fóliou č. 803 hr. 1,5 mm
odolnou proti hnojovici, vrátane jej dvojstrannej ochrany vložkou z geotextílie TATRATEX.
Na uvedenú hydroizolačnú vrstvu bude nadväzovať železobetónová vaňa – doska spodnej
stavby s hrúbkou steny 150 mm – na zachytávanie hnojovice.
Napájanie zvierat bude riešené kolíkovými napájačkami, s minimálnym prietokom 3 l/min., v
každom koterci 1 ks. Zásobovanie vodou bude z vlastného zdroja vody (existujúca vŕtaná
studňa). Podlahy maštalí budú celoroštové (železobetón s medzerou 18 mm), pričom moč
a výkaly ošípaných budú prepadávať do podroštového priestoru, zvedeného do hnojovicovej
kanalizácie. Dno podroštového priestoru bude betónové (vodostavebný betón + ochranná
rohož z geotextílie + PVC 803 fólia hr. 1,5 mm, ochranná rohož z geotextílie, betón).
Podroštová časť bude ukončená priečnymi betónovými zbernými kanálmi a uzatvoreným
(vákuovým) kanalizačným systémom. Vyprodukovaná hnojovica bude pomocou
dvojvetvového vákuového systému odvádzaná kanalizačným potrubím do prečerpávacej
šachty, odkiaľ bude kalovým čerpadlom prečerpávaná do troch nadzemných veľkokapacitných
nádrží na dočasné skladovanie. Uskladnenie hnojovice pre projektovanú kapacitu farmy je
navrhované v 3 ks nádrží s objemom 3 x 6 624 m3, tzn. celkovo 19 872 m3, čo je postačujúca
kapacita pre plánovaný chov (potrebný objem skladovacích nádrží pre 16 128 ks ošípaných vo
výkrme je 14 515 m3/6 mesiacov). Nádrže na hnojovicu budú realizované ako nadzemné,
otvorené kruhové z oceľových plechov, vybavené miešadlami a signalizačným zariadením
proti preplneniu s blokovaním dodávky elektrickej energie do kalových čerpadiel. Hladina
hnojovice bude prekrytá vrstvou slamy v hrúbke min. 30 cm.
Techniky výživy budú nasmerované na redukciu potreby živín pre chovné opatrenia počas
produkčného cyklu so zameraním na používanie nižších dávok aminokyselín v dodatkovej
výžive a nižšie dávky zložiek obsahujúcich fosfor s cieľom minimalizovať množstvo týchto
živín v odpadoch z chovu.
Navrhovateľ má vydané osvedčenie č. KVZ/425/2014 na výrobu kŕmnej zmesi. Krmivo bude
obohatené o lyzín, metionín, cystín, treonín a ľahko dostupný fosfor, t.j. o látky ktoré zlepšujú
využiteľnosť krmiva ošípanými a tým znižujú množstvo nestrávených živín v exkrementoch,
čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu vylúčených pachových látok. Preventívne opatrenia

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

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo
Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

17/156

v rámci výživy budú zamerané na redukciu živín (N, P) v exkrementoch zvierat. Techniky
používané na zníženie dusíka v exkrementoch budú zamerané na obmedzovanie surových
proteínov v krmive s vhodným nastavením obsahu aminokyselín (lysin, metionin, threonín,
tryptofan) v kombinácii s priemyselnými aminokyselinami. Redukcia surových proteínov o 23% (20-30 g/kg krmiva) môže byť dosiahnutá v závislosti od druhu/genotypu.
Využívané budú aj biotechnologické prípravky, ktoré sa primiešavajú do krmiva a budú
pozitívne pôsobiť na využitie živín ošípanými, na ich trávenie a znižovanie emisií z chovu.
Deratizáciu na navrhovanej farme bude vykonávať zmluvný partner s oprávnením na
manipuláciu s deratizačnými prípravkami. Termíny a rozsah prác sa určí na základe konkrétnej
situácie na farme (výskyt hlodavcov).
Dobré životné podmienky zvierat
Navrhovaná farma, ako aj ostatné zariadenia spoločnosti DSA pre ošípané, spĺňajú právne
predpisy Slovenskej republiky aj Európskej únie v oblasti zabezpečenia dobrých životných
podmienok zvierat. Navrhované koterce budú mať väčšiu plochu pre jedno zviera než
predpisuje normatív. Zamestnanci budú vyškolení v oblasti zabezpečovania potrieb a znalosti
správania zvierat. Veterinárny dozor pre spoločnosť DSA zabezpečujú dvaja veterinárni lekári,
ktorí zvieratá sledujú, kontrolujú a starajú sa o ich zdravie. Zvieratá sa prepravujú v moderných
dopravných prostriedkoch, ktoré sú vybavené klimatizáciou a napájacím systémom a poskytujú
zvieratám maximálny komfort počas prepravy s cieľom eliminovať stres zvierat.

Bioochranné predpisy a pravidlá farmy
Za účelom zabezpečenia biologickej bezpečnosti posudzovanej farmy, v prevádzke budú
dodržiavané nasledovné bioochranné predpisy a pravidlá.
Všeobecné bioochranné predpisy
• Všetci návštevníci fariem sú povinní vyplniť vstupný formulár.
• Vstup na farmy s jedlom je prísne zakázaný.
• Po kontakte s diviakom alebo prasaťom z iného stáda je vstup do zelených a modrých zón
farmy na 48 hodín po kontakte prísne zakázaný.
• Vstup do zelenej zóny fariem s predmetmi pochádzajúcich z exteriéru farmy ako napr.
šperky, hodinky, atď., s jedlom (vrátane sladkostí) je prísne zakázaný. Mobilné telefóny a
okuliare sa musia dezinfikovať pred vstupom do zelenej zóny.
• Sprchovanie pri vstupe do modrej/zelenej zóny je povinné. Výstup a vstup na farmu je
povolený len cez sprchy.
• Bezdôvodný výstup a vstup cez núdzové východy je zakázaný.
• Uteráky pre návštevníkov zabezpečí pracovník farmy. Svojvoľné používanie uterákov je
zakázané.
• Po použití toaliet je povinné umytie rúk.
• Firemné uteráky je zakázané skladovať v šatníkoch so súkromným oblečením.
• Firemné ošatenie a obuv na prácu v exteriéri farmy sa skladuje a používa len vo vonkajších
priestoroch farmy (obuv červená zóna, ošatenie – oranžová zóna).
• Skladovanie firemných papučí vo vonkajších priestoroch (červená zóna) a na regáloch pre
súkromnú obuv je prísne zakázané.
Bioochranné pravidlá pre vstup na farmu
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• Vchodové dvere sa vždy zatvárajú.
• Správne používanie „Danish entry“: Vlastná obuv sa vyzuje, nohy sa prehodia ponad
lavicu tak, aby sa nedotkli podlahy v červenej zóne a následne sa vlastná obuv uloží na
regál.
• Vlastné (súkromné) oblečenie sa necháva vo vonkajšej šatni (oranžová zóna). Poličky na
spodné prádlo vo vonkajšom priestore budovy (oranžová zóna) sa používajú na
skladovanie súkromného spodného prádla.
• Každý sa povinne osprchuje, čo zahrňuje umytie vlasov, tela a nôh mydlom. Po sprche je
zakázané vstúpiť späť do oranžovej zóny. V prípade, že sa niečo nevyhnutné zabudne v
oranžovej zóne, tak sa po návrate do sprchy opätovne umyjú ruky a nohy mydlom. V
prípade, že sa niečo nevyhnutné zabudne v červenej zóne a na vrátenie sa po zabudnutú
vec je nutné sa obliecť, tak po návrate do sprchy je povinné sa opätovne osprchovať.
• Pri sprche je pripravený odev (spodné prádlo, ponožky, červené tričko, biely overal) a
uteráky pre návštevníkov.
• Dezinfekcia rúk pred vstupom do maštalí je povinná.
Bioochranné pravidlá výstupu z farmy
• Pri výstupe zo zelenej zóny farmy je povinné si dôkladne umyť pracovnú obuv.
• Sprchovanie smerom von nie je povinné ale odporúčané.
Ďalšie pravidlá výstupného procesu sa zhodujú s pravidlami vstupného procesu len v opačnom
poradí.

Plán hnojenia na rok 2020/2021
Plán hnojenia sa každoročne vypracováva na základe rozborov pôdy a hnojovice, pričom sa
berie do úvahy aj hodnota slamy na pôde. Na základe týchto údajov a na základe spolupráce
manažéra rastlinnej výroby a manažéra pre životné prostredie sa vypracuje plán hnojenia vždy
na nasledujúci hospodársky rok. Podľa slovenskej legislatívy poľnohospodárske spoločnosti
musia každých 5 rokov vykonať agrochemický rozbor pôdy, kedy výsledky rozborov slúžia
ako podklad pre vypracovanie hnojného plánu. Spoločnosť DSA každoročne 3-4 krát vykonáva
rozbor hnojovice, s cieľom mať vždy aktuálny prehľad o množstve NPK v hnojovici. Na
základe týchto výsledkov je prispôsobené hnojenie každej parcely. Aplikácia hnojovice je
vykonaná podľa správnej farmárskej praxe.
Podrobné informácie ohľadom aplikácie hospodárskych hnojív v rokoch 2020/2021 je uvedený
v materiály „Predbežný plán hnojenia na rok 2020/2021“, ktorý sú súčasťou predkladanej
správy o hodnotení – viď. Príloha č. 1. Vo vypracovanom Pláne hnojenia sú určené zásady
aplikácie hnojív s obsahom dusíka v súlade s ustanoveniami zákona č. 394/2015 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
V súvislosti s využitím vyprodukovanej hnojovice je potrebné uviesť, že predmetom
podnikania spoločnosti DSA je aj rastlinná výroba a preto krmivo pre ošípané na predmetnej
farme bude zabezpečené z vlastnej pôdnej základne navrhovateľa. Rastlinná výroba
predstavuje samostatne riadenú výrobnú jednotku spoločnosti DSA, pričom navrhovateľ dbá na
vlastnosti pôdy a zabezpečuje pravidelné dopĺňanie živín do pôdy. Kvalita pôdy je pre
navrhovateľa kľúčová nakoľko vhodnou starostlivosťou o pôdu je možné docieliť úrodu
vysokej kvality a tým aj adekvátne kvalitné produkty.
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Pri určovaní dávky hnojív sa vychádza z:
- potrieb plodiny na dosiahnutie predpokladanej úrody a kvality produkcie;
- množstva prístupných živín v pôde a z podmienok klímy, pôdneho druhu a typu;
- pôdnej reakcie pH, pomeru vápnika, horčíka a draslíka a z pomeru pôdnej organickej hmoty
humusu;
- pestovateľských podmienok ovplyvňujúcich prístupnosť živín – predplodina, spracovanie
pôdy, závlaha a pod.
Agrochemickým skúšaním poľnohospodárskej pôdy sa pravidelne zisťujú vybrané parametre
a chemické vlastnosti súvisiace s pôdnou úrodnosťou a s jej znečistením rizikovými prvkami
a rizikovými látkami. Cieľom takéhoto agrochemického skúšania je regulovanie používania
hnojív, aby sa dosiahla alebo udržala trvalá produkčná schopnosť pôdy a vylúčilo sa jej
znečistenie.
Hnojovica je vo svojej podstate zmes kvapalných a tuhých výkalov hospodárskych zvierat
(hovädzieho dobytka alebo prasiat), neobsahujúca žiadne vedľajšie látky (napr. podstieľkovú
slamu, rašelinu a iné), sčasti môže byť zriedená oplachovou vodou. Okrem bežných živín, teda
dusíkatých a organických látok, hnojovica obsahuje aj mikroelementy. Ide najmä o bór,
mangán, meď, zinok, molybdén a železo.
Živiny z hnojovice sú veľmi dobre prístupné pre rastliny. V tuhej časti hnojovice sú zastúpené
najmä organické látky a v tekutej minerálne látky. Dusík má v hnojovici veľký význam, lebo je
veľmi ľahko prístupný pre rastliny. Z celkového obsahu dusíka v hnojovice je 50-60%
v rozpustnej forme ako uhličitan amónny. Vzhľadom na fyziologické využitie dusík
v hnojovici rastliny využívajú lepšie ako dusík z priemyselných hnojív. Okrem dusíka však
hnojovica obsahuje pre rastliny aj dobre prístupný fosfor a draslík.
Najefektívnejší spôsob využitia hnojovice je priama aplikácia do pôdy. Okamžité zaoranie
hnojovice, resp. aplikácia aplikátorom priamo do pôdy, znižuje straty dusíka o 60-70%.
Aplikácia na pôdu s porastom znižuje straty o 50% v porovnaní s aplikáciou na pôdu bez
porastu. Aplikáciou hnojovice sa znižuje pórovitosť, minimálna a absolútna vzdušná kapacita
a zväčšuje sa objemová hmotnosť pôdy.
Ako výhody aplikácie organických hnojív, t.j. aj hnojovice, je možné uviesť nasledovné
skutočnosti:
- ekologicky najmenej zaťažujúce životné prostredie, nakoľko ide o prirodzene sa
vyskytujúce zložky v prírode;
- najnižší index zasolenosti;
- živiny sú viazané v organických väzbách, prístupné pre rastliny sa stávajú postupne
pôsobením pôdnej mikroflóry;
- kontinuálny prísun živín pre rastliny;
- obsahujú biologické zložky podporujúce rozvoj pôdnej mikroflóry;
- svojim zložením podporujú rozvoj koreňovej sústavy rastlín a následne zdravého porastu.
Skladovanie hospodárskych hnojív
Celé obhospodarované územie spoločnosťou DSA sa nachádza v zraniteľnej oblasti a vodné
útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú alebo obhospodarovaným územím pretekajú, sú
zaradené do citlivých oblastí Slovenskej republiky podľa nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Zraniteľné územia sú
poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd
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alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg/l
alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
Skladovacie priestory hospodárskych hnojív musia byť prispôsobené skutočnej produkcií. Pri
manipulácií a skladovaní hnojív nesmie dôjsť k znečisteniu životného prostredia. Súčasne zo
skladov hospodárskych hnojív nesmie dôjsť k rozptyľovaniu ani vytekaniu škodlivých látok do
ich okolia.
Kapacita skladovacích nádrží pre hospodárske hnojivá musí byť zabezpečená pre šesťmesačnú
produkciu. Veľkosť skladovacích nádrží je možné vypočítať na základe počtu a druhu
hospodárskych zvierat jednotlivých fariem a smerných čísel potreby skladovacích nádrží na
a hnojovicu na 6 mesiacov pre jedno zviera podľa prílohy vyhlášky MP SR č. 394/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných
oblastiach.
Skladovacie priestory hospodárskych hnojív je potrebné zosúladiť so skutočnou produkciou
hnoja v podniku za obdobie:
a) minimálne šiestich mesiacov pri vyvážke hnojív viackrát ročne,
b) 12 mesiacov pri vyvážke hnoja jedenkrát ročne.
Skladovacie nádrže hospodárskych hnojív musia byť nepriepustné. Nádrže kvapalných
hospodárskych hnojív musia byť vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu
a musia byť prispôsobené skutočnej produkcií hnojovice. Kapacita skladovacej nádrže musí
presahovať objem vyprodukovaného hospodárskeho hnojiva v čase, keď je jeho aplikácia do
poľnohospodárskej pôdy zakázaná.
Z maštalí hospodárskych zvierat a zo skladísk hnojív nesmú vytekať žiadne škodlivé látky.
Každých 10 rokov je potrebné vykonať skúšky tesností skladovacích nádrží pre hospodárske
hnojivá a žúmp a viesť evidenciu o vzniku, príjme a použití hnojív a dodržať spôsob ich
aplikácie. Voľné skladovanie hnojív na poľnohospodárskej pôde je zakázané. Na hnojenie
poľnohospodárskej pôdy sa používajú len hnojivá, ktoré boli skladované ustanoveným
spôsobom.
Pre navrhovanú farmu bola na základe ročnej produkcie hnojovice 29 940 m3, vypočítaná
potreba skladovacej kapacity na 6 mesiacov 14 970 m3. Na zrekonštruovanej farme sa
plánuje vybudovanie skladovacích nádrž na hnojovicu v počte 3 ks s celkovou kapacitou
19 872 m3, čím sa dostatočne pokryje potreba skladovania na obdobie 6 mesiacov, resp. 180
dní.
Za účelom neprekročenia prípustnej hranice obohatenia pôdy o celkový dusík ročne a to
maximálne 170 kg N.ha–1, sa určí veľkosť územia potrebnej na aplikáciu hnojív do pôdy.
Veľkosť územia potrebného pre aplikáciu produkovaných hnojív na farme Štagnovica
(29 940 m3/rok) je vypočítaná na minimálne 880,6 ha pôdy. Navrhovateľ má v hospodárskom
roku 2020/2021 k dispozícií 910,02 ha. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ disponuje
dostatočnou výmerou pôdy na aplikáciu vyprodukovanej hnojovice pri dodržaní platnej
legislatívy.
Aplikovanie ročnej produkcie hospodárskych hnojív na disponibilné pozemky umožňuje
rešpektovať aj hygienické požiadavky na ochranu ovzdušia v ochranných pásmach obytných
zón. V týchto ochranných pásmach sú aplikované hospodárske hnojivá ihneď zapracované do
pôdy aplikátorom alebo sú aplikované minerálne hnojivá.
Používanie hnojív a hospodárskych hnojív
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Používané hospodárske hnojivá musia byť certifikované hnojivá, vzájomne uznané hnojivá
alebo hnojivá označené ako „Hnojivo ES“. Do hospodárskych hnojív sa nesmú vnášať rizikové
prvky a rizikové látky, ktoré by mohli narušiť vývoj pestovaných rastlín, ohroziť potravový
reťazec alebo znečistiť pôdu. Hospodárske hnojivá nesmú byť použité na poľnohospodárskej
pôde, ak:
a) ich použitie zakazuje alebo obmedzuje osobitný predpis;
b) pôda je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu alebo zamrznutá; to sa nevzťahuje na hnojenie
vedľajšími produktmi a hlavnými produktmi, ktoré vznikli pri pestovaní rastlín a pri
celoročnom pastevnom spôsobe chovu zvierat;
c) spôsob použitia kvapalných hospodárskych hnojív ohrozuje životné prostredie okolia
hnojeného pozemku najmä v okolí povrchových vôd;
d) nie je zabezpečená ich rovnomerná aplikácia na pozemku;
e) poškodzujú agrochemické parametre poľnohospodárskych pozemkov.
Z výpočtov uvedených v Pláne hnojenia (Príloha č. 1) vyplýva, že produkované hospodárske
hnojivá bude potrebné používať kombinovane s minerálnymi hnojivami. Bude možné používať
len také hnojivá, ktoré na základe overenia ich účinnosti, kvality a zdravotnej neškodnosti
a bezpečnosti boli zapísané do registra hnojív, ako aj hospodárske hnojivá.
Hnojivá a hospodárske hnojivá je potrebné používať v množstve a spôsobom, ktoré
zabezpečujú potrebnú výživu rastlín a trvale udržateľnú pôdnu úrodnosť. Pri používaní hnojív
a hospodárskych hnojív na poľnohospodárskej pôde nesmie dôjsť k ich priamemu prieniku
alebo splaveniu do povrchových vôd alebo na vedľajšie pozemky.
Pri určovaní dávky hnojív sa bude vychádzať z:
- potrieb plodiny na dosiahnutie predpokladanej úrody a kvality produkcie;
- množstva prístupných živín v pôde a z podmienok klímy, pôdneho druhu a typu;
- pôdnej reakcie pH, pomeru vápnika, horčíka a draslíka a z pomeru pôdnej organickej
hmoty humusu;
- pestovateľských podmienok ovplyvňujúcich prístupnosť živín – predplodina, spracovanie
pôdy, závlaha a pod..
V rámci Plánu hnojenia sú presne stanovené plochy, kde sa nikdy nesmú aplikovať hnojivá.
Hnojivá sa nesmú používať v pásme so šírkou najmenej 10 m od povrchových vodných
zdrojov (toky, kanály, nádrže, rybníky, štrkoviská a pod.) a najmenej 50 m od podzemných
vodných zdrojov, na svahoch nad 12°, na trvale zamokrené plochy a do 12 mesiacov po
odvodnení pôdy, na pôdy silne drenované, na územiach hygienickej ochrany. Taktiež sa nesmie
používať hnojivá v pásme so šírkou najmenej 10 m na plochách v nízkom stupni obmedzenia a
strednom stupni obmedzenia a 20 m na plochách vo vysokom stupni obmedzenia. Hnojivá sa
nesmú používať ani vtedy, keď pôdne vlastnosti nedovolia absorpciu hnojív napr. zhutnenie
pôdy nad objemovú hmotnosť 1,8 g/ cm3.
Pre aplikáciu hnojovice do pôdy hnojovica musí mať min. 9,3% sušiny a najmenej ako 7%
mineralizovaných organických látok a 0,5% dusíka. Aplikácia sa vykonáva povrchovou
a podpovrchovou aplikáciou rozvozom. Podpovrchová aplikácia hnojovice redukuje zápach
a straty dusíka vyprchávaním amoniaku. Pri injektáži hnojovice na plochy s rastlinným
pokryvom je potrebné sa vyhnúť jej zapraveniu do podornice nižšie ako je koreňový systém
rastlín.
Minerálne dusíkaté hnojivá môžu obsahovať amoniakálny dusík, dusičnanový dusík alebo
dusík amidický alebo ich zmes. Vzniká reálne nebezpečenstvo, že rastlinami nevyužitý dusík
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z minerálnych hnojív sa môže dostávať do vodných zdrojov horizontálnym transportom do
povrchových vôd alebo priesakom do podzemných vôd. Znečisťujúco pôsobia najmä
dusičnany.
Pri hnojení dusíkom sa nehnojí pôda ale rastlina, preto je možné aplikovať dusíkaté hnojivá len
k pestovaným rastlinám a v takých dávkach, ktoré zodpovedajú potenciálu rastlín využiť ho na
tvorbu úrody. Hnojenie dusíkom do zásoby sa zakazuje.
Pri používaní hnojovice alebo močovky na povrchu ornej pôdy sa musí zabrániť úniku
amoniaku jej priamou aplikáciou alebo následným zapracovaním do pôdy, najneskôr do 24
hodín po aplikácii. Používanie hnojív na poľnohospodárskych pozemkoch je zakázané v presne
definovaných obdobiach, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 2: Zakázané obdobia pre používanie hnojív na poľnohospodárskych pozemkoch.
C
od 5 októbra do 15. februára
Zakázané obdobia pre kvapalné Orná pôda A, B od 20. októbra do 15. februára
hospodárske hnojivá a akékoľvek
od 1. novembra do 15. februára
hnojivá z chovu hydiny a drobných
C
priemyselné hnojivá
zvierat, kvapalné hnojivé látky
Trvalé
od 5. októbra do 15. februára
s organicky viazaným dusíkom
trávnaté
od 15. novembra do 15. februára
a priemyselné hnojivá s obsahom
porasty
A,
B
priemyselné hnojivá
dusíka
od 20. októbra do 15. februára
Pre tuhé hospodárske hnojivá a tuhé
C
od 15. novembra do 15. februára
hnojivé látky s organicky viazaným
OP/TTP
A, B od 30. novembra do 15. februára
dusíkom
Poznámka: Využiteľnou poľnohospodárskou pôdou v zraniteľných oblastiach pôda zaradená v registri
produkčných blokov Identifikačného systému poľnohospodárskych parciel do troch skupín s rôznym
stupňom obmedzenia používania dusíkatých hnojivých látok a spôsobom hospodárenia; ide o nízky
stupeň (A), stredný stupeň (B) alebo vysoký stupeň (C).

Používanie hnojív na poľnohospodárskych pozemkoch je zakázané do nasledovných pôd:
a) svahovitých so sklonom viac ako 12°, ak je nebezpečenstvo ich splavenia do povrchových
vôd;
b) zamokrených alebo prevlhčených na svahu;
c) odvodnených do dvoch mesiacov od odvodnenia pri tuhých formách hnojív a do dvoch
rokov od odvodnenia poľnohospodárskych pozemkov pri kvapalných formách hnojív;
d) susediacich s vodárenskými zdrojmi povrchových vôd a vodárenskými zdrojmi
podzemných vôd.
Preprava hnojovice z miest uskladnenia na aplikované pozemky musí byť zabezpečená tak aby
sa zamedzilo znečisteniu životného prostredia. Prepravné stroje musia byť očistené
a dodržiavať zásadu najkratšej dopravy na miesto hnojenia. Intravilány obcí je potrebné, pokiaľ
je to možné, vylúčiť z prepravy.
Navrhovateľ vedie evidenciu o hnojení pozemku, jeho vlastnostiach, striedaní plodín a
agrotechnike v priebehu desiatich rokov na poľnohospodárskych pozemkoch podľa vzoru
uvedeného v prílohe č. 8 vyhlášky MP SR č. 338/2005 Z.z..
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II.10. Varianty navrhovanej činnosti
V rámci vydaného rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti pre ďalšie, podrobnejšie
hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti bolo určené zhodnotenie nulového variantu (stav,
ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a variantu 1 uvedeného v zámere.
Navrhovaná činnosť je okrem nulového variantu predkladaná v jednom variantnom riešení.
Nulový variant
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. V
prípade nerealizovania navrhovanej činnosti bude existujúci areál hospodárskeho dvora
Štagnovica aj naďalej využívaný na poľnohospodársko-výrobnú činnosť. V súčasnosti je
v areáli prevádzkovaná spoločnosťou Balseed, spol. s r.o., Kameničná, farma s chovom
ošípaných na podstielke. V areáli sú vybudované inžinierske siete a areál je napojený na
verejné komunikácie. Farma je dopravne prístupná priamo z cesty II/573 (Komárno–Kolárovo–
Šaľa). Zásobovanie vodou je zabezpečené z vŕtanej studne (parcela KN-C č. 268605/2). Na
chov ošípaných sa v súčasnosti využívajú objekty: matečník, výkrmňa, predvýkrm a hnojisko.
Celková výmera areálu predstavuje 53 239 m2.
Variant 1
Navrhovaná činnosť vo variante 1 spočíva vo vybudovaní nových chovných maštalí v počte 14,
s max. kapacitou 16 128 ošípaných. V rámci navrhovanej činnosti budú vybudované aj
technologicky súvisiace stavby ako trafostanica, nádrže na hnojovicu, inžinierske siete a pod..
V súvislosti s existujúcou farmou na chov ošípaných bude navrhovaná prevádzka riešená
dispozične odlišne, preto existujúce objekty v rámci areálu hospodárskeho dvora budú
odstránené. Pôjde o uzatvorený chov v kotercoch, na celoroštovej podlahe, bez podstielky.
Farma bude organizovaná na pôde, t.j. krmivo bude zabezpečené z vlastnej pôdnej základne
navrhovateľa. Prevádzka bude napojená na existujúce špecializované farmy patriace do
portfólia navrhovateľa, odkiaľ bude zabezpečený prísun zvierat pre chov.
Areál hospodárskeho dvora Štagnovica nebude priestorovo rozšírený a súčasná výmera, t.j.
53 239 m2, ostane zachovaná. Z hľadiska priestorového riešenia bude zastavaná plocha farmy
predstavovať 24 156,66 m2, z čoho budú jednotlivé objekty zaberať 20 700 m2 a zastavaná
plocha spevnených plôch bude 3 456,35 m2.

II.11. Celkové náklady
cca 5,5 mil. €

II.12. Dotknutá obec
Obec Kolárovo
Obec Kameničná
Obec Čalovec
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II.13. Dotknutý samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj

II.14. Dotknuté orgány
Nitriansky samosprávny kraj.
Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Okresný úrad Komárno, príslušné odbory.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Komárno.
Mesto Komárno, Mestský úrad Komárno.

II.15. Povoľujúci orgán
Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly – stále
pracovisko Nitra

II.16. Rezortný orgán
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava

II.17. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov
Vydanie integrovaného povolenia v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

II.18. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne
hranice
Navrhovaná činnosť bude lokalizovaná v okrese Komárno, v k.ú. Kolárovo. Vzdialenosť
predmetnej lokality je približne 12 km od štátnych hraníc s Maďarskom.
Vzhľadom na charakter, umiestnenie, rozsah a technologické riešenie navrhovanej činnosti sa
nepredpokladajú žiadne vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.
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ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE
ZDRAVIA

I. Požiadavky na vstupy
I.1. Pôda
Nulový variant
Nulový variant predstavuje prevádzka existujúcej farmy na chov ošípaných so súčasným
chovom 1 560 ks. Areál farmy je súčasťou hospodárskeho dvora Štagnovica, kde sa
v súčasnosti nachádzajú existujúce objekty poľnohospodárskeho charakteru. Konkrétne ide o
matečník, výkrmňu, predvýkrm a certifikované hnojisko. Parcely v rámci areálu farmy sú
v Katastri nehnuteľnosti vedené ako „zastavaná plocha a nádvorie“ a ich celková výmera
predstavuje 53 239 m2.
Variant 1
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v katastrálnom
území Kolárovo. Ide o areál hospodárskeho dvora Štagnovica.
Na predmetných parcelách sa v súčasnosti nachádzajú existujúce objekty poľnohospodárskeho
charakteru, ktoré budú vzhľadom na plánované architektonické riešenie novej farmy
odstránené. Nové objekty pre chovné ošípané budú realizované ako novostavby v celkovom
počte 14 objektov chovných maštalí.
Predmetné parcely sú v Katastri nehnuteľnosti vedené ako „zastavaná plocha a nádvorie“.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v rámci existujúceho areálu hospodárskeho dvora
Štagnovica, s celkovou výmerou 53 239 m2. Zastavaná plocha farmy po realizácií investičného
zámeru bude predstavovať 24 156,66 m2, z čoho zastavaná plocha objektov predstavuje
20 700,32 m2 a zastavaná plocha spevnených plôch bude zaberať 3 456,35 m2.
Navrhovaná činnosť nemá nároky na rozšírenie existujúceho areálu hospodárskeho dvora, t.j.
plocha existujúceho areálu bude zachovaná. V záujme funkčnosti, princípu chovu a
s prihliadnutím na biologickú bezpečnosť bude plánovaná prevádzka riešená s inou dispozíciou
ako súčasná farma.
Pre navrhovanú činnosť nie je potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej ani lesnej
pôdy. Navrhovaná prevádzka nebude zasahovať do poľnohospodárskej ani lesnej pôdy.
Prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k novému záberu poľnohospodárskej pôdy a ani
k novému záberu lesných pozemkov.

I.2. Voda
Nulový variant
Zásobovanie areálu hospodárskeho dvora Štagnovica vodou je realizované napojením na
existujúci vŕtaný zdroj vody, ktorý je situovaný na parcele KN-C č. 28605/2 (mimo oploteného
areálu hospodárskeho dvora, v jeho tesnej blízkosti). V súčasnosti je pre existujúcu farmu zo
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studne povolený odber 2 l/sek. a 3 000 m3/mesiac, ktorý postačuje pre súčasné kapacitné
riešenie farmy. Ročná spotreba vody v existujúcom areáli farmy je 36 000 m3.
Variant 1
Vodoinštalácia nových objektov sa plánuje napojiť na existujúcu vŕtanú studňu farmy na
parcele KN-C č. 28605/2.
Počas výstavby sa nepočíta s akýmkoľvek výraznejším nárastom spotreby vody. Do stavebných
surovín sa voda nebude pridávať na stavenisku, rovnako nie sú v objekte farmy plánované
trvalé sociálne priestory pre zamestnancov dodávateľov realizujúcich stavbu.
V rámci prevádzky navrhovanej činnosti sa voda z areálového vodovodu bude využívať pre
chov, na technologické účely, ako požiarna voda a súčasne ako pitná voda pre zamestnancov
farmy. Pri chove sa bude voda využívať na napájanie zvierat, na čistenie maštalí a spojovacích
chodieb a hygienu zamestnancov farmy v sociálnej budove. Celková ročná spotreba vody sa
predpokladá v množstve 53 243 m3/rok. Zamestnancom bude v rámci pitného režimu
zamestnávateľom poskytovaná aj balená pitná voda.
Tabuľka č. 3: Predpokladaná spotreba vody pre prevádzku navrhovanej činnosti.
Množstvo vody Celkové množstvo vody
Kategória
Počet
(l/deň)
(m3/rok)
Výkrmové ošípané
16 128
9
52 980
Zamestnanci (sociálna budova)
6
120
263
Spolu
53 243
Nakoľko aktuálne platné povolenie na odber vôd je v množstve 36 000 m3/rok a pre prevádzku
zrekonštruovanej farmy je potrebný ročný odber podzemných vôd 53 243 m3, v nasledujúcich
krokoch povoľovacieho procesu bude riešené povolenie, zvýšený odber vody a technické
riešenie čerpania podzemných vôd.
Za účelom posúdenia výdatnosti existujúcej studne, t.j. vodného zdroja HgB-2 na
hospodárskom dvore Štagnovica, bolo vypracované odborné posúdenie – viď. Príloha č. 12
(GEO – Komárno s.r.o., RNDr. Varjú Zoltán, máj 2020). Odborné posúdenie vyhodnotilo, že v
súčasnosti povolený odber 2,0 l/s bude pre navrhovanú činnosť kapacitne postačujúci.
Povolený odber 2,0 l/s predstavuje dodávku vody v množstve približne 63 072 m3/rok.
Výdatnosť vodného zdroja bola pre účely prevádzky navrhovanej činnosti, t.j pre účely
zásobovania zrekonštruovanej farmy vodou v požadovanom množstve 53 243 m3/rok,
posúdená ako vyhovujúca a dostatočná.

I.3. Suroviny
Nulový variant
Aktuálna spotreba krmív na existujúcej farme, s aktuálnym počtom 1 560 ks ošípaných,
predstavuje 890 t/rok.
Podrobnejšie informácie ďalších surovinových zdrojoch na existujúcej farme nie sú
k dispozícií.
Variant 1
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Surovinové zdroje počas výstavby navrhovanej prevádzky budú riešené v samostatnej stavebnej
dokumentácií. V súčasnom štádiu projektovej dokumentácie nie je možné uviesť konkrétne
surovinové zdroje a ich množstvá. Ako surovinové zdroje možno chápať stavebný materiál pre
výstavbu nových objektov farmy a potrebné technologicko-strojné vybavenie.
Hlavným vstupom pre navrhovanú prevádzku budú chovné ošípané vo výkrme, ktoré sa budú
privážať na farmu vo veku 12 týždňov z farmy odstavčiat Vrbina. Na farme budú ošípané
chované priemerne 13 týždňov (cyklus môže byť od 13 do 15 týždňov). Maximálna kapacita
prevádzky bude 16 128 ks ošípaných. Nároky na dovoz ošípaných sa predpokladajú v
množstve 64 000 ks ročne.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá potreba nasledovných surovinových
zdrojov:
➢ Krmivá
Surovinové zabezpečenie novej farmy súvisí s bilanciou chovu, ktorá predstavuje max.
kapacitu chovu 16 128 ks ošípaných. Očakávaná ročná spotreba krmiva predstavuje 6 048 t.
➢ Dezinfekčné prostriedky
Po vyskladnení ošípaných bude zabezpečené vyčistenie a umytie ustajňovacích priestorov
vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami a následná dezinfekcia a príprava priestorov na nový
cyklus. Na širokospektrálnu dezinfekciu sa budú používať na to určené chemické prípravky
a to konkrétne Pareclean 15 a Chlórnan sodný. Karty bezpečnostných údajov, v ktorých sú
uvedené vlastnosti a zloženie chemických látok, budú k dispozícii priamo v prevádzke. Pri
výbere dezinfekčných prostriedkov sa bude prihliadať na účinné látky, chov a vybavenie,
v nadväznosti na odporúčania spolupracujúcich veterinárov, konzultantov a štátnych
veterinárov.
➢ Veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
Chov ošípaných bude prebiehať pod dohľadom dvoch veterinárnych lekárov, ktorí budú
zabezpečovať aj predpis a dávkovanie potrebných liečiv. Zdravotný stav ošípaných bude
monitorovaný a zaznamenávané budú všetky výskyty chorôb a tiež úhyn, podávanie liekov a
aditív. Používanie liečiv bude striktne kontrolované a obmedzené len na nevyhnuté prípady.
Prevádzka farmy nebude disponovať skladom veterinárnych prípravkov, ale tieto budú podľa
potreby zabezpečovať a dovážať veterinárni lekári.
V súčasnom štádiu projektovej dokumentácie nie sú k dispozícií konkrétne surovinové zdroje a
ich množstvá.

I.4. Energetické zdroje
Nulový variant
Existujúca farma je napojená a zásobovaná elektrickou energiou z verejnej siete. Súčasná
spotreba elektrickej energie na farme je 172,5 MWh/rok.
Variant 1
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Elektrická energia potrebná počas výstavby bude zabezpečená priamo z existujúcej farmy.
Výstavba stavebných objektov si nevyžiada výrazný nárast spotreby elektrickej energie. Presnú
spotrebu elektrickej energie počas výstavby nie je možné v súčasnosti predikovať.
Podstatným zdrojom energie počas výstavby budú pohonné hmoty, t.j. nafta do stavebných
mechanizmov zabezpečujúcich stavebné práce a do dopravných prostriedkov zabezpečujúcich
dovoz surovín a materiálu na stavenisko. Pohonné hmoty si budú zabezpečovať dodávatelia
stavebných a prepravných služieb vo vlastnej réžií.
V rámci prevádzky navrhovanej činnosti budú existujúce areálové rozvody elektrickej energie
rekonštruované (SO–06 Trafostanica, SO–24 Areálový rozvod NN a SO–25 Elektrická
prípojka).
Dodávku elektrickej energie budú zaisťovať spoločnosť ZSD cez Trafostanicu 400 kVA, ktorá
má dostatočnú kapacitu zásobovať farmu po jej rekonštrukcii.
Zdrojom elektrickej energie pre jednotlivé objekty novej farmy bude existujúca
transformátorová stanica umiestnená v areáli hospodárskeho dvora. Z rozvádzača trafostanice
bude napájaný podzemnými káblami hlavný rozvádzač, kde je navrhnutý ručný prepínač sieťmotorgenerátor. Motorgenerátor bude situovaný vedľa trafostanice a bude zapojený taktiež do
rozvádzača. Z hlavného rozvádzača budú napojené jednotlivé objekty novej farmy.
Predpokladaný inštalovaný výkon bude 500 kW.
Predpokladaná spotreba elektrickej energie v navrhovanej farme po jej rekonštrukcii sa
odhaduje na cca 850 MWh/rok.
Základné technické údaje pre areálový rozvod NN sú nasledovné:
Inštalovaný príkon:
Pinšt. = 500,7 kW
Výpočtové zaťaženie:
Pp
= 401 kW
Výpočtový prúd:
Ip
= 579 A
Zdrojom pre ÚK a TUV pre Sociálnu časť bude tepelné čerpadlo. Ako náhradný zdroj
elektrickej energie bude inštalovaný nový dieselagregát o výkone 400 kVA. Vzhľadom na
skutočnosť, že ide o záložný zdroj, jeho prevádzka sa odhaduje na max. 10 dní v roku, resp. na
čas výpadku dodávky elektrickej energie. Spotreba nafty počas prevádzky dieselagregátu sa
očakáva v množstve max. 5 000 l za rok.

I.5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Nulový variant
Areál hospodárskeho dvora Štagnovica je priamo napojený na základný komunikačný systém
cez významný cez cestný ťah II/573 (Komárno-Kolárovo-Šaľa) v danom území, ktorý
prechádza územím mesta Kolárovo.
Súčasný stav existujúcej farmy si vyžaduje nasledovné dopravné zabezpečenie:
- 1x týždenne odvoz kadáverov (kafilérny voz);
- 1x za 2 týždne odvoz ošípaných vo výkrme;
- 3x denne osobné automobily na dopravu zamestnancov spoločnosti a manažmentu;
- 4x týždenne dovoz kŕmnej zmesi nákladným automobilom (7-8t);
- vývoz podstielky na okolité polia (podľa potreby), zákaz vývozu v november – február.
Súčasné dopravné zaťaženie produkované existujúcou farmou ošípaných predstavuje 6
osobných vozidiel a 5 nákladných vozidiel/24 hod./profil.
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Variant 1
Počas navrhovanej prevádzky si vybudovanie farmy nevyžiada zvláštne nároky na
infraštruktúru. Navrhovaná farma bude aj po rekonštrukcii prístupná priamo z komunikácie
II/573 (Komárno–Kolárovo–Šaľa). Prístup k jednotlivým objektom farmy bude zabezpečený
účelovou prístupovou komunikáciou a následne vnútroareálovou obslužnou komunikáciou.
Príjazdová cesta na farmu a k nádržiam bude slúžiť výlučne pre potreby prepravy hnojovice a
budú ju využívať výhradne cisterny spoločnosti DSA.
Pre posúdenie navrhovanej činnosti na dopravu bola odborne spôsobilou osobou vypracovaná
štúdia „Kapacitné posúdenie dopravného napojenia stavby a zvozová štúdia pre stavbu
Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“, ktorá bola zameraná na posúdenie
existujúcej priesečnej križovatky na ceste II/573 v ckm 52,74 v k.ú. Kolárovo, ako aj posúdenie
širšieho komunikačného systému ovplyvneného investičným zámerom rekonštrukcie farmy
ošípaných. Sumár výsledkov tejto štúdie uvádzame v nasledujúcom texte. Predmetná štúdia
tvorí samostatnú prílohu (Príloha č. 2) k predkladanej správe o hodnotení.
Výstavba plánovaných kapacít si nevyžiada výrazne zvýšené nároky na infraštruktúru. Doprava
materiálu, surovín a techniky sa bude realizovať po miestnych komunikáciách a následne
príjazdovou cestou na farmu. Frekvencia a objem dopravy nepôsobia výraznejšie zaťaženie
dopravy alebo preťaženie akéhokoľvek územia. Dopravné prostriedky a mechanizácia počas
výstavby bude prestavovať:
- denne 3 nákladné autá, 1 žeriav, 1 bager, 4 domiešavače – po dobu 5 mesiacov;
- denne 6 osobných áut zamestnancov dodávateľských spoločností – po dobu 7 mesiacov.
Celkové očakávané nároky na dopravu v rámci navrhovanej prevádzky farmy predstavuje:
- dovoz ošípaných na chov,
- odvoz ošípaných na bitúnky,
- dovoz suchého krmiva,
- dovoz likvidných zložiek krmiva,
- odvoz kadáverov,
- odvoz komunálneho odpadu,
- odvoz odpadových vôd zo žúmp,
- dovoz nafty,
- doprava veterinára vrátane dovozu liekov a odvozu odpadu z liekov,
- doprava zamestnancov farmy,
- doprava manažmentu spoločnosti,
- doprava personálu zabezpečujúceho opravy a údržbu,
- iná doprava (napr. kontroly, inšpekcie, ...),
- odvoz hnojovice zo zásobníkov.
Dovoz ošípaných na chov
Ošípané s priemernou hmotnosťou 30 kg sa na farmu budú dovážať z farmy odstavčiat Vrbina.
Vzdialenosť z Vrbiny do Kolárova je 32 km. Dopravu si zabezpečí navrhovateľ vo vlastnej
réžii ťahačom a špeciálnym návesom určeným na prepravu ošípaných. Hmotnosť nákladu bude
cca 20 ton. Tento druh dopravy sa bude realizovať v intervaloch a to 2x týždenne po 3
kamióny, každý týždeň.
Odvoz ošípaných na bitúnky
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Jatočné ošípané s priemernou hmotnosťou 105 kg budú z farmy odvážané priamo na bitúnky.
Dĺžka trasy na bitúnok závisí od sídla prevádzky bitúnka. Dopravu na bitúnky sa zabezpečí
špeciálnym návesom určeným na prepravu ošípaných. Hmotnosť nákladu bude cca 24 ton.
Doprava na bitúnky sa bude realizovať v intervaloch 20x týždenne.
Dovoz suchého krmiva
Suché krmivo sa bude dovážať z výrobne kŕmnych zmesí vo Veľkom Mederi, časti VKZ
Bábolna. Dĺžka trasy VKZ Veľký Meder-Kolárovo je 25 km. Suché krmivo bude prepravované
v uzatvorených návesoch. Doprava suchého krmiva sa bude realizovať 1x denne.
Dovoz likvidných zložiek krmiva
Likvidné zložky krmiva predstavujú spravidla vedľajšie produkty potravinárskej výroby
(pivovar a mliekareň). Ich dovoz bude priamo z výrobných prevádzok jedno auto denne. Spolu
sa budú dovážať 2 kamióny krmiva denne.
Odvoz kadáverov
Odvoz kadáverov bude realizovať zmluvný partner s oprávnením na nakladanie a prepravu
takéhoto druhu odpadu. Odvoz kadáverov do kafilérie v Žiline sa plánuje na 3 kamióny
týždenne a v lete 5 kamiónov týždenne. V priemere odvezie súprava z farmy 0,5 ton
kadáverov.
Odvoz komunálneho odpadu
Odpad sa bude uskladňovať v kontajneroch na to určených podľa druhu odpadu. Odvoz
kontajnerov zabezpečuje zmluvný partner. Frekvencia odvozu bude 2 krát za mesiac.
Odvoz odpadových vôd zo žúmp
Odpadové vody zo žúmp bude odvážať na ČOV cisterna ťahaná traktorom. Odpadové vody zo
žúmp bude likvidovať zmluvný partner, ČOV v Okoči. Odvoz odpadovej vody zo žúmp sa
bude v priemere realizovať raz za mesiac, max. raz za deň.
Odvoz odpadovej vody zo zhromaždišťa kadáverov
Odvoz odpadovej vody bude realizovať zmluvný partner s oprávnením na nakladanie a
prepravu takéhoto druhu odpadu.
Dovoz nafty
Nafta (PHM) sa bude dovážať z centrálneho skladu navrhovateľa s certifikovaným dopravným
prostriedkom na dopravu PHM (ADR). Dovoz nafty sa bude realizovať len príležitostne,
prakticky cca 1 – 2x za rok.
Doprava veterinára vrátane dovozu liekov a odvozu odpadu z liekov
Veterinár bude poskytovať veterinárnu službu každý pracovný deň. Dopravu si zabezpečí
vlastným osobným automobilom.
Doprava zamestnancov farmy
Zamestnanci farmy budú do práce cestovať 7 dní v týždni a dopravovať sa budú vlastnými
automobilmi.
Doprava manažmentu spoločnosti
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Manažment bude navštevovať farmu 5x mesačne. Doprava bude zabezpečená osobnými
autami.
Doprava personálu zabezpečujúceho opravy a údržbu
Personál zabezpečujúci opravu a údržbu bude prichádzať na farmu podľa potrieb, vlastnou
dopravou automobilmi.
Odvoz hnojovice zo zásobníkov
Na vývoz a aplikáciu hnojovice bude využitá nasledovná technika:
- traktor John Deere, ktorý ťahá špeciálny náves SAMSON – cisterna s aplikátorom;
- náves SAMSON – uzatvorená cisterna s objemom 25 m3 s aplikátorom na aplikáciu
hnojovice priamo na pôdu, prípadne injektáž do pôdy;
- dva ťahače MAN s uzatvorenou cisternou s objemom 30 m3.
Hnojovica sa na vyhradenej prečerpávacej ploche čerpadlami prečerpá do cisterien s objemom
30 m3. Cisterny budú uzatvorené, aby z nich neunikal zápach. Naplnenie cisterny zabezpečia
výkonné čerpadlá za 5 minút a v objekte farmy sa bude cisterna zdržiavať počas tohto procesu
max. 10 minút.
Hnojovica sa prepraví cisternou na určené pole, kde sa hnojovica z cisterien prečerpá do návesu
SAMSON. Náves SAMSON je špeciálny náves určený na aplikáciu hnojovice injektovaním do
pôdy.
Aplikácia hnojovice sa bude realizovať tak, aby sa minimalizovala doprava po verejných
komunikáciách. Hnojovica sa bude prednostne aplikovať na polia, ktoré užíva navrhovateľ
(vlastná, prenajatá pôda) alebo bude na základe zmluvy o dodávke poskytnutá iným subjektom.
Prevoz hnojovice sa bude vyhýbať obciam a obývaným územiam nielen z dôvodu vyhýbania sa
zastavaným územiam ale aj z dôvodu skracovania trás na miesto určenia a vyhýbaniu sa
frekventovanej doprave. Pri prevoze hnojovice smerom na juh je plánovaná trasa cez obec
Kameničná–Balvany na cestu III/1460 smerom na Zlatnú. Prejazdu mestom Kolárovo a obcou
Kameničná sa budú prevozy vyhýbať v najvyššej možnej miere.
Počas sezóny (marec–október) bude trvať jeden cyklus kamióna cca 1 hodinu a 15 minút. Po 4
hodinách je pauza na 45 min. V prípade dobrého počasia sa za týždeň vyvezie všetka hnojovica
v objeme 14 970 ton. Plánovaná trasa je cez Kameničnú – Balvany po poľnej ceste, okrajom
Čalovca a Zlatnej na Ostrove na cestu I/63 a následne na Okánikovo. Doba nakládky je cca 510 min. Doba prekládky na poli je cca 10 min.
Rozvoz a aplikácia hnojovice sa bude realizovať podľa vypracovaného Plánu hnojenia. Pri
rozvoze a aplikácii hnojovice bude navrhovateľ spolupracovať s príslušnou obcou. V rámci
spolupráce sa s obcou dohodnú osobitné pravidlá, ktoré sa týkajú časového harmonogramu
aplikácie hnojovice.
Tabuľka č. 4 uvádza predpokladané nároky na počet jázd v rámci jedného mesiaca v rámci
prevádzky navrhovanej činnosti. Celkovo sa plánuje dopravné zaťaženie od plánovanej
prevádzky v množstve 14 osobných vozidiel a 208 nákladných vozidiel/24 hod./profil.
Tabuľka č. 4: Predpokladané nároky na počet jázd počas jedného mesiaca.
Jázd za deň
Jázd za mesiac
Účel dopravy
Vozidlo
(max.)
(max.)
Krmivo
nákladné
1
21
Doplnky do krmiva
nákladné
1
21
Odstavčatá
nákladné
3
24
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nákladné
nákladné
nákladné
nákladné
osobné
osobné
osobné
osobné
nákladné
nákladné

5
1
1
90
1
1
4
1
1
1
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80
2
21
630
2
21
84
5
1
2

Dopravná prognóza
Za účelom analýzy dopravného zaťaženia v dotknutom území bol realizovaný dopravný
prieskum na križovatke na ceste II/573 v ckm 52,74 (K), ktorý sa konal dňa 24. 10. 2019,
v čase od 6:00 do 18:00 hod.
Ranná špička bola zistená v čase medzi 6:45 – 7:45, pričom v tomto období prešlo križovatkou
372 vozidiel/hod.. Poobedná špičková hodina bola zistená v čase medzi 15:00 – 16:00, pričom
v tomto období prešlo križovatkou 365 vozidiel/hod.
Predmetná križovatka bola z kapacitného hľadiska posúdená do výhľadového roku 2043.
Predpokladané zaťaženie dopravou, vrátane prevádzky navrhovanej činnosti, je uvedené
v tabuľke č. 5 a č. 6.
Tabuľka č. 5: Predpokladané dopravné zaťaženie križovatky na ceste II/573 (ckm 52,74) pri
prevádzke navrhovanej činnosti v roku 2043 – ranná špička.
Intenzita (voz./hod.)
Dopravný
Osobné vozidlá
Nákladné vozidlá
Nákladné vozidlá
Motocykle Bicykle
prúd
+ dodávky
1,5 jv
2,5 vj
1
1
0
0
0
0
2
235
28
18
3
0
3
0+2
0
0+3
0
0
4
1
0
0+3
0
1
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0+3
0
0
7
1+2
0
0+3
0
0
8
175
9
15
0
3
9
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
Pozn.: červené čísla = predpokladané zaťaženie z areálu farmy po realizácii navrhovanej činnosti.

Tabuľka č. 6: Predpokladané dopravné zaťaženie križovatky na ceste II/573 (ckm 52,74) pri
prevádzke navrhovanej činnosti v roku 2043 – poobedná špička.
Dopravný
prúd

Osobné vozidlá
+ dodávky

Intenzita (voz./hod.)
Nákladné vozidlá
Nákladné vozidlá
1,5 jv
2,5 vj

Motocykle

Bicykle
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1
0
0
0
0
2
212
16
8
4
3
1
0
0+1
0
4
1
0
0+1
0
5
0
0
0
0
6
0
0
0+1
0
7
0
0
0+1
0
8
191
24
18
5
9
0
0
0
0
10
0
0
0
0
11
0
0
0
0
12
0
0
0
0
Pozn.: modré čísla = predpokladané zaťaženie z areálu farmy po realizácii navrhovanej činnosti.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pre bližšiu identifikáciu jednotlivých dopravných prúdov (viď. Tabuľka č. 5 a č. 6) uvádzame
schematický obrázok s ich označeným.

Obrázok č. 2: Označenie jednotlivých dopravných prúdov križovatky na ceste II/573 v ckm
52,74 (K).
Dopravné zaťaženie územia
Navýšenie existujúceho dopravného zaťaženia v území je opísané na základe podkladov z
výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v Slovenskej republike v roku 2015 (Slovenská správa
ciest, 2015).
Tabuľka č. 7: Nulový stav – Existujúce dopravné zaťaženie na komunikácií II/573 (KomárnoKolárovo-Šaľa) v roku 2015.

Vysvetlivky:
T - súčet počtu všetkých druhov nákladných vozidiel a prívesov
O - súčet počtu osobných vozidiel
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M - súčet počtu motocyklov
S=T+O+M

Nárast dopravy navrhovanej činnosti bol v celom rozsahu aplikovaný na daný cestný úsek v
zmysle údajov Slovenskej správy ciest z roku 2015. Údaje v nasledujúcej tabuľke sú uvádzané
pre najnepriaznivejší variant v oblasti nákladnej, ako aj osobnej dopravy, ktorý bol popísaný v
predchádzajúcom texte. Nároky na dopravu vyjadrené ako počet prejazdov boli v rámci
uvažovaného napojenia areálu na dopravnú infraštruktúru a sledované úseky ciest rozdelené
rovnomerne medzi alternatívy dopravného prístupu.
Tabuľka č. 8: Očakávaný nárast dopravy po realizácií navrhovanej činnosti.

Vzhľadom na prezentované údaje je zrejmé, že navýšenie zaťaženia dopravou k existujúcej
dopravnej záťaži bude len málo významné a pri súčasnom stave dopravného zaťaženia
minimálne.
Na základe prezentovaných výsledkov odbornej štúdie môžeme konštatovať, že posudzovaná
priesečná križovatka na ceste II/573 v ckm 52,74 bude kapacitne vyhovovať celé posudzované
obdobie, tzn. vrátane dopravy od plánovanej investície a to minimálne do roku 2043.
Zvýšená intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej činnosti nespôsobí dopravné
problémy na okolitých komunikáciách cestnej siete.
Na základe údajov uvedených v predchádzajúcom texte (zdroj: Štúdia: Kapacitné posúdenie
dopravného napojenia stavby a zvozová štúdia pre stavbu Rekonštrukcia farmy ošípaných
v k.ú. Kolárovo) možno konštatovať, že posudzovanú činnosť z hľadiska prevádzkovej
kapacity, lokality, dostupnosti vstupných surovín a dopravných nárokov je navrhnutá vhodne.

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

II. Údaje o výstupoch
II.1. Ovzdušie
Nulový variant
Informácie o výstupoch do ovzdušia existujúcej prevádzky farmy nie sú k dispozícií.
Variant 1
V súlade s určeným rozsahom hodnotenia predkladanej správy o hodnotení bola odborne
spôsobilou osobou vypracovaná štúdia, v ktorej bolo vykonané emisno-technologické a imisnoprenosové posúdenie navrhovanej činnosti a to pre situáciu bez použitia nízkoemisných techník
a pre situáciu s použitím nízkoemisných techník. Imisno-prenosové posúdenie je súčasťou
predkladanej správy o hodnotení – Príloha č. 3 (Imisno-prenosové posúdenie stavby
„Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“, RNDr. Juraj Brozman, február 2020).
Zosumarizované výsledky odbornej štúdie sú zapracované v nasledujúcom texte.
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Areál farmy bude počas výstavby navrhovanej činnosti predstavovať stacionárny zdroj
znečisťovania ovzdušia. Stavebné mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom
prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v malej miere aj na
prístupových komunikáciách. Tieto vplyvy budú lokálne a dočasné a nepredpokladá sa
významné zhoršenie kvality ovzdušia. Intenzitu znečistenia bude možné eliminovať vhodnými
opatreniami.
V čase prevádzky bude prevádzka farmy na chov ošípaných predstavovať z hľadiska
projektovanej kapacity stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, kategorizovaný podľa
prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. nasledovne:
Technologické celky:
6.
Ostatný priemysel a zariadenia
6.12 Chov hospodárskych zvierat
a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg
6.12.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia s projektovaným počtom chovných miest:
> 2 000.
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V rámci navrhovanej prevádzky budú zdrojmi znečisťujúcich látok:
- chovné haly, t.j. objekty chovu ošípaných;
- nádrže na hnojovicu;
- manipulácia s hnojovicou a jej aplikácia do pôdy;
- zhromaždište kadáverov;
- dieselagregát o výkone 400 kVA (určený len pre núdzovú prevádzku);
- prístupová a obslužná komunikácia;
- parkovisko.
Odstupová vzdialenosť
Z hľadiska vplyvu emisií od posudzovanej činnosti na trvalo osídlené lokality a lokality kde má
verejnosť pravidelný prístup je pri nových zdrojoch potrebné prihliadať na odstupové
vzdialenosti, ktoré zaručia že nové zdroje nebudú mať obťažujúci vplyv. Ako podklad pre
výpočet informatívnej odstupovej vzdialenosti pri posudzovaní umiestnenia nových zdrojov
znečisťovania ovzdušia (majúcich charakter priemyselnej výroby) boli použité nemecké
smernice „Immissionsschutz in der Bauleitplanung (Abstandsliste) 2007“ a v „Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft“. Uvedená smernica uvádza aj nasledovné:
„Odstupová vzdialenosť je informatívnou pracovnou pomôckou pri posudzovaní umiestnenia
nových stavieb (technológií) z hľadiska ich všeobecného environmentálneho vplyvu na trvalo
obývané obytné objekty“.
Informatívna odstupová vzdialenosť pre umiestnenie nového zdroja znečisťovania ovzdušia
podľa uvedených metodík pre navrhovanú činnosť je pre „chov ošípaných (30–110 kg) v počte
16 128 ks“ približne 660 m.
Skutočná vzdialenosť navrhovaný objektov chovu a súvisiacich objektov v areáli
hospodárskeho dvora Štagnovica od okraja najbližších osídlených lokalít v posudzovanej
oblasti, okrem domov v severnej časti osady Lohot a bytových domov pri hranici areálu
hospodárskeho dvora Štagnovica, je výrazne väčšia (viď. Tabuľka č. 1), tzn. podľa uvedenej
metodiky dostatočná.
Vymedzenie znečisťujúcich látok
Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat vznikajú rozkladom organickej hmoty (krmív,
stielky, trusu) látky, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia. Hlavnou znečisťujúcou látkou je
amoniak, ďalej metán, sírovodík a oxid uhličitý.
Problémy pri chove ošípaných spôsobuje hlavne produkcia amoniaku. Sírovodík, metán a oxid
uhličitý sa pri dodržiavaní správnych zásad prevádzky pohybujú v nízkych koncentráciách, t.j.
neprekročia prípustné hodnoty.
Amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 je zaradený v prílohe č. 2 k vyhláške č.
410/2012 Z.z. do 3. podskupiny, 3. skupiny ZL – plynné anorganické látky. Je to zároveň
charakteristická látka obťažujúca zápachom pri chove hospodárskych zvierat. Amoniak má
ostrý, dráždivý, štipľavý zápach, ktorý varuje pred potenciálne nebezpečnou expozíciou.
Metán (CH4) je najvýznamnejší skleníkový plyn pri chove hospodárskych zvierat. Vzniká ako
priamy produkt látkovej výmeny (hlavne u prežúvavcov) a ako produkt odbúravania (rozkladu)
živočíšnych exkrementov, hnoja a hnojovice, ak sú uskladňované v anaeróbnych podmienkach.
Čistý metán je bezfarebný a nezapácha. Metán nie je podľa vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z.z.
zaradený ako znečisťujúca látka majúca vplyv na kvalitu komunálneho ovzdušia a teda nie sú
určené ani emisné a imisné limitné hodnoty. Z uvedeného dôvodu bolo v odbornej štúdií
odhadnuté len celkové vyprodukované množstvo metánu z navrhovaného chovu.
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Spôsoby vypúšťania odpadovej vzdušniny z chovných hál
Vzduchotechnika na vetranie a chladenie objektov chovných hál bude riešená automatickým
podtlakovým systémom, kde prívod vzduchu do maštale bude riešený cez vetracie klapky
rovnomerne rozmiestnené v stene objektov v počte 108 ks/objekt a odpadová vzdušnina bude
odsávaná cez podstropné vetracie komíny o priemere 800 mm v počte 7 ks/objekt vyústenými 1
m nad hrebeň strechy, t.j. vo výške 6,117 m nad terénom s ventilačnými jednotkami, každá s
maximálnym výkonom á 22 000 m3/hod. Celková maximálna výmena vzduchu inštalovanou
technológiu VZT bude 154 000 m3/hod na objekt. Automatický systém bude riadiť výkon
ventilátorov vo ventilačných komínoch podľa nárokov na mikroklímu pre jednotlivé kategórie
zvierat v maštaliach. Tri objekty otvorených uskladňovacích nádrží na hnojovicu s priemerom
27,85 m a výškou 10,87 m budú mať hnojovicu prekrytú vrstvou slamy, čím sa do určitej miery
zabráni úniku zapáchajúcich látok.
Doprava súvisiaca s navrhovanou činnosťou
Navrhovaná farma bude aj po rekonštrukcii priamo napojená na cestu II/573. Prístup k
navrhovaným objektom farmy bude zabezpečený účelovou prístupovou komunikáciou a
následne vnútroareálovou obslužnou komunikáciou. Príjazdová cesta na farmu a k nádržiam
bude slúžiť výlučne pre potreby prepravy hnojovice a budú ju využívať výhradne cisterny.
Dopravu, ktorá bude zdrojom možných fugitívnych emisií zapáchajúcich látok, predstavuje:
- dovoz ošípaných na chov,
- odvoz ošípaných na bitúnky,
- odvoz hnojovice zo zásobníkov.
Na základe výsledkov Dopravnej štúdie, ktorá bola vypracovaná pre účely posúdenia
navrhovanej činnosti a ktorá vo svojom závere uvádza, že „navýšenie zaťaženia dopravou k
existujúcej dopravnej záťaži bude len málo významné a pri súčasnom stave dopravného
zaťaženia minimálne“, fugitívne emisie z uvedenej dopravy súvisiacej s navrhovanou
činnosťou neboli predmetom imisno-prenosového posúdenia.
Opatrenia na obmedzovanie emisií z chovu ošípaných
Technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia chovu
hospodárskych zvierat sú uvedené v prílohe č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., kapitole F.
Ostatný priemysel a zariadenia, časť 9. Chovy hospodárskych zvierat. Porovnanie najlepších
dostupných techník pre intenzívny chov ošípaných je uvedené v dokumente „Vykonávacie
rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302“.
Pre navrhovanú činnosť výkrmu ošípaných sú v tabuľke č. 9 uvedené relevantné požiadavky a
všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zariadenie výkrmu ošípaných v areáli
hospodárskeho dvora Štagnovica a ich plnenie podľa vyššie uvedených legislatívnych
predpisov.
Tabuľka č. 9: Požiadavky na obmedzovanie emisií NH3 a ich plnenie v navrhovanej farme
ošípaných.
Požiadavky a podmienky prevádzkovania pre chovy
hospodárskych zvierat
Ak ide o veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, je potrebné
obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných
systémov a techník s cieľom dosiahnuť aspoň takéto zníženie
emisií amoniaku:

Navrhovaná činnosť
Splnené
(viď. popis v kap. A.II.8.)
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Proces
Zníženie emisií NH3
Ustajnenie
≥ 20 %
Skladovanie hnoja, hnojovice a trusu
≥ 40 %
Aplikácia do pôdy
≥ 30 %
Zníženie emisií sa posudzuje voči emisiám NH3 z daného procesu bez
použitia nízko emisných techník.

Pri výstavbe veľkých zdrojov je potrebné riešiť obmedzovanie
emisií NH3 komplexne, aby amoniak zachytený v jednom
Splnené
stupni nespôsobil zvýšenie emisií v ďalšom stupni
spracovávania hnoja.
Správna stratégia kŕmenia
Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni
Splnené
zvierat, čím sa dosiahne zníženie obsahu nadbytočného dusíka
v exkrementoch. Na zníženie nadbytočných dávok proteínov sa Použité bude tzv. „mokré“ kŕmenie.
odporúča využiť najmä tieto opatrenia:
Kŕmenie
vlastnými
kompletnými
- zloženie krmiva prispôsobiť požiadavkám stavu chovných zmesami s redukovaným obsahom
zvierat,
proteínov.
- primiešavanie biotechnologických prípravkov do krmiva.
áno
Ustajnenie zvierat
Opatrenia pre ošipárne s produkciou hnojovice sú najmä:
Splnené
- celoroštová alebo čiastočne roštová podlaha s vákuovým
Celoroštová podlaha s vákuovým
systémom (vypúšťanie hnojovice je realizované otvorením systémom a intervalovým vypúšťaním
ventilu alebo nadvihnutím zátky),
hnojovice.
- zmenšenie plochy exponovanej hnojovicou pod roštami,
napr. kanálikmi so zúženou plochou povrchu a
zošikmenými stenami,
Kanáliky so zúženou plochou povrchu.
- prekrytie alebo zmenšenie voľného povrchu hnojovice v
zberných kanáloch,
Vetracie komíny vyvedené cez hrebeň
- optimalizovanie podmienok vypúšťania vyfukovaného
strechy.
vzduchu,
- predradenie biofiltrov do výstupu ventilačného zariadenia.
neaplikované
Skladovanie hnojovice
Pri skladovaní hnojovice je potrebné zabezpečiť najmä:
Splnené
- dostatočnú kapacitu nádrže vzhľadom na vhodný čas Nádrže hnojovice s celkovým objemom
aplikácie,
na > 6 mesiacov.
- prekrytie povrchu nádrží napríklad: pevný kryt, plávajúce
Prekrytie povrchu hnojovice v nádrži
kryty z plastových fólií, plastových geometrických dlaždíc,
vrstvou slamy.
slamy alebo materiálom LECA,
- zamedziť manipulačné zásahy – miešanie hnojovice mimo
Spúšťanie miešadiel len pri
času pred vyprázdňovaním nádrží.
vyskladňovaní.
Aplikácia organických hnojív do pôdy
Nízkoemisné techniky pre hnojovice a iné kvapalné organické
Splnené
hnojivá:
- injektory – umiestňovanie organického hnojiva pod povrch
Aplikačné zariadenie resp. injektáž –
pôdy,
hĺbková.
- pásové rozdeľovače – vlečné hadice, pevné trubky.

Snahou navrhovateľa je použiť pri prevádzke novej farmy na výkrm ošípaných najnovšie
dostupné techniky zodpovedajúce BAT, ktoré zabezpečia predchádzanie vzniku emisií pri
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prevádzke chovu a ak to nie je možné, aspoň celkové zníženie emisií a ich nepriaznivého
vplyvu na životné prostredie.
V rámci odborného imisno-prenosového posúdenia je konštatované, že technológie
navrhovanej farmy v hospodárskom dvore Štagnovica spĺňajú podmienky BAT pre znižovanie
emisií ZL do ovzdušia a zároveň aj požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa časti 9.
Chovy hospodárskych zvierat, príloha č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z..
Opatrenia na obmedzovanie fugitívnych emisií z činnosti chovu ošípaných sú hodnotené ako
dostatočné.
Emisie z chovu ošípaných
Pri výpočte množstva emisií amoniaku a metánu z jednotlivých činností navrhovanej farmy
bola v rámci imisno-prenosového posúdenia použitá kombinácia emisných faktorov pri chove
hospodárskych zvierat uverejnené v legislatíve, referenčných dokumentoch o BAT a
odborných metodických pokynov a usmernení. Vo výpočtoch bolo zohľadnené pri aplikácii
nízkoemisných techník nasledovné zníženie emisií amoniaku:
- stratégia kŕmenia s BTP:
zníženie 50% z celkových emisií NH3;
- ustajnenie ošípaných:
zníženie emisií o 25%;
- skladovanie hnojovice:
zníženie emisií o 40%.
Vypočítané množstvá emisií amoniaku z ustajnenia a z uskladnenie hnojovice sú prezentované
v tabuľke č. 10 a č. 11.
Tabuľka č. 10: Emisie NH3 z ustajnenia ošípaných v maštaliach navrhovanej farmy

Poznámka: BTP – Biotechnologické prípravky

Tabuľka č. 11: Emisie NH3 z uskladnenia hnojovice v nadzemných nádržiach
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Celkové emisie metánu CH4 z chovu ošípaných na výkrm pri počte 16 128 ks a súhrnnom
emisnom faktore 4,775 kg/zviera/rok sú odhadované na cca 77 000 kg/rok (24 640 kg z
ustajnenia a 52 370 kg zo skladovania).
Výsledky imisno-prenosového posúdenia
Na základe vykonaného imisno-prenosového posúdenia boli vypočítané maximálne príspevky
koncentrácií hodnotenej znečisťujúcej látky, t.j. amoniaku, za nepriaznivých rozptylových
podmienok v referenčných oblastiach, tzn. okrajoch najbližších osídlených lokalít v okolí
hospodárskeho dvora Štagnovica v letnom a zimnom období ako hmotnostná koncentrácia
(Tabuľka č. 12). Červené hodnoty prekračujú limitnú hodnotu (200 μg/m3) aj najnižší
publikovaný detekčný prah zápachu pre amoniak, čierne hodnoty sú pod limitnou hodnotou, ale
prekračujú najnižší publikovaný detekčný prah zápachu pre amoniak (> 30 μg/m3) a zelené
hodnoty sú pod limitnou hodnotou aj pod najnižším publikovaným detekčným prahom zápachu
(< 30 μg/m3). Miera možnosti obťažovania zápachom je vyjadrená podfarbením buniek
v tabuľke.
Tabuľka č. 12: Konzervatívny odhad príspevkov NH3 od navrhovaného chovu ošípaných –
Maximálne krátkodobé koncentrácie v μg/m3 za nepriaznivých rozptylových podmienok.
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Tabuľka č. 13 prezentuje príspevok priemerných ročných koncentrácií amoniaku a metánu
v referenčných bodoch od navrhovaného areálu hospodárskeho dvora Štagnovica.
Tabuľka č. 13: Príspevok priemerných ročných koncentrácií NH3 a CH4 v referenčných bodoch
od navrhovaného chovu ošípaných.
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Imisné zaťaženie
Príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií amoniaku od posudzovanej prevádzky v
areáli hospodárskeho dvora Štagnovica po navrhovanej rekonštrukcii, pri uplatňovaní
deklarovaných techník na znižovanie emisií amoniaku, ani v jednej modelovej situácii v
referenčných oblastiach neprekročili 0,5 násobok limitnej hodnoty, ktorá je podmienkou pre
prevádzku nových zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Obťažovanie zápachom
V prípade nepriaznivých rozptylových podmienok sa maximálne krátkodobé koncentrácie
amoniaku v blízkosti niektorých najbližších referenčných bodov (viď. Tabuľka č. 12) aj v
prípade použitia deklarovaných nízkoemisných techník môžu priblížiť alebo prekročiť hodnotu
najprísnejšieho publikovaného detekčného prahu zápachu pre amoniak, tzn. krátkodobo
nastane možnosť obťažovania zápachom u citlivejších jedincov.
Je nutné podotknúť, že vyššie uvedené konštatovania platia pre kapacity a parametre uvedené v
kapitole A.II.8. a za predpokladu opatrení na zníženie emisií amoniaku ako je uvedené v tejto
kapitole správy o hodnotení. Za nepriaznivých rozptylových podmienok sa maximálne
krátkodobé koncentrácie a tiež obťažovanie zápachom amoniaku neprejavia súčasne vo
všetkých referenčných bodoch (pri výpočtoch sú maximá počítané do všetkých smerov), ale len
v smere momentálne prevládajúceho prúdenia. Taktiež je potrebné brať do úvahy, že bežný
senzoricky zaznamenaný zápach v okolí prevádzok chovu hospodárskych zvierat nie je
obyčajne vnímaný ako obťažujúci, resp. neznesiteľne obťažujúci a nie je totožný so zápachom
amoniaku.

II.2. Odpadové vody
Nulový variant
Na existujúcej farme sa ošípané chovajú na podstielke, takže k produkcii hnojovice
nedochádza. Podstielka sa vyváža na hnojisko, resp. je následne aplikovaná na poliach.
Odpadová voda z hnojiska je použitá ako pomocný prostriedok pri zrení podstielky. Splaškové
odpadové vody z existujúceho sociálneho zariadenia sa zachytávajú v betónovej žumpe a sú
vyvážané oprávnenou organizáciou na ČOV.
Variant 1
Zvýšená produkcia odpadových vôd počas výstavby sa neočakáva. Personál dodávateľov bude
využívať mobilné sociálne zariadenia, čistenie strojov a mechanizmov si dodávatelia
zabezpečia vo vlastnej réžii – v priestoroch farmu nie je možné ich vyčistenie, pretože farma na
to nedisponuje vhodným zariadením a priestormi.
Počas navrhovanej prevádzky budú odpadové vody produkované vo forme splaškovej
odpadovej vody zo sociálno-hygienického zázemia farmy, odpadovej vody zo zhromaždišťa
kadáverov, odpadová voda z asanačného brodu, dažďové odpadové vody zo striech
jednotlivých objektov a hnojovice. Produkované odpadové vody nebudú zaústené do
kanalizácie ale budú zachytávané a vyvážané na ČOV.
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Splašková odpadová voda zo sociálno-hygienického zázemia vyvedená do žumpy (50 m3) sa
bude vyvážať na ČOV v Okoči. Celková bilancia splaškových vôd z navrhovanej prevádzky
predstavuje 1,20 m3/deň, resp. 438 m3/rok.
Odpadová voda zo zhromaždišťa kadáverov, ktorá vzniká pri jeho čistení v objeme približne
250 m3/rok, sa bude zhromažďovať v žumpe (11,5 m3) tvoriacej súčasť objektu, z ktorej sa
bude vyvážať na ČOV v Okoči. Vybudované budú dve zhromaždišťa kadáverov a to mieste
a centrálne. Každé zhromaždište kadáverov bude mať vlastnú 11,5 m3 žumpu situovanú vedľa
objektu.
Odpadová voda z asanačného brodu sa očakáva v množstve 0,1 m3/mesiac. Asanačný brod
bude mať vybudovanú vlastnú žumpu s objemom 11,5 m3 situovanú hneď vedľa objektu a
odpadová voda bude vyvážaná na ČOV v Okoči.
Dažďové odpadové vody budú zachytené a odvedené zo striech jednotlivých objektov farmy
a ich predpokladaný objem predstavuje 18 970,2 m3 za rok. Dažďové vody budú odvádzané
priamo do terénu.
Predpokladaná ročná produkcia hnojovice v objeme 29 940 m3 bude prečerpávaná
z jednotlivých maštalí do nádrží na hnojovicu (3 x 6 624 m3), ktorých celková kapacita 19 872
m3 je dostatočná na uskladnenie hnojovice vyprodukovanej počas 6 mesiacov podľa zákona č.
136/2000 Z.z.. Nádrže budú vybavené krytmi zo slamy (biofiltre – BF) na obmedzenie úniku
emisií NH3 do ovzdušia. Okolo nádrží bude vybudovaná záchytná havarijná nádrž s výškou
obvodovej železobetónovej steny 1 m. Dno havarijnej nádrže bude izolované fóliou z
mäkčeného PVC proti úniku hnojovice. Základová doska každej nádrže bude opatrené
monitorovacím signalizačným systémom v prípade prasknutia alebo prepúšťania plochy.
Hnojovica sa z nádrží bude vyvážať uzatvorenými cisternami prevádzkovateľom farmy a
aplikovať špeciálnou technológiu SAMSON do užívanej pôdy ako organické hnojivo. Pri
aplikácií do pôdy bude použitá hĺbková injektáž.
Na čistenie vôd v ČOV Okoč má spoločnosť DSA uzatvorenú zmluvu so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, Dunajská Streda. Odvoz, resp. doprava odpadových vôd, sa bude
realizovať dopravnými prostriedkami navrhovateľa.
Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd prevádzkovateľa bude súčasťou
prevádzkového poriadku posudzovanej prevádzky.

II.3. Odpady
Nulový variant
Na existujúcej farme je nakladanie s ostatným odpadom zabezpečené na základe zmluvy
s oprávnenou organizáciou a odvoz je zabezpečení zmluvným partnerom. Odhad objemu
súčasnej produkcie komunálneho odpadu predstavuje 50 l týždenne.
Na farme sa ošípané chovajú na podstielke, ktorá sa vyváža na hnojisko, resp. je následne
aplikovaná na poliach ak hnojivo.
Ďalšie detailnejšie informácie o odpadoch na existujúcej farme k dispozícií neboli.
Variant 1
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Odpady vzniknuté počas výstavby budú oddelene zhromažďované podľa druhov na stavenisku,
ktoré bude oplotené. Dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca odpadu v rámci svojho
programu odpadového hospodárstva, zabezpečí zneškodňovanie nebezpečných odpadov a
ostatných odpadov v spolupráci s oprávnenou organizáciou. Konkrétny spôsob nakladania a
množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované pri kolaudačnom
konaní na základe vedenej evidencie držiteľa – dodávateľa stavebných prác a dokladu od
prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku za uloženie odpadov. Na zhromažďovanie
vzniknutých odpadov budú pristavené veľkokapacitné kontajnery (zvlášť na stavebný odpad,
železo, papier a lepenku) kde sa budú ukladať tie zložky odpadov, ktoré budú metódou D1
zneškodňované alebo ktoré je možné niektorou z činností R1 – R13 zhodnocovať. Dodávateľ
stavebných prác, ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti, zodpovedá za ich
zneškodňovanie alebo využitie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať ustanovenia
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Stavebná suť sa plánuje recyklovať priamo na mieste stavby s následným využitím v rámci
stavebných prác. Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, železo, ...)
budú odvezené do zariadení Zberných surovín.
V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov budú odpady vznikajúce prevádzkou
navrhovanej činnosti zaradené nasledovne – viď. Tabuľka č. 14.
Tabuľka č. 14: Predpokladané odpady vznikajúce počas posudzovanej prevádzky.
Katalógové
Názov odpadu
číslo
02 01 02
odpadové živočíšne tkanivá
15 01 06
zmiešané obaly
15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
16 02 14
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
18 02 02
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 02 08
liečivá iné ako uvedené v 18 02 07
20 03 01
zmesový komunálny odpad

Kategória
O
O
N
O
N
O
O

Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat dochádza aj k úhynom zvierat. Množstvo
uhynutých zvierat je obvykle stanovené priemerný percentom z celkového stavu zvierat na
farme. Pre uskladnenie uhynutých zvierat bude v rámci areálu farmy vybudované miestne a
centrálne zhromaždište kadáverov.
V rámci areálu farmy bude vyčlenený priestor, kde sa vzniknuté odpady budú zhromažďovať
na nevyhnutný čas do doby ďalšieho nakladania s nimi. Sklad komunálneho odpadu bude
riešený ako samostatne stojaci objekt určený pre kovové kontajnery objemu 7 m3, ktoré budú
slúžiť na zhromažďovanie komunálneho odpadu. V prevádzke bude podľa potreby
zabezpečené dostatočné množstvo zberných nádob na separovaný zber odpadov.
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Pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi počas navrhovanej prevádzky budú striktne dodržiavané
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Platná legislatíva v oblasti odpadov bude
dodržiavaná ako na úrovni všeobecne záväzných právnych noriem, tak ak všeobecne
záväzných nariadení na úrovni samosprávy.

II.4. Hluk a vibrácie
Za účelom posúdenia vplyvu navrhovanej rekonštrukcie prevádzky farmy ošípaných na
hospodárskom dvore Štagnovica bola odborne spôsobilou osobou vypracovaná hluková štúdia
(Hluková štúdia, roading s.r.o., Stupava, Ing. Adrián Lakoštík, január 2020), ktorá tvorí
samostatnú prílohu k predkladanej správe o hodnotení (Príloha č. 4). Výsledky zhodnotenia
hlukových pomerov uvádzame v nasledujúcom texte.
Nulový variant
Areál hospodárskeho dvora s existujúcou farmou ošípaných je situovaný vedľa cesty II/573,
medzi mestom Kolárovo a obcou Kameničná. Najbližšia zástavba 6 bytových domov sa
nachádza juhovýchodne od areálu a susedí s ním (vzdialenosť 35 m od hrany pozemku).
Najbližšia súvislá bytová zástavba sa nachádza v časti Kameničná - Lohot vo vzdialenosti 650
m.
Obytnú zástavbu ležiacu juhovýchodne od areálu farmy môžeme zaradiť do III. kategórie
územia, t.j. priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov v okolí
cesty II. triedy, s maximálnou prípustnou hladinou hluku od dopravy 60 dB (deň/večer) a 50
dB (noc) a od iných zdrojov 50 dB (deň/večer) a 45 dB (noc).
Vonkajší priestor areálu farmy patrí do IV. kategórie územia s maximálnou prípustnou
hladinou hluku Laq,p = 70 dB pre deň, večer a noc. Pre kancelárske priestory je to hodnota
Laq,p = 65 dB pred fasádou budovy.
Najvýraznejším zdrojom hluku v predmetnom území je cesta II/573. Ďalším zdrojom hluku je
občasná doprava a manipulácia so zariadeniami v rámci jestvujúceho areálu farmy.
V rámci odborného zhodnotenia hlukových pomerov na dotknutej lokalite bol realizovaný
výpočet pre nulový stav, t.j. bez realizácie navrhovanej činnosti. Pri výpočte bol zohľadnený
vplyv cesty II/573 a prístupovej komunikácie k jestvujúcim objektom farmy. Súčasné dopravné
zaťaženie predstavuje celkovo 6 osobných vozidiel a 5 nákladných vozidiel/24 hod./profil.
Zhodnotenie súčasného stavu hlukových pomerov na dotknutej lokalite je uvedený v Tabuľke
č. 15 a č. 16.
Tabuľka č. 15: Zhodnotenie súčasných hlukových pomerov s vplyvom cesty II/573 (bez
stacionárnych zdrojov existujúcej prevádzky farmy) – deň/večer.
Výpočet pre deň / večer
Laeq (dB)
VB
1
2
3
4
5

Popis
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SV fasáda – smer
k dieselagregátu)
rodinný dom, p.č. 28605/8 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, Orechová č. 93, Kolárovo
rodinný dom, osada Lohoť

Doprava
45,8

Priemysel
-

Celkom
45,8

48,6

-

48,6

41,3
63,3
34,9

-

41,3
63,3
34,9
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34,3

Tabuľka č. 16: Zhodnotenie súčasných hlukových pomerov s vplyvom cesty II/573 (bez
stacionárnych zdrojov existujúcej prevádzky farmy) – noc.
Výpočet pre noc
Laeq (dB)
VB
1
2
3
4
5
6

Popis
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SV fasáda – smer
k dieselagregátu)
rodinný dom, p.č. 28605/8 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, Orechová č. 93, Kolárovo
rodinný dom, osada Lohoť
Budova areálu OAZIS, Kameničná

Doprava
38,1

Priemysel
-

Celkom
38,1

41,3

-

41,3

33,4
56,2
27,7
27,6

-

33,4
56,2
27,7
27,6

Ako je z tabuľky č. 15 a č. 16 vidieť, vo výpočtových bodoch VB 1, 2, 3, 5 a 6 nie je prípustná
hladina hluku prekračovaná. Na fasádach rodinných domov na Orechovej ulici v meste
Kolárovo (VB 4) dochádza k prekračovania maximálnej prípustnej hodnoty hluku počas dňa i v
nočnom období už pri nulovom variante.
Variant 1
Počas výstavby farmy budú emisie hluku a prípadných vibrácií pochádzať z líniových zdrojov,
akými bude napr. presun nákladných automobilov s materiálom po príjazdovej komunikácii a
stacionárnych zdrojov, akými budú najmä pojazdy nákladných automobilov na ploche
staveniska a prevádzka stavebných mechanizmov, s predpokladanou hladinou hluku max. 90
dB vo vzdialenosti 7 m od stroja (napr. bager, nakladač a pod.). Intenzita hluku počas výstavby
bude závislá na počte, druhu a technickom stave nasadených mechanizmov a tiež od druhu
vykonávaných prác. Vhodnou organizáciou práce a používaním stavebných mechanizmov
v dobrom technickom stave je možné hladinu hluku obmedziť na minimálnu mieru. Hluk
nebude stály a bude sa meniť v závislosti na druhu vykonávaných prác.
Výstavba bude realizovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 h a v sobotu od 8:00 do
13:00 hod. Vplyv hluku počas výstavby bude dočasný, priestorovo obmedzený a
nepredpokladáme prekročenie prípustných hodnôt hluku pre vonkajšie ani pre vnútorné
prostredie obytných priestorov.
V rámci výstavby bude potrebné vykonať aj práce, pri ktorých je hluk vyšší ako je bežná miera
hluku na farme a v jej okolí. Pôjde najmä o odstránenie povrchovej vrstvy zeminy pre nové
objekty, búracie práce priamo na jestvujúcich objektoch farmy, vybúranie prechodov od
pristavaných objektov, búracie práce realizované mimo jestvujúcich objektov na ustajnenie
zvierat (zbúranie časti plotu, demolácia betónových plôch), výrub stromov. Vzhľadom na ich
rozsah budú tieto práce vykonané v pomerne krátkom čase a na obmedzenom priestore.
Zdroje hluku v rámci navrhovanej prevádzky sa dajú rozdeliť na:
- hluk z prevádzky (doprava, zariadenie hál a technická infraštruktúra);
- hluk od externej dopravy (cesta II/573).
Zdroje hluku v rámci navrhovanej prevádzky je možné rozdeliť:
• Stacionárne zdroje:
- Odsávanie z hál: nad strechy hál budú vyvedené výduchy ventilátorov maštalí (7 ks na
sekciu/maštaľ). Axiálne ventilátory priemeru 800 mm budú umiestnené v hale v
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odsávacom potrubí. Na vývode sa počíta s akustickým tlakom Lw=71,4 dB pre bodový
zdroj vo výške 1,0 m nad strechou. Nasávanie vzduchu bude realizované vetracími
mriežkami na stenách po obvode hál.
- Dieselagregát: Umiestnený bude za vjazdom do areálu na vyhradenej ploche. Prevádzka sa
predpokladá v prípade výpadku elektrického prúdu areálu. Jeho predpokladaný výkon je
400 kVA. Počíta sa s hodnotou akustického tlaku Lw=95 dB.
- Ostatné stacionárne zdroje z dôvodu ich nízkeho akustického výkonu alebo umiestnenia v
halách nepredstavujú relevantný zdroj hluku.
• Mobilné zdroje:
Najväčším zdrojom hluku a vibrácií budú dopravné prostriedky zabezpečujúce dopravu
krmiva, zvierat a hnojovice. Aplikácia hnojovice sa bude realizovať tak, aby sa minimalizovala
doprava po verejných komunikáciách. Hnojovica sa bude prednostne aplikovať na polia, ktoré
užíva navrhovateľ alebo bude na základe zmluvy o dodávke poskytnutá iným subjektom.
Prevoz hnojovice sa bude vyhýbať obciam a obývaným územiam nielen z dôvodu vyhýbania sa
zastavaným územiam ale aj z dôvodu skracovania trás na miesto určenia a vyhýbaniu sa
frekventovanej doprave.
Na základe zrealizovaného posúdenia hlukových pomerov pri realizácii navrhovanej činnosti
a následného výpočtu (viď. Príloha č. 4 – Hluková štúdia) možno konštatovať, že pri bežnej
prevádzke posudzovanej činnosti, keď dieselagregát nebude potrebný, nebude dochádzať k
prekračovaniu LAeq,p od stacionárnych zdrojov areálu pre kategóriu územia III. s limitnými
hodnotami 50 dB (deň/večer) a 45 dB (noc). V prípade prevádzky dieselagregátu bude na
fasádach najbližších bytových domov dochádzať k prekračovania limitných hodnôt hluku
počas nočného obdobia. Vo VB 2 je to prekročenie limitnej hodnoty aj v dennej dobe. V
prípade dopravy nebude dochádzať k prekračovaniu LAeq,p pre III. kategóriu územia. V prípade
VB 4 dôjde k zvýšeniu LAeq o 0,4 dB počas dennej doby.
Zhodnotenie očakávaných hlukových pomerov po realizácií navrhovanej činnosti s prevádzkou
dieselagregátu prezentujú Tabuľky č. 17 a č. 18 a bez činnosti dieselagregátu Tabuľka č. 19 a č.
20.
Tabuľka č. 17: Zhodnotenie navrhovanej činnosti na hlukové pomery (s prevádzkou
dieselagregátu) – deň/večer.
Výpočet pre deň / večer
Laeq (dB)
VB
1
2
3
4
5
6

Popis
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SV fasáda – smer
k dieselagregátu)
rodinný dom, p.č. 28605/8 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, Orechová č. 93, Kolárovo
rodinný dom, osada Lohoť
Budova areálu OAZIS, Kameničná

Doprava
56,6

Priemysel
47,3

Celkom
57,1

52,2

48,4

53,7

55,6
63,7
35,9
35,0

44,8
27,0
-

56,0
63,7
36,4
35,0

Tabuľka č. 18: Zhodnotenie navrhovanej činnosti na hlukové pomery (s prevádzkou
dieselagregátu) – noc.
Výpočet pre noc
Laeq (dB)
VB

Popis

Doprava

Priemysel

Celkom
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48,5

47,3

51,0

45,7

48,4

50,3

47,2
56,7
28,8
28,5

44,8
26,9
-

49,2
56,7
30,9
28,5

Tabuľka č. 19: Zhodnotenie navrhovanej činnosti na hlukové pomery (bez prevádzky
dieselagregátu) – deň/večer.
Výpočet pre deň / večer
Laeq (dB)
VB
1
2
3
4
5
6

Popis
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SV fasáda – smer
k dieselagregátu)
rodinný dom, p.č. 28605/8 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, Orechová č. 93, Kolárovo
rodinný dom, osada Lohoť
Budova areálu OAZIS, Kameničná

Doprava
56,6

Priemysel
42,3

Celkom
56,7

52,2

38,6

52,4

55,6
63,7
35,9
35,0

42,1
20,9
-

55,8
63,7
36,0
35,0

Tabuľka č. 20: Zhodnotenie navrhovanej činnosti na hlukové pomery (bez prevádzky
dieselagregátu) – noc.
Výpočet pre noc
Laeq (dB)
VB
1
2
3
4
5
6

Popis
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, p.č. 28605/4 (SV fasáda – smer
k dieselagregátu)
rodinný dom, p.č. 28605/8 (SZ fasáda – smer k halám)
rodinný dom, Orechová č. 93, Kolárovo
rodinný dom, osada Lohoť
Budova areálu OAZIS, Kameničná

Doprava
48,5

Priemysel
42,3

Celkom
49,5

45,6

38,6

46,4

47,2
56,6
29,1
28,5

42,1
20,9
-

48,4
56,6
29,7
28,5

Zo záverov odborného posúdenia navrhovanej činnosti na hlukové pomery v dotknutom
území vyplýva, že doprava farmy bude mať v najnepriaznivejšom prípade len mierny vplyv na
nárast hlukovej záťaže v obci Kolárovo na fasádach posudzovaných rodinných domov v okolí
cesty II/573. V prípade cesty II. triedy sa vplyv dopravy areálu pri výhľadových intenzitách
dopravy prejaví len minimálne.
Technické zariadenia v rámci farmy budú mať vplyv len na najbližšiu okolitú obytnú
zástavbu. V rámci návrhu vo vyššom stupni projektovej dokumentácie bude potrebné vyriešiť
dieselagregát tak, aby boli dodržané limitné hodnoty pri jeho prevádzke. Pôjde napríklad o
dodatočné prekrytie časti dieselagregátu, prípadne jeho umiestnenie za protihlukovú zástenu,
resp. inú stavebnú prekážku. Osadenie zariadenia sa odporúča osadiť na silentbloky. Hodnoty
hluku vo vonkajšom prostredí počas bežnej prevádzky bez dieselagregátu nebudú prekračovať
maximálne prípustné limity stanovené vyhláškou 549/2007 Z.z., preto nie sú potrebné žiadne
dispozičné a stavebné protihlukové opatrenia vo vonkajšom prostredí.
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Výstavba bude realizovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 8:00 do
13:00 hod.
Po realizácii stavby pred kolaudáciou sa odporúča realizovať meranie hluku vo vonkajšom
prostredí na preverenie vplyvu od stacionárnych zdrojov. Spustenie prevádzky predpokladá
realizáciu merania hluku vo vonkajšom prostredí na zistenie skutkového stavu, porovnanie
s predikciou hluku a limitnými hodnotami. Meranie by malo byť zamerané na zistenie vplyvu
dieselagregátu. V prípade nameraných vyšších hodnôt ako sú povolené, budú zrealizované
dodatočné opatrenia.
Na základe skúseností z existujúcich prevádzok vo vlastníctve navrhovateľa je možné uviesť,
že s prihliadnutím na spôsob chovu ošípaných a všetkých ostatných súvisiacich činností,
navrhovateľ nemá negatívne skúsenosti z existujúcich prevádzok v súvislosti s hlukom.
Stretáva sa s otázkami resp. názormi k hluku, avšak s prihliadnutím na technické riešenie
fariem, opatrenia, vyhodnocovania jednotlivých situácii s činnosťami môžeme konštatovať ako
intenzívnejšie pociťovanie hluku jednotlivcami v krátkych časových intervaloch. Akákoľvek
prevádzka a jej činnosť, nielen hospodársky dvor s chovom ošípaných, môže v krátkych
časových intervaloch obťažovať obyvateľstvo hlukom. V rámci pravidiel správneho
hospodárenia, s prihliadnutím na legislatívu v oblasti rastlinnej či živočíšnej výroby, nasleduje
navrhovateľ pravidlá, legislatívu a aplikuje procesy, ktoré sú nad rámec legislatívnych
požiadaviek.

II.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia
Nulový variant
Výskyt žiarenia a iných fyzikálnych polí sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti
nepredpokladá. V rámci navrhovanej prevádzky sa nebude nakladať s materiálmi, ktoré by
obsahovali prírodné rádionuklidy, ani materiálmi s obsahom umelých rádionuklidov.
V navrhovanej prevádzke sa nebude vyskytovať produkcia žiadneho elektromagnetického
žiarenia, ani nebude do vonkajšieho prostredia emitované žiadne teplo.
Variant 1
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene vyššie uvedeného súčasného stavu.

II.6. Zápach a iné výstupy
Nulový variant
Informácie o zápachu z existujúcej prevádzky farmy nie sú k dispozícií. Je možné sa
domnievať, že pri súčasnom chove 1 560 ks ošípaných k tvorbe významného zápachu
nedochádza, resp. dochádza k tvorbe zápachu len v bezprostrednej blízkosti chovných objektov
a to najmä pri nepriaznivých klimatických podmienkach.
Podrobnejšie informácie neboli k dispozícií.
Variant 1
Počas výstavby sa zvýšená produkcia zápachu a iných výstupov neočakáva.
Podstatným zdrojom zápachu pri prevádzke chovu zvierat sú tekuté a plynné zložky amoniaku
(NH3). Ten aj dnes tvorí rozhodujúcu časť pachových látok uvoľnených do ovzdušia z farmy.
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Pachové lásky sa do ovzdušia budú dostávať najmä cez výduchy ventilátorov maštalí a z nádrží
na hnojovicu, ktoré z vrchnej časti nebudú uzatvorené. Pachové látky sa v určitej miere budú
uvoľňovať aj pri preprave ošípaných, pri prečerpávaní a vyskladňovaní hnojovice a pri odvoze
kadáverov z farmy.
Odvod emisií z ustajnenia bude zabezpečený automatickým podtlakovým systémom, kde
prívod vzduchu do maštale bude riešený cez vetracie klapky rovnomerne rozmiestnené v stene
objektov a odpadová vzdušnina bude odsávaná cez podstropné vetracie komíny osadené
ventilátormi.
Z hľadiska obťažovania zápachom z navrhovanej prevádzky je možné uviesť, že v prípade
nepriaznivých rozptylových podmienok sa maximálne krátkodobé koncentrácie amoniaku v
blízkosti niektorých najbližších referenčných bodov (viď. Tabuľka č. 12) aj pri použití
deklarovaných nízkoemisných techník môžu priblížiť alebo prekročiť hodnotu najprísnejšieho
publikovaného detekčného prahu zápachu pre amoniak (> 30 μg/m3), tzn. krátkodobo vznikne
možnosť obťažovania zápachom u citlivejších jedincov.
Pri deklarovanom používaní techník na znižovanie emisií amoniaku je možné konštatovať, že
maximálne krátkodobé koncentrácie NH3 (za nepriaznivých rozptylových podmienok) nad
úrovňou detekčného prahu zápachu NH3 (30 μg/m3) budú prekračovať hranicu areálu farmy do
vzdialenosti cca 2,2 km, tzn. že môže dochádzať k obťažovaniu zápachom v letnom aj zimnom
období v okolí bytových domov situovanými za hranicami areálu farmy, v osade Lohot, osade
Čergov a v oblasti najsevernejších rodinných domov Vinohrady v zimnom období.
Maximá priemerných koncentrácií amoniaku pri uplatňovaní techník na znižovanie emisií
amoniaku sa budú nachádzať len v areáli farmy a v tesnej blízkosti areálu. Vo vzdialenejšom
území budú koncentrácie výrazne pod hodnotou 30 μg/m3, tzn. pod detekčným prahom
zápachu pre amoniak.
Je potrebné podotknúť, že za nepriaznivých rozptylových podmienok sa maximálne krátkodobé
koncentrácie a tiež obťažovanie zápachom amoniaku prejavia len v smere momentálne
prevládajúceho prúdenia. Taktiež je potrebné brať do úvahy, že bežný senzoricky zaznamenaný
zápach v okolí prevádzok chovu hospodárskych zvierat nie je obyčajne vnímaný ako
obťažujúci, resp. neznesiteľne obťažujúci a nie je totožný so zápachom amoniaku.
Iné výstupy nie sú známe.
Skúsenosti z existujúcich prevádzok vo vlastníctve navrhovateľa
S prihliadnutím na spôsob chovu ošípaných a všetkých ostatných súvisiacich činností,
navrhovateľ nemá z existujúcich prevádzok negatívne skúsenosti. Stretáva sa s otázkami resp.
názormi na zápach, avšak s prihliadnutím na opatrenia, vyhodnocovania jednotlivých situácii
s činnosťami môžeme konštatovať len intenzívnejšie pociťovanie zápachu jednotlivcami
v krátkych časových intervaloch. Akákoľvek prevádzka a jej činnosť, nielen hospodársky dvor
s chovom ošípaných, môže v krátkych časových intervaloch obťažovať obyvateľstvo pachom.
V rámci pravidiel správneho hospodárenia, s prihliadnutím na legislatívu v oblasti rastlinnej či
živočíšnej výroby, nasleduje navrhovateľ pravidlá, legislatívu a aplikuje procesy, ktoré sú nad
rámec legislatívnych požiadaviek. Prostredníctvom Inšpekcie životného prostredia bol riešený
anonymný podnet a vykonaná mimoriadna kontrola na prevádzke farma ošípaných Veľké
Kosihy. Správa o mimoriadnej kontrole je dostupná na:
https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=1692.
Záver predmetnej kontroly znel: „Vzhľadom k obsahu podnetu, v ktorom sa pisateľ sťažuje
hlavne na „spoločensky neakceptovateľný zápach“ je potrebné konštatovať, že počas
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vykonania miestnej obhliadky bol senzoricky zaznamenaný zápach vo vonkajších priestoroch
prevádzky, ale nebol vnímaný ako neznesiteľne obťažujúci a nemožno predpokladať, že tento
neintenzívny zápach by pôsobil obťažujúco v obci Zemianska Olča, ktorá je od prevádzky
vzdialená cca 7 km.“

II.7. Doplňujúce údaje
Vzhľadom na zvolený technologický postup a umiestnenie navrhovanej činnosti do
existujúceho areálu hospodárskeho dvora, s prebiehajúcou činnosťou farmy na chov ošípaných,
si realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje žiadne špeciálne vstupy a následne možné
výstupy do okolitého prostredia v podobe špecifických a cudzorodých látok, ktoré by mohli
negatívne ovplyvňovať jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie človeka.
Navrhovaná činnosť si nevyžaduje žiadne podmieňujúce a vyvolané investície.
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KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTENE
ZDRAVIA

I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno, v katastrálnom
území obce Kolárovo, v hospodárskom dvore Štagnovica. Ide o existujúci areál chovu
ošípaných, ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Kolárovo, pri miestnej
komunikácií II/573 (Komárno-Kolárovo-Šaľa), cca 4 km južným smerom od zastavaného
územia mesta Kolárovo.
Hospodársky dvor Štagnovica predstavuje samostatnú územno-priestorovú časť sídelnej
štruktúry katastrálneho územia Kolárovo.

II. Charakteristika súčasného
dotknutého územia

stavu

životného

prostredia

II.1. Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš; In:Atlas krajiny SR, 2002) patrí
záujmové územie do:
Sústava:
Alpsko-himalájska
Podsústava:
Panónska panva
Provincia:
Západopanónska panva
Subprovincia:
Malá dunajská kotlina
Oblasť:
Podunajská nížina
Celok:
Podunajská rovina
Z hľadiska erózno-denudačného typu reliéfu prevláda reliéf rovín a nív. Mesto Kolárovo leží na
sútoku riek Váh a Malý Dunaj, západná časť leží na rovinatom reliéfe Žitného ostrova, stredná
časť na močaristých nivách a východná časť na nive Váhu a Nitry. Základná morfoštruktúra
územia spadá do mladých poklesávajúcich morfoštruktúr s agradáciou.
Z hľadiska morfologicko-morfometrického prevládajúcim typom reliéfu je rozčlenená rovina so
zásahom s časti dotknutého územia horizontálne a vertikálne. Rozdiely v nadmorskej výške sú
minimálne, nakoľko územie sa nachádza vo výške od 107 - 111 m n.m.. Morfologický ráz
širšieho územia dopĺňajú staré ramená a meandre Dunaj.
Na základe typologického členenia reliéfu ide o akumulačný reliéf: fluviálny (fluviálna rovina)
reliéf a fluviálno-mokraďový reliéf (fluviálna mokraď a slatinná rovina), resp. na malých
plochách ide o eolicko-fluviálny reliéf (eolicko-fluviálna zvlnená rovina). V každom prípade
však je to reliéf s nepatrným uplatnením litológie.
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II.2. Geologické pomery
Geologická charakteristika územia
Mesto Kolárovo leží v agregačnom vale rieky Dunaj a Váh, v trase neotektonického zlomu, kde
v hĺbke 50-100 m pod povrchom pôdy sú naplavené štrky a piesky. Tie sa vyskytujú najmä v
strede intravilánu mesta. Vrstvu menšiu ako 50 m tvoria od severovýchodu, popod severnú časť
intravilánu až po západ hranice intravilánu granitoidy. Pod ostatnými časťami intravilánu je
vrstva kryštalických bridlíc.
Širšie záujmové územie sa nachádza na území z dôb kvartéru ( štvrtohôr), podložie je
vytvorené v holocéne s konkrétnymi sedimentami:
• fluviálne sedimenty: resedimentované nivné jemnozrnné piesky;
• organické sedimenty: rašeliny, slatiny, vrchoviská a humózne rašelinové hliny;
• fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny alebo piesčité až štrkovité hliny
dolinných nív a nív horských potokov.
Od intravilánu mesta v juhozápadnej časti sa tiahne prvý typ sedimentu, druhý typ sedimentov
v roztrúsených stanovištiach sa vyskytuje v juhozápadnej časti a v okraji severovýchodného
cípu katastra. Tretí typ sedimentov sa vyskytuje na ostatnom území mesta, najmä sever, východ
a juhovýchod.
Priamo posudzované územie patrí do strednej časti Podunajskej panvy, kde je súčasťou
regionálno-geologickej jednotky Gabčíkovská panva. Na geologickej stavbe územia sa
podieľajú sedimenty terciéru a kvartéru. Terciér je reprezentovaný sedimentárnym neogénom –
levantom, pontom a v jeho podloží ponónom. Pontské súvrstvia tvorí tzv. pestrá séria, kde ide
o rytmické striedanie pestrofarebných ílov zelenošedej, hnedošedej až šedomodrej farby,
piesčitých ílov, ílovitých pieskov s polohami jemnozrnných polymiktných pieskov.
Geodynamické javy a seizmicita
Z hľadiska seizmicity sa nachádza záujmové územie v oblasti seizmických otrasov do 7°
stupnice MSK. Na území sa nevyskytujú seizmické javy a neboli zistené ani znaky nestability
územia v prirodzenom stave, preto môžeme hovoriť o stabilnom území.
Inžiniersko-geologické pomery
Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) sa záujmová
lokalita nachádza na rajóne kvartérnych sedimentov - Rajón údolných riečnych náplavov (F) s
rajónom eolických pieskov na údolných riečnych náplavoch (EF).

II.3. Pôdne pomery
Región mesta Kolárovo ako aj jeho širšie okolie je zónou najproduktívnejších pôd.
Koncentrácie toxických kovov nedosahujú limitné hodnoty, sú však vyššie ako hodnoty na
iných lokalitách. Vzhľadom na intenzívne používanie prostriedkov na ochranu a výživu rastlín
v poľnohospodárstve, dochádza ku zmene vlastnosti pôdneho krytu, chemickému znečisteniu a
zmenám jeho fyzikálnych vlastnosti. Pôdna reakcia je prevažne neutrálna až slabo alkalická.
Nezastavané pôdy záujmového územia sú zastúpené predovšetkým fluvizemami kultizemnými
karbonátovými, sprievodné fluvizeme glejové, karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké,
ktoré vznikli z karbonátových aluviálnych sedimentov. Pôdy sú prevažne ílovité, ílovitohlinité, na menších fragmentoch sa vyskytujú hlinité pôdy s ílmi. Najrozšírenejšími pôdnymi
typmi sú černice karbonátové, čiernice glejové, rašelinové pôdy, nivné pôdy karbonátové,
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sprievodné nivné pôdy glejové. Vyznačujú sa malou až strednou retenčnou schopnosťou a
stredne až veľkou priepustnosťou. Na niektorých úsekoch sa vyskytla aj malá priepustnosť.
Vlhkostný režim pôdy je mierne vlhký so slabo alkalickou pôdnou reakciou.
Priamo dotknuté územie predstavuje pozemky mimo zastavaného územia mesta Kolárovo,
v Katastri nehnuteľnosti vedené ako „zastavaná plocha a nádvorie“.

II.4. Klimatické pomery
Teplotné pomery
Predmetné územie sa nachádza v severnej časti Podunajskej nížiny. Územie má charakter
roviny. Z hľadiska všeobecnej klimatickej klasifikácie patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú
možno charakterizovať ako teplú a suchú s miernou zimou. Z hľadiska klimatickogeografických typov možno územie zaradiť k typu nížinnej klímy, s priemernou ročnou
teplotou okolo 10°C. Táto lokalita patrí k najteplejšej oblasti a zároveň k najsuchšej oblasti na
Slovensku.
Základné (dlhodobé) klimatické charakteristiky pre záujmovú lokalitu sú nasledovné:
• priemerná ročná teplota vzduchu:
9-10°C
• priemerná teplota vzduchu v januári:
2-3°C
• priemerná teplota vzduchu v júli:
nad 20°C
• priemerný ročný úhrn zrážok:
550 - 600 mm
• priemerný úhrn zrážok v januári:
20 - 30 mm
• priemerný úhrn zrážok v júli:
menej ako 60 mm
• absolútne mesačné maximu zrážok:
menej ako 200 mm
• počet vykurovacích dní:
210 - 220 dní
• priemerný počet dní so snehovou pokrývkou: menej ako 40 dní
Územie je v zóne vysokého počtu hodín slnečného svitu, ktorého dlhodobý priemer je viac ako
2 000 hodín ročne. Územie je dobre prevetrávané, širšie územie obce je ovplyvňované
eolickými procesmi.
Zrážkové pomery
Z hľadiska priemerných ročných zrážok sa sledované územie vyznačuje za najsuchšiu oblasť
na Slovensku. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 500 do 550 mm, priemerný
mesačný úhrn zrážok je 42 mm.
Veterné pomery
Z hľadiska poveternostných podmienok sa lokalita Kolárovo vyznačuje za jednu z
najveternejších oblasti Slovenka. V zimnom období (október-marec) sú zaznamenané najväčšie
rýchlosti vetra, ako aj najviac veterných dni. Veterné pomery sú reprezentované meracou
stanicou SHMÚ v Žihárci. Prevládajúce sú vetry severozápadného smeru. Oblasť má pomerne
nízke percento bezvetria cca 10% v roku. Priemerná rýchlosť vetra počas roka je cca 3,5 m/s,
pričom zimný priemer je o niečo vyšší ako letný.
Z hľadiska zaťaženia územia prízemnými inverziami patrí širšie dotknuté územie medzi
priemerné inverzné polohy. Územie patrí do oblasti nížin so zníženým výskytom hmiel,
priemerne 20 až 45 dní v roku. Dotknuté územie má vzhľadom na svoju polohu vhodné veterné
podmienky na rozptyl škodlivých látok v ovzduší.
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II.5. Ovzdušie
Dominantnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v Nitrianskom kraji je cestná doprava. Pre
vykurovanie domácností sa tu využíva najmä zemný plyn, podiel tuhých palív je v porovnaní s
ostatnými zónami nižší, s výnimkou hornatejšej oblasti na severe kraja (podľa údajov zo
sčítania obyvateľstva).
Z hľadiska cestnej dopravy v Nitrianskom kraji patria medzi najfrekventovanejšie cesty:
rýchlostná cesta R1 na úseku pred Nitrou z Trnavy, úsek cesty č. 64 v Nitre, úsek cesty č. 63
spájajúcej Veľký Meder a Komárno, úsek cesty č. 75 zo Šale do Nových Zámkov, cesta č. 51
prechádzajúca Levicami a rýchlostná cesta R1 pri Zlatých Moravciach.
Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia v Nitrianskom kraji sú z hľadiska príspevku k
lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej významné. V
závislosti od meteorologických podmienok sa v Nitrianskom kraji môže prejaviť vplyv
chemického priemyslu.
Tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry a oxid uhoľnatý vypustené zo zdrojov najvýznamnejších
prevádzkovateľov na území Nitrianskeho kraja za rok 2017 prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka č. 21: Tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry a oxid uhoľnatý vypustené zo zdrojov
najvýznamnejších prevádzkovateľov na území Nitrianskeho kraja za rok 2017 (zdroj: Správa
o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike – 2018, september 2019)

Oxidy síry
vyjadrené ako
SO2

Tuhé znečisťujúce látky

Prevádzkovateľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Duslo, a.s.
SLOVINCOM, spol. s r.o.
DECODOM, spol. s r. o.
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
P.G.TRADE, spol. s r.o.
MENERT - THERM, s.r.o.
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o.
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
TOP PELET, s.r.o.
SPOLU
P.G.TRADE, spol. s r.o.
AT GEMER, spol. s r.o.
GAS PROGRES I., spol. s r.o.
BIOGAS, s.r.o.
Liaharenský podnik Nitra, a.s.
BIONOVES, s.r.o.
Bioplyn Cetín, s. r. o.
BPS Lipová 1 s.r.o.
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
SPOLU

Zdroje v okrese Emisie [t]
Šaľa
Komárno
Topoľčany
Nitra
Levice
Nové Zámky
Šaľa
Zlaté Moravce
Levice
Topoľčany
Nové Zámky
Nové Zámky
Nitra
Nitra
Levice
Nitra
Nitra
Nové Zámky
Topoľčany
Nitra

165,93
13,52
10,58
8,98
8,83
7,93
7,43
7,14
6,63
5,74
242,71
14,12
10,39
10,30
9,48
8,38
8,30
8,22
6,77
3,75
3,04
82,76

Podiel na
celkových emisiách
kraja
SR [%]
[%]
44,92
3,66
2,86
2,43
2,39
2,15
2,01
1,93
1,79
1,56
65,70
13,22
9,73
9,64
8,87
7,84
7,77
7,70
6,34
3,51
2,85
77,45

3,21
0,26
0,20
0,17
0,17
0,15
0,14
0,14
0,13
0,11
4,70
0,06
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01
0,33

Oxid uhoľnatý

Oxidy dusíka
vyjadrené ako
NO2
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Duslo, a.s.
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
Bytkomfort, s.r.o.
VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.
TOP PELET, s.r.o.
DECODOM, spol. s r. o.
Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
P.G.TRADE, spol. s r.o.
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
SPOLU
Calmit, spol. s r.o.
Bytkomfort, s.r.o.
Duslo, a.s.
Secop s.r.o.
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
WOODPAN SLOVAKIA s.r.o.
VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.
SLOVINCOM, spol. s r.o.
Bioplyn Cetín, s. r. o.
SPOLU

Šaľa
Topoľčany
Levice
Nové Zámky
Komárno
Topoľčany
Topoľčany
Zlaté Moravce
Nové Zámky
Nitra
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Zlaté Moravce
Levice
Zlaté Moravce
Nové Zámky
Komárno
Komárno
Nitra

646,06
186,73
76,76
44,32
40,28
26,23
23,75
22,16
21,53
18,71
1 106,52
1339,72
153,56
99,16
60,12
51,37
43,43
37,65
26,19
22,96
20,69
1 854,85

41,72
12,06
4,96
2,86
2,60
1,69
1,53
1,43
1,39
1,21
71,46
60,60
6,95
4,49
2,72
2,32
1,96
1,70
1,18
1,04
0,94
83,90
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2,44
0,71
0,29
0,17
0,15
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
4,18
0,88
0,10
0,06
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
1,21

Stav kvality ovzdušia v širšom území ovplyvňuje predovšetkým priemysel, energetika,
spaľovacie a technologické procesy v regióne Komárno, doprava, priemysel stavebných látok a
tepelné hospodárstvo v mestských sídlach. Krajina je dobre prevetrávaná, čo je predpoklad
rýchleho a účinného rozptylu znečisťujúcich látok. Na znečisťovaní ovzdušia v regióne sa v
podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, automobilová
doprava a poľnohospodárstvo. Aj modernizácia vykurovania (plynofikácia) v sídlach a
hospodárskych prevádzkach pozitívne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia. Kvalitu ovzdušia priamo v
posudzovanom území ovplyvňujú sezónne poľnohospodárske práce a automobilová doprava.

II.6. Hydrologické pomery
Hydrologické pomery v záujmovom území charakterizuje hydrogeologický rajón: kvartér
juhozápadnej časti Podunajskej roviny, s medzizrnou priepustnosťou (Atlas krajiny, 2002).
Povrchové vody
Vodné toky
Mesto Kolárovo patrí do povodia toku Váh (hydrologické číslo 41-21-18)), ktorý preteká
územím mesta v dĺžke 9 km. Od areálu predmetnej farmy preteká rieka Váh vo vzdialenosti cca
1,8 km východne v generálnom smere S-J. V severnej časti Kolárova sa do Váhu vlieva Malý
Dunaja, v Komárne sa rieka vlieva do Dunaja. Dlhodobý priemerný prietok Váhu v profile
Šaľa je 152 m3/s. Druhý najvýznamnejší vodný tok pretekajúci mestom je Malý Dunaj
(priemerný prietok je okolo 32 m3/s) a následne sa vlieva do Váhu. Pozdĺž obidvoch riek sa
tiahne hrádza, ktorá slúži na ochranu proti povodniam a súčasne sú dominantou súčasnej
kultúrnej krajiny. Okrem vodných tokov sa na území mesta a jeho okolia nachádza mnoho
ďalších odvodňovacích kanálov, ktoré slúžia na odvádzanie vnútorných vôd z územia.
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Najvýznamnejšie kanály v území sú Asód-Čergov, Asódsky kanál, Obecný kanál, Veľká
dolina, Kolárovo-Kameničná, Kolárovsky kanál.
Záujmové územie parí do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu
odtoku. Akumulácia prebieha v mesiacoch december-január s vysokou výdatnosťou v
mesiacoch február-apríl. Najvyššie prietoky toku sú v mesiaci marec a najnižší v mesiaci
september. Podružené zvýšenie vodnatosti je výrazné, najmä v mesiacoch december až február.
Na povodí rieky Váh v profile Kolárovo sa monitoruje prietok povrchového toku. Predmetná
lokalita sa nenachádza v zátopovej oblasti.
Priamo v predmetnom areáli farmy sa nenachádza žiadny povrchový tok. Najbližší vodný tok
predstavuje Stagnovický kanál, ktorý preteká severo-východnou hranicou areálu farmy
a následne je zaústený do ďalšieho kanála, ktorý je situovaný blízkosti východnej hranice
predmetného areálu a ktorý ústí pri meste Kolárovo do kanálu Asód-Čergov. Kanál KolárovoKameničná je od areálu farmy situovaný cca 1,2 km západným smerom. Východným smerom
od predmetnej lokality, vo vzdialenosti cca 1,6 km, preteká kanál Čergov-Vinohrady. Kanál
Stará Častá je vedený vo vzdialenosti cca 600 m juhozápadne.
V širšom okolí predmetnej lokality preteká v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005, ktorou sa
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárensky vodných
tokov: vodohospodársky významný vodný tok Váh, kanál Kolárovo-Kameničná a kanál Stará
Častá.
Vodárenský vodný tok ani vodárenská nádrž sa v k.ú. Kolárovo nenachádza.
V zmysle nariadenia Vlády SR č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné
oblasti k.ú. Kolárovo je zaradené medzi zraniteľné oblasti a taktiež všetky k.ú. okolitých obcí:
Čalovec, Komárno, Zemianska Olča, Kameničná, Vrbová nad Váhom.
Vodné plochy
Na území mesta Kolárovo sú vybudované dve umelo vytvorené jazera. Prvé jazero sa nachádza
v časti mesta, nazývané Mrchovisko, na polostrove v rekreačnom areáli vodného mlyna. Druhé
jazero sa tiahne pozdĺž štátnej cesty smerom na obec Zemianska Oľča v rozlohe 1,5 ha.
Z ďalších vodných plôch sa v území nachádza rybárske jazero v rekreačnej oblasti Čergov.
Na predmetnej lokalite a ani v jej blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne prirodzené vodné
plochy.
Podzemné vody
Záujmové územie patrí do kvartéru juhozápadnej Podunajskej roviny s určujúcim typom
priepustnosti – medzizrnová. Koeficient prietočnosti a hydrogeologická produktivita je v celom
území vysoká T= 1.10-3 - 1.10-2 m2.S-1 (Atlas krajiny SR, 2002).
V širšom záujmovom území sa nachádzajú významné podzemné vodné zdroje, ktoré sú
sústredené najmä do kvartérnych sedimentov Váhu a Dunaja. Na území mesta Kolárovo sa
nachádzajú dve vŕtané vodné zdroje, avšak pre vysoký obsah železa a mangánu sa nevyužívajú
pre zásobovanie sídelného útvaru.
Spodná voda je relatívne blízko pod povrchom, čo na strane jednej zvyšuje produktivitu
agrocenóz a efektívnosť ich pestovania, na strane druhej zvyšuje náchylnosť pôd na zasolenie a
postupnú stratu produkčných schopností. Spodná voda je silno mineralizovaná predovšetkým
síranmi, chloridmi a železom. Kvalita tejto vody je ovplyvnená splachmi agrochemikálií a
najmä obsah dusičnanov je nad hygienickou normou pre pitnú vodu. Spodná voda obsahuje aj
ropné látky a zvyšky pesticídov.
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K infiltrácií do územia dochádza za vysokých stavov povrchových tokov, za nízkych stavov
podzemnej vody v užšej (cca 150-300 m) aj širšej (cca 700-2 000 m) pririečnej zóne sú
drénované. Za pririečnymi zónami, kde patrí aj posudzovaná lokalita, na režime podzemných
vôd sa najviac podieľajú zrážky a výpar.
Okrem prirodzených činiteľov je režim podzemných vôd umelo ovplyvňovaný aj systémom
odvodňovacích kanálov. Maximálny rozkyv hladín podzemných vôd na predmetnom území je
1,5-2 m. Maximálne stavy sú dosiahnuté v zimnom polroku v zimných mesiacoch, s vedľajšími
maximami v lete.
Termálne a minerálne vody
Širšie záujmové územie je bohaté na geotermálne vody a vo viacerých okolitých obciach boli
navŕtané (v hĺbke 1 700-2 700 m) výdatné zdroje teplej geotermálnej vody (Nesvady, Zlatná
na Ostrove). Ich celková výdatnosť je malá a teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 51-70 °C.
Využívajú sa len čiastočne.
Priamo na posudzovanej lokalite sa nenachádzajú žiadne geotermálne a minerálne vody
a územie nezasahuje do ochranného pásma prírodných liečivých vôd.
Vodohospodársky chránené územia
Na území k.ú. Kolárovo a ani v jeho blízkosti sa nenachádzajú žiadne vodohospodárske
chránené územia.
Posudzovaná lokalita sa nenachádza na území žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti.

II.7. Fauna a flóra
Flóra
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia sa celá Podunajská nížina, vrátane záujmového
územia, nachádza v rovinatej oblasti na dubovej zóne, nížinnej podzóne (Atlas krajiny, 2002).
Z hľadiska rekonštruovanej prirodzenej vegetácie (vegetácia, ktorá by sa na území vytvorila,
keby nepodliehala atropogénnym vplyvom) je lokalita zaradzovaná z východu do oblasti
vŕbovo-topoľové lesy v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy), zo západu do
oblasti výskytu jaseňovo-brestovo-dubových lesov v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy).
Reálny vegetačný pokryv v širšom území je rôznorodý. Zachovaná je potenciálna prirodzená
vegetácia Podunajskej nížiny, avšak zväčša sa jedná o monokultúry na poľnohospodárskych
plochách. Antropogénnou činnosťou sa v mestskej časti vyskytujú sídliskové zelene, parky,
zeleň záhrad pri rodinných domoch. Pozdĺž cestných komunikácií a vodných tokoch sa
vyskytujú krovinaté vegetácie v zastúpení aj inváznych druhov rastlín.
Súčasný vegetačný kryt predmetnej lokality je silne antropicky pozmenený a degradovaný.
Z fytocenologického hľadiska je areál hospodárskeho dvora nevýznamný.
V posudzovanom území sa nenachádzajú biotopy národného ani európskeho významu v
zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
Fauna
Širšie záujmové územie patrí podľa zoogeografického členenia terestrického biocyklu (Atlas
krajiny, 2002) patrí do provincie stepí, panónsky úsek. Druhová inventarizácia sa v záujmovej
lokalite nerobila, nakoľko sa vzhľadom k charakteru neočakáva pravidelný alebo stály výskyt
chránených, vzácnych alebo ohrozených druhov. Diverzitne chudobné je aj okolie predmetnej
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lokality, kde sa očakáva prevažne výskyt synantrópnych druhov. Z územia navrhovaného pre
realizáciu činnosti nie sú informácie o výskyte vzácnych, ohrozených a chránených rastlinných
a živočíšnych druhoch, ani ich prítomnosť v posudzovanom území nepredpokladáme.
Chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy
Priamo na dotknutej lokalite nie je evidovaný výskyt chránených vzácnych a ohrozených
druhov a ich biotopov.
Významné migračné koridory živočíchov
Priamo posudzovaná lokalita a ani jej blízke okolie, vzhľadom na svoj antropogénne
pretvorený charakter, nepredstavuje migračný koridor.
Významným migračných koridorom v širšom riešenom území je ekosystém rieky Váh, ktorý je
v rámci územného systému ekologickej stability hodnotený ako biokoridor nadregionálneho
významu. Údolie rieky Váh predstavuje významný interkontinentálny migračný koridor
avifauny. Z hľadiska migrácií ichtyofauny je tok Váhu zaradený k hydrickým biokoridorom
európskeho významu.

II.8. Krajina
Súčasná krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra, t.j. priestorové rozmiestnenie jej prvkov, poskytuje rámcovú
predstavu o ekologických predpokladoch územia so zreteľom na ich súčasné využívanie.
Určujúcim prvkom súčasnej organizácie štruktúry krajiny sú morfologické a prírodné
podmienky okresu Komárno.
Rozloha mesta Kolárovo je 106 822 783 m2, z toho zaberá:
Poľnohospodárska pôda (spolu): 85 523 927 m2
- orná pôda:
78 974 009 m2
- vinica:
5 556 m2
- záhrady:
2 108 387 m2
- ovocné sady:
11 501 138 m2
- trvalý trávny porast:
3 285 837 m2
Nepoľnohospodárska pôda (spolu): 21 296 856 m2
- zastavaná plocha:
6 110 136 m2
- lesný pozemok:
5 404 386 m2
- vodná plocha:
4 657 877 m2
- ostatná plocha:
5 124 457 m2
V súčasnosti má mesto Kolárovo priemyselno-poľnohospodársky charakter. Katastrálne
územie je väčšinou využívané na poľnohospodársku výrobu. Z hľadiska priestorovej štruktúry
voľnej krajiny sú významné prírodné prvky – sprievodná zeleň ciest a odvodňovacích kanálov,
lesné plochy okolo vodných tokov a vodných plôch. Zaujímavú štruktúru osídlenia vytvárajú
kolárovské samoty vytvorené koncom 18.storočia a v priebehu celého 19.storočia pod vplyvom
hospodárskych podmienok.
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry hodnotené územie možno charakterizovať ako
človekom silne pozmenenú krajinu s nízkym zastúpením lesných spoločenstiev a s vysokým
podielom poľnohospodárskej krajiny, doplnenú o sídelné a dopravné štruktúry. Predmetné
územie má typický antropogénny charakter s intenzívnym poľnohospodárskym využitím.

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

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo
Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

60/156

Scenéria, krajinný obraz
Scenéria krajiny je jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich pohodu človeka.
Krajinná scenéria posudzovaného územia je podmienená intenzívnym poľnohospodárskym
využitím.
Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v dotknutom území možno považovať v prvom rade
všetky typy lesov, remízok, vetrolamov a brehových porastov, vodnú plochu a vodné toky,
mokraďnú vegetáciu a mokraďové plochy. Negatívnymi prvkami scenérie sú mestské a
vidiecke osídlenia tvorené súvislou plochou zastavaných území, priemyselné a
poľnohospodárske areály, technické prvky a iné negatívne javy a prvky, ktoré negatívne
ovplyvňujú celkovú scenériu krajiny.
Stabilita krajiny
Ekologickú stabilitu územia možno definovať ako schopnosť ekosystémov odolávať pôsobeniu
negatívnych vplyvov a zachovať si pritom podmienky pre existenciu pôvodných druhov.
O stave ekologickej stability územia podáva najlepší prehľad zastúpenie jednotlivých kultúr,
množstvo ekostabilizačných prvkov ako sú lesné porasty, vodné plochy, lúky a pod. a taktiež
ich vzájomné prepojenie a rozmiestnenie v predmetnom území.
Z hľadiska stability môžeme posudzované územie charakterizovať ako územie silne narušené.
Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce stabilitu krajiny v danej oblasti patrí intenzívna
antropogénna činnosť, konkrétne intenzívne poľnohospodárske využitie, významné dopravné
koridory a v širšom území obchodná, výrobná a priemyselná činnosť.
Stabilita krajiny predmetného územia je silno antropicky pozmenená a stupeň ekologickej
stability územia je nízky.
Priamo posudzované územie má výrobno-poľnohospodársky charakter, pričom pôvodné druhy
rastlín a živočíchov nie sú zachované, resp. sú zastúpené len zriedkavo.

II.9. Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma
Priamo posudzované územie je zaradené do 1. stupňa ochrany v zmysle § 11 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (voľná krajina). Na
dotknutej lokalite neboli pozorované žiadne vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.
Predmetná lokalita nie je súčasťou maloplošných chránených území prírody a ani nezasahuje
do žiadneho veľkoplošného chráneného územia.
Veľkoplošné chránené územia
Do okresu Komárno zasahuje jedno veľkoplošné chránené územie: Chránená krajinná oblasť
Dunajské luhy.
Priamo dotknuté územie a ani jeho širšie okolie nie je súčasťou žiadneho veľkoplošného
chráneného územia. Najbližšie veľkoplošne chránené územie, CHKO Dunajské luhy, je
vzdialené cca 12 km JZ smerom.
Maloplošné chránené územia
V okrese Komárno je vyhlásených 35 maloplošných chránených území, z ktorých ani jedno
nezasahuje do k.ú. Kolárovo.
Priamo posudzované územie nie je súčasťou žiadneho maloplošného chráneného územia.
Vzhľadom na predmetnú lokalitu je najbližšie situovaná Prírodná rezervácia Lohotský močiar
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(k.ú. Kameničná) so 4. stupňom ochrany prírody. PR sa nachádza približne 800 m
juhovýchodným smerom od posudzovaného areálu farmy. Územie PR Lohotský močiar
predstavuje močiar s pomerne nízkym stavom vody, ktorý je vlastne mŕtvym ramenom
Vážskeho Dunaja v pokročilom štádiu zarastania. Brehy sú porastene mohutnými trsmi tráv s
rodu Carex. V blízkosti je lužný vŕbovo-topoľový les.
V širšom okolí dotknutého územia je vyhlásený Chránený areál Dropie (k.ú. Kameničná,
Čalovec, Zemianska Oľča) – vzdialený cca 2,8 km západným smerom a Prírodná rezervácia
Listové jazero (k.ú. Vrbová nad Váhom, Nesvady) – vo vzdialenosti cca 3,7 km severovýchodným smerom.

Obrázok č. 3: Mapa chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v okolí predmetnej
lokality.
Chránené stromy
V okrese Komárno sú vyhlásené 2 chránené stromy, z toho ani jeden nie je vyhlásený v k.ú.
Kolárovo.
V rámci posudzovaného územia a jeho blízkeho okolia nie sú vyhlásené žiadne chránené
stromy.
Územia siete NATURA 2000
NATURA 2000 je celoeurópska ekologická sústava osobitne chránených území, ktorú
vymedzujú členské štáty EÚ s cieľom zabezpečiť priaznivý stav ochrany biotopov európskeho
významu a priaznivý stav ochrany druhov európskeho významu.
Chránené vtáčie územia
Do okresu Komárno zasahujú 4 chránené vtáčie územia a to SKCHVU004 Dolné Pohronie,
SKCHVU005 Dolné Považie, SKCHV007 Dunajské luhy a SKCHVU019 Ostrovné lúky.
Z uvedených chránených vtáčích území sa najbližšie k predmetnej lokalite nachádza CHVÚ
Ostrovné lúky (cca 1,2 km západným smerom) a CHVÚ Dolné Považie (cca 3 km východným
smerom).
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Obrázok č. 4: Mapa chránených vtáčích území – Sústava NATURA 2000.
Územia európskeho významu
V okrese Komárno je vyhlásených 33 území európskeho významu.
Posudzovaná lokalita a ani jej bezprostredné okolie nezasahuje do žiadneho z vyššie uvedených
území siete NATURA 2000.
V širšom okolí sú situované: SKUEV0553Lohotský močiar (cca 0,8 km JV), SKUEV0819
Vážsky Dunaj (cca 1,7 km V) a SKUEV0073 Listové jazero (cca 3,7 km SV),.
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Obrázok č. 5: Mapa území európskeho významu – Sústava NATURA 2000.
Mokrade
Na území okresu Komárno je evidovaných 33 mokradí, z toho 5 mokradí národného významu,
24 mokradí regionálneho významu a 4 mokradí lokálneho významu.
Do okresu Komárno zasahujú aj lokality medzinárodného významu zapísané Ramsarské
lokality: Dunajské luhy a Číčovské mŕtve rameno.
V katastrálnom území mesta Kolárovo sa nachádza jedna mokraď lokálneho významu – Částa
rameno a jedna mokraď regionálneho významu – Malý Dunaj.
Vzhľadom k posudzovanej lokalite najbližšie je situovaná je mokraď regionálneho významu
Lohotský močiar a to vzdialenosti cca 800 m juhovýchodným smerom.
Na posudzovanej lokalite a ani v jej tesnej blízkosti nie je evidovaný výskyt mokradí.
Vodohospodársky chránené územia
Do posudzovaného územia a ani jeho blízkeho okolia nezasahuje chránená vodohospodárska
oblasť.

II.10. Územný systém ekologickej stability
O stave ekologickej stability územia podáva najlepší prehľad zastúpenie jednotlivých kultúr,
množstvo ekostabilizačných prvkov ako sú lesné porasty, vodné plochy, lúky a pod. a taktiež
ich vzájomné prepojenie a rozmiestnenie v predmetnom katastrálnom území.
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom
prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v
krajine. Táto je tvorená biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v hierarchických
úrovniach: nadregionálnej – biosférickej a provinciálnej, regionálnej a miestnej (lokálnej)
úrovni.
Prírodoochranné a biologicky významné lokality na území mesta Kolárovo sú súčasťou kostry
územného systému ekologickej stability. Sieť biocentier a biokoridorov tvorí nasledovné prvky
ÚSES:
• Biocentrum regionálneho významu:
- Sady-Kopovnica-Čergov-Medzi Dunajmi
• Biocentrum miestneho významu:
- Kukuričná sihoť – Szénásiho lúky
- Hájna
- Sútok Malého Dunaja a Váhu
- Lesík pri Váhu
- Sútok Nitry a Váhu
- Medzihrádzový priestor Váhu
- Medzihrádzový priestor Malého Dunaja
- Gonda
- Vnútorné kamenisko
- Pod východodom
- Východ
- Sútok Malého Dunaja a Čiernej vody
- Pri Částe
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- Kráľka
- Pri Libarde
- Líščie
- Veľký Kováč
- Mokraď v Pačierku
- Dlhé močariny
- Diely
- Prosné polia
- Vlčí diel
- Malá Dolina
• Biokoridory nadregionálneho významu:
- Rieka Váh
- Malý Dunaj
• Biokoridor regionálneho významu:
- Preložka Nitry
• Biokoridor lokálneho významu:
- Stará Částa
- Divý Kanál
Približne 600 m juhozápadne preteká kanál Stará Částa, ktorý je predstavuje biokoridorom
lokálneho významu. Tento vodný kanál spája regionálny biokoridor kanál KolárovoKameničná s masívom zelene a mokradí v okolí osady Lohot, ktorý je súčasťou
nadregionálneho biokoridoru rieky Váh. Významná je existujúca bohatá sprievodná zeleň.
V širšom okolí posudzovanej lokality je situovaná genofondovo významná lokalita PR
Lohotský močiar, ktorý je súčasne evidovaný ako regionálne významná mokraď. Vzdialenosť
uvedeného prvku ÚSES je približne 800 m juhovýchodným smerom od areálu hospodárskeho
dvora Štagnovica. Ako ďalší prvok ÚSES v širšom území je evidovaný CHA Dropie (územná
ochrana dropa fúzatého), ktorý súčasne predstavuje genofondovo významnú lokalitu, vzdialenú
cca 2,8 km Z od predmetného areálu farmy.
Priamo posudzovaná lokalita nie je súčasťou prvkov územného systému ekologickej stability.
Všetky prvky ÚSES sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od predmetného územia a na
lokalitu nemajú žiadne ekologické väzby. Posudzovaná činnosť bude riešená tak, aby
neovplyvňovala ani neohrozovala prvky ÚSES.
Predmetnú lokalitu v krajine možno hodnotiť ako ekologicky nestabilný priestor s nízkou
ekologickou významnosťou.

II.11. Obyvateľstvo
Demografické údaje
Podľa administratívneho členenia SR patrí posudzované územie do Nitrianskeho kraja, okresu
Komárno, do katastrálneho územia Kolárovo.
Vývoj počtu obyvateľov mesta Kolárovo charakterizuje v posledných rokoch mierny pokles
rastu. V roku 2011 mesto obývalo 10 696 obyvateľov, v roku 2014 to bolo 10 632 obyvateľov.
K 31. 12. 2018 malo mesto Kolárovo 10 546 obyvateľov.
Tabuľka č. 22: Demografické zloženie obyvateľstva mesta Kolárovo k 31.12.2017

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

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo
Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Ukazovateľ
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Ženy
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Hodnota
10 572
5290
5 282

Podľa v súčasnosti platného administratívneho členenia je mesto Kolárovo rozdelené na 6
mestských častí. Najväčšia časť obyvateľstva býva v mestskej časti Kolárovo, kde býva vyše
90 % všetkých obyvateľov mesta Kolárovo.
Z hľadiska národnosti pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa hlásilo k slovenskej národnosti
19,5% obyvateľov, k maďarskej národnosti 76,7% obyvateľov, 67 obyvateľov k rómskej
národnosti a ostatní obyvatelia k iným národnostiam.
Z hľadiska vierovyznania pri sčítaní obyvateľstva uviedli obyvatelia, že (67,8%) 7 252 ľudí sa
hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Druhá najväčšia skupina v počte 1 555 obyvateľov uvádza, že
sú bez vyznania akejkoľvek cirkvi.
Navrhovanou činnosťou dotknutí obyvatelia sú považovaní obyvatelia obcí Kameničná,
Kolárovo, Čalovec a Vrbová nad Váhom s ich miestnymi časťami.
V roku 2018 bol celkový počet trvalo bývajúcich obyvateľov v dotknutom území 14 170,
pričom v obci Kameničná sa počet obyvateľov o 11,9% zvýšil (204 obyvateľov) a naopak v
Kolárove sa počet obyvateľov znížil o 4,2% (466 obyvateľov), v obci Čalovec sa znížil o 1,6%
(19 obyvateľov) a v obci Vrbová nad Váhom o 4,1% (23 obyvateľov). Vývoj počtu dotknutých
obyvateľov za 23 rokov je pomerne vyrovnaný a celkovo bol zaznamenaný pokles o 2,1% t.j. o
304 obyvateľov.
V roku 2018 žilo v dotknutých obciach 7 042 mužov a 7 128 žien t.j. o 1,2% (86) bolo viac
žien ako mužov. V posledných rokoch sa rozdiel v počte mužov a žien v dotknutých obciach
čoraz viac vyrovnáva.
Počet živonarodených má kolísavý charakter, pričom v obci Kameničná počet živonarodených
za 23 rokov vzrástol o 7 detí a v Kolárove sa znížil o 9 detí, v obci Čalovec sa znížil o 5 detí a
v obci Vrbová nad Váhom prišlo tiež k zníženiu počtu živonarodených o 4 deti.
Z hľadiska počtu zomretých za 23 rokov v Kolárove počet klesol o 6 osôb, v obci Kameničná a
Vrbová nad Váhom sa počet zomretých zvýšil o 1 osobu a v obci Čalovec sa zvýšil počet
zomretých o 7 osôb.
Celkové zmeny v počte živonarodených a zomretých nie sú veľké i keď medziročne sa nejaké
rozdiely vyskytujú.
Priemerný počet živonarodených osôb v dotknutých obciach je 119 osôb a priemerný počet
zomretých osôb za rok je 181. V roku 2018 bol počet živonarodených v dotknutých obciach
106 osôb a počet zomretých osôb 180 osôb. V dotknutých obciach je dlhodobo vyšší počet
zomretých ako živonarodených cca o 60 osôb.
Od roku 1996 do roku 2018 sa prirodzený prírastok pohyboval v dotknutých obciach väčšinou
v mínusových číslach a len výnimočne sa dostal do plusových čísel. V obciach Kameničná,
Čalovec a Vrbová nad Váhom sa prirodzený prírastok za 23 rokov pohyboval v rozsahu od plus
3 osoby do mínus 21 osôb a v Kolárove od plus 2 osoby do mínus 78 osôb. V roku 2018 bol v
dotknutých obciach priemerný prirodzený prírastok mínus 19 osôb.
Za 23 rokov sa do dotknutých obcí priemerne prisťahovalo 205 osôb a vysťahovalo 148 osôb.
V roku 2018 sa do dotknutých obcí prisťahovalo 224 osôb a vysťahovalo 143 osôb, tzn.
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migračné saldo v roku 2018 bolo plus 81 osôb. Migračné saldo sa 23 rokov pohybovalo (až na
roky 2002, 2014 a 2017) v plusových číslach a to v rozmedzí od plus 15 do plus 156 osôb.
Zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľov a najmä znižovanie podielu detskej populácie (od 0 do
14 rokov) upozorňujú na proces demografického starnutia obyvateľov. Od roku 1996 do roku
2018 prišlo v dotknutých obciach k úbytku detskej populácie o 22,5% a v SR o 27,3%. Za 23
rokov bola priemerná hodnota podielu detskej populácie v dotknutých obciach 14,9% a priemer
SR bol 17,0%. Za 23 rokov predstavuje podiel obyvateľov v produktívnom veku (od 15 do 64
rokov) v dotknutých obciach priemerne 70,2%, priemer SR je 70,4 %. V dotknutých obciach
bol zaznamenaný 3,4% nárast podielu osôb v poproduktívnom veku, v SR bol nárast
obyvateľov v poproduktívnom veku o 5%. V roku 2018 tvorila táto veková skupina 17,8%.
Vývoj v podiele osôb v dotknutých obciach za posledných 23 rokov naznačuje zníženie podielu
osôb v predproduktívnom veku a zvýšenie podielu osôb poproduktívnom veku. Celkovo je
podiel osôb v dotknutých obciach rovnaký ako v Nitrianskom kraji a v SR.
Starnutie obyvateľov SR je hlavne dôsledkom klesajúcej pôrodnosti a stabilizácie miery
úmrtnosti v posledných rokoch, ktoré sa sledujú ukazovateľmi ako je index starnutia a
priemerný vek obyvateľov. Od roku 1996 do roku 2018 pretrváva v dotknutých obciach vyšší
priemerný vek žien o 2,7 roka oproti mužom. Priemerný vek obyvateľov dotknutých obcí v
roku 2018 bol 42,4, čo je oproti roku 1996 vyšší priemerný vek o 4,3 roka. V roku 2018 bol
index starnutia obyvateľov dotknutých obcí 130%, tzn. na 100 detí vo veku od 0 do 14 rokov
pripadlo 130 obyvateľov vo veku 65 a viac rokov. Index starnutia sa za 23 rokov zvýšil v
dotknutých obciach o 48%.
Priemyselná výroba a služby
Najvýznamnejší priemyselný podnik na území mesta Kolárovo je Spoločnosť Kromberg a
Schubert s.r.o. Kolárovo, ktorá sa zaoberá výrobou káblových zväzkov pre automobilový
priemysel. V rámci regiónu mesta Kolárovo klasickým priemyselným odvetvím je
potravinársky priemysel opierajúci sa o surovinové zdroje poľnohospodárskej výroby
(reprezentujú ho mlyny a pekárne s nadregionálnym významom). Najväčším reprezentantom
tohto priemyselného odvetvia je Mlyn Kolárovo a.s. – firma je špecializovaná na mletie
potravinárskej pšenice a raže. Z ostatných agro-priemyselných závodov riešeného územia
významné sú napr. Kolagrex Int. spol. s r. o. (jeho hlavný výrobný program je spracovanie
paradajok – výroba kečupu a pretlaku), Projektmarket s.r.o. (patrí medzi popredných
importérov, exportérov a distribútorov mrazených rýb, mrazených polotovarov, tovarov a
potravín na Slovensku), Agrotrend Kolárovo s.r.o. (pestovanie rajčín v skleníkoch). Významný
poľnohospodársky charakter riešeného regiónu predpokladá existenciu firmy vyrábajúcu
krmivo pre hospodárske zvieratá. Takýmto podnikom v meste Kolárovo je Biofeed a.s., ktorá
je významným výrobcom vitamino-minerálnych zmesí, doplnkových kŕmnych zmesí a
kŕmnych zmesí pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat.
Ďalší významný miestny podnik je Relax 2000 s.r.o. (výroba hliníkových profilov) a
spoločnosť General Plastic, a.s. (spracovanie PET odpadu).
Poľnohospodárska výroba
Územie mesta Kolárovo leží v poľnohospodársky najvyužívanejšej časti Slovenska – patrí do
poľnohospodárskej prírodnej oblasti teplých nížin. Širší región patrí do kukuričnej výrobnej
oblasti (v rámci nej do podoblasti kukuričnej K-1), ktorá je vhodná na pestovanie všetkých
teplomilných plodín. Celková výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v území mesta je
8552,4 ha, čo predstavuje vyše 80% z celkovej výmery mesta. Stupeň zornenia je vyše 92%.
Na poľnohospodárskej pôde mesta hospodária drobnopestovatelia, ale aj veľké
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poľnohospodárske podniky, napr. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo (obrába vyše 4 000 ha
ornej pôdy, zaoberá sa chovom hydiny, hovädzieho dobytka).
Rastlinná výroba regiónu obce sa zameriava prevažne na výrobu obilnín (najviac sa pestujú
pšenica), ktoré zaberajú plochu tradične viac ako 1/2 ornej pôdy. Ďalej sa pestuje kukurica,
repka, jednoročné a viacročné krmoviny. Špeciálna rastlinná výroba - zeleninárstvo je v
riešenom území rozvinutá. V území malo pestovanie zeleniny (hlavne papriky, paradajky,
uhorky) dlhoročnú tradíciu. Živočíšna výroba je druhou základnou časťou poľnohospodárskej
výroby a jej nosným programom je hovädzí dobytok a hydina.
Lesné hospodárstvo
Územie mesta Kolárovo patrí k málo lesnatým územiam Slovenska, lesnatosť územia je len 5%
(celoslovenský priemer je nad 40%). Nízka lesnatosť je dôsledkom nížinnej/rovinnej polohy
územia, kde maximum pôdy je intenzívne využívané na poľnohospodársku výrobu. Najväčšiu
časť rozlohy lesného pôdneho fondu zaberajú hospodárske lesy, pomerne vysoké zastúpenie
majú lesy ochranné a najnižšiu rozlohu zaberajú lesy osobitného určenia.
Doprava a dopravné plochy
Základný komunikačný systém mesta Kolárovo tvorí najvýznamnejší cestný ťah II/573
(Komárno-Kolárovo-Šaľa) prechádzajúci územím mesta. Okrem cesty II/573 významný podiel
dopravnej obsluhy riešeného územia cestnou dopravou je realizovaný aj na ceste II/563
(Kolárovo-Nové Zámky). Z ostatných ciest sídelnotvornú funkciu majú cesty IV/06347
(vychádza z cesty II/573 smerom do obce Zemianska Olča) a III/5737 (vychádza z cesty II/573
smerom do časti Veľký Ostrov, kde je slepo ukončená). Cez územie mesta vedie aj ďalšia cesta
tretej triedy a to III/5632 (Kolárovo-Nesvady).
V blízkosti mesta prechádzajú významné nadregionálne cesty. Najvýznamnejší cestný ťah
prechádzajúci v blízkosti mesta Kolárovo je cesta I/64: Komárno-Nové Zámky-Nitra-Žilina,
ktorá cestná komunikácia je významnou medziregionálnou komunikáciou celoslovenského
významu. Cesta I/64 predstavuje kostru rozvojovej osi 2. stupňa). Ďalšími významnými
cestnými ťahmi sú cesty I/63 (Bratislava-Dunajská Streda-Komárno-Štúrovo) a cesta I/75:
Galanta-Nové Zámky-Lučenec.
Územie mesta Kolárovo je napojené na európsky železničný systém cez železničnú trať č. 136
Komárno-Kolárovo (jednokoľajná trať, neelektrifikovaná, končí v riešenom území) – od roku
2003 sa však na nej osobná doprava nerealizuje. Železničná trať sa využíva len na nákladnú
dopravu. Najbližšie kontaktné body pre železničnú dopravu sa nachádzajú v mestách Nové
Zámky a Komárno.
Cez územie mesta Kolárovo prechádza Vážska cyklomagistrála (vedie popri Váhu po hrádzach
a priľahlých komunikáciách). Letisko s verejnou prepravou osôb a nákladov sa nachádza cca v
100 km vzdialenosti v Bratislave. Regionálnym letiskom v Nitrianskom kraji je medzinárodné
verejné letisko pre nepravidelnú leteckú dopravu v Nitre – Janíkovciach.
Občianske vybavenie
Školstvo
Prehľad škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo je nasledovný:
 Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo;
 Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo;
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Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo;
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo;
Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo;
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo;
 Materská škola, Lesná 10, Kolárovo;
 Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo;
 Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo;
 10.Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo;
 11.Školská jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo.
V meste Kolárovo sa nachádzajú dve stredné školy: Cirkevné gymnázium Panny Márie s
vyučovacím jazykom maďarským a Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom
maďarským. Špecifická charakteristika školy je výučba umeleckých remesiel ako napr.
umelecký smaltér, umelecký kováč a zámočník atď..
V školskom systéme mesta Kolárovo dôležitú úlohu zohrávajú aj ostatné vzdelávacie inštitúcie
zabezpečujúce doplnkové vzdelávanie (napr. Kolárovské jazykové centrum n.o. atď.).
Sociálna starostlivosť
V meste Kolárovo funguje základná organizácia Slovenského červeného kríža. Základné
sociálne služby zabezpečené v meste predstavujú: opatrovateľská služba pre dôchodcov, denný
stacionár pre dôchodcov, rozvoz obedov pre dôchodcov.
Zdravotníctvo
Zdravotnícka starostlivosť na území mesta Kolárovo sa realizuje v štátnych, neštátnych
a súkromných zariadeniach. V centrálne postavenie má Mestské zdravotné stredisko (Brnenské
nám. č. 4), v ktorom je dostupná široká škála primárnej ambulantnej starostlivosti (stomatológ,
lekár pre dospelých, lekár pre detí a dorast, zubný technik, diabetológ, dermatológ, internista,
chirurgia, RTG, rehabilitácia). V meste je dostupná aj jednodňová zdravotná starostlivosť
(jednodňová chirurgia), ktorú zabezpečuje Klinika MEDCHIR. Na území Mesta sa nachádza
niekoľko lekární.
Mesto Kolárovo je sídlom stanice záchrannej zdravotnej služby pre územie: Kolárovo,
Bodzianske Lúky, Dedina Mládeže, Komoča, Zemné. Nemocničné služby sú zabezpečené v
okresnom centre Komárno, resp. v meste Nové Zámky.
Kultúra a šport
Kultúru v meste Kolárovo reprezentuje pomerne široká škála kultúrnych inštitúcií, združení a
mimovládnych organizácií. Mesto Kolárovo je regionálne stredisko kultúry Podunajska, v
posledných rokoch stále častejšie je aj miestom kultúrnych podujatí s medzinárodným
významom: Tradičné kolárovské hody a jarmok, Koncertové víkendy, Kolárovská divadelná a
kultúrna jeseň (Dni Kolárova) atď.. Kultúrne vyžitie poskytuje mestská knižnica, vlastivedný
dom, Malodunajské rockové divadlo, komorný zbor, združenie ochranárov dolného Žitného
ostrova a mnoho iných.
Športové a rekreačné vyžitie sú poskytované v športových areáloch, ktoré sú súčasťou
základných škôl. Z technických zariadení futbalový štadión, športová hala, fitnes štúdia,
posilňovne, lukostrelecký areál a iné.
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Infraštruktúra
Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
Mesto Kolárovo má vybudovanú celomestskú vodovodnú sieť, prostredníctvom ktorej
zaobstaráva pitnú vodu pre obyvateľov mesta. Zdrojom vody je vetva skupinového vodovodu
Gabčíkovo-Nové Zámky o DN 1 200 mm. Miestny vodárensky areál, ktorý sa nachádza na SZ
okraji intravilánu zabezpečuje prísun pitnej vody pre približne 8 000 obyvateľov mesta. Z
komočského vodojemu cez prívodný vodovodný rad sa zabezpečuje pitná voda pre mestskú
časť Veľká Gúta.
Územie mesta je zásobované kvalitnou pitnou vodou (zvláštna úprava vody z vodného zdroja
nie je potrebná, voda je len chlórovaná), kvalita vody zo zdrojov zodpovedá požiadavkám na
kvalitu a pitnú vodu podľa STN.
Kanalizácia
V rámci sídelného útvaru Kolárovo je na verejnú kanalizáciu napojená približne tretina
domácností a všetky závody, školy či verejné budovy. Na južnom okraji mesta, v tesnej
blízkosti odvodňovacieho kanála Cigánsky jarok, je umiestnená čistiareň odpadových vôd
(ČOV). V častiach mesta, kde nie je kanalizačná sieť odpadové vody sú odvádzané do septikov
a žúmp. Napojenie obyvateľstva na vodovodnú a kanalizačnú sieť je výrazne v nepomere, čo sa
odráža na čistote a ochrane spodných vôd.
V súvislosti s ČOV uvádzame, že podľa PHSR na roky 2016-2020 bola, a v súčasnosti zrejme
stále je, stará 30-ročná ČOV nefunkčná. Dlhodobo je odpadová voda z Kolárova prečisťovaná
len mechanicky a prevádzkovateľ kanalizačnej siete, t.j. Západoslovenská vodárenská
spoločnosť o.z., takto mechanicky predčistené splašky na základe povolenia vypúšťa do Váhu.
Nakoľko limitné hodnoty zvyškového znečistenia vypúšťaných odpadových vôd nikdy
nespĺňali emisné limity, povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie do
rieky Váh bolo vydané s platnosťou do 30. septembra 2020. Po získaní potrebných povolení sa
s výstavbou novej ČOV sa uvažuje v priebehu roku 2020. Uvedená situácia má významný
negatívny vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd v širšom okolí mesta Kolárovo.
Energetika
Mesto Kolárovo je zásobované elektrickou energiou, nasledovnými napájacími vedeniami
22kW:
- vedenie č. 336 – Komárno: 3x95 mm AlFE 6 z TR 110/22 kV;
- vedenie č. 334 - Nové Zámky: 3x95 mm AlFE 6 z TR 110/22 kV;
- vedenie č. 1034 - Veľký Meder: 3x120 mm AlFe 6 z TR 110/22 kV .
Zásobovanie teplom
Mesto Kolárovo je zásobované teplom a úžitkovou vodou z centrálneho zdroja, ktorý spravuje
spoločnosť Kolbyt s.r.o., ktorá je aj výrobcom tepla a prevádzkovateľom tepelných zariadení.
Zásobovanie plynom
Zásobovanie plynom je zabezpečené cez VTL diaľkovod Nové Zámky - Komárno. Miestny
STL plynový rozvod je na VTL rozvod pripojený cez dve regulačné stanice plynu. Cez miestne
STL je celé mesto plynofikované.
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Rekreácia a cestovný ruch
Mesto Kolárovo má skvelý potenciál rozvíjania cestovného ruchu a rekreácie na Slovensku,
predovšetkým v rozvoji vidieckej turistiky. Príroda územia a jej okolia priťahujú návštevníkov
i domácich, kvôli dostupnej cykloturistike, pešej turistike, vodnej turistike, turistike zameranej
na rybolov, festivalovej turistike a ďalšie.
Pobyt pri vode (vodné športy, vodná turistika) umožňujú vodné plochy: Váh a Malý Dunaj pri
Kolárove, termálne kúpalisko v Nových Zámkoch. Podmienky pre cykloturistiku, ktorá má
vzhľadom na rovinatý charakter a rozľahlosť územia značné uplatnenie, vytvára medzinárodná
Dunajská cyklistická cesta Passau-Viedeň-Bratislava-Komárno-Budapešť). Medzi špecifické
formy cestovného ruchu patrí napr. poľovníctvo, rybárstvo, agroturistika (tradícia
záhradkárstva a remesiel).
Odpadové hospodárstvo
Mesto Kolárovo má spracovaný program odpadového hospodárstva mesta do roku 2015 a sú
zabezpečené komplexné profesionálne služby v odpadovom hospodárstve.
Základným spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu je skládkovanie. Mesto má
zabezpečený zber komunálneho odpadu oprávnenou organizáciou aj s jeho následným
odvozom na regionálnu skládku odpadu v susednom k.ú. Neded. Nakladanie s komunálnym
odpadom v sídelnom útvare Kolárovo zabezpečuje mesto prostredníctvom GÚTA SERVICE,
príspevková organizácia. Od roku 2005 sa v meste realizuje projekt separovaného zberu
(plasty, papier, textil a obuv, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad, atď.), v meste bol
vytvorený zberný dvor pre širokú škálu odpadov (plasty, kovy, papier, chemikálie, zelený biol.
odpad, elektrotechnický odpad), ktorého služby sú zadarmo zabezpečené pre obyvateľov
mesta. Dvakrát ročne (na jar a jeseň) sú organizované mestom Kolárovo aj špecializované
zbery odpadu.
Z podnikov, ktoré sú na území mesta sú dva zamerané na recykláciu: General Plastic, a.s. –
spracováva PET fľaše a Forró Július – tvrdé plasty (HDP). V meste sa nachádza zberný dvor a
kompostáreň. V strednodobom horizonte je potrebné riešiť inováciu zberného dvora v zmysle
platných zákonov o odpadoch. Vzhľadom na prevažne poľnohospodársky ráz územia
významný podiel na celkovej skladbe odpadu má odpad organického pôvodu popri samotným
komunálnym odpadom. V riešenom území nie sú žiadne väčšie neregulované skládky odpadov.
Nakladanie s odpadom v okrese Komárno v roku 2017 je znázornené v tabuľke č. 23.
Tabuľka č. 23: Nakladanie s odpadom v okrese Komárno v roku 2017
Kód
nakladania

Spôsob nakladania

Množstvo
odpadu v
tonách

D01

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

D02

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

D08

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

13,39

D09

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

159,97

D10

Spaľovanie na pevnine

199,42

D13

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia

2,76

34197,33
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Kód
nakladania

Spôsob nakladania

Množstvo
odpadu v
tonách

označeného ako D1 až D12
D15

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

DO

Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti

Spolu D

257,29
50574,30

R01

Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

233,46

R02

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúštadiel

26,62

R03

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

4807,41

R04

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

1698,40

R05

Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

5379,13

R08

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

0,40

R09

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

12,12

R10

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

13,00

R12

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

1531,06

R13

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

4893,51

Spolu R
Z

18595,10
Zhromažďovanie odpadov

1053,99

Celková produkcia odpadov

72919,68

(Zdroj:cms.enviroportal.sk)

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

II.12. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
Primárna ponuka mesta Kolárovo je zastúpená sakrálnymi, svetskými a technickými
pamiatkami a štruktúrou urbánnej zelene. V meste Kolárovo medzi turisticky najvýznamnejšie
kultúrno-historické atrakcie patria:
- plávajúci vodný mlyn (nehnuteľná technická pamiatka zapísaná v ÚZ KP SR č.2265/0):
jediným plávajúcim mlynom na Slovensku, v súčasnosti v objekte sídli Múzeum vodného
mlynárstva;
- rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie: bol postavený v rokoch 1723-1724 v
barokovom slohu na mieste staršieho vyhoreného gotického kostola.
Medzi ďalšie najvýznamnejšie kultúrno-historické objekty patria:
- areál okolia Vodného Mlynu kde je zastrešený drevený most, ktorý patrí k najdlhším
zastrešeným celodreveným mostom v Európe;
- baroková kaplnka na bývalom cintoríne z 18. stor.;
- budova základnej školy postavená v 30. rokoch 20. stor., ktorá je typickou ukážkou
školských stavieb z čias Československej republiky;
- pamätník občanov mesta odvlečených do koncentračných táborov v Dachau a Schonbergu;
pamätník povodne z roku 1965; pamätné tabule deportovaných 1947; socha dievčaťa
s kyticou-dielo sochára J.V.Hucku.
Na riešenej lokalite a ani v jej bezprostrednej blízkosti sa žiadne kultúrne pamiatky ani
pozoruhodnosti nenachádzajú.
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II.13. Archeologické náleziská
V intraviláne aj extraviláne mesta Kolárovo sú evidované (Archeologický ústav SAV)
archeologické náleziská, avšak na lokalite umiestnenia posudzovanej činnosti a ani v jej okolí
nie sú evidované žiadne archeologické náleziská.

II.14. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na dotknutej lokalite a ani v jej blízkom okolí nie sú známe žiadne paleontologické náleziská
ani významné geologické náleziská.

II.15. Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia
a ich vplyv na životné prostredie
Environmentálna regionalizácia SR vymedzila kvalitu životného prostredia na základe
komplexného hodnotenia stavu jednotlivých zložiek prostredia. V poľnohospodársky
využívanom území je primárnym stresovým faktorom poľnohospodárska výroba so
sekundárnymi aspektmi (reziduálne znečisťovanie pôdy, vody), zvýšená prašnosť, nedostatok
zelene, čo má za následok zníženia stupňa ekologickej stability v krajine.
V zmysle environmentálnej regionalizácie (rok 2016), na základe stanovených kritérií a
vybraných súborov environmentálnych charakteristík, podľa kvality stavu a tendencie zmien
dotknutého životného prostredia bol územiu mesta Kolárovo pridelený piaty stupeň kvality z 5
stupňovej hodnotiacej škály, čo znamená silne narušenú kvalitu životného prostredia. Územie
v širšom okolí Kolárova má pridelený štvrtý stupeň environmentálnej kvality, t.j. prostredie
narušené.

Obrázok č. 6: Stupeň environmentálnej kvality dotknutého územia a širšieho okolia (P.Bohuš,
L.Miklós, J.Klinda: Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, MŽP SR a SAŽP,
2002).
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Novozámocký región, ktorého súčasťou je aj mesto Kolárovo ako aj dotknuté územie
navrhovanou činnosťou, je zaradený do regiónu so silne narušeným prostredím (Regióny
environmentálnej kvality, P.Bohuš – J.Klinda a kol., SAŽP-CER Košice, 2010).
Znečistenie ovzdušia
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V rámci okresu
Komárno je znečisťovanie ovzdušia ovplyvnené existujúcimi veľkými, strednými a malými
zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených
zdrojov.
Stav kvality ovzdušia v širšom území ovplyvňuje predovšetkým priemysel, energetika,
spaľovacie a technologické procesy v regióne Šaľa a v regióne Komárno, doprava, priemysel
stavebných látok a tepelné hospodárstvo v mestských sídlach a hospodárske a výrobné činnosti
v širšom území (diaľkový prenos napr. zo stredného Považia, regiónu Bratislava a z
Maďarska).
Krajina je však dobre prevetrávaná, čo je predpoklad rýchleho a účinného rozptylu
znečisťujúcich látok. Vegetáciou nechránená krajina je náchylná na veternú eróziu a transport.
Na znečisťovaní ovzdušia v regióne sa v podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne
zdroje znečisťovania ovzdušia, automobilová doprava a poľnohospodárstvo.
Modernizácia vykurovania (plynofikácia) v sídlach a hospodárskych prevádzkach relatívne
pozitívne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia. Kvalitu ovzdušia priamo v posudzovanom území
ovplyvňujú najmä sezónne poľnohospodárske práce a automobilová doprava.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené množstvá emisií vybraných znečisťujúcich látok zo
stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Komárno za roky
2014 – 2018.
Tabuľka č. 24: Inventarizácia emisií stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia – okres Komárno.
Znečisťujúca látka

Množstvo
(t)
za rok 2018

Množstvo
(t)
za rok 2017

Množstvo
(t)
za rok 2016

Množstvo
(t)
za rok 2015

Množstvo
(t)
za rok 2014

Tuhé znečisťujúce
látky (TZL)

26,268

25,312

31,779

18,688

25,717
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Oxidy dusíka (NOx)
vyjadrené ako NO2

104,509

116,973

111,137

96,663

77,737

Oxid uhoľnatý (CO)

98,133

108,496

101,170

97,963

57,693

Oxid siričitý (SO2)

0,661

0,718

0,416

0,371

0,455

Organické látky
vyjadrené ko
celkový organický
uhlík (TOC)

106,516

60,969

59,145

51,212

62,362

(Zdroj:NEIS)

Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Povrchové vody
Na dolnom úseku Váhu boli na základe monitorovania kvality povrchových vôd v rokoch 2007
a 2008 ako významní znečisťovatelia definovaní najmä výrobca priemyselných hnojív a
dusíkatých zlúčenín Duslo Šaľa a.s., Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice,
Slovenské elektrárne Jaslovské Bohunice, Bekaert Hlohovec, a.s., Zentiva, a.s. Hlohovec,
Chirana-Prema Energetika, s.r.o., výroba elektrotechnických súčiastok Vacuumschmelze s.r.o.
Horná Streda, Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov, Slovenské cukrovary a.s. závod
Sereď, PSA Peugeot Citroen Slovakia s.r.o. Trnava a výroba náterových lakov Chemolak a.s.
Smolenice. Z producentov komunálnych odpadových vôd sú hlavnými zdrojmi znečistenia
mestské ČOV.
Na hlavnom toku Váh sa v každom mieste odberu vyskytlo aspoň jedno prekročenie limitu
podľa NV č. 296/2005 Z.z., celkovo to predstavovalo 37 prekročení limitov. Najviac
prekročení (6 zo 45 hodnotených ukazovateľov) bolo v mieste odberu Váh-Komárno (rkm 1,5)
v ukazovateľoch koliformné baktérie, aktívny chlór, producenti, N-NO2, AOX a chloroform.
V mieste odberu Váh-Kolárovo (rkm 26,4) bolo vyhodnotené jedno prekročenie limitu NV (z
celkového počtu 20 hodnotených ukazovateľov) a to v ukazovateli N-NO2. Zo sledovaných
ukazovateľov na hlavnom toku Váhu bolo najviac prekročení zistených u ukazovateľov: NNO2 (12x), fekálne streptokoky (7x), termotolerantné koliformné baktérie (4x), AOX (3x),
aktívny chlór (3x), chloroform (3x), koliformné baktérie (2x), NELUV, pH a producenti (1x).
V povodí Malého Dunaja bolo v období rokov 2007 a 2008 sledovaných spolu 9 odberových
miest. Medzi najvýznamnejšie zdroje priemyselných odpadových vôd patria: automobilka
Peugeot Citroen Slovakia s.r.o. Trnava; Chemolak a.s. Smolenice vyrábajúci náterové hmoty,
lepidlá a riedidlá; výrobca plechových výliskov a špeciálneho náradia pre automobilový
priemysel Comax TT a.s. Trnava. Ďalej sú to: Mraziarne a.s. Sládkovičovo; výrobca
palivových liehovín Enviral a.s. Leopoldov a mliekareň Euromilk a.s. Veľký Meder. Okrem
priemyselných odpadových vôd k znečisteniu významne prispievajú aj komunálne odpadové
vody, pričom medzi najvýznamnejšie patria ČOV v mestách: Bratislava, Pezinok, Senec,
Modra, Piešťany, Dunajská Streda a Šaľa.
Na hlavnom toku malého Dunaja boli pozorované 3 odberové miesta. V odberovom mieste
Malý Dunaj-Kolárovo (rkm 2,5) prekročili limit 3 ukazovatele: voľný chlór a dusitanový dusík
(N-NO2) a chloroform. Jednotlivé ukazovatele boli zatriedené v I. až III. triede kvality.
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Vody z povrchového odtoku širšieho záujmového územia sú odvádzané do cestných rigolov
a čiastočne odvodňovacími kanálmi zaústeným do tečúcich vôd. Poľnohospodárske plochy sú
odvodňované drenážnym systémom, ktorý je zaústený do otvorených odvodňovacích kanálov,
z ktorých voda tečie do systému hlavných kanálov na pravom a na ľavom brehu Váhu a
Malého Dunaja.
Podzemné vody
Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov,
z priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, septikov a
poľnohospodárskej výroby.
Podzemné vody širšieho regiónu patria podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie patria
k základnému výraznému a nevýraznému vápenato-hydrogenuhličitanovému typu, ktorý sa
v dôsledku zvýšených koncentrácií síranov a chloridov mení na prechodný vápenatosíranohydrogenuhličitanový, prechodný sodnosírano-hydrogenuhličitanový a prechodný
sodnosírano-hydrogenuhličitanový typ. Podzemné vody najvrchnejšieho kvartérneho horizontu
v tejto oblasti patria medzi najznečistenejšie vzhľadom na časté prekročenia Fe, Mn, síranov,
chloridov, zlúčenín dusíka. Podzemné vody sú ohrozované množstvom zdrojov znečistenia,
napr. priesakmi z poľných hnojísk, vplyvmi používaných látok na ochranu a výživu rastlín v
poľnohospodárstve. Podzemné vody širšej záujmovej oblasti sú vysoko mineralizované.
Kontaminácia pôd a horninového prostredia
Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej
povahy z prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na
pôdu, vyvolávajú zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne
ovplyvňujú produkčný potenciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu
dopestovaných plodín alebo negatívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a
ľudí.
V rámci hodnotenia kontaminácie pôd sa záujmové územie nachádza v oblasti
s nekontaminovanými pôdami, resp. južným smerom od dotknutej lokality sú evidované
relatívne čisté pôdy (Atlas krajiny, 2002).
Z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu prevládajú v území karbonátové pôdy nenáchylné
na acidifikáciu.
V rámci odolnosti pôdy proti intoxikácii sa v dotknutom území prejavuje stredná až silná
odolnosť pôdy proti intoxikácii alkalickou skupinou rizikových faktorov.
Región mesta Kolárovo ako aj jeho širšie okolie je zónou najvyšších potenciálov
poľnohospodárskeho využívania pôdnoekologických jednotiek a zónou najproduktívnejších
pôd. Stredne zraniteľné pôdy sú v kontaktnej zóne Váhu a Malého Dunaja. Majú nízku
odolnosť voči abrázií, relatívne nízku schopnosť viazať polutanty, nízku detoxikačnú
schopnosť a sú citlivé na zamokrenie (fluvízeme typické, karbonátové, stredne ťažké,
černozeme typické, karbonátové a černozeme typické stredne ťažké).
Pôdy sú citlivé na hladinu podzemnej vody a zásoby pôdnej vlahy. Sceľovanie pozemkov,
odstraňovanie vegetácie, hydromelioračné opatrenia, pokles hladiny podzemných vôd a
prirodzená výsušnosť pôd, je predpokladom pre ich pomerne intenzívny odnos vetrom.
Dotknuté územie je v zóne vplyvov diaľkového prenosu znečisťujúcich látok (kontaminácia
podzemných vôd, emisie polymetalického prachu).
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Koncentrácie toxických kovov nedosahujú limitné hodnoty, sú však vyššie ako hodnoty na
iných lokalitách. Vzhľadom na vysokú mieru premeny pôvodných biotopov na
poľnohospodársku pôdu, intenzívne používanie prostriedkov na ochranu a výživu rastlín,
dochádza ku zmene vlastnosti pôdneho krytu, chemickému znečisteniu a zmenám jeho
fyzikálnych vlastnosti. Pôdna reakcia je prevažne neutrálna až slabo alkalická. Retenčná
schopnosť pôd je stredná až veľká, priepustnosť pôd je stredná, režim pôd je mierne vlhký s
prechodom do mierne suchého. Odolnosť pôd proti kompakcii a intoxikácii je slabá až stredná.
Pôdy nie sú náchylné na acidifikáciu a na primárne a kombinované zhutnenie.
Hluková záťaž
V životnom prostredí regiónu okresu Komárno možno ako zdravotne významný zdroj hluku
hodnotiť dominantný mobilný zdroj hluku automobilovú dopravu. Zdravotne významné
stacionárne zdroje hluku v regióne okresu Komárno nie sú evidované, nakoľko väčšie
priemyselné objekty sú situovane v lokalitách určených pre výrobu, mimo súvislú obytnú
zástavbu, prípadne v extraviláne miest a obcí.
Primárnym a významným zdrojom emisií hluku a vibrácií v krajine a v meste Kolárovo je
doprava viazaná predovšetkým na cesty II/573 a II/563 a dominantné miestne komunikácie.
Zdrojmi hluku sú aj hospodársko-výrobné prevádzky.
Zdrojom hluku na posudzovanej lokalite a jeho okolí je najmä automobilová doprava na
priľahlej dopravnej komunikácií, zásobovacie a obchodné aktivity, atď..
Poškodenie vegetácie a ohrozenie živočíšstva
Poškodenie vegetácie je spôsobované jednak prírodnými činiteľmi (vietor, námraza, sneh,
sucho, požiare, choroby, hmyz a pod.) ale aj antropickými činiteľmi (imisie, nelegálny výrub).
Poškodená vegetácia pôsobí spätne ako stresový faktor na ostatné prvky – negatívne
ovplyvňuje kostru prvkov územného systému ekologickej stability a ekologických sietí,
ohrozuje kvalitu biotopov a pôsobí destabilizačne.
Charakter posudzovanej lokality, intenzívne poľnohospodárske využívanie okolitého územia
a následne ďalšie nadväzujúce antropogénne aktivity v riešenom území vylučujú existenciu
výskytu územne hodnotnej a kvalitnej bioty. Vegetácia a živočíšstvo je vytláčané do miest
s menšou degradáciou pôvodných biotopov, resp. do pozostatkov lokálnych zachovalých
biotopov – refúgií.
Posudzovaná lokalita nie je z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp.
hodnotnou lokalitou. Ide o existujúci poľnohospodársko-výrobný areál, obklopený intenzívne
využívanou poľnohospodárskou pôdou.
Na základe charakteru lokality a jej okolia je na predmetnej lokalite živočíšna zložka zastúpená
len veľmi obmedzene, prevažne len synantrópnymi druhmi. V riešenom území sa vyskytujú iba
typické rastlinné spoločenstvá ruderálneho typu. Taktiež na posudzovanej lokalite nie je
evidovaný výskyt vzácnych či chránených druhov rastlín ani ich biotopy. Celkovo možno
uviesť, že kvalita bioty i jej abundancia v posudzovanom území je nízka a kvalita nevýznamná.
Environmentálne záťaže
V okrese Komárno je registrovaných 35 environmentálnych záťaží, z ktorých jedna je
lokalizovaná v obci Kolárovo: KN (010) / Kolárovo – Pačérok, Register A: Pravdepodobná
environmentálna záťaž, identifikátor: SK/EZ/KN/333.
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Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a vplyvy kvality životného prostredia na človeka
Na celkovej kvalite životného prostredia a zdravotnom stave obyvateľstva sa podieľajú viaceré
zložky – jednak z hľadiska vplyvov pôsobiacich v rámci širšieho regiónu ako aj vplyvov
obytného prostredia v posudzovanom území. Kvalita životného prostredia je jedným z
rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie a priemerný vek obyvateľstva. Jej priaznivý
vývoj je základným predpokladom pre dosiahnutie pozitívnych trendov v základných
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. Na základe štatistík Svetovej zdravotníckej
organizácie je v Slovenskej republike cca 16% úmrtí spôsobených environmentálnymi
rizikovými faktormi akými sú ovzdušie, voda, hluk, klimatické podmienky atď..
Vplyv znečisteného životného prostredia na zdravie ľudí nie je doteraz celkom preskúmaný,
resp. sa v územnom priemete obťažne hodnotí. Odzrkadľuje sa napríklad aj v nasledovných
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva: stredná dĺžka života pri narodení, celková
úmrtnosť (mortalita), štruktúra príčin smrti, chorobnosť obyvateľstva a pod.. Priamy vplyv
životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva sa odhaduje na 15-20%. Zvýšená hluková
záťaž a emisie podmieňujú nárast napr. kardiovaskulárnych, respiračných i onkologických
chorôb.
Ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľov a úmrtnostných pomerov je stredná
dĺžka života pri narodení (SDŽ), t.j. počet rokov, ktoré v priemere ešte prežije práve narodená
osoba za predpokladu, že sa úmrtnostné pomery nezmenia. Pokles celkovej úmrtnosti, ale
najmä dojčenskej a novorodeneckej sa prejavuje v predĺžení strednej dĺžky života pri narodení,
pričom nádej na dožitie pri narodení dlhodobo u žien dosahuje vyššie hodnoty ako u mužov.
Od roku 2000 mali muži z okresu Komárno nižšiu hodnotu strednej dĺžky života cca o 0,8 roka
ako muži v susedných okresoch a o 1,5 roka menej ako muži v SR. Najväčší nárast strednej
dĺžky života pri narodení za 24 rokov je vidieť u mužov z okresu Dunajská Streda o 5,5 roka, v
okrese Nové Zámky bol nárast strednej dĺžky života pri narodení o 4,2 roka a v okrese
Komárno o 3,7 roka. Nárast SDŽ mužov v SR za 23 rokov bol 5,2 roka. V rokoch 2014 až
2018 bola SDŽ mužov nasledovná: okres Dunajská Streda – 73,4 roka; okres Nové Zámky –
72,4 roka; okres Komárno – 71,9 roka a SR – 74,0 roka.
Ženy z okolitých okresov mali v rokoch 2014 až 2018 porovnateľnú hodnotu strednej dĺžky
života (79,2 až 79,6 roka). Hodnota SDŽ v SR bola v tom istom období 80,8 roka. Stredná
dĺžka života pri narodení sa za 23 rokov u žien v okresoch Komárno a Nové Zámky zvýšila o
3,4 roka a v okrese Dunajská Streda o 3,6 roka. Nárast SDŽ žien v SR za 23 rokov bol 3,9
roka. SDŽ v okrese Komárno je cca o 1,5 roka nižšia ako SDŽ v SR, ale neustále sa zvyšuje a
je porovnateľná so susednými okresmi.
Hrubá incidencia predstavuje počet onkologických ochorení pripadajúcich na 100 000
obyvateľov daného územného celku. Z dostupných údajov je zrejmý postupný nárast incidencie
zhubných nádorov v SR aj v hodnotených okresoch Komárno, Dunajská Streda a Nové Zámky.
Priemerná hodnota hrubej incidencie zhubných nádorov mužov sa pohybovala v hodnotených
okresoch za sledované obdobie (roky 2003 až 2011) od 570 do 655 ochorení na 100 000
obyvateľov (v SR 545 ochorení na 100 000 obyvateľov). Hodnoty o hrubej incidencii
zhubných nádorov mužov len za rok 2011 boli v okresoch Nové Zámky (680 ochorení na 100
000 obyvateľov), Nitra (693 ochorení na 100 000 obyvateľov), Komárno (719 ochorení na 100
000 obyvateľov) a v SR (621 ochorení na 100 000 obyvateľov). Z uvedeného vyplýva, že u
obyvateľov z okresu Komárno bolo o cca 77 diagnostikovaných ochorení na 100 000
obyvateľov viac ako v SR, čo je rozdiel len o 0,1 %. Podobná situácia sa vyskytuje aj v prípade
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hrubej incidencie zhubných nádorov žien. Najvyššia priemerná hodnota hrubej incidencie
zhubných nádorov žien spomedzi hodnotených územných celkov za sledované obdobie (roky
2003 až 2011) bola zistená v okrese Komárno 644 ochorení na 100 000 obyvateľov. Za to isté
obdobie priemerná hodnota hrubej incidencie zhubných nádorov žien bola v okrese Nové
Zámky 546 ochorení, v okrese Nitra 527 ochorení a v SR 503 ochorení na 100 000 obyvateľov.
Z uvedeného vyplýva, že priemerné hodnoty hrubej incidencie zhubných nádorov žien za
sledované obdobie boli v hodnotených okresoch vyššie ako v SR. Hodnoty o hrubej incidencii
zhubných nádorov žien len za rok 2011 boli v okresoch Nitra 580 ochorení na 100 000
obyvateľov, Nové Zámky 611 ochorení, Komárno 696 ochorení na 100 000 obyvateľov a v SR
bolo zistených 574 ochorení na 100 000 obyvateľov. Medzi hodnotenými územnými celkami
boli zaznamenané rozdiely v počte novovzniknutých onkologických ochorení, tieto však nie sú
významné (rozdiel v porovnaní so SR je len 0,1 %). V sledovanom období (roky 2003 až 2011)
bola v dotknutom okrese Komárno hodnota hrubej incidencie zhubných nádorov mužov a žien
relatívne vyrovnaná a počas 9 rokov bol zaznamenaný vyšší výskyt onkologických ochorení u
mužov len počas 5 rokov. Rozdiely boli v rozsahu od 2 do 48 ochorení na 100 000 obyvateľov,
čo je zanedbateľné.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že rozdiely v hrubej incidencii zhubných nádorov mužov a žien
sú medzi okresom Komárno a susednými okresmi a celoslovenským priemerom veľmi malé
(rozdiel 0,1%).
V SR za 23 rokov priemerne zomrelo na nádorové ochorenia 2,3 osoby, Nitrianskom kraji 2,7
osoby v okrese Dunajská Streda 2,4 osoby a v okrese Komárno a v meste Kolárovo 2,8 osoby
na 1 000 obyvateľov. V roku 2018 zomreli na nádorové ochorenie v Nitrianskom kraji 3,0
osoby, v okrese Dunajská Streda 2,5 osoby, v okrese Komárno 3,1 osoby, v meste Kolárovo
3,0 osoby a v SR 2,5 osoby na 1000 obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že medzi mestom
Kolárovo, okolitými okresmi a celoslovenským priemerom nie sú rozdiely v údajoch o
zomretých na nádorové ochorenia na 1 000 obyvateľov veľmi výrazné (rozdiel 0,05 %).
Priemerná hodnota mortality na ochorenia obehovej sústavy sa za 23 rokov v hodnotených
okresoch pohybovala od 4,9 do 6,4 zomretej osoby na 1 000 obyvateľov. V SR za 23 rokov
priemerne zomrelo na ochorenia obehovej sústavy 5,1 osoby, v Nitrianskom kraji zomrelo 5,9
osoby a v meste Kolárovo priemerne zomrelo 7,0 osôb na 1 000 obyvateľov.
V roku 2018 zomrelo najviac ľudí na ochorenia obehovej sústavy v meste Kolárovo (6,6 osoby
na 1000 obyvateľov). V okrese Komárno zomrelo 6,2 osoby, v okrese Dunajská Streda 5,1
osoby, v Nitrianskom kraji 5,6 osoby a v SR 4,7 osoby na 1 000 obyvateľov.
Počet zomretých na ochorenia obehovej sústavy sa za 23 rokov v hodnotených územných
celkoch pohyboval od 0,6 do 2,1 osoby na 1 000 obyvateľov. Najvyšší nárast úmrtí (o 1,0
osobu) na ochorenia obehovej sústavy bol zaznamenaný v meste Kolárovo.
Z uvedeného vyplýva, že medzi mestom Kolárovo, hodnotenými okresmi, Nitrianskym krajom
a celoslovenským priemerom nie sú 23 rokov veľké rozdiely (cca 0,21 %) v údajoch o
zomretých na ochorenia obehovej sústavy na 1 000 obyvateľov.
V roku 2018 sa počet zomretých osôb na ochorenia dýchacích ciest v hodnotených územných
celkoch pohyboval od 0,6 do 0,9 osoby na 1000 obyvateľov. Priemerný počet zomretých na
ochorenia dýchacej sústavy na 1000 obyvateľov bol za celé sledované obdobie, meste
Kolárovo aj v SR rovnaký (0,6 osoby na 1 000 obyvateľov) a v Nitrianskom kraji to bolo 0,7
zomretej osoby na 1000 obyvateľov.
Z uvedeného vyplýva, že medzi mestom Kolárovo, hodnotenými okresmi, Nitrianskym krajom
a celoslovenským priemerom sú za 23 rokov len nepatrné rozdiely v údajoch o zomretých na
ochorenia dýchacej sústavy na 1 000 obyvateľov.
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Na Slovensku, podobne ako vo väčšine vyspelých krajín dochádza k postupnému nárastu počtu
úmrtí na zhubné nádory. V hodnotených územných celkoch priemerne zomreli na nádorové
ochorenia 2 až 3 osoby na 1000 obyvateľov. Vzostup možno pozorovať najmä v posledných
desaťročiach u zhubných nádorov pľúc, hrubého čreva, konečníka, kože, prostaty a žalúdka u
mužov, a prsníka, hrubého čreva, konečníka, pohlavných orgánov, pľúc a žalúdka u žien. Tento
postupný nárast vzniku nádorových ochorení však nie je možné pripísať len znečistenému
ovzdušiu, pretože medzi závažné príčiny vzniku a rozvoja nádorových ochorení patria aj iné
faktory ako je napr. fajčenie, alkohol, výživové faktory, profesionálna expozícia
karcinogénnym látkam, atď.
Najviac úmrtí je dlhodobo zaznamenaných na ochorenia obehovej sústavy, v SR je to
priemerne 5 úmrtí na 1000 obyvateľov. V hodnotených okresoch a v Nitrianskom kraji sa
priemerný počet úmrtí na ochorenia obehovej sústavy pohyboval medzi 5 až 6 úmrtí na 1000
obyvateľov, v meste Kolárovo bolo zaznamenaných 7 úmrtí na ochorenia obehovej sústavy na
1000 obyvateľov. Zvýšený výskyt ochorení obehovej sústavy nie je možné pripísať len vplyvu
zhoršeného životného prostredia, pretože na tieto ochorenia vplýva vo veľkej miere najmä
životný štýl jedincov.
Najmenej úmrtí bolo zaznamenaných v hodnotených územných celkoch na ochorenia dýchacej
sústavy (cca 0,6 úmrtí/1000 obyvateľov), na ktoré môže mať najväčší vplyv znečistené
ovzdušie.
Detailnejšie zhodnotenie stavu ukazovateľov zdravotného stavu dotknutej populácie je
súčasťou odbornej štúdie Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre „Rekonštrukcia farmy
ošípaných v k.ú. Kolárovo“, ktorá tvorí samostatnú prílohu predkladanej správy o hodnotení
(Príloha č. 5).

II.16. Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov
Na základe údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich kapitolách možno všeobecne
environmentálne problémy dotknutého územia a jeho okolia zhrnúť do nasledujúcich bodov:
- kontaminácia povrchových vôd vplyvom vypúšťania priemyselných a splaškových
odpadových vôd;
- znečistenie podzemných vôd z poľnohospodárskej činnosti;
- v kontaktnej zóne Váhu a Malého Dunaja majú pôdy nízku odolnosť voči abrázii, nízku
detoxikačnú schopnosť, sú citlivé na zamokrenie;
- pôdy v širšom území sú citlivé na hladinu podzemnej vody a zásoby pôdnej vlahy, ako aj na
intenzívny odnos vetrom;
- znečistenie ovzdušia mobilnými zdrojmi (cestná doprava) a stacionárnymi zdrojmi
(prevažne priemyselnými a energetickými zdrojmi a to vrátane domácich energetických
zdrojov, v menšej miere zdrojmi súvisiacimi s poľnohospodárskou činnosťou) a zvýšená
prašnosť spôsobená napr. resuspenziou pevných častíc, neevidovanými fugitívnymi únikmi
(zimný posyp, odkryté plochy alebo nespevnené plochy – stavebná činnosť, lomy, atď.);
- znečisťovanie ovzdušia diaľkovými prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov (kontaminácia
podzemných vôd, emisie polymetalického prachu).;
- zvýšená hluková zaťaž v okolí priemyselných areálov, ale najmä významných dopravných
koridorov (cesty, železnice, ...);
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- lokálne možnosť znečistenia podzemných vôd a ďalších nepriaznivých vplyvov z
nevhodných činností (napr. priesaky z nepovolených skládok odpadov, starých žúmp,
trativodov a pod.);
- degradácia pôdy vplyvom sekundárnej sukcesie, rušením remízok a medzí, orba po spádnici
a pod.;
- zmeny vlastností pôdneho krytu, chemické znečistenie a zmeny jeho fyzikálnych vlastnosti
v dôsledku vysokej miery premeny pôvodných biotopov na poľnohospodársku pôdu
a intenzívne používanie prostriedkov na ochranu a výživu rastlín;
- znížená ekologická stabilita v silnejšie urbanizovanom prostredí.

II.17. Celková kvalita životného
a negatívnych faktorov

prostredia

–

syntéza

pozitívnych

Podľa environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (Environmentálna regionalizácia
Slovenskej republiky 2016, „Regióny environmentálnej kvality“) patrí dotknuté územie a jeho
okolie do Novozámockého regiónu so silne narušeným prostredím.
Kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia a následne celkovú kvalitu životného
prostredia v záujmovom území môžeme hodnotiť ako syntetickú vlastnosť vychádzajúcu z
nasledujúcich charakteristík:
✓ zraniteľnosť prostredia rušivými vplyvmi,
✓ ekologická významnosť územia,
✓ súčasné zaťaženie prostredia.
Pre klasifikáciu zraniteľnosti (únosnosti) sme použili tri stupne relatívneho hodnotenia:
• málo zraniteľné: zložka životného prostredia je svojimi autoregulačnými procesmi schopná
eliminovať negatívny dopad očakávaného vplyvu antropogénnej činnosti, negatívny vplyv
nemá zásadnejší dopad na tieto autoregulačné procesy;
• stredne zraniteľné: zložka je svojimi autoregulačnými procesmi schopná čiastočne
eliminovať negatívny dopad očakávaného vplyvu antropogénnej činnosti, negatívny vplyv
má zásadný dopad na tieto autoregulačné procesy;
• veľmi zraniteľné: zložka nie je svojimi autoregulačnými procesmi schopná eliminovať
negatívny dopad očakávaného vplyvu antropogénnej činnosti, negatívny dopad ochromí
autoregulačné procesy.
Zraniteľnosť horninového prostredia
Za faktory zraniteľnosti horninového prostredia považujeme geologické aktivity (procesy)
vrátane antropogénnych, ktoré spôsobujú znižovanie kvality jednotlivých prvkov geologického
prostredia (napr. zmena hladiny podzemnej vody, zmena vlhkosti horniny, zmena teploty
horniny, odkrytie horninového prostredia, atď.).
Vzhľadom k horninovému zloženiu dotknutej lokality, intenzívnemu dlhodobému výrobnému,
resp. poľnohospodárskemu využívaniu lokality a jej okolia, ako aj vzhľadom k predpokladu
určitej miery znečistenia horninového prostredia v okolí záujmovej lokality, hodnotíme
horninové prostredie dotknutej lokality ako málo zraniteľné.
Zraniteľnosť reliéfu
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Reliéf ako vlastnosť krajiny je výsledkom endogénnych a exogénnych procesov, ktoré
formovali jednotlivé morfoskulptúry a morfoštruktúry do dnešnej podoby. Zraniteľnosť reliéfu
môže byť definovaná ako krehkosť autoregulačných procesov, pri narušení ktorých by mohlo
dôjsť k nepriaznivej zmene dynamiky geomorfologických procesov akými sú napr. kĺzanie,
zosúvanie, plošný splach, výmoľová erózia, opadávanie a pod.. Z uvedeného vyplýva, že
zraniteľnosť reliéfu úzko súvisí najmä s geologickými pomermi, sklonitosťou reliéfu
a vegetačnou pokrývkou. Reliéf dotknutej lokality a jej okolia, vzhľadom na jeho minimálnu
členitosť aj sklonitosť, predstavuje jednotvárny rovinatý reliéf bez významnejších vyvýšenín
a depresií, s náchylnosťou na vodnú a veternú eróziu. Na základe uvedených faktorov môžeme
zraniteľnosť reliéfu na dotknutej lokalite hodnotiť ako málo zraniteľný.
Zraniteľnosť podzemných vôd
Pri hodnotení zraniteľnosti podzemných vôd sme vzhľadom na identifikované vplyvy
predmetnej činnosti uvažovali vo všeobecnosti napr. s koeficientom priepustnosti dotknutého
hydrogeologického celku, hĺbkou hladiny podzemnej vody, znečistením pochádzajúcim
z priemyselných a poľnohospodárskych aktivít lokalizovaných na dotknutej lokalite ako aj v jej
širšom okolí a pod.. Vzhľadom na hydrogeologickú charakteristiku územia, intenzívne
poľnohospodárske využívanie územia so vstupmi agrochemikálií hodnotíme podzemné vody
ako veľmi zraniteľné.
Zraniteľnosť povrchových vôd
Pri hodnotení zraniteľnosti povrchových vôd sme uvažovali s ich náchylnosťou na znečistenie
závislou od kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov dotknutých povrchových tokov, od
transportných ciest znečistenia, ako aj od druhov kontaminantov a možností ich úniku.
Širšie záujmové územie sa nachádza v zraniteľnej oblasti a vodné útvary povrchových vôd,
ktoré sa nachádzajú alebo obhospodarovaným územím pretekajú sú zaradené do citlivých
oblastí Slovenskej republiky. Zraniteľné územia sú poľnohospodársky využívané územia,
z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd,
v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg/l alebo sa môže v blízkej budúcnosti
prekročiť. Zraniteľnosť povrchových vôd vo vzťahu k uvedenému, ako aj vo vzťahu k
identifikovaným vplyvom predmetnej činnosti, hodnotíme ako veľmi zraniteľné.
Zraniteľnosť pôd
Región mesta Kolárovo ako aj jeho širšie okolie je zónou najproduktívnejších pôd. Stredne
zraniteľné pôdy sú v kontaktnej zóne Váhu a Malého Dunaja. Majú nízku odolnosť voči
abrázií, relatívne nízku schopnosť viazať polutanty, nízku detoxikačnú schopnosť a sú citlivé
na zamokrenie.
Koncentrácie toxických kovov nedosahujú limitné hodnoty, sú však vyššie ako hodnoty na
iných lokalitách. Vzhľadom na intenzívne používanie prostriedkov na ochranu a výživu rastlín
v poľnohospodárstve, dochádza ku zmene vlastnosti pôdneho krytu, chemickému znečisteniu a
zmenám jeho fyzikálnych vlastnosti.
Pri hodnotení zraniteľnosť pôd sme vzhľadom na identifikované vplyvy predmetnej činnosti
uvažovali napríklad s chemizmom pôd a vyplývajúcou schopnosťou inaktivácie polutantov,
znečistením pôd, schopnosťou transportu polutantov a pod. Zraniteľnosť pôdy sa súčasne
odvíja od podstaty antropogénnej činnosti využívania daného územia. Zraniteľnosť pôdy
dotknutej oblasti pri intenzívnom spolupôsobení poľnohospodárskeho využívania územia,
veternej erózií, ako aj environmentálnych záťaží širšieho okolia môžeme hodnotiť ako stredne
zraniteľné.
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Zraniteľnosť ovzdušia
Pri hodnotení zraniteľnosti ovzdušia sme uvažovali so:
- súčasným stavom znečistenia ovzdušia, reprezentovaným dlhodobým indexom znečistenia
ovzdušia;
- existujúcimi zdrojmi znečistenia ovzdušia, reprezentovanými priemernými ročnými
emisiami znečisťujúcich látok;
- meteorologickými podmienkami.
Ovzdušie dotknutej lokality s ohľadom na dobrú cirkuláciu vzduchu s prevládajúcimi vetrami
severozápadných smerov s vysokou priemernou rýchlosťou, ktorá zabezpečujú dobrý rozptyl
emitovaných znečisťujúcich látok, ktoré sú kombináciou emisií najmä z poľnohospodárskej
výroby, z lokálnych energetických zdrojov, dopravy, špecifických emisií z existujúcich
prevádzok technologických zariadení v širšom okolí, diaľkovým prenosom a pod., môžeme
hodnotiť ako stredne zraniteľné.
Zraniteľnosť fauny, flóry a ich biotopov
Zraniteľnosť fauny a flóry závisí od miery narušenia ich prirodzených biotopov. Dotknutá
lokalita je v súčasnosti využívaná ako farma na chov ošípaných, v okolí ktorého dominuje
poľnohospodárska pôda vysadená rastlinnými monokultúrami, v okrajových lokalitách
a v blízkosti ciest osídlená ruderálnymi spoločenstvami a len ojedinele so zvyškami pôvodných
spoločenstiev. Vzhľadom na charakteristiku dotknutého územia, obklopeného intenzívne
využívanou poľnohospodárskou krajinou, hodnotíme faunu, flóru a ich biotopy dotknutej
lokality a jej bezprostredného okolia v tejto súvislosti ako málo zraniteľné.
Zraniteľnosť biodiverzity, genofondu a ekologickej stability
Pri hodnotení zraniteľnosti územia z hľadiska biodiverzity, genofondu a ekologickej stability
sme vzhľadom na identifikované vplyvy predmetnej činnosti uvažovali napríklad s
charakterom spoločenstiev dotknutého územia, s úrovňou ich kvality a pestrosti zastúpenia, s
podielom prírodných, resp. poloprírodných prvkov a pod.. Konkrétna záujmová lokalita a jej
bezprostredné okolie predstavuje poľnohospodársky intenzívne využívané územie so
zreteľným narušením prírodných hodnôt. Na základe skutočnosti, že dotknuté územie je priamo
tvorené existujúcim areálom farmy na chov ošípaných, s okolitou krajinou intenzívne
využívanou na poľnohospodárske účely, popretkávané sieťou dopravnej a technickej
infraštruktúry, s obmedzeným zastúpením prvkov ÚSES prevažne líniového charakteru, s
nízkou úrovňou kvality a pestrosti spoločenstiev, ako aj podielu prírodných resp.
poloprírodných prvkov, hodnotíme zraniteľnosť biodiverzity, genofondu a ekologickej stability
dotknutého územia celkovo ako malú.
Zraniteľnosť kvality a pohody života človeka
Pri hodnotení zraniteľnosti faktorov kvality a pohody života človeka sme uvažovali s kvalitou
jednotlivých zložiek životného prostredia ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva s údajmi
charakterizujúcimi zdravotných stav obyvateľstva, faktormi vyskytujúcimi sa na území
ovplyvňujúcimi pohodu života človeka, ako sú napr. dostupnosť zdravotnej starostlivosti,
vzdelania, služieb, pracovné príležitosti, dopravné zaťaženie a pod.. Vo vzťahu k
identifikovaným vplyvom predmetnej činnosti sa najvýznamnejším faktorom pohody a kvality
života človeka v dotknutom území a jeho okolí javí šírenie zápachu z navrhovanej činnosti.
Zraniteľnosť kvality a pohody života človeka preto hodnotíme ako stredne zraniteľné.
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Zosumarizovanie zraniteľnosti jednotlivých zložiek životného prostredia v dotknutom území
uvádza nasledujúca tabuľka.
Tabuľka č. 25: Zraniteľnosť jednotlivých zložiek životného prostredia v dotknutom území.
Zložka životného prostredia
Celková úroveň zraniteľnosti
Horninové prostredie
málo zraniteľné
Reliéf
málo zraniteľné
Podzemné vody
veľmi zraniteľné
Povrchové vody
veľmi zraniteľné
Pôdy
stredne zraniteľné
Ovzdušie
stredne zraniteľné
Ekologická stabilita, biodiverzita
málo zraniteľné
Fauna a flóra, biotopy
málo zraniteľné
Pohoda a kvalita života
stredne zraniteľné
Z hľadiska celkovej kvality životného prostredia ako syntetickej vlastnosti tak môžeme k
dielčím charakteristikám konštatovať, že jednotlivé zložky životného prostredia dotknutého
územia boli sumárne vyhodnotené ako stredne zraniteľné. Ako veľmi zraniteľná boli
klasifikované dve zložky životného prostredia a to povrchové a podzemné vody. Malá
zraniteľnosť bola vyhodnotená pri štyroch zložkách životného prostredia. Dotknuté územie je
tvorené prevažne lokalitami s malou ekologickou významnosťou.
Z hľadiska zaťaženia územia možno v zmysle environmentálnej regionalizácie ako výstupu
procesu priestorového členenia krajiny na základe stanovených kritérií a vybraných súborov
environmentálnych charakteristík podľa kvality stavu a tendencie zmien dotknutého životného
prostredia konštatovať, že dotknutému územiu bol pridelený štvrtý stupeň kvality z 5-stupňovej
hodnotiacej škály, čo znamená narušenú kvalitu životného prostredia.
Na základe vykonaného posúdenia, ako aj komplexného hodnotenia vplyvov navrhovanej
činnosti, možno klasifikovať antropogénnu záťaž navrhovanej činnosti, v prípade
rešpektovania všetkých navrhovaných opatrení, za únosnú pre súčasný stav životného
prostredia záujmového územia.

II.18. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala
V prípade, že sa navrhovaná činnosť nebude realizovať, posudzovaná lokalita by ostala na
určité časové obdobie bez podstatnej zmeny, t.j. aj naďalej by v rámci hospodárskeho dvora
Štagnovica bola prevádzkovaná farma s chovom ošípaných so súčasnými vstupmi a výstupmi.
S modernizáciou existujúcich priestorov, zariadení a technológií pre chov ošípaných súčasný
prevádzkovateľ neuvažuje.
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, nemohol by sa uplatniť pozitívny vplyv
navrhovanej činnosti v podobe vybudovania moderných priestorov, zariadení a technológií na
chov ošípaných, odvádzania hnojovice a vytvorenia nových pracovných príležitostí počas
výstavby ako aj prevádzky.
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územnoplánovacou

V čase keď bola navrhovaná činnosť plánovaná a otvorilo sa konanie – proces posudzovania
vplyvov na životné prostredie, bol platný ÚPN Mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 5.
V zmysle tohto ÚPN Textová časť ÚPN vymedzovala, že „poľnohospodárske výrobné areály
mimo zastavaného územia mesta / Částa, Sladký majer, Čergov, Štagnovica, Rácov salaš / bez
nárokov na ich rozšírenie možno využívať na výrobné účely poľnohospodárskeho charakteru
alebo iných výrobných funkcií pri dodržaní hygienických a ekologických podmienok výroby“.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná bez nároku na jej územné rozšírenie, len v existujúcom
areáli hospodárskeho dvora Štagnovica. Hygienické a ekologické podmienky výroby budú
dodržané tak ako je uvedené v kapitole A.II.8. ako aj ďalších kapitolách predkladanej správy o
hodnotení.
ÚPN Mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 5 – Záväzná časť, ktorá bola vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením č. 2/2018 s účinnosťou od 9. 5. 2018 definovala síce výrobné územie len
na plochách na to určených, t.j. zastavané plochy hospodárskych dvorov Sladký majer a Farský
dvor, ale podľa Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN Kolárovo – Katastrálny výkres katastrálneho
územia – verejnoprospešné stavby mimo zastavaného územia, ochrana prírody a tvorba krajiny,
prvky ÚSES, sa hospodárskeho dvora Štagnovica zmeny nijako nedotkli a bol stále označený
bez zmien ako výrobné územie.
Avšak dňa 26. 2. 2020 nadobudlo účinnosť všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7. Uvedená
zmena ÚPN bola realizovaná až po začatí procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“.
V zmysle ÚPN Zmeny a doplnky č. 7 bolo pre ÚPZ č. 6 – Štagnovica v Prípustných funkciách
zadefinované, že existujúce areály poľnohospodárskej výroby z územného hľadiska považovať
za stabilizované bez možnosti rozširovania rozlohy funkčnej plochy a existujúcich kapacít
živočíšnej výroby. Vo vzťahu k tejto zmene ÚPN nie je možné vyhodnotiť, že navrhovaná
činnosť je súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Kolárovo.
V závere však platí, že rozhodovanie o území v zmysle stavebného zákone je originálna
kompetencia obce, takže finálne rozhodnutie o súlade/nesúlade navrhovanej činnosti s ÚPN
vydá obec v územnom konaní, ktoré ale môže byť otvorené až po právoplatnom ukončení
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (EIA). Pre samotný proces posudzovania vplyvov má vyhodnotenie
súladu s ÚPN iba informatívny charakter a nemá hmotno-právny vplyv na samotné rozhodnutie
z tohto procesu.
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III. Hodnotenie predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti
na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti
III.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
bola odborne spôsobilou osobou – RNDr. Iveta Drastichová, vypracovaná správa, ktorej
predmetom bolo hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na verejné zdravie (Health Impact
Assessment – ďalej len „HIA“). Odborná štúdia HIA tvorí samostatnú prílohu k predkladanej
správe o hodnotení – Príloha č. 5. Hodnotenie vybraných látok znečisťujúcich ovzdušie
vychádza v správe HIA z údajov imisno-prenosového posúdenia vypracovaného pre
navrhovanú činnosť (RNDr. Juraj Brozman, február 2020), na základe ktorého boli do
hodnotenia zdravotného rizika zahrnutí aj obyvatelia z obcí Vrbová nad Váhom a Čalovec s ich
miestnymi časťami. Hodnotenie hluku, ktoré bude pochádzať z technologických zariadení
posudzovanej farmy a súvisiacej dopravy vychádza z údajov hlukovej štúdie (Ing. Adrian
Lakoštík, január 2020). Hodnotenie zdravotného rizika bolo zamerané na:
- kvantitatívne posúdenie chemických faktorov,
- kvantitatívne posúdenie hluku,
- kvalitatívne posúdenie sociálno-ekonomických, resp. psychologických faktorov.
Hodnotenie zdravotného rizika chemickými látkami
Z imisno-prenosového posúdenia navrhovanej činnosti vyplynulo, že počas prevádzky farmy
ošípaných bude vplývať na kvalitu ovzdušia v dotknutej oblasti najmä amoniak (NH3) a metán
(CH4). Hodnotenie zdravotného rizika bolo v HIA vykonané len pre amoniak a to vzhľadom na
vlastnosti metánu a pretože preň nie sú stanovené referenčné koncentrácie. Cieľom hodnotenia
expozície amoniaku bol odhad expozičnej dávky, tzn. priemernej dennej dávky (ADD), akým
by mohli byť dotknutí obyvatelia vystavení.
Charakteristika rizika
Na základe hodnôt RfDinhal. (referenčná dávka) a vypočítaných ADD (priemerná denná dávka)
bola stanovená kvantitatívna miera potenciálneho ohrozenia zdravia amoniakom, tzv. koeficient
nebezpečenstva (HQ).
Hodnoty HQ pre prahové riziko amoniaku boli vypočítané podľa rovnice: HQ = príjem látky
pre inhalačnú expozičnú cestu (ADD) / RfDinhal. Výsledkom je bezrozmerný koeficient
nebezpečenstva, ktorý umožňuje posúdenie vplyvu prahových účinkov amoniaku na zdravie
obyvateľov.
V tabuľkách č. 26 až 29 sú koeficienty nebezpečenstva vypočítané pre amoniak, ktoré sa
vyhodnocujú nasledovným spôsobom:
HQ < 1: nepredpokladá sa žiadne významné riziko nekarcinogénnych účinkov;
HQ 1 až 10: existuje potenciálne riziko, je vhodné zahájiť nápravné opatrenia;
HQ > 10: nastala havarijná situácia, treba čo najskôr zahájiť sanáciu.
Z výsledkov vyplýva, že HQ vypočítané z maximálnych krátkodobých aj priemerných ročných
koncentrácií neboli v prípade použitia, resp. aj bez použitia techník na zníženie emisií
amoniaku, ani v jednom referenčnom bode vyššie ako 1, tzn. amoniak vznikajúci navrhovanou
činnosťou farmy nebude predstavovať významné riziko nekarcinogénnych účinkov pre
zdravie dospelej a detskej populácie.

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

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo
Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

87/156

Tabuľka č. 26: Maximálne krátkodobé koncentrácie – Hodnoty HQ – dospelí
Referenčné body
RD Farma
Osada Lohot
RD Vinohrady
OAZIS
Balvany
Vrbová n. Váhom
Violín
Čergov
Kráľka
Sady
Záhradkárska osada
Senné
Kolárovo južný okraj
Farský Dvor

Koeficienty nebezpečenstva – HQ
bez použitia techník na znižovanie
s použitím techník na znižovanie
emisií NH3
emisií NH3
zimné obdobie
letné obdobie
zimné obdobie
letné obdobie
0,340
0,330
0,107
0,106
0,228
0,215
0,069
0,063
0,115
0,108
0,039
0,034
0,089
0,085
0,031
0,028
0,067
0,064
0,023
0,021
0,064
0,062
0,022
0,021
0,101
0,096
0,035
0,032
0,149
0,128
0,047
0,041
0,049
0,047
0,018
0,016
0,085
0,078
0,027
0,025
0,096
0,092
0,034
0,030
0,063
0,061
0,022
0,021
0,066
0,062
0,018
0,016
0,039
0,038
0,013
0,013

Tabuľka č. 27: Maximálne krátkodobé koncentrácie – Hodnoty HQ – deti
Referenčné body
RD Farma
Osada Lohot
RD Vinohrady
OAZIS
Balvany
Vrbová n. Váhom
Violín
Čergov
Kráľka
Sady
Záhradkárska osada
Senné
Kolárovo južný okraj
Farský Dvor

Koeficienty nebezpečenstva – HQ
bez použitia techník na znižovanie
s použitím techník na znižovanie
emisií NH3
emisií NH3
zimné obdobie
letné obdobie
zimné obdobie
letné obdobie
0,344
0,333
0,108
0,107
0,230
0,217
0,070
0,063
0,117
0,109
0,040
0,034
0,090
0,086
0,032
0,028
0,067
0,065
0,023
0,022
0,065
0,062
0,023
0,021
0,102
0,097
0,036
0,032
0,151
0,130
0,047
0,041
0,050
0,047
0,018
0,016
0,086
0,079
0,028
0,025
0,097
0,093
0,034
0,031
0,063
0,061
0,022
0,021
0,067
0,063
0,018
0,017
0,039
0,038
0,014
0,013

Tabuľka č. 28: Priemerné ročné koncentrácie – Hodnoty HQ – dospelí
Referenčné body
RD Farma
Osada Lohot
RD Vinohrady
OAZIS

Koeficienty nebezpečenstva – HQ
bez obmedzovania emisií NH3

s obmedzovaním emisií NH3

0,03178
0,00943
0,00163
0,00048

0,01963
0,00576
0,00099
0,00029
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Balvany
Vrbová n. Váhom
Violín
Čergov
Kráľka
Sady
Záhradkárska osada
Senné
Kolárovo južný okraj
Farský Dvor

0,00044
0,00048
0,00029
0,00059
0,00035
0,00034
0,00033
0,00019
0,00023
0,00027
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0,00027
0,00029
0,00018
0,00036
0,00021
0,00021
0,00020
0,00012
0,00014
0,00016

Tabuľka č. 29: Priemerné ročné koncentrácie – Hodnoty HQ – deti
Referenčné body
RD Farma
Osada Lohot
RD Vinohrady
OAZIS
Balvany
Vrbová n. Váhom
Violín
Čergov
Kráľka
Sady
Záhradkárska osada
Senné
Kolárovo južný okraj
Farský Dvor

Koeficienty nebezpečenstva -HQ
bez obmedzovania emisií NH3

s obmedzovaním emisií NH3

0,03207
0,00952
0,00164
0,00048
0,00045
0,00048
0,00029
0,00060
0,00036
0,00035
0,00033
0,00020
0,00023
0,00027

0,01980
0,00581
0,00100
0,00029
0,00027
0,00029
0,00018
0,00036
0,00022
0,00021
0,00020
0,00012
0,00014
0,00017

Grafické znázornenie HQ, t.j. potenciálneho ohrozenia zdravia amoniakom, je prezentované
v nasledujúcich grafoch č. 1 až 4.
Maximálne krátkodobé koncentrácie - dospelí
Graf č. 1: Porovnanie HQ pre stav bez použitia techník na znižovanie emisií NH3 a s použitím
techník na znižovanie emisií NH3 – zima.
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Z grafu č. 1 je vidieť, že HQ vypočítané z maximálnych krátkodobých koncentrácií amoniaku
sú v prípade použitia ako aj bez použitia techník na znižovanie emisií amoniaku vo všetkých
referenčných bodoch menšie ako 1, tzn. nepredpokladá sa žiadne významné riziko
nekarcinogénnych účinkov amoniaku. Najvyšší HQ v prípade použitia techník na znižovanie
emisií amoniaku počas zimného obdobia bol vypočítaný pre obytné domy pri farme (HQ =
0,107). V ostatných referenčných bodoch bola hodnota HQ od 0,013 do 0,069. Najvyšší HQ
bez použitia techník na znižovanie emisií amoniaku je vypočítaný tiež pre obytné domy pri
farme (HQ = 0,340) a v ostatných referenčných bodoch bola hodnota HQ od 0,039 do 0,228.
Z uvedeného vyplýva, že hodnotené maximálne krátkodobé koncentrácie emisií amoniaku
sú z pohľadu vplyvu na zdravie dospelej aj detskej populácie nepatrné (HQ < 1).
Priemerné ročné koncentrácie - dospelí
Graf č. 2: Porovnanie HQ pre stav bez použitia techník na znižovanie emisií NH3 a s použitím
techník na znižovanie emisií NH3.

Graf č. 2 ukazuje, že všetky HQ vypočítané z priemerných ročných koncentrácií amoniaku sú
v dotknutej lokalite menšie ako 1. Všetkých 14 referenčných bodov (vrátane bytových domov
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pri farme) má HQ v rozsahu od 0,001 do 0,158 v prípade bez použitia techník na zníženie
emisií a ak sa použijú techniky na znižovanie emisií NH3 sú HQ ešte nižšie (HQ od 0,0008 do
0,0981). Z uvedeného vyplýva, že hodnotené priemerné ročné koncentrácie emisií
amoniaku sú z pohľadu vplyvu na zdravie dospelej aj detskej populácie nepatrné (HQ <
1).
Prah zápachu pre amoniak
V súvislosti so zápachom amoniaku je možné povedať, že amoniak má veľmi široký rozsah pre
prah zápachu. Na základe údajov z databázy TOXNET je spodná hranica zápachu pre amoniak
0,027 mg/m3, horná 39,6 mg/m3 a dráždivá koncentrácia je až 72 mg/m3.
V grafe č. 3 a 4 je porovnanie priemerných ročných a maximálnych krátkodobých koncentrácií
amoniaku v ovzduší v referenčných bodoch s najnižšie stanoveným prahom zápachu (0,027
mg/m3).
Graf č. 3: Porovnanie priemerných ročných koncentrácií amoniaku s najnižšie stanoveným
prahom zápachu.

Graf č. 4: Porovnanie maximálnych krátkodobých koncentrácií amoniaku s najnižšie
stanoveným prahom zápachu.
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Z grafu č. 3 je vidieť, že priemerné ročné koncentrácie, ktoré sa budú v lokalite bežne
vyskytovať sú pod najnižšie zisteným prahom zápachu vo všetkých referenčných bodoch, či
už s použitím alebo bez techník na zníženie emisií amoniaku.
V grafe č. 4 sú maximálne krátkodobé koncentrácie, ktoré sa však vyskytnú len ojedinele za
nepriaznivých rozptylových podmienok a budú trvať len krátku dobu. V hodnotenej lokalite sú
veľmi dobré rozptylové podmienky a amoniak môže zacítiť pri tak nízkej koncentrácii (0,027
mg/m3) len pár najcitlivejších ľudí v obytnej zóne bytových domov pri farme, resp. v osade
Lohot a v osade Čergov. Väčšina populácie amoniak pri koncentrácii 0,027 mg/m3 nebude
vôbec cítiť, pretože priemerný prah detekcie zápachu amoniaku na úrovni až 2 mg/m 3 je
niekoľko násobne vyšší ako vypočítané maximálne krátkodobé koncentrácie pre obytné domy
v blízkosti farmy.
Z výsledkov hodnotenia zdravotného rizika vyplýva:
• pre dospelú aj detskú populáciu nebolo preukázané riziko poškodenia zdravia expozíciou
amoniakom (výsledné HQ aj HI < 1);
• po realizácii navrhovanej činnosti nebude imisná situácia v hodnotených lokalitách zo
zdravotného hľadiska významná (tabuľky č. 26 až 29);
• amoniak má výrazný zápach a keďže má veľmi široký rozsah pre prah zápachu, je ho cítiť
vo veľmi nízkych koncentráciách (0,027 mg/m3), pri ktorých sa ešte neprejavuje jeho
vplyv na zdravie;
• zápach amoniaku nebude počas výskytu priemerných ročných koncentrácii v ovzduší
obyvateľov vôbec obťažovať;
• za nepriaznivých rozptylových podmienok sa môžu v ovzduší vyskytnúť maximálne
krátkodobé koncentrácie amoniaku a vtedy by mohli mierny zápach ucítiť najcitlivejšie
osoby v blízkosti farmy, v osade Lohot a v osade Čergov.
Štúdia HIA v závere hodnotenia zdravotného rizika z expozície amoniaku, ktorý bude
vznikať činnosťou navrhovanej prevádzky farmy ošípaných konštatuje, že navrhovaná činnosť
nepredstavuje pre obyvateľov dotknutých obcí zvýšené zdravotné riziko.
Hodnotenie zdravotného rizika hluku
Posúdenie akustickej situácie pre navrhovanú činnosť vychádza z údajov hlukovej štúdie, ktorú
vypracoval Ing. Adrian Lakoštík, roading s.r.o. (január 2020).
Posúdenie hluku bolo vykonané pre šírenie hluku pred existujúcou zástavbou najbližších
bytových domov, ktoré sa nachádzajú juhovýchodným smerom medzi areálom farmy a cestou
II/573. Posúdenie hluku bolo vykonané aj pre najbližšiu obytnú zónu mesta Kolárovo, osadu
Lohot a budovu areálu OAZIS (obec Kameničná).
Pri posúdení súčasného stavu je dominantným zdrojom hluku v dotknutom území cestná doprava na
ceste II/573. Hladiny dopravného hluku vo vonkajšom prostredí obytnej zóny na Orechovej ulici
v meste Kolárovo (VB 4) už v súčasnosti prekračujú prípustné hodnoty hluku stanovené pre III.
kategóriu územia cez deň a večer aj noci.

Tabuľka č. 30: Imisné hladiny celkového hluku (doprava a prevádzkové zdroje) vo výpočtových
bodoch pre denný a nočný časový interval – navrhovaný stav.
Výpočtové
body

Umiestnenie
pred fasádou

Navrhovaný stav v dB
Doprava a prevádzkové zdroje farmy
bez prevádzky
s prevádzkou

Prípustné hodnoty
hluku v dB
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dieselagregatu
dieselagregátom
deň
noc
deň
noc
zástavba rodinných domov na JV okraji areálu hospodárskeho dvora Štagnovica
VB 1
RD, č. 28605/4
56,7
49,5
57,1
51,0**
VB 2
RD, č. 28605/4
52,4
46,4
53,7
50,3**
deň 60/50 noc
VB 3
RD, č. 28605/8
55,8
48,4
56,0
49,2
mesto Kolárovo, Orechová
VB 4
RD č. 93
63,7
56,6
63,7
56,7
deň 70*/ 60* noc
osada Lohot
VB 5
RD č. 905/142
36,0
29,7
36,4
30,9
deň 50 / 45 noc
obec Kameničná
VB 6
ZSS OAZIS
35,0
28,5
35,0
28,5
deň 60 / 50 noc
Vysvetlivky: * - prípustná hodnota hluku upravená o 10 dB v súlade s článkom 1.6 prílohy k vyhláške
MZ SR č. 549/2007 Z.z.
** - prekročenie prípustnej hodnoty je možné odstrániť navrhnutými opatreniami

Ako vidieť z tabuľky č. 30, celkové imisné hladiny hluku z dopravy aj z prevádzkových
zdrojov navrhovanej farmy budú prekračovať prípustné hodnoty hluku o 1,0 dB (VB 1) a o 0,3
dB (VB 2) počas nočného časového intervalu len keď bude zapnutý dieselagregát. Hluk bude
možné odstrániť navrhnutými opatreniami, ako napr. dodatočné prekrytie časti dieselagregátu,
umiestnenie dieselagregátu za protihlukovú zástenu alebo inú stavebnú prekážku, príp.
osadenie dieselagregátu na silentbloky. V ostatných referenčných bodoch k prekročeniu
prípustných hladín hluku vo vonkajšom prostredí počas bežnej prevádzky bez činnosti
dieselagregátu nedochádza a nie sú potrebné žiadne protihlukové opatrenia.
Posúdenie vplyvu prírastku dopravy po realizácii zámeru
Huk generovaný len dopravou z navrhovanej činnosti nepresahuje prípustné hodnoty vo
výpočtových bodoch VB 1, VB 2, VB 3, VB 5 a VB 6 v žiadnom časovom intervale. Na
výpočtový bod VB 4 sa vzťahuje článok 1.6 prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.
a preto je možné konštatovať, že aj v tejto obytnej zóne hladiny hluku spĺňajú legislatívne
predpisy. Po uvedení farmy do prevádzky bude na ulici Orechová v Kolárove nárast hluku
spôsobený dopravou súvisiacou s farmou najviac o 0,5 dB. Tento nárast hluku nie je možné
ľudským uchom postrehnúť.
Posúdenie prevádzkového hluku
Prevádzkovým zdrojom hluku vo vonkajšom prostredí budú napr. ventilátory v maštaliach
alebo dieselagregát, ktorý bude síce najväčším zdrojom hluku na farme, ale bude sa využívať
len ojedinele ako núdzový zdroj elektrickej energie. Hladiny hluku z prevádzkových zdrojov
farmy vo vonkajšom prostredí posudzovaných obytných zón nebudú presahovať prípustné
hodnoty hluku v referenčných intervaloch deň, večer, noc. Iba vo vonkajšom prostredí
obytného domu pred farmou (VB1 aVB 2) v prípade, že bude zapnutý dieselagregát, bude hluk
prekročený. Zníženie hladiny hluku v tejto lokalite je však možné odstrániť navrhnutými
opatreniami.
Vplyv hluku
Hladina hluku 65 dB, pri ktorej by mohol byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový
systém ľudí nebude počas denného, večerného ani nočného intervalu v mieste posudzovaných
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obytných zón prekročená. Hladina hluku na úrovni 55 dB vo vonkajšom prostredí, ktorá by
mohla viesť u citlivých obyvateľov k podráždenosti, bude prekročená len na Orechovej ulici v
meste Kolárovo (VB4). Pri posúdení celkovej hlukovej situácie v tejto lokalite je dôležité aj to
aká je hladina hluku vo vnútorných priestoroch a tá závisí od izolácie, ktorú je možné
zabezpečiť vhodnými oknami, fasádou, spôsobom vetrania a pod.
Závery HIA z hodnotenia zdravotných rizík akustických veličín konštatujú, že realizácia
navrhovanej činnosti bude predstavovať pre obyvateľov žijúcich v posudzovaných obytných
zónach prijateľné zdravotné riziko.
Hodnotenie socio-ekonomických a psychologických faktorov
Pri hodnotení navrhovanej činnosti boli brané do úvahy aj obavy obyvateľov dotknutých obcí
zo zhoršenia životných podmienok z dôvodu navrhovanej prevádzky. Obavy zo zhoršenia
životných podmienok a z ohrozenia zdravia môžu predstavovať pre niektorých ľudí žijúcich v
blízkom okolí farmy stresovú záťaž. Pocit subjektívnej nepohody a životnej nespokojnosti
môže mať tiež vplyv na kvalitu života. Stres z prípadného zápachu pochádzajúceho z činnosti
farmy a jeho potenciálne účinky na zdravie je obtiažné kvantitatívne vyhodnotiť.
Počas chovu ošípaných sa môžu vyskytnúť viaceré infekčné ochorenia ako napr. klasický mor
ošípaných, ktorý je vysoko nákazlivým vírusovým ochorením, avšak nejde o ochorenie
prenosné na ľudí. Ďalšími ochoreniami sú napr. slintačka a krívačka ošípaných a vezikulárna
choroba ošípaných, ktoré sú tiež vysoko nákazlivými vírusovými chorobami, ale neprenášajú
sa na ľudí. Ošípané na predmetnej farme budú pod stálym veterinárnym dohľadom a v prípade
výskytu infekčného ochorenia budú okamžite preliečené a budú vykonané opatrenia na
zamedzenie šírenia nákazy. Uhynuté ošípané sa budú do kafilérie odvážať špeciálnym
uzatvoreným autom. Zaorávanie hnojovice do pôdy je bežná praktika, ktorá sa vykonáva
odpradávna bez toho, že by týmto spôsobom prišlo k infikovaniu obyvateľov.
Na predchádzanie šírenia infekčných ochorení sa budú na farme vykonávať viaceré opatrenia
ako napr. po vystajnení ošípaných sa budú maštale vždy čistiť vodou pod vysokým tlakom a
následne sa budú dezinfikovať. Na farmu bude prísne zakázaný vstup cudzím osobám,
zamestnanci sa budú musieť pred vstupom do maštale prezliecť (nielen vrchný odev, ale aj
spodné prádlo), budú sa musieť osprchovať a vydezinfikovať si ruky. Odev, ktorý budú
zamestnanci používať v maštaliach musia mať uložený oddelene od odevu, v ktorom sa budú
pohybovať vo vonkajších priestoroch farmy, aby sa zabránilo prenosu infekcií či už smerom
dnu alebo von. Ďalej bude pred vchodom na farmu dezinfekčný brod na dezinfekciu kolies
automobilov. Na dodržiavanie týchto opatrení a bezpečnosť celého chovu ošípaných bude na
farme dohliadať zamestnanec, tzv. BioSecurity Controller (špecializovaný kontrolór
biologickej bezpečnosti, ktorý vykonáva priebežné monitorovanie, dohliada nad činnosťou
zamestnancov a zlepšuje biologickú bezpečnosť farmy), ďalej veterinári a zamestnanci, ktorí
budú mať na starosti fyzickú bezpečnosť farmy. Všetky opatrenia a spôsoby ochrany a
bezpečnosti chovu budú zavedené z dôvodu, aby sa v čo najväčšej miere predchádzalo šíreniu
infekčných ochorení. Prijaté prísne pravidlá biologickej bezpečnosti nie sú prevenciou len pre
spoločnosť DSA, ale zároveň prispievajú aj k zabezpečeniu toho, aby na Slovensku ani naďalej
nehrozili obávané choroby a aby si Slovensko zachovalo svoje postavenie popredného
chovateľa kvalitných ošípaných.
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Z hľadiska znečistenia podzemnej vody je možné konštatovať, že na základe uskutočneného
rozboru vody zo studne, ktorá sa nachádza priamo v areáli farmy a používa sa na pitné účely,
voda vyhovuje požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z.. Rovnako aj voda, ktorú pijú
obyvatelia z verejného vodovodu je pravidelne monitorovaná vodárenskou spoločnosťou a aj
príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného
dozoru. Informácie o kvalite vody v súkromných studniach nie sú k dispozícii. Sledovať kvalitu
vody z vlastnej studne je na zodpovednosti majiteľa studne.
V rámci prevádzky bude realizované také technologické riešenie, ktoré vylúči kontamináciu
povrchových alebo podzemných vôd nebezpečnými látkami. Objekty maštalí, nádrže na
hnojovicu, žumpy a kanalizačný systém budú technicky riešené tak, aby pri technickej poruche
alebo deštrukcií umožnili zachytenie nebezpečných látok. Nádrže na hnojovicu budú mať
vybudovanú havarijnú nádrž s dnom izolovaným fóliou proti úniku hnojovice. Základová
doska každej nádrže bude opatrené monitorovacím a signalizačným systémom v prípade
prasknutia alebo prepúšťania plochy. Žumpy, zhromaždište kadáverov ako aj hnojovicová
kanalizácia budú riešené ako nepriepustné a hydroizolačne zabezpečené.
K problematike zápachu amoniaku je možné uviesť, že amoniak má veľmi široký rozsah pre
prah zápachu. Na základe údajov z databázy TOXNET je spodná hranica zápachu pre amoniak
0,027 mg/m3, horná 39,6 mg/m3 a dráždivá koncentrácia je až 72 mg/m3. Z hodnotenia
zdravotného rizika vyplýva, že najcitlivejšie osoby môžu ojedinele zacítiť zápach amoniaku,
ale to len krátkodobo a za nepriaznivých rozptylových podmienok. Zápach amoniaku je cítiť už
pri nízkych koncentráciách, pri ktorých ešte nedochádza k jeho vplyvu na zdravie.
Koncentrácie, ktoré môžu spôsobovať ľuďom zdravotné problémy sú ďaleko vyššie ako tie,
ktoré boli vypočítané pre posudzovanú obytnú zástavbu. V rámci realizácie navrhovanej
činnosti budú vybudované nové moderné haly na chov a s ustajnením ošípaných na
celopodlažných roštoch. Aj navrhnutý spôsob kŕmenia a ventilácie ovzdušia bude mať vplyv na
nižšie úniky zápachu do okolia farmy. Súčasne sa bude aplikácia hnojovice do pôdy realizovať
na základe platných predpisov SR a v spolupráci s príslušnou obcou. Napriek tomu sa u
niektorých jedincov môže vyskytnúť stav psychickej nepohody spôsobený zápachom, ktorý
však nebude mať vplyv na ich zdravie.
Predpokladané vplyvy na zdravie dotknutej populácie
Na základe kvantitatívneho hodnotenia zdravotného rizika amoniaku vyplýva, že navrhovaná
činnosť nebude predstavovať pre dotknutých obyvateľov zvýšené zdravotné riziko. Pri
dodržaní všetkých prijatých, resp. navrhnutých opatrení sa nepredpokladá zvýšené zdravotné
riziko pôsobené prenosom infekcie z ošípaných na ľudí a tiež ani zhoršenie kvality podzemnej
vody. Rovnako sa nepredpokladá, že realizáciou zámeru nastanú významné zmeny určujúcich
veličín hluku oproti súčasnému stavu. Hladiny hluku pochádzajúce z technologických zariadení
farmy nebudú predstavovať pre dotknutých obyvateľov zvýšené zdravotné riziko.
Súčasne je potrebné uviesť, že navrhovaná prevádzka by mohla mať u niektorých obyvateľov
nepriamy vplyv na zdravie, ktorý môže vzniknúť zo stresu, pretože sa obávajú zhoršenia
kvality životného prostredia v ich okolí.
Odporúčania na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na zdravie
V prípade navrhovanej činnosti sa jedná o technológiu vyhovujúcu požiadavkám BAT, preto je
možné predpokladať, že skutočné emisie znečisťujúcich látok budú výrazne nižšie ako použitý
konzervatívny odhad pri imisno-emisnom posúdení.
Na zamedzenie prípadných nepriaznivých vplyvov na zdravie je potrebné:
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- vykonávať pravidelný servis a údržbu inštalovaných zariadení, dodržiavať požadované
emisné a imisné limity a v prípade potreby ich monitorovať meraním;
- informovať dotknutých obyvateľov o spôsoboch technického zabezpečenia v prevádzke
farmy, ktorými sa predchádza negatívnemu vplyvu na životné prostredie a následne i
negatívnemu vplyvu na zdravie obyvateľov;
- dodržiavať platné technické, organizačné, bezpečnostné a hygienické predpisy súvisiace s
činnosťou prevádzky farmy ošípaných.
Niektorí obyvatelia môžu byť obťažovaní zápachom amoniaku počas vývozu a aplikácie
hnojovice do pôdy, čo sa však pri dodržaní všetkých opatrení (vyvážanie uzatvorenými
cisternami, injektáž hnojovice do pôdy, okamžité zaorávanie atď.) bude minimalizovať.
Znečistenie ovzdušia amoniakom v okolí farmy bude po spustení prevádzky nízke, čo bude
dosiahnuté napr. vybavením maštalí výkonnou ventiláciou, prekrytím hnojovice a pod..
Technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia chovu
hospodárskych zvierat sú uvedené v prílohe č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., v kapitole F. Pri
prevádzkovaní zariadení na chov hospodárskych zvierat je potrebné vykonať všetky
preventívne opatrenia, aby sa pri chove zvierat a s ním súvisiacich činnostiach v najväčšej
miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä znečisťovanie ovzdušia, pôdy,
povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a priame ohrozenie zdravia ľudí.
Záverečné zhrnutie – HIA
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a za predpokladu, že počas
prevádzky navrhovanej farmy budú dôsledne dodržiavané schválené postupy chovu ošípaných,
ako aj postupy zapracovania hnojovice do pôdy a všetky odporúčania a limity dané príslušnými
legislatívnymi predpismi hodnotí spracovateľ štúdie HIA zámer „Rekonštrukcia farmy
ošípaných v k.ú. Kolárovo“ bez významného vplyvu na zdravie dotknutých obyvateľov
a jeho realizáciu odporúča.

III.2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické
javy a geomorfologické pomery
Horninové prostredie
Prevádzka navrhovanej činnosti súvisí so stavebnými prácami, ktoré budú realizované pri
budovaní nových objektov farmy. V rámci navrhovanej činnosti bude vybudovaných 14
chovných hál a ďalšie technologicky súvisiace stavby a potrebná infraštruktúra. Horninové
prostredie bude počas výstavby nových stavebných objektov v mieste ich založenie zasiahnuté
do projektovanej hĺbky základov. Vybudovaná plocha základov bude následne zaťažená
primerane vysokou hmotnosťou stavebných objektov, čomu bude predchádzať inžinierskogeologické posúdenie podložia.
Kontaminácia horninového podložia cudzorodými látkami sa dá potenciálne očakávať len v
prípade neštandardných, resp. havarijných situácií. Pre predchádzanie takýmto situáciám, resp.
elimináciu ich následkov, bude prevádzka v identifikovaných priestoroch príslušne havarijne
zabezpečená a súčasne jednotlivé komponenty technologického vybavenia budú podliehať
pravidelnej servisnej údržbe a kontrole pre obmedzenie takéhoto rizika v dôsledku zlého
technického stavu.
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Nerastné suroviny
Ložiská nerastných surovín nebudú realizáciou navrhovanej činnosti nijako dotknuté, nakoľko
priamo na dotknutej lokalite a ani v jej bezprostrednom okolí sa žiadne známe ložiská
nerastných surovín nenachádzajú, ani prevádzka navrhovanej činnosti nie je priamo viazaná na
spotrebu nerastnej suroviny.
Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Predmetná lokalita sa nenachádza v území s aktívnymi ani významnými exogénnymi
geodynamickými javmi. Navrhovaná činnosť svojim umiestnením a charakterom nebude mať
vplyv na miestne geomorfologické pomery. Súčasne sa nepredpokladajú ani vplyvy na miestne
geodynamické javy.

III.3. Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči
zmene klímy
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať priamo v existujúcom areáli hospodárskeho dvora
Štagnovica.
Realizáciou zámeru dôjde k vybudovaniu spevnenej plochy v rozsahu 24 156,66 m2, pričom
časť areálu je zastavaná už aj v súčasnosti a s tým súvisiacim zásahom do vetačného krytu
v rámci areálu. Realizácia navrhovanej činnosti nebude dôvodom na odstránenie rozsiahlejších
plôch súvislej alebo vzrastlej jestujúcej vegetácie a nebude potrebný výrub drevín či krov.
Okolo farmy bude realizovaná ochranná zeleň, ktorá bude vylepšovať miestnu mikroklímu.
Vplyv vybudovania nových spevnených povrchov na retenčné vlastnosti územia vo vzťahu
k dažďovým vodám považujeme za minimálny a akceptovateľný. Mikroklíma na dotknutej
lokalite bude ovplyvnená len minimálne, s lokálnym pôsobením, bez podstatného vplyvu na
okolité prostredie.
Navrhovaná činnosť nie je zraniteľná voči zmenám klímy.
Očakáva sa, že realizáciou zámeru a následne prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k
zmene ani k podstatnému ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území v
porovnaní so súčasným stavom.

III.4. Vplyvy na ovzdušie
Na základe požiadaviek uvedených v Rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti bolo
vypracované Imisno-prenosové posúdenie vplyvu rozptylu vybraných znečisťujúcich látok
z navrhovanej činnosti. Posúdenie bolo vypracované odborne spôsobilou osobou – RNDr. Juraj
Brozman, február 2020 (Príloha č. 3).
Cieľom posúdenia bolo:
- určiť množstvá emisií primárnej znečisťujúcej látky – amoniaku z prevádzky chovu
ošípaných po rekonštrukcii a bilanciu emisií metánu;
- zhodnotiť dodržanie technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pri
znižovaní emisií z chovu hospodárskych zvierat;
- posúdiť podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok;
- zhodnotiť imisnú situáciu posudzovaného územia po rekonštrukcii farmy;
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- posúdiť plnenie limitných hodnôt na ochranu zdravia ľudí a prípadné obťažovanie
zápachom od prevádzok farmy.
Zhodnotenie výsledkov imisno-prenosového posúdenia
Z výsledkov modelových výpočtov príspevku hodnotenej znečisťujúcej látky, t.j. amoniaku, od
zdrojov navrhovanej farmy k znečisteniu ovzdušia vyplýva nasledovné:
Situácia bez použitia techník na znižovanie emisií amoniaku
➢ Maximálne krátkodobé koncentrácie
Maximálne krátkodobé koncentrácie amoniaku (NH3), za nepriaznivých rozptylových
podmienok, prekračujúce limitnú hodnotu (200 μg/m3) sa môžu vyskytnúť v okolí areálu farmy
a zasiahnu aj priestor s obytnými budovami vedľa areálu farmy. V oblasti osady Lohot
koncentrácie amoniaku môžu dosiahnuť 85% (letné obdobie) až 90% limitnej hodnoty (zimné
obdobie). V ostatných referenčných bodoch sú hodnoty koncentrácií výrazne pod limitnou
hodnotou, t.j. od 15% až do 50, resp. 58% limitu.
Maximálne krátkodobé koncentrácie amoniaku, za nepriaznivých rozptylových podmienok,
nad úrovňou detekčného prahu zápachu (30 μg/m3) prekračujú hranicu areálu farmy do značnej
vzdialenosti a prakticky vo všetkých referenčných bodoch v letnom aj zimnom období (okrem
Farského Dvora) môžu spôsobovať obťažovanie zápachom.
➢ Priemerné ročné koncentrácie
Maximá priemerných koncentrácií amoniaku sa vyskytujú v areáli farmy. V blízkosti areálu aj
v celej výpočtovej oblasti sú koncentrácie pod hodnotou 30 μg/m3, tzn. pod detekčným prahom
zápachu pre amoniak.
Podobné je aj rozloženie koncentrácií metánu, ktorých odhadnuté maximá aj rozloženie
koncentrácií vo výpočtovej oblasti je podobné ako u amoniaku.
Situácia pri používaní techník na znižovanie emisií amoniaku
➢ Maximálne krátkodobé koncentrácie
Maximálne krátkodobé koncentrácie amoniaku, za nepriaznivých rozptylových podmienok,
prekračujúce limitnú hodnotu (200 μg/m3) sa pri uplatňovaní techník na znižovanie emisií
amoniaku (ako sú uvedené v kap. A.II.8. a B.II.1.) v okolí areálu farmy nebudú vyskytovať. V
oblasti osady Lohot koncentrácie amoniaku môžu dosiahnuť okolo 25% limitnej hodnoty (letné
obdobie), resp. 27% limitnej hodnoty (zimné obdobie). V ostatných referenčných bodoch sú
hodnoty koncentrácií výrazne pod limitnou hodnotou, t.j. od 5% až do 16, resp. 18% limitu.
Maximálne krátkodobé koncentrácie amoniaku, za nepriaznivých rozptylových podmienok,
nad úrovňou detekčného prahu zápachu (30 μg/m3) prekračujú hranicu areálu farmy do
vzdialenosti cca 2,2 km, tzn. že môžu spôsobovať obťažovanie zápachom v letnom aj zimnom
období v referenčných bodoch RD Farma, osada Lohot, osada Čergov a v oblasti
najsevernejších RD Vinohrady v zimnom období.
➢ Priemerné ročné koncentrácie
Maximá priemerných koncentrácií amoniaku pri uplatňovaní techník na znižovanie emisií
amoniaku sa nachádzajú opäť v areáli farmy a v blízkosti areálu aj v celej výpočtovej oblasti sú
koncentrácie výrazne pod hodnotou 30 μg/m3, tzn. pod detekčným prahom zápachu pre
amoniak, pričom koncentrácie v referenčných bodoch sú o cca 60% nižšie ako pri situácii bez
uplatňovania techník na znižovanie emisií amoniaku.
Z hľadiska imisného zaťaženia vplyvom realizácie navrhovanej činnosti možno konštatovať,
že príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií amoniaku od prevádzky chovu
ošípaných v areáli hospodárskeho dvora Štagnovica po navrhovanej rekonštrukcii, pri
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uplatňovaní deklarovaných techník na znižovanie emisií amoniaku, ani v jednej modelovej
situácii v referenčných oblastiach neprekročili 0,5 násobok limitnej hodnoty, ktorá je
podmienkou pre prevádzku nových zdrojov znečisťovania ovzdušia.
V súvislosti s obťažovaním zápachom z navrhovanej činnosti je možné uviesť, že v prípade
nepriaznivých rozptylových podmienok sa maximálne krátkodobé koncentrácie amoniaku v
blízkosti niektorých najbližších referenčných bodov (viď. Tabuľka č. 12) aj v prípade použitia
deklarovaných nízkoemisných techník môžu priblížiť alebo prekročiť hodnotu najprísnejšieho
publikovaného detekčného prahu zápachu pre amoniak, tzn. krátkodobo nastane možnosť
obťažovania zápachom u citlivejších jedincov. Väčšina populácie amoniak nebude cítiť vôbec,
pretože priemerný prah detekcie zápachu amoniaku je niekoľko násobne vyšší ako vypočítané
maximálne krátkodobé koncentrácie pre obytné domy v blízkosti farmy.
Vyplývajúce z výsledkov imisno-prenosového posúdenia navrhovanej činnosti boli navrhnuté
nasledovné opatrenia:
➢ Uskladnenie hnojovice
Vzhľadom na skutočnosť, že významný podiel na celkových imisiách navrhovanej farmy majú
do vzdialenosti cca 1,5 km emisie zo skladovacích nádrží hnojovice, bolo by vhodné zvážiť
účinnejší spôsob zníženia týchto emisií ako je plánované prekrytie hladiny slamou s
prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku. Do úvahy prichádza
napríklad prekrytie fóliou alebo vrstvou repkového oleja, ktoré vytvoria nepriepustnú vrstvu
alebo pevným poklopom, kedy je samozrejme potrebné rešpektovať opatrenia na zabránenie
zvýšených koncentrácií metánu v tomto uzavretom priestore.
➢ Ustajnenie
Navrhovateľ v súčasnosti experimentuje vo svojich existujúcich prevádzkach s pridávaním
kombinácie bakteriálnych druhov do hnojovice akumulovanej v podroštových priestoroch
chovných hál s cieľom znížiť množstvo uvoľňovaných pachových látok. Ak sa táto technika
ukáže účinná bude to predstavovať ďalší spôsob na zníženie emisií amoniaku z ustajnenia.
Závery vyplývajúce z imisno-prenosového posúdenia navrhovanej činnosti uvádzajú
nasledovný súhrnný výsledok:
Výsledky imisno-prenosového posúdenia ukázali, že príspevky amoniaku k znečisteniu
ovzdušia od prevádzok navrhovanej farmy v hospodárskom dvore Štagnovica, budú mať v
prípade použitia technológií na zníženie emisií amoniaku a tiež vzhľadom na dostatočnú
odstupovú vzdialenosť nevýrazný vplyv na kvalitu ovzdušia v okolitých obývaných
lokalitách.
Predmet posudzovania, pri dodržaní všeobecných požiadaviek a podmienok prevádzkovania a
deklarovaných opatreniach na zníženie emisií amoniaku, spĺňa požiadavky a podmienky,
ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre zdroje znečisťovania
ovzdušia.

III.5. Vplyvy na vodné pomery
V čase výstavby je relevantný vplyv na vody spojený prakticky len s potenciálnym rizikom
kontaminácie podzemných vôd, napr. v prípade poruchy alebo havárie stavebných
mechanizmov, kedy môže dôjsť k úniku ropných látok, oleja a pod.. Tieto potenciálne situácie
budú riešené v súlade s havarijným plánom staveniska. Mieru tohto rizika bude možné výrazne
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znížiť dobrým technickým stavom používaných mechanizmov, dodržiavaním bezpečnostných
predpisov a prevádzkových opatrení pre obdobie výstavby.
Posudzovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli hospodárskeho dvora Štagnovica.
Vzhľadom na výrazné navýšenie počtu ošípaných dôjde v rámci navrhovanej prevádzky aj
k navýšeniu spotreby vody. Splašková odpadová voda bude vyvedená do nepriepustnej žumpy
s objemom 50 m3 a bude vyvážaná na ČOV v Okoči. Odpadová voda zo
zhromaždišťa kadáverov, miestneho ako aj centrálneho, sa bude zhromažďovať v samostatnej
nepriepustnej žumpe, z ktorej bude vyvážaná na ČOV v Okoči. Taktiež odpadové vody
z asanačného brodu budú zachytávané v samostatnej žumpe a odvážané na ČOV. Dažďové
odpadové vody budú odvádzané priamo do terénu. Navrhovaná činnosť predstavuje prevádzku
bez zaústenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
Voda zo sanitácie chovných hál a exkrementy ošípaných s podielom tekutej a pevnej zložky,
t.j. hnojovica, bude zhromažďovaná v podroštových zberných kanáloch. Areálová hnojovicová
kanalizácia z objektov bude napojená na prečerpávaciu šachtu s osadeným kalovým čerpadlom,
odkiaľ bude napojená na skladovacie nádrže na hnojovicu. Hnojovica bude zachytávaná v troch
nádržiach s objemom 3 x 6 624 m3. Nádrž na hnojovicu bude typizovaná, montovaná zo
oceľovo-plechových dielcov. Pôjde o nadzemnú, otvorenú kruhovú stavanú nádrž, ktorá bude
vybavená signalizačným zariadením proti preplneniu s blokovaním dodávky elektrickej energie
do kalových čerpadiel. Nádrže budú vybavené krytmi zo slamy na obmedzenie úniku emisií
amoniaku do ovzdušia. Okolo nádrží bude vybudovaná záchytná havarijná nádrž s výškou
obvodovej železobetónovej steny 1 m. Dno havarijnej nádrže bude izolované fóliou z
mäkčeného PVC proti úniku hnojovice. Základová doska každej nádrže bude opatrené
monitorovacím signalizačným systémom v prípade prasknutia alebo prepúšťania plochy.
Hnojovica sa z nádrží bude vyvážať uzatvorenými cisternami a aplikovať špeciálnou
technológiu SAMSON do pôdy ako organické hnojivo. Pri aplikácií do pôdy bude použitá
hĺbková injektáž. Vývoz hnojovice bude zabezpečený podľa hnojného plánu v predpísaných
agrotechnických termínoch.
Na čistenie vôd v ČOV Okoč má spoločnosť DSA uzatvorenú zmluvu so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, Dunajská Streda. Odvoz, resp. doprava odpadových vôd, sa bude
realizovať dopravnými prostriedkami navrhovateľa.
Pre podzemné vody môže byť potenciálnym rizikom len neštandardná prevádzková situácia,
ktorej dôsledkom sa bude predchádzať príslušným zabezpečením indikovaných priestorov a
plôch. Všetky objekty a zariadenia v ktorých sa bude manipulovať s nebezpečnými látkami
budú vyhovovať príslušným legislatívnym predpisom na ochranu povrchových a podzemných
vôd. Navrhované riešenia prevádzky zamedzujú priamy i nepriamy kontakt nebezpečných látok
s podzemnými vodami.
Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd prevádzkovateľa bude súčasťou
prevádzkového poriadku posudzovanej prevádzky.
Celé obhospodarované územie spoločnosťou DSA sa nachádza v zraniteľnej oblasti. Vodné
útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú alebo obhospodarovaným územím pretekajú, sú
zaradené do citlivých oblastí Slovenskej republiky podľa nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Zraniteľné územia sú
poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd
alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg/l
alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Na základe uvedenej skutočnosti sú v rámci
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navrhovanej činnosti prijaté, resp. navrhované opatrenia, ktoré budú predchádzať alebo
eliminovať potenciálne negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na vodné útvary povrchových
a podzemných vôd.
Na základe vyššie uvedeného navrhovateľ bude realizovať technické riešenie prevádzky
spôsobom, ktorý vylúči negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné
vody. Potenciálne nebezpečenstvo pre vody predstavujú predovšetkým havarijné úniky
odpadových vôd a hnojovice.
Objekty maštalí budú chránené proti vode z povrchového odtoku a ich stavebná úprava bude
vhodná z hľadiska ochranných hydroizolačných vlastností. Jednotlivé stavby budú technicky
riešené tak, aby umožňovali zachytenie nebezpečných látok pri technickej poruche alebo pri
deštrukcií. Na podkladnom, zhutnenom štrkopieskovom lôžku bude realizovaná vodotesná
izolácia chovného objektu v celej podlahovej ploche pomocou PVC Fatrafol fóliou č. 803 hr.
1,5 mm odolnou proti hnojovici vrátane jej dvojstrannej ochrany vložkou z geotextílie
TATRATEX. Na uvedenú hydroizolačnú vrstvu bude nadväzovať železobetónová vaňa –
doska spodnej stavby s hrúbkou steny 150 mm – na zachytávanie hnojovice.
Okolo nádrží na hnojovicu bude vybudovaná záchytná havarijná nádrž, s celkovým objemom
6 700 m3 a bude spĺňať zákonnú podmienku pre zachytávanie v prípade kolapsu alebo poruchy
nádrže. Dno havarijnej nádrže bude izolované fóliou proti úniku hnojovice. Základová doska
každej nádrže bude opatrené monitorovacím a signalizačným systémom v prípade prasknutia
alebo prepúšťania plochy. Nádrž bude vybavená signalizačným zariadením proti preplneniu.
Každá žumpa bude mať vydaný vlastný certifikát tesnosti. Hnojovicová kanalizácia bude mať
skúšky tesnosti. Zhromaždište kadáverov, žumpy ako aj hnojovicová kanalizácia budú
realizované ako stavby nepriepustné, zabezpečené hydroizoláciou a preverované skúškami
tesnosti s certifikátom.
V zmysle ochrany podzemných aj povrchových vôd a odvodňovacích kanálov v dotknutom aj
širšom území a vplyve aplikácie hnojovice do poľnohospodárskej pôdy na znečistenie
zásobárne pitnej vody Žitný ostrov, vrátane vodného zdroja umiestneného v zariadení
sociálnych služieb OAZIS možno vyhodnotiť, že hnojovicové hospodárstvo je zaužívaný
spôsob ekologického hnojenia poľnohospodárskej pôdy a riadi sa podľa priloženého plánu
hnojenia (viď. Príloha č. 1), ktorý zohľadňuje platnú legislatívu, dobrú prax aj najlepšie
dostupné techniky v danej oblasti. Hnojovica obsahuje len stopové množstvá medikamentov,
ak vôbec nejaké, pretože liečivá sa využívajú len v prípade nevyhnutnej potreby a počas zrenia
hnojovice pri skladovaní sa tieto látky odbúravajú. Plán hnojenia je plne v súlade s § 11 zákona
č. 136/2000 Z.z. o hnojivách. Navrhovateľ pri skladovaní hnojovice dodržiava § 10b a pri
aplikácii hnojovice dodržiava § 10c a § 11 o používaní dusíkatých hnojivých látkach na pôde
susediacej s vodnými zdrojmi. Tým sa vplyv hnojovice na vodné útvary minimalizuje.
Realizované hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na verejné zdravie, t.j. štúdia HIA (viď.
Príloha č. 5), z hľadiska znečistenia podzemnej vody konštatuje, že voda zo studne, ktorá sa
nachádza priamo v areáli farmy a používa sa aj na pitné účely, vyhovuje požiadavkám
vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z.. Rovnako aj voda, ktorú pijú dotknutí obyvatelia z verejného
vodovodu je pravidelne monitorovaná vodárenskou spoločnosťou a aj príslušným Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru. Voda zo studne v areáli
farmy, bude navrhovateľom aj naďalej kontrolovaná v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017
Z.z..
Pri bežnom režime prevádzkovania a vzhľadom na prijaté opatrenia, resp. po realizácii
navrhnutých opatrení sa predpokladá, že navrhovaná činnosť neovplyvní kvalitu povrchových a
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podzemných vôd. Súčasne sa predpokladá, že nebude ovplyvnený ani režim povrchových a
podzemných vôd predmetnej lokality. V dôsledku vybudovania nových spevnených plôch budú
čiastočne ovplyvnené odtokové pomery posudzovanej lokality, avšak len v minimálnom
rozsahu.
Zásobovanie farmy vodou bude riešené napojením na existujúci vŕtaný zdroj vody situovaný
v juhovýchodnej časti areálu. Výdatnosť vodného zdroja bola pre účely zásobovania
zrekonštruovanej farmy vodou v požadovanom množstve 53 243 m3/rok posúdená odborne
spôsobilou osobou ako vyhovujúca a dostatočná a v súčasnosti povolený odber 2,0 l/s bude pre
navrhovanú činnosť kapacitne postačujúci.
Vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu a režim povrchovej a podzemnej vody je možné
hodnotiť ako významné avšak eliminovateľné prijatými, resp. navrhovanými opatreniami.

III.6. Vplyvy na pôdu
Priamym vplyvom navrhovanej činnosti na pôdy bude vytvorenie nového trvalého záberu pre
vybudovanie potrebných stavebných objektov, ktoré však budú situované len v rámci
existujúceho areálu hospodárskeho dvora Štagnovica, na parcelách vedených ako zastavané
plochy a nádvoria.
Navrhovaná činnosť nemá požiadavky na nový záber pôdy mimo hraníc areálu hospodárskeho
dvora. V rámci výstavby sa predpokladá likvidáciu existujúcich objektov a vybudovanie 14
nových chovných hál so súvisiacou infraštruktúrou. K novému trvalému, ani k dočasnému
záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy nedôjde a súčasne nedôjde ani k jej negatívnemu
ovplyvneniu.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti je potenciálne riziko kontaminácie pôdy spojené len s
havarijnými stavmi. V prípade takýchto stavov sa bude postupovať v súlade s prevádzkovým
poriadkom a kontaminovaná zemina bude zneškodnená v súlade s platnou legislatívou.
V súvislosti s vplyvmi na pôdu je potrebné uviesť, že hnojovica vyprodukovaná v rámci
prevádzky navrhovanej činnosti bude použitá ako hospodárske hnojivo v rámci prevádzkovania
rastlinnej výroby navrhovateľa. Navrhovaná farma bude organizovaná na pôde, t.j. krmivo
bude zabezpečené z vlastnej pôdnej základne navrhovateľa. Spoločnosť DSA kontroluje a dbá
na kvalitu pôdy a zabezpečuje pravidelné dopĺňanie živín do pôdy na obhospodarovanom
území. Vypracovaný Plán hnojenia (viď. Príloha č. 1) určuje zásady aplikácie hnojív
s obsahom dusíka v súlade s platnou legislatívou. Pravidelným agrochemickým skúšaním
poľnohospodárskej pôdy sa zisťujú vybrané parametre a chemické vlastnosti súvisiace
s pôdnou úrodnosťou a s jej znečistením rizikovými prvkami a rizikovými látkami. Cieľom
takéhoto skúšania je regulovanie používania hnojív, aby sa dosiahla alebo udržala trvalá
produkčná schopnosť pôdy a vylúčilo sa jej znečistenie.
Navrhovateľ pri skladovaní hnojovice dodržiava ustanovenia § 10b a pri aplikácii hnojovice
dodržiava § 10c a § 11 zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách o používaní dusíkatých hnojivých
látkach na pôde susediacej s vodnými zdrojmi.
Znečistenie pôdy počas prevádzky navrhovanej činnosti a súčasne ani negatívne vplyvy
navrhovanej činnosti na pôdu sa nepredpokladajú. Pri dodržaní všetkých plánovaných
i navrhovaných technických postupov prevádzky je tak možné predpokladať málo významný
vplyv navrhovanej činnosti na pôdu.
V súvislosti s vplyvmi na pôdu je možné očakávať aj pozitívny vplyv, ktorý bude predstavovať
vhodná aplikácia vyprodukovanej hnojovice, čím sa dosiahne zvyšovanie, resp. udržiavanie
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produkčnej schopnosti pôd. Realizovaním navrhovanej činnosti bude posilnená aj rastlinná
výroba, kedy vyprodukované hospodárske hnojivo bude predstavovať vysoko hodnotný zdroj
živín pre obhospodarovanú poľnohospodársku pôdu navrhovateľa.
Medzi výhody aplikácie hnojovice ako organického hnojiva patria:
- ekologicky najmenej zaťažujúce životné prostredie, nakoľko ide o prirodzene sa
vyskytujúce zložky v prírode;
- najnižší index zasolenosti;
- živiny sú viazané v organických väzbách, prístupné pre rastliny sa stávajú postupne
pôsobením pôdnej mikroflóry;
- kontinuálny prísun živín pre rastliny;
- obsahujú biologické zložky podporujúce rozvoj pôdnej mikroflóry;
- svojim zložením podporujú rozvoj koreňovej sústavy rastlín a následne zdravého porastu.

III.7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Prevádzka navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci areálu hospodárskeho dvora
Štagnovica s existujúcou prevádzkou farmy na chov ošípaných. Okolie predmetného areálu je
intenzívne poľnohospodársky obhospodarované. Súčasné zastúpenie fauny a flóry na priamo
dotknutej lokalite zodpovedá dlhoročnému využitiu ako areál poľnohospodársko-výrobného
charakteru. Vzhľadom na antropogénny charakter posudzovanej lokality i jej širšieho okolia, v
dotknutom území neboli pozorované žiadne vzácne, ohrozené ani chránené druhy fauny a flóry.
Navrhovaná prevádzka bude v porovnaní s existujúcou farmou riešená dispozične odlišne,
preto sa predpokladá zásah do existujúceho vegetačného krytu a jeho čiastočné odstránenie.
K zásahu do cenných biotopov nedôjde. Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje
odstránenie drevín či krovín. Vplyvy navrhovanej činnosti na faunu a flóru dotknutého územia
sa nepredpokladajú, resp. s ohľadom na zásah do vegetačného krytu v rámci areálu
hospodárskeho dvora, sa očakávajú len lokálne vplyvy s minimálnym významom.

III.8. Vplyvy na krajinu
Navrhovaná činnosť bude situovaná v rámci existujúceho areálu farmy ošípaných, ktorý je
súčasťou hospodárskeho dvora Štagnovica a predstavuje samostatnú územno-priestorovú časť
sídelnej štruktúry katastrálneho územia Kolárovo.
Realizácia navrhovanej činnosti na posudzovanej lokalite nepredstavuje zásah do štruktúry
krajiny a nedôjde ani k zmene vyžívania krajiny. V miere primeranej výstavbe nových
chovných objektov v existujúcom areáli hospodárskeho dvora však bude čiastočne dotknutá
scenéria krajiny. Tento vplyv bude eliminovaný nahradením existujúcich hospodárskych budov
a poňatím nových objektov ako štandardnej zástavby poľnohospodárskej farmy, pričom
súčasťou navrhovanej činnosti budú aj plochy ochrannej zelene. Novovybudované stavebné
objekty sa začlenia do existujúceho areálu farmy a ochranná zeleň zabezpečí estetizáciu areálu.
Realizácia ochrannej zelene pozitívne ovplyvní scenériu krajiny a vnímanie existujúceho
hospodárskeho dvora. Pri realizácií navrhovanej činnosti bude rešpektovaná sieť vodných
kanálov a línií stromoradí okolo kanálov a poľných ciest.
K rozšíreniu existujúceho areálu hospodárskeho dvora Štagnovica nedôjde. Vplyvy samotnej
navrhovanej činnosti na krajinu, jej štruktúru a využívanie, ako aj na krajinný ráz sa
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nepredpokladajú. Vplyv na scenériu krajiny je možné hodnotiť ako nevýznamný, resp.
mierne pozitívny.

III.9. Vplyv na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli hospodárskeho dvora Štagnovica.
Dotknutá lokalita je zaradené do 1. stupňa ochrany v zmysle § 11 zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknutá lokalita nie je súčasťou
vyhlásených chránených vtáčích území, území európskeho významu, t.j. území zaradených do
sústavy NATURA 2000. Posudzovaná lokalita a ani jej širšie okolie nie je súčasťou
vyhlásených veľkoplošných či maloplošných chránených území prírody v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z..
Posudzované územie a ani jeho okolie nezasahuje do vodohospodársky chránených území ani
ich ochranných pásiem.
Jednotlivé pracovné miesta výkonu navrhovanej činnosti (napr. miesta aplikácie hnojovice do
pôdy) budú situované v 1. stupni ochrany prírody a nebudú zasahovať do chránených území a
ani ich ochranných pásiem vyhlásených v zmysle zákona o ochrane prírody.
Z veľkoplošných chránených území je k dotknutej lokalite najbližšie situované CHKO
Dunajské luhy a to cca 12 km JZ. Vzdialenosť hranice areálu posudzovanej farmy od
najbližších maloplošných území je min. 0,8 km (PR Lohotský močiar). Z území sústavy
NATURA 2000 je najbližšie situované SKCHVU019 Ostrovné lúky (cca 1,2 km západným
smerom) a SKCHVU005 Dolné Považie (cca 3 km východným smerom).
Vo vzťahu k chráneným územiam možno konštatovať, že dotknutá lokalita sa nenachádza
v relevantnej blízkosti alebo umiestnení vo vzťahu k územiam, na ktorých je vyhlásená ochrana
prírodných zdrojov. Vplyvy navrhovanej činnosti na chránené územia v širšom okolí sa
nepredpokladajú. Vplyv navrhovanej činnosti na biodiverzitu hodnoteného územia a jeho
okolia sa vzhľadom na umiestnenie prevádzky a jej charakter nepredpokladá.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa predpokladá, že navrhovaná činnosť bude bez vplyvu na
biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma.

III.10. Vplyv na územný systém ekologickej stability
Na posudzovanej lokalite a ani v jej bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne prvky
územného systému ekologickej stability. Dotknuté územie areálu hospodárskeho dvora
Štagnovica nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES. Ekologická stabilita predmetnej lokality je
hodnotená ako nízka.
Umiestnenie navrhovanej činnosti v krajine rešpektuje prvky s ekostabilizačnou funkciou
a prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k zníženia ekologickej stability dotknutého územia
a ani jeho širšieho okolia. Za štandardných podmienok prevádzky a dodržania všetkých noriem
a opatrení posudzovaná činnosť nebude negatívne ovplyvňovať ani územný systém ekologickej
stability ako taký, jeho funkčnosť a celistvosť.
Na základe uvedeného sa predpokladá, že navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv
na územný systém ekologickej stability záujmového územia a jej realizáciou nedôjde k
žiadnemu priamemu zásahu do niektorého z prvkov kostry územného systému ekologickej
stability.
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III.11. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Pre realizáciu navrhovanej činnosti bude využitý dlhodobo existujúci areál hospodárskeho
dvora Štagnovica, ktorý sa nebude rozširovať, ani meniť svoju funkciu. V predmetnom areáli je
v súčasnosti situovaná a prevádzkovaná farma na chov ošípaných (spoločnosť Balseed, spol. s
r.o., Balvany 214, Kameničná).
Realizáciu navrhovanej činnosti nevznikne nový prvok v krajinnej štruktúre širšieho územia
a nezmení sa funkčné využitie krajiny.
Navrhovanou činnosťou nedôjde k novému záberu lesnej pôdy a ani k záberu
poľnohospodárskej pôdy. Za účelom realizácie navrhovanej činnosti nebude potrebný výrub
drevín ani krov a zásah do vegetačného krytu sa očakáva len v minimálnom rozsahu.
Vo vzťahu k hospodárskemu rozvoju dotknutého územia bude zmena navrhovanej činnosti
predstavovať možnosť posilnenia postavenia ťažiskového poľnohospodárskeho podniku na
slovenskom aj európskom trhu a podporí sa zásobovanie prioritne slovenského trhu kvalitným
bravčovým mäsom.
V súvislosti s navrhovanou činnosťou bude priamo dotknutá miestna rastlinná a živočíšna
poľnohospodárska výroba. Realizovaním navrhovanej činnosti bude posilnená živočíšna
výroba, z ktorej následne vyprodukované hospodárske hnojivo bude predstavovať vysoko
hodnotný zdroj živín pre obhospodarovanú poľnohospodársku pôdu navrhovateľa. Hnojovica
sa bude z nádrží vyvážať uzatvorenými cisternami a bude aplikovaná do pôdy ako hnojivo. Pri
vývoze hnojovice bude použitá vhodná technológia s aplikátorom na aplikáciu hnojovice
priamo do pôdy, t.j. hĺbková injektáž do pôdy, čo sa považuje v zmysle Prílohy č. 7 Vyhlášky
MŽP SR č. 410/2012 Z.z. - kapitola II.F položka 9.2.4.1 za najúčinnejší spôsob znižovania
emisií amoniaku z tekutých organických hnojív. V prípade dobrého počasia bude možné
vyviesť všetku vyprodukovanú hnojovicu za týždeň, čím sa výrazne eliminuje doba pôsobenia
vplyvu vývozu a aplikácie hnojovice.
Lesohospodárske využitie širšieho územia navrhovanou činnosťou dotknuté nebude.
Z hľadiska odpadového hospodárstva k zmenám v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti
nedôjde.
Z hľadiska vplyvu na dopravu generovanú navrhovanou prevádzkou možno uviesť, že
navýšenie zaťaženia dopravou k existujúcej dopravnej záťaži bude len málo významné a pri
súčasnom stave dopravného zaťaženia minimálne. Priesečná križovatka na ceste II/573 (v ckm
52,74), privádzajúca dopravu do areálu farmy, bude kapacitne vyhovovať vrátane dopravy od
plánovanej investície a to minimálne do roku 2043. Realizovaná odborná štúdia „Kapacitné
posúdenie dopravného napojenia stavby a zvozová štúdia pre stavbu Rekonštrukcia farmy
ošípaných v k.ú. Kolárovo“ uvádza, že posudzovanú činnosť z hľadiska prevádzkovej kapacity,
lokality, dostupnosti vstupných surovín a dopravných nárokov je navrhnutá vhodne.
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na existujúce produktovody, ani trasy iných vedení.
Všetky existujúce ochranné pásma budú dodržané v zmysle platnej legislatívy. Dotknutá
nebude ani miestna infraštruktúra. Súčasná nebude dotknutá ani turisticko-rekreačná funkcia
dotknutého územia. Forma využívania dotknutého územia bude realizáciou zámeru zachovaná.
Ako pozitívny vplyv možno očakávať mierne zvýšenie zamestnanosti v regióne a taktiež
zvýšenie dostupnosti kvalitného bravčového mäsa na slovenskom trhu.
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III.12. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Posudzovaná činnosť bude realizovaná na lokalite, kde sa nenachádzajú žiadne pamiatky
kultúrnej alebo historickej hodnoty. Objekty kultúrnej a historickej hodnoty vyskytujúce sa v
širšom okolí nebudú realizáciou navrhovanej činnosti nijako ovplyvnené. Prevádzka
navrhovanej činnosti bude bez vplyvu na kultúrne a historické pamiatky dotknutého územia a
jeho širšieho okolia.

III.13. Vplyvy na archeologické náleziská
Priamo na dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne známe archeologické náleziská, ktoré by
mohla realizácia navrhovanej činnosti ovplyvniť a vzhľadom k dlhodobému antropogénnemu
využívaniu dotknutej lokality i okolitého územia ani nie je predpoklad prítomnosti neznámych
archeologických nálezísk.
Posudzovaná činnosť svojím charakterom vylučuje vplyv na vzdialenejšie lokality
archeologických nálezov.
Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní archeologické náleziská.

III.14. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Priamo na dotknutej lokalite a ani v jej okolí sa nenachádzajú žiadne známe paleontologické
náleziská, ani významné geologické lokality, ktoré by mohli byť realizáciou navrhovanej
činnosti dotknuté. Vzhľadom k dlhodobému antropogénnemu využívaniu riešeného územia nie
je ani predpoklad prítomnosti neznámych paleontologických nálezísk alebo geologických
lokalít. Posudzovaná činnosť svojím charakterom vylučuje vplyv na vzdialenejšie lokality
paleontologických nálezov alebo geologické lokality.
Realizáciou navrhovanej činnosti v predkladanom variante nebudú dotknuté žiadne
paleontologické náleziská a ani významné geologické lokality.

III.15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
V záujmovom území bezprostredne dotknutom prítomnosťou posudzovanej prevádzky sa
nenachádzajú žiadne kultúrne hodnoty hmotnej či nehmotnej povahy.
Navrhovaná činnosť svojím charakterom vylučuje vplyvy na miestne zvyklosti a tradície.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy sa v dotknutom
území nepredpokladajú.

III.16. Iné vplyvy
Pri realizácií navrhovanej činnosti v dotknutom území neboli identifikované žiadne iné vplyvy
ako vyššie uvedené, ktoré by mohli ovplyvniť pohodu a kvalitu života dotknutých obyvateľov,
prírodného prostredia a krajiny.
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Na základe vydaného rozsahu hodnotenia pre posudzovanú činnosť bolo určené v rámci správy
o hodnotení zohľadniť existenciu geotermálneho vrtu nachádzajúceho sa oproti farme
Štagnovica. V tejto súvislosti uvádzame, že vzhľadom na nedostatok informácií o prítomnosti
geotermálneho vrtu, ktorý sa údajne nachádza oproti farme Štagnovica nebolo možné
vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na tento vrt. Príslušnými informáciami nedisponuje ani
archív Geofondu pri Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra. Vzhľadom na hĺbku, do
ktorej sa geotermálne vrty bežne vykonávajú (80-200 m) nepredpokladáme, že navrhovaná
farma a jej činnosť môže mať akýkoľvek vplyv na takýto vrt.

III.17. Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území
Antropogénna záťaž a syntéza negatívnych vplyvov
Identifikovanými negatívnymi vplyvmi navrhovanej činnosti sú:
- emisno-imisná záťaž ovzdušia (zapáchajúce látky);
- hluková záťaž územia;
- vplyvy súvisiace s dopravným zaťažením;
- situovanie v citlivej oblasti z hľadiska vodných útvarov;
- psychologický faktor.
V prípade všetkých identifikovaných negatívnych vplyvov môže dochádzať v danom území
k ich priestorovej syntéze s predmetnými vplyvmi iných antropogénnych aktivít.
Výsledky imisno-prenosového posúdenia ukázali, že príspevky hodnotenej znečisťujúcej
látky – amoniaku k znečisteniu ovzdušia, budú mať v prípade použitia technológií na zníženie
emisií amoniaku a tiež vzhľadom na dostatočnú odstupovú vzdialenosť nevýrazný vplyv na
kvalitu ovzdušia v okolitých obývaných lokalitách. Navrhovaná prevádzka, pri dodržaní
všeobecných požiadaviek a podmienok prevádzkovania a deklarovaných opatreniach na
zníženie emisií amoniaku, spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre zdroje znečisťovania ovzdušia.
Zapáchajúce látky sú tvorené amoniakom (NH3), ktorý má výrazný zápach a keďže má veľmi
široký rozsah pre prah zápachu, je ho cítiť už vo veľmi nízkych koncentráciách (spodná hranica
zápachu: 0,027 mg/m3), pri ktorých sa ale neprejavuje jeho vplyv na zdravie. Z výsledkov
hodnotenia zápachu z amoniaku vyplynulo, že zápach amoniaku nebude obyvateľov počas
výskytu priemerných ročných koncentrácii v ovzduší vôbec obťažovať. Pri nepriaznivých
rozptylových podmienok sa však môžu v ovzduší vyskytnúť maximálne krátkodobé
koncentrácie amoniaku a vtedy by mohli mierny zápach zacítiť najcitlivejšie osoby v blízkosti
farmy, v osade Lohot a v osade Čergov.
Na základe zrealizovaného posúdenia hlukových pomerov pri realizácii navrhovanej činnosti
možno konštatovať, že pri bežnej prevádzke, keď dieselagregát nebude potrebný, nebude
dochádzať k prekračovaniu LAeq,p od stacionárnych zdrojov areálu pre kategóriu územia III. s
limitnými hodnotami 50 dB (deň/večer) a 45 dB (noc). V prípade prevádzky dieselagregátu
bude na fasádach najbližších bytových domov dochádzať k prekračovania limitných hodnôt
hluku počas nočného obdobia, resp. aj v dennej dobe. V prípade dopravy nebude dochádzať k
prekračovaniu LAeq,p pre III. kategóriu územia. V prípade rodinného domu v meste Kolárovo
(VB4) dôjde k zvýšeniu LAeq o 0,4 dB počas dennej doby, avšak na tomto mieste dochádza
k prekračovaniu limitných hodnôt už v súčasnosti, t.j. bez realizácie navrhovanej činnosti.
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Technické zariadenia v rámci farmy budú mať vplyv len na najbližšiu okolitú obytnú zástavbu
situovanú cca 35 m od hraníc areálu. Hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí počas bežnej
prevádzky bez dieselagregátu nebudú prekračovať maximálne prípustné limity stanovené
vyhláškou č. 549/2007 Z.z., preto nie sú potrebné žiadne dispozičné a stavebné protihlukové
opatrenia vo vonkajšom prostredí.
Vplyv súvisiaceho zvýšeného dopravného zaťaženia počas prevádzky navrhovanej činnosti
nespôsobí dopravné problémy na okolitých komunikáciách cestnej siete. Navýšenie zaťaženia
dopravou k existujúcej dopravnej záťaži bude len málo významné a pri súčasnom stave
dopravného zaťaženia minimálne.
Vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú alebo obhospodarovaným územím
pretekajú, sú zaradené do citlivých oblastí Slovenskej republiky podľa nariadenia vlády SR č.
174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Širšie záujmové územie
sa nachádza v zraniteľnej oblasti, tzv. ide o poľnohospodársky využívané územia, z ktorých
odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je
koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg/l alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť.
V rámci navrhovanej činnosti budú prijaté, resp. sú navrhnuté opatrenia, ktoré budú
predchádzať alebo eliminovať potenciálne vplyvy navrhovanej činnosti na vodné útvary
povrchových a podzemných vôd.
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a za predpokladu, že počas
prevádzky farmy budú dôsledne dodržiavané schválené postupy chovu ošípaných, ako aj
postupy zapracovania hnojovice do pôdy a všetky odporúčania a limity dané príslušnými
legislatívnymi predpismi bolo vyhodnotené, že navrhovaná činnosť bude bez významného
vplyvu na zdravie dotknutých obyvateľov. Na základe kvantitatívneho hodnotenia zdravotného
rizika z expozície amoniaku vyplynulo, že navrhovaná činnosť nebude predstavovať pre
dotknutých obyvateľov zvýšené zdravotné riziko. Súčasne aj pri hodnotení zdravotných rizík
z expozície hluku bolo zistené, že prevádzka navrhovanej činnosti bude predstavovať pre
obyvateľov žijúcich v posudzovaných obytných zónach prijateľné zdravotné riziko.
Pri dodržaní všetkých navrhnutých opatrení sa nepredpokladá zvýšené zdravotné riziko
pôsobené prenosom infekcie z ošípaných na ľudí a tiež ani zhoršenie kvality podzemnej vody.
Súčasne je potrebné uviesť, že navrhovaná prevádzka môže mať u niektorých obyvateľov
nepriamy vplyv na zdravie, ktorý môže vzniknúť zo stresu, pretože sa obávajú zhoršenia
kvality životného prostredia v ich okolí. Niektorí obyvatelia môžu byť obťažovaní zápachom
amoniaku počas vývozu a aplikácie hnojovice do pôdy, čo sa však pri dodržaní všetkých
opatrení (prevoz uzavretou cisternou, injektáž hnojovice do pôdy, okamžité zaorávanie atď.)
bude minimalizovať. Znečistenie ovzdušia amoniakom v okolí farmy bude nízke, čo bude
dosiahnuté napr. vybavením maštalí výkonnou ventiláciou, prekrytím hnojovice a pod.. V
prípade nepriaznivých rozptylových podmienok môžu maximálne krátkodobé koncentrácie
amoniaku v blízkosti niektorých najbližších obytných zón, aj v prípade použitia deklarovaných
nízkoemisných techník, krátkodobo predstavovať možnosť obťažovania zápachom u
citlivejších jedincov.
Identifikované negatívne vplyvy na základe vykonaného posúdenia vykazujú charakteristiky
málo významného až významného, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu
a sú zmierniteľné navrhnutými ochrannými opatreniami. Vplyvy navrhovanej činnosti nebudú
predstavovať významné zdravotné riziko pre dotknutých obyvateľov.
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V prípade identifikovaných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti vykonané odborné
analýzy a odborné posúdenie konštatujú environmentálnu akceptovateľnosť príspevku
posudzovanej činnosti pri dodržaní odporúčaných opatrení.
Syntéza pozitívnych vplyvov
Identifikovanými pozitívnymi vplyvmi navrhovanej činnosti sú:
- využitie potenciálu dlhodobo existujúceho hospodárskeho dvora s existujúcou farmou na
chov ošípaných;
- vytvorenie nových pracovných príležitostí;
- podpora rozvoja hospodárskych a regionálnych aktivít;
- vybudovania moderných priestorov, zariadení a technológií na chov ošípaných a
odvádzania hnojovice;
- splnenie podmienok BAT;
- využitie existujúcej infraštruktúry a cestných komunikácií;
- bez potreby nového záberu lesnej alebo poľnohospodárskej pôdy;
- udržanie, resp. zvyšovanie trvalej produkčnej schopnosti pôd správnou aplikáciou
produkovanej hnojovice;
- bez vplyvu na urbánny komplex a zmeny vo využití krajiny;
- bez vplyvu na biodiverzitu a chránené územia;
- bez potreby výrubu drevín, krov;
- bez potreby rozsiahleho odstraňovania vegetačného krytu a bez zásahu do cenných
biotopov.
Zrekonštruovaná farma bude tvorená najmodernejšou technológiou, plne mechanizovaná
a automatizovaná, úzko špecializovaná za účelom produkcie kvalitného bravčového mäsa. V
prípade navrhovanej činnosti sa jedná o technológiu vyhovujúcu požiadavkám BAT, preto je
možné predpokladať, že skutočné emisie znečisťujúcich látok budú výrazne nižšie ako použitý
konzervatívny odhad.
Snahou navrhovateľa je použiť pri rekonštrukcii farmy na výkrm ošípaných najnovšie dostupné
techniky zodpovedajúce BAT, ktoré zabezpečia predchádzanie vzniku emisií pri prevádzke
chovu a ak to nie je možné, aspoň celkové zníženie emisií a ich nepriaznivého vplyvu na
životné prostredie.
Pri realizácií navrhovanej činnosti budú rešpektované technické, krajinnoekologické
a socioekonomické hľadiská, s cieľom minimalizácie negatívnych vplyvov na životné
prostredie a jeho zložky ako aj na zdravie obyvateľstva.
Za priaznivý a pozitívny vplyv je považovaný aj rozvoj hospodárskych a regionálnych aktivít.
Vznikne nová prevádzka, ktorá posilní postavenia ťažiskového poľnohospodárskeho podniku
na slovenskom aj európskom trhu a podporí sa zásobovanie slovenského trhu kvalitným
bravčovým mäsom. Realizovaním navrhovanej činnosti bude následne posilnená aj rastlinná
výroba, kedy vyprodukované hospodárske hnojivo bude predstavovať vysoko hodnotný zdroj
živín pre obhospodarovanú poľnohospodársku pôdu.
Priaznivý vplyv bude aj na zamestnanosť a vytvorenie nových pracovných miest.
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a za predpokladu, že počas
prevádzky farmy budú dôsledne dodržiavané schválené postupy chovu ošípaných, ako aj
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postupy zapracovania hnojovice do pôdy a všetky odporúčania a limity dané príslušnými
legislatívnymi predpismi, je možné navrhovanú činnosť zhodnotiť ako bez významného
negatívneho vplyvu na zdravie dotknutých obyvateľov.
Za pozitívny vplyv považujeme aj lokalizovanie navrhovanej prevádzky, ktorá bude situovaná
v existujúcom hospodárskom dvore, kde je už aj v súčasnosti prevádzkovaná farma na chov
ošípaných. Toto umiestnenie umožní zachovanie funkčného členenia krajiny, bez nárokov na
nový záber poľnohospodárskej či lesnej pôdy. Využitá bude existujúca infraštruktúra.
Navrhovaná prevádzka bude realizovaná bez negatívneho vplyvu na chránené územia,
biodiverzitu, územný systém ekologickej stability, urbánny komplex a využívanie územia.
Nepredpokladajú sa vplyvy ani na kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská,
paleontologické či významné geologické lokality. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na
kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, ktoré predstavujú najmä miestne tradície, miesta kultúra,
jazyk či umenie.
Pri situovaní prevádzky na predmetnej lokalite bude zabezpečené dodržiavanie platných
bezpečnostných a hygienických limitov, ako aj súvisiacej legislatívy.
Priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít
Za preťaženú lokalitu možno označiť takú lokalitu, kde sa významne koncentrujú nepriaznivé
účinky antropogénnych aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva alebo zložky životného
prostredia.
Predmetná lokalita je súčasťou hospodárskeho dvora Štagnovica, kde je v súčasnosti
umiestnená existujúca farma na chov ošípaných. Poľnohospodársko-výrobný areál Štagnovica
predstavuje samostatnú územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia
Kolárovo, situovanú mimo obytnú zónu obce. Okolie predmetnej lokality predstavuje
intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda. Charakter navrhovanej činnosti ju predurčuje
práve pre takéto umiestnenie.
Predmetná lokalita je lokalizovaná v oblasti, ktorá má v zmysle environmentálnej
regionalizácie, na základe stanovených kritérií a vybraných súborov environmentálnych
charakteristík podľa kvality stavu a tendencie zmien dotknutého životného prostredia,
pridelený 5. stupeň kvality z 5-stupňovej hodnotiacej škály, čo znamená silne narušenú kvalitu
životného prostredia. Územie v širšom okolí Kolárova má pridelený štvrtý stupeň
environmentálnej kvality, t.j. prostredie narušené.
Na základe uskutočneného hodnotenia navrhovanej činnosti ako aj na základe odborných štúdií
zameraných na dopady vplyvu navrhovanej činnosti nie je predpoklad vzniku neúnosnej záťaže
v súvislosti s niektorým so sprievodných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti.
V tomto ponímaní a na základe všetkého uvedeného tak vyslovujeme predpoklad, že nielenže
posudzovaná lokalita ani v súčasnosti nevykazuje charakteristiky významnejšie preťaženej
lokality, ale ani realizáciou posudzovanej činnosti v navrhovanom umiestnení nedôjde ku
vzniku novej preťaženej lokality.

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

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo
Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

110/156

III.18. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska
významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi

ich

V predchádzajúcich častiach správy o hodnotení boli identifikované všetky vplyvy na životné
prostredie, ktoré sa objavili v súvislosti s realizáciou posudzovanej činnosti vo variante 1.
Pre hodnotenie ich významnosti bola zvolená päťstupňová škála s charakteristikami,
uplatňovanými rovnako pre negatívne ako aj pozitívne vplyvy. Komplexné posúdenie
významnosti vplyvov na životné prostredie je spracované v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 31: Hodnotenie vplyvov podľa ich významnosti, plošného a časového pôsobenia.
Prvok

Pohoda života

Zdravotné
riziká

Horninové
prostredie

Ovzdušie
Povrchové
vody
Podzemné
vody
Pôdy

Vegetácia

Živočíšstvo

Hodnotenie – Variant 1
Počas výstavby
Počas prevádzky
0
+
0
+
Vplyv na obyvateľstvo
Ruch, hlučnosť pochádzajúci zo stavebnej
-1
0
činnosti a zmeny dopravnej situácie.
Pracovné príležitosti v dotknutej oblasti.
+1
+2
Hlučnosť
-2
-2
Emisie do ovzdušia
-1
-2
Emisie do vôd
0
0
Prašnosť
-2
0
Vibrácie
-1
0
Odpady
-1
0
Vplyvy na prírodné prostredie
Narušenie ložísk surovín
0
0
Narušenie stability svahov
0
0
Znečistenie horninového prostredia
0
0
Narušenie geologického podložia
-1
0
Emisie do voľného priestoru
-1
-2
Zmeny prúdenia vzduchu
0
0
Zmeny vlhkosti vzduchu
0
0
Zmeny teploty vzduchu
0
0
Vplyv

Znečistenie povrchových vôd

0

-2

0

Znečistenie podzemných vôd
Zmena odtokových pomerov
Záber pôdy
Kontaminácia pôd
Erózia pôd
Výrub stromovej a krovitej vegetácie
Výsadba a starostlivosť o areálovú zeleň
Ruderalizácia plôch
Zmeny v pestrosti vegetácie
Krátenie cenných biotopov
Vplyv imisií
Prerušenie migračných ciest
Vyrušovanie dotknutej fauny
Prašnosť počas výstavby
Kontaminácia biotopov

0
0
0
0
0

-2
-1

0
+2

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
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Znehodnotenie cenných biotopov
Vplyvy na krajinu
Deliaci účinok
Zmena funkčného členenia krajiny
Stavenisko prevádzky
-1
Krajinný obraz

0

0

0
0

0

0

0
0

Vplyv na chránené územia prírody

0

0

Zmeny dotýkajúce sa prvkov ÚSES
Vplyv na ekostabilizačnú funkciu prvkov
ÚSES

0

0

ÚSES

0

0

Ekologická
stabilita

Vplyv na ekologickú stabilitu územia

0

0

Štruktúra
krajiny
Scenéria
krajiny
Chránené
územia

Sídla

Poľnohospodá
rstvo
Lesné
hospodárstvo
Priemysel
a služby
Doprava

Odpady
Rekreácia
a cestovný
ruch
Infraštruktúra

Urbánny komplex a využitie krajiny
Deliaci účinok
0
Vplyvy na kultúrne pamiatky,
0
architektúru sídla
Vplyvy na archeologické náleziská
0
Záber aktívnej obhospodarovanej
0
poľnohospodárskej pôdy
Devastácia pozemkov/dočasný záber pôdy
0
Kontaminácia poľnohospodárskej pôdy
0
Záber lesnej pôdy
0
Vplyv na lesné hospodárstvo
0
Rozvoj priemyselných a regionálnych
0
aktivít
Náväznosť na miestne komunikácie
0
Zaťaženosť miestnych komunikácií
-1
Obmedzovanie dopravy v dôsledku
0
prevádzky
Množstvo vznikajúcich odpadov
0
Spôsob nakladania s odpadmi
0

+1
+1

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

Vplyv na poskytovanie služieb v dôsledku
prevádzky

0

0

Vplyvy na inžinierske siete v území

0

0

Legenda:
0
Prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv.
-1
Málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu.
-2
Málo významný nepriaznivý vplyv, väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového
rozsahu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami.
-3
Významný nepriaznivý vplyv malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu.
-4
Významný nepriaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu,
ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami.
-5
Veľmi významný nepriaznivý vplyv veľkého kvantitatívneho, územného alebo časového
významu alebo menšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu, ale
nezmierniteľný ochrannými opatreniami.
+1
Málo významný priaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu.
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Málo významný priaznivý vplyv, kvantitatívne väčšieho rozsahu, dlhodobejšieho charakteru
alebo s pôsobením na väčšom území.
Významný priaznivý vplyv malého kvantitatívneho, územného alebo časového významu.
Významný priaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu.
Veľmi významný priaznivý vplyv v kvantitatívnom, územnom alebo časovom ponímaní.

Z hľadiska významnosti možno vplyvy posudzovanej činnosti pre navrhované riešenie zhrnúť
do nasledovných bodov:
• relevantné vplyvy prítomne v čase výstavby:
- vplyv na ovzdušie: emisie zo stavebnej činnosti a motorov stavebnej techniky a
dopravných prostriedkov;
- vplyv na horninové prostredie: stavebná činnosť;
- vplyv na hlukovú situáciu: hluk generovaný stavebnou činnosťou a súvisiacou
dopravou;
- vplyv na obyvateľstvo: nárast pracovných príležitostí, pohoda života, dopravné
zaťaženie, ...;
- vplyv na flóru: zásah do vegetačného krytu, bez potreby výrubu drevín, výsadba
ochrannej zelene;
- vplyv na faunu: vyrušovanie, prašnosť počas výstavby;
- zaťaženie miestnych komunikácií;
• relevantne vplyvy prítomné v čase prevádzky:
- vplyv na ovzdušie: emisie znečisťujúcich látok z prevádzky chovu ošípaných a
vyvolanej dopravy;
- vplyv na povrchové a podzemné vody – potenciálny: produkcia hnojovice, odpadových
vôd, splaškových vôd a dažďových odpadových vôd a manipulácia s nimi, aplikácia
hnojovice do pôdy;
- vplyv na hlukovú situáciu: hluk generovaný prevádzkou farmy a súvisiacou dopravou;
- vplyv na priemyselné využitie dotknutého územia: pozitívny vplyv rozšírenia
a posilnenia ťažiskového priemyslu v regióne;
- vplyv na pôdu: bez nového nároku na záber pôdy; dopĺňanie živín do pôdy
prostredníctvom vyprodukovanej hnojovice;
- vplyv na obyvateľstvo: rôznorodé vplyvy na zdravie a pohodu života, psychologický
aspekt – obťažovanie zápachom, pozitívny socioekonomický aspekt nárastu počtu
pracovných príležitostí, zmena dopravnej situácie, zvýšená produkcia pachových látok.
Ako nerelevantné vplyvy alebo oblasti bez vplyvu, vplyvy minimálneho významu, málo
pravdepodobné vplyvy a pod. boli pre prevádzkovanie navrhovanej činnosti identifikované:
- vplyv na horninové prostredie prostredníctvom znečistenia;
- vplyv na pôdu prostredníctvom priameho alebo nepriameho znečistenia;
- vplyv na klimatické pomery danej lokality;
- vplyv na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo;
- vplyv na scenériu krajiny, krajinný obraz, štruktúru krajiny a dotknutých sídiel;
- vplyv na faunu a flóru – napr. prostredníctvom zmien imisnej situácie vo vodách, ovzduší,
atď.;
- vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a prvky územného systému ekologickej stability;
- vplyvy na urbánny komplex a využívanie krajiny;
- vplyv na infraštruktúru.
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Všetky uvedené vplyvy v čase prevádzky sú viazané na vykonávanie posudzovanej činnosti a
tak je ich trvanie limitované jej prevádzkovaním, t.j. nejde o vplyvy trvalé.
Vplyvy očakávané v čase likvidácie navrhovanej prevádzky nie je možne v tomto štádiu
konkrétne definovať, nakoľko je ich význam pri niektorých vplyvoch, napr. na krajinu,
infraštruktúru, dopravu, sídla a pod., s odstupom niekoľkých desiatok rokov len veľmi ťažko
predpokladateľný, aj keď sa neočakáva ich väčšia významnosť.
Detailnejšie hodnotenie jednotlivých vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia
a zdravie dotknutého obyvateľstva je uvedené v predchádzajúcich kapitolách správy o
hodnotení.
Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že posudzovaná činnosť je vzhľadom k
svojmu umiestneniu a technickému a technologickému prevedeniu bez významného
nepriaznivého vplyvu väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu na
niektorú zo zložiek životného prostredia dotknutého územia a dotknutého obyvateľstva.
Vyvolané nepriaznivé vplyvy vykazujú charakteristiky málo významného, malého, resp.
väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu a sú zmierniteľné alebo
eliminované navrhnutými ochrannými opatreniami.
Pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti sa zohľadňovali príslušné ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov najmä z oblasti:
- ochrany prírody a krajiny,
- ochrany vôd,
- ochrany ovzdušia,
- ochrany pôdy,
- ochrany zdravia,
- ochrany a bezpečnosti pri práci.
Porovnanie vplyvov posudzovanej činnosti s niektorými relevantnými právnymi predpismi je
zhrnuté v tabuľke č. 32.
Tabuľka č. 32: Relevantné právne predpisy použité v rámci posudzovania navrhovanej
činnosti.
Oblasť
Porovnanie
Ovzdušie
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Navrhovaná činnosť bude rešpektovať
Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z.z. a v požiadavky uvedených právnych predpisov.
znení vyhlášky č. 252/2016 Z.z.
Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia
Hluk a vibrácie
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných
hodnotách
hluku,
infrazvuku
a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Navrhovaná činnosť bude rešpektovať
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov
požiadavky uvedených právnych predpisov.
Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
Vody
Navrhovaná činnosť bude rešpektovať
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Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. požiadavky uvedených právnych predpisov.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon)
Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z.z. o podrobnostiach o zaobchádzaní
s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v znení
neskorších predpisov
Pôdy
Zákon NR SR 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
Navrhovaná činnosť bude rešpektovať
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
požiadavky uvedeného právneho predpisu.
Zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
a zákon č. 394/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000
Z.z. v znení neskorších predpisov.
Ochrana prírody
Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov
Navrhovaná činnosť bude rešpektovať
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. požiadavky uvedených právnych predpisov.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov
Odpady
Zákon NR SR č. 79/2015 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
Navrhovaná činnosť bude rešpektovať
odpadov
požiadavky uvedených právnych predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch
Rámcová smernica č. 2008/98/EC o odpade
Pamiatková starostlivosť
Navrhovaná činnosť bude v prípade
relevantnosti rešpektovať požiadavky
Zákon č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu v znení
uvedeného právneho predpisu.
neskorších predpisov
Bezpečnosť pri práci
Nie je predmetom posudzovania, je
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
však základný predpoklad, že
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
navrhovaná činnosť pre svoje povolenie
predpisov
bude musieť rešpektovať požiadavky
NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
uvedených právnych predpisov.
zdravotných požiadavkách na pracovisko
Iné
Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Pre etapu ďalšieho povoľovania je možne
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
konštatovať základný predpoklad, že
(stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi
navrhovaná činnosť pre svoje povolenie
vykonávajúcimi vyhláškami
bude musieť rešpektovať požiadavky
uvedených právnych predpisov.
Zákon NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia v znení neskorších predpisov
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/302 z 15.
Navrhovaná činnosť bude rešpektovať
februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a
požiadavky uvedeného Rozhodnutia
Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných
komisie EÚ.
technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.
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Pri realizovanom posúdení a na základe vyššie uvedenej tabuľky možno konštatovať, že sa
nepreukázal nesúlad navrhovanej činnosti s príslušnými ustanoveniami uvedených všeobecne
záväzných právnych predpisov. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť ako celok
nebude mať závažný vplyv na životné prostredie nad mieru, ktorá je stanovená všeobecne
záväznými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

III.19. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie
Počas výstavby objektov farmy sa môžu vyskytnúť riziká úrazov, požiaru a havárií stavebných
mechanizmov. S haváriami počas výstavby súvisia aj technické poruchy stavebných
mechanizmov a s nimi súvisiaci možný únik ropných látok do pôdy a podzemných vôd. Pri
dodržaní technologických postupov výstavby, technických kontrol stavebných zariadení a
stavebnej techniky a bezpečnostných predpisov sú tieto riziká málo pravdepodobné.
Prevádzkové riziká navrhovanej činnosti vyplývajú z charakteru prevádzky objektu –
poľnohospodárska výrova – farma na chovné ošípané. Možné riziká predstavujú:
- riziko havárie: únik hnojovice, únik odpadových vôd zo zhromaždišťa kadáverov alebo zo
žumpy, únik ropných látok z mechanizmov, únik ropných látok pri manipulácii;
- riziko požiaru;
- riziko úderu blesku;
- riziko povodní.
Na prevenciu vzniku možných havárií a elimináciu možných vplyvov bude potrebné spracovať:
prevádzkový poriadok, požiarny plán, havarijný plán podľa zákona o vodách a havarijný plán
podľa právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
Pri prevádzke tohto typu objektov sa nepoužívajú nebezpečné látky, ani technologické
zariadenia, ktoré môžu byť nebezpečné alebo majú nepriaznivé účinky na zdravie ľudí.
Medzi riziká vznikajúce počas realizácie stavby ako aj samotnej prevádzky navrhovanej
činnosti môžeme zaradiť aj pracovné úrazy ako aj nebezpečenstvo dopravných kolízií. Všetci
pracovníci musia byť poučení v súlade splatnými predpismi o BOZP. Riziko vzniku havárií
súvisí s dodržiavaním prevádzkovej a pracovnej disciplíny a môže k nemu dôjsť najmä pri
zlyhaní ľudského faktora. K vzniku havárie môže dôjsť len po zlyhaní technických zábran
pôsobením vonkajších činiteľov alebo obzvlášť nezodpovednou a neopatrnou manipuláciou,
pohybom strojov a vozidiel v areály farmy. Potenciálne riziko môže predstavovať narušenie
kanalizácie, resp. skladovacích priestorov a následný únik odpadových vôd.
V rámci prevádzky budú použité iba technológie a zariadenia podľa platných STN.
Počas výstavby aj prevádzky je prevádzkovateľ povinný bezodkladne nahlasovať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia a príslušné orgány štátnej správy vzniknuté havárie, iné
mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a
pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a
ovzdušia.
Riziko vzniku neštandardných situácií (havárií), pri ktorých môže dôjsť k významným, či
nevratným škodám na životnom prostredí je vďaka použitým technológiám a preventívnym
opatreniam nízke. Väčšina rizík je však na úrovni osobnej zodpovednosti a správneho odhadu
situácie, pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad, takže prevenciou je
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predovšetkým osobná úroveň vzdelania a miera zodpovednosti a spôsobilosti vykonávať danú
činnosť.
Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov
bude vznik rizík spojených s realizáciou navrhovanej činnosti eliminovaný a nepredpokladá sa
vznik závažných prevádzkových nehôd.

IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie a zdravie
V súvislosti s očakávanými vplyvmi a ďalšími možnými rizikami prevádzky navrhovanej
činnosti je potrebné prijať opatrenia na minimalizáciu a predchádzanie negatívnym vplyvom a
ich následkom.

IV.1. Územnoplánovacie opatrenia
Finálne rozhodnutie o súlade resp. nesúlade navrhovanej činnosti s ÚPN vydá príslušná obec
v územnom konaní, ktoré bude otvorené po právoplatnom ukončení procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA).


Realizácia navrhovanej činnosti je podmienená súladom s územnoplánovacou
dokumentáciou mesta Kolárovo. V prípade rozhodnutia obce o nesúlade navrhovanej
činnosti s ÚPD bude nevyhnutné vykonať potrebné kroky na zosúladenie navrhovanej
činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Kolárovo.

IV.2. Technické opatrenia


na úseku ochrany prírody a krajiny
• Pri prevádzke navrhovanej činnosti dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať a predložiť projekt sadových
úprav areálu farmy. V rámci projektu sadových úprav uprednostniť domáce druhy
drevín, stanovištne vhodné pre dané územie.
• Realizovať projekt sadových úprav areálu ku kolaudácii stavby.
• Pri realizácii projektu sadových úprav použiť predpestované stromy s priemerom
kmeňa 20–25 cm a s výškou nasadenia korunky min. 2,5 m.
• Vysadiť pás ochrannej zelene po obvode farmy, ktorý bude tvorený súvislou
stromovou aj krovinnou etážou, so šírkou min. 10 m.
• Pri prevádzke navrhovanej činnosti rešpektovať prvky s ekostabilizačnou funkciou
a zabezpečiť aby nedošlo k žiadnemu priamemu zásahu do niektorého z prvkov kostry
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ÚSES a tým k zníženiu ekologickej stability predmetného územia ani jeho širšieho
okolia.


na úseku vody a pôdy
• V rámci prevádzky navrhovanej činnosti zabezpečiť rešpektovanie zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
• V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vypracovať plán preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku.
• Vzhľadom na potenciálne nebezpečenstvo znečistenia podzemnej vody hnojovicou je
potrebné monitorovať kvalitu podzemnej vody. Vodu zo studne v areáli farmy, ktorá
sa používa na pitné účely je potrebné kontrolovať v súlade s vyhláškou MZ SR č.
247/2017 Z. z..
• Dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení
neskorších predpisov.
• Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku ropných látok z
používaných zariadení a mechanizmov počas prevádzky.
• Bežnú údržbu predstavujúcu najmä drobné opravy, doplňovanie pohonných hmôt
alebo výmenu oleja prevádzať len na plochách na to určených a odizolovaných.
• Zabezpečiť, aby skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory kde sa nakladá
s nebezpečnými látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových
a podzemných vôd a do pôdy.
• Jednotlivé pracovné miesta prevádzky zabezpečiť dostatočným množstvom
absorbentov nebezpečných látok.
• Zabezpečiť bezhavarijnú prevádzku mechanizmov ich dobrým technickým stavom.
• Zabezpečiť a pravidelne kontrolovať nepriepustnosť nádrží a kanalizačného vedenia.
• Zabezpečiť likvidáciu odpadových vôd na oprávnenej ČOV.
• V prípade kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami tú okamžite zneškodniť v súlade
so zásadami nakladania s nebezpečným odpadom.
• V prípade zistenia neevidovaného archeologického nálezu pri zemných prácach,
každý pamiatkový nález, v zmysle platnej legislatívy ohlásiť a stavebné práce do
rozhodnutia príslušného úradu pozastaviť a prizvať pracovníka Krajského
pamiatkového úradu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe prác v súlade s ustanoveniami
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.



na úseku ovzdušia
• Pri prevádzkovaní objektov sa musí prevádzkovateľ riadiť príslušnou legislatívou v
oblasti ochrany ovzdušia a to predovšetkým zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
• Hnojovicu skladovať a manipulovať s ňou v súlade s platnou legislatívou.
• Núteným vetraním zabezpečiť zníženie zápachu v chovných objektoch.
• Plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním mechanizmov,
vozidiel a iných zariadení v dobrom technickom stave a dôkladnou organizáciou
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dopravy za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov dopravných prostriedkov a chodu
motorov na prázdno.
Emisie z dopravy minimalizovať optimálnym vyťažením dopravných kapacít
nákladných vozidiel.



na úseku odpadového hospodárstva
• Počas celej doby prevádzky dodržiavať povinnosti držiteľov odpadu v zmysle platnej
legislatívy.
• S odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke navrhovanej činnosti ďalej nakladať v súlade
so zákonom o odpadoch a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečiť
cestou oprávnených zmluvných partnerov.
• Počas prevádzky vznikajúci odpad v maximálnej možnej miere separovať a
prednostne zhodnocovať.
• Vznikajúce nebezpečné odpady v rámci navrhovanej činnosti uskladňovať v
uzavretých a označených priestoroch, oddelene od ostatných odpadov a nakladať s
nimi v zmysle platnej legislatívy.



na úseku ochrany zdravia
• Všetky práce v rámci navrhovanej činnosti sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o
•
•
•
•
•
•

bezpečnosti a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.
Dodržiavať platné technické, organizačné, bezpečnostné a hygienické predpisy súvisiace s
činnosťou prevádzky farmy ošípaných.
Nájsť účinný spôsob informovania dotknutých obyvateľov o spôsoboch technického

zabezpečenia v prevádzke farmy, ktorými sa predchádza negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a následne i negatívnemu vplyvu na zdravie obyvateľov.
Prevádzku vybaviť potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci.
Zabezpečiť používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok v rámci
navrhovanej činnosti.
Zabezpečiť plnenie požiadaviek NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
Na zmiernenie dopadu imisií na obyvateľstvo a okolité prostredie realizovať hustú
vegetačnú zeleň, minimálne do severovýchodnej a juhovýchodnej časti areálu farmy.
Okrem priaznivého vplyvu na ovzdušie a tlmenie hluku bude priaznivo vplývať aj na
estetický vnem územia z pohľadu obytných zón.

IV.3. Technologické opatrenia


na úseku ochrany prírody a krajiny
• Pri aplikácii hnojovice na poľnohospodárskej pôde dodržať ochranné pásmo
prírodných rezervácií, t.j. 100 m von od jej hranice, kde platí tretí stupeň ochrany
prírody. Podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, na území na ktorom platí tretí stupeň ochrany,
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na aplikáciu chemických látok a hnojív,
najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav
pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti.
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na úseku vody a pôdy
• Dusíkaté hnojivé látky sa nesmú aplikovať v zóne 10 m od hranice ochranného pásma
prvého stupňa vodného zdroja vo všetkých stupňoch obmedzenia.
• Realizovať havarijné zabezpečenie prevádzky proti nekontrolovateľnému úniku
nebezpečných látok v súlade s popisom v tomto materiály a v zmysle požiadaviek
platnej legislatívy.



na úseku ovzdušia
• Navrhované technológie musia spĺňať všetky legislatívne predpisy a normy v oblasti
ochrany ovzdušia. Pri realizácii navrhovanej činnosti v plnom rozsahu rešpektovať
ustanovenia zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania
ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných
podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii
zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií
znečisťujúcich látok a to tak aby plánovaná činnosť vyhovovala všetkým
požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisno-imisné limity, technické
požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných
zdrojov znečisťovania ovzdušia.
• V maximálne možnej miere využívať technológie na zníženie emisií amoniaku.
• Nádrže na zhromažďovanie a skladovanie hnojovice musia byť vybavené biofiltrami.
• Zvážiť, resp. hľadať účinnejší spôsob zníženia emisií z nádrží na hnojovicu ako je
plánované prekrytie hladiny slamou s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich
obstaranie a prevádzku. Do úvahy prichádza napríklad prekrytie fóliou alebo vrstvou
repkového oleja, ktoré vytvoria nepriepustnú vrstvu alebo pevným poklopom. Pri
pevnom poklope je potrebné rešpektovať opatrenia na zabránenie zvýšených
koncentrácií metánu v uzavretom priestore.
• Za účelom zníženia uvoľňovaných pachových látok z ustajnenia zvážiť, resp.
odskúšať pridávanie kombinácie bakteriálnych druhov do hnojovice akumulovanej
v podroštových priestoroch chovných hál.



na úseku odpadového hospodárstva
• Obmedzovať množstvo uhynutých zvierat.



na úseku ochrany zdravia
• Vykonávať pravidelný servis a údržbu inštalovaných zariadení, dodržiavať požadované
•
•

emisné a imisné limity a v prípade potreby ich monitorovať meraním.
Jednotlivé technologické zariadenia farmy môžu obsluhovať len ľudia s vyhovujúcou
odbornou prípravou.

V rámci navrhovanej činnosti nepripustiť prevádzku zariadení, ktoré nespĺňajú platné
limity v oblasti znečisťovania ovzdušia a hluku.

IV.4. Organizačné a prevádzkové opatrenia


počas výstavby:
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Zabezpečiť vypracovanie plánu organizácie výstavby.
Výstavba bude realizovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod. a v sobotu od
8:00 do 13:00 hod..
Dodržiavať všetky predpisy a zákonné ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich
predpisov hlavne všeobecné technické požiadavky na vyhotovenie diela a vedenie
stavby.
V priebehu demolačných prác na stavenisku minimalizovať hluk, prašnosť a ďalšie
riziká.
Prašnosť na stavenisku obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením
príjazdových komunikácií.
Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska minimalizovať,
resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a silách.
Vytvoriť podmienky na minimalizáciu doby rekonštrukcie a tým na zníženie doby
pôsobenia negatívnych vplyvov súvisiacich so stavebnými prácami.
Materiál z demolovaných častí objektov separovať, ďalej využiteľné komponenty
znovu použiť pri novej výstavbe, prípadne sprostredkovať ich využitie iným
subjektom, ostatok poskytnúť na recykláciu, príp. použiť na alternatívne účely. Ďalej
nevyužiteľný zvyšok zneškodniť na skládke.
Výkopovú zeminu opätovne použiť v rámci terénnych úprav areálu farmy; zvyšok
uložiť v súlade s príslušnými predpismi na vhodnú lokalitu.
Zabezpečiť zber, separáciu a odvoz odpadov vznikajúcich v rámci výstavby, ktorý
budú produkovať zamestnanci stavebných, resp. iných dodávateľských firiem.
Stavebné suroviny dovážať na stavenisko priebežne podľa aktuálnej potreby a v areáli
farmy nevytvárať skládky stavebného materiálu väčšieho rozsahu.
Prečerpávanie pohonných hmôt do stavebných a dopravných mechanizmov realizovať
mimo areálu farmy.
Mechanizáciu a dopravné prostriedky v areáli farmy neumývať ani nečistiť.
Motory mechanizmov nechávať v chode len po nevyhnutnú dobu potrebnú na
vykonanie práce.
Po skončení stavebných prác revitalizovať narušené územie.
Pred uvedením farmy do prevádzky aktualizovať a predložiť príslušným orgánom
štátnej správy všetky relevantné plány, programy a iné príslušné dokumenty.

počas prevádzky:
• Pri prevádzkovaní zariadení na chov hospodárskych zvierat je potrebné vykonať
všetky preventívne opatrenia, aby sa pri chove zvierat a s ním súvisiacich činnostiach
v najväčšej miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä
znečisťovanie ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a
priame ohrozenie zdravia ľudí.
• Zabezpečiť striktné dodržiavania bioochranných predpisov a pravidiel farmy.
• Po realizácii stavby pred kolaudáciou realizovať meranie hluku vo vonkajšom
prostredí na preverenie vplyvu od stacionárnych zdrojov. Meranie by malo byť
zamerané na zistenie vplyvu dieselagregátu.
V prípade nameraných vyšších hodnôt ako sú povolené, budú zrealizované dodatočné
opatrenia, napr. dodatočné prekrytie časti dieselagregátu, prípadne jeho umiestnenie
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za protihlukovú zástenu resp. inú stavebnú prekážku. Osadenie zariadenia je
odporúčané na silentbloky.
Vypracovať havarijné plány (podľa vodného zákona a predpisov na úseku
odpadového hospodárstva).
V súlade s platnou legislatívou vypracovať a predložiť na schválenie Prevádzkový
poriadok pre navrhovanú činnosť.
Zabezpečiť prevádzkovanie posudzovanej činnosti podľa schváleného Prevádzkového
poriadku.
Vypracovať Súbor technicko-organizačných parametrov a technicko-organizačných
opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať a odsúhlasiť Projekt
organizácie dopravy.
Pre odber podzemnej vody na účely prevádzky navrhovanej činnosti vyriešiť
povolenie, zvýšený odber vody a technické riešenie čerpania podzemných vôd
z existujúcej vŕtanej studne.
Viesť evidenciu a poskytovať všetky údaje o prevádzke požadované legislatívou,
príslušným orgánom štátnej správy.
Plniť všetky ďalšie ustanovenia osobitných právnych predpisov v oblasti ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia.
V kŕmnych zmesiach riadiť obsah proteínov a pridávať biotechnologické prípravky.
Dotknutej obci nahlásiť vopred vývoz hnojovice (v stanovenom termíne).
Počas výstavby aj prevádzky je prevádzkovateľ povinný bezodkladne nahlasovať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia a príslušné orgány štátnej správy vzniknuté
havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do
ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na
úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
Nebezpečné látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v jednotlivých
skladoch a na prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.

v prípade ukončenia prevádzky:
• Po ukončení prevádzky všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať; vyprázdniť
a vyčistiť žumpy v ktorých boli akumulované nebezpečné látky; celý areál prevádzky
deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
• Zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.
• Zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo
zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a škodlivých látok v súlade
s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

IV.5. Iné opatrenia
Opatrenia pre prípad havárie
 na úseku vody a pôdy
• Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, závady, poruchy, priesaky, úniky
nebezpečných látok a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy zaznamenať
v prevádzkovej evidencii.
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O každej havárií spísať zápis a vyrozumieť o nej príslušné orgány štátnej správy
a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými predpismi.
Havárie a iné mimoriadne udalosti bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu orgánu.
Vypracovať a dodržiavať Havarijný plán (Plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku).
V priestore prevádzky mať k dispozícií prostriedky na ochranu zdravia osôb, zložiek
životného prostredia, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj prostriedky na
odstránenie následkov vzniknutých nepredvídateľných udalostí.
V prevádzke realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie nekontrolovateľného
úniku nebezpečných látok, t.j. realizovať havarijné zabezpečenie prevádzky,
vykonávať pravidelnú kontrolnú a servisnú činnosť a pracovisko vybaviť
postačujúcim množstvom absorbentov.
V prípade úniku nebezpečných látok postupovať v súlade s príslušným prevádzkovým
poriadkom a prípadne kontaminovanú pôdu zneškodniť v súlade zásad nakladania s
nebezpečným odpadom.
Zabezpečiť, aby všetky nádrže boli odolné voči materiálom, ktoré sú v nich
uskladnené, pravidelne ich ošetrovať nátermi na to určenými a to aj z vonkajšej
strany.
Zabezpečiť pravidelné preškolenie zamestnancov nakladajúcich so škodlivými
látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu.

na úseku ochrany zdravia
• V súlade s protipožiarnym plánom a prevádzkovým poriadkom vybaviť prevádzku
zariadeniami protipožiarnej ochrany a v prípade požiaru postupovať v súlade s týmito
dokumentmi.

IV.6. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení
Všetky navrhované opatrenia sa preukázali ako organizačne, technicky a ekonomicky
realizovateľné.
Opatrenia na zamedzenie emisii pachových látok vyplývajúce z bodu 2.2.13. určeného rozsahu
hodnotenia, konkrétne systém biofiltrácie, možno vyhodnotiť, po zvážení daných technických a
priestorových okolností riešenia farmy, účinnosti, ekonomickosti a priestorových nárokov
komerčných biofiltračných systémov ako nevhodné na realizáciu. Použitie vrstvy slamy na
prekrytie hladiny nádrží hnojovice možno považovať za jednoduchý biofilter. Podľa emisnoimisnej rozptylovej štúdie sú rozptyl a imisné koncentrácie amoniaku dostatočné a k stavom,
kedy by mohli citliví jedinci v obývaných územia cítiť zápach z farmy by malo dôjsť len za
mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok.
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V. Porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti a návrh
optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné
prostredie
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
Pri stanovení kritérií hodnotenia sa vychádzalo z predikcie, že každá činnosť v území môže
mať vplyv na stav ktorejkoľvek zo zložiek životného prostredia, ako aj na krajinno-ekologické
a socioekonomické charakteristiky dotknutého územia.
Posudzovanie navrhovanej činnosti sa tak vykonávalo v rozsahu všetkých súborov kritérií, tzv.
v rozsahu environmentálnych kritérií, kde išlo o súbor kritérií vyjadrujúcich vyvolané vplyvy
na jednotlivé zložky životného prostredia ako aj v rozsahu súboru technických a
technologických kritérií, kde zhodnotenie týchto kritérií vyjadrilo stupeň a úroveň technického
a technologického riešenia navrhovanej činnosti. Zároveň aj v rozsahu poslednej skupiny
hodnotených kritérií, ktorými sú vyvolané vplyvy na dotknuté obyvateľstvo zahŕňajúce ako
hodnotenie dopadu realizácie činnosti na pohodu obyvateľstva a jeho zdravotný stav, tak aj na
jeho socioekonomickú situáciu.
Pri určovaní dôležitosti kritérií sa prihliadalo na zlučiteľnosť navrhovanej činnosti s platnou
legislatívou SR v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia. Dôležitým kritériom
je eliminácia prípadných negatívnych vplyvov a ich monitoring počas prevádzky navrhovanej
činnosti, vybudovanie základných prvkov ochrany životného prostredia a súlad s ÚPD
všetkých stupňov.
Vzhľadom na charakter predmetnej činnosti a na základe vyššie popísaných identifikovaných
vstupov a výstupov možno vo všeobecnosti za najvýznamnejšie kritériá jej hodnotenia označiť
najmä vplyv vyvolané:
- umiestnením prevádzky v rámci existujúceho areálu hospodárskeho dvora Štagnovica;
- emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia;
- emisiami hluku z prevádzky a súvisiacej dopravy;
- produkciou hnojovice a jej následnou aplikáciou do pôdy ako hnojivo;
- zaradením širšieho záujmového územia medzi zraniteľné oblasti a vodných útvarov
v území do citlivých oblastí podľa nariadenia Vlády SR č. 174/2017 Z.z. a tým súvisiacim
potenciálnym ohrozením podzemných a povrchových vôd;
- dopravným zaťažením súvisiacim s navrhovanou prevádzkou;
- psychologickým faktorom veľkokapacitného chovu ošípaných – obťažovanie zápachom;
- socioekonomickými súvislosťami, vrátane hospodárskeho rozvoja.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese posudzovania vplyvov na
životné prostredie pri dodržaní navrhovaných opatrení nedosahujú parametre, ktoré by
spôsobovali významné zmeny kvality životného prostredia hodnoteného územia a jeho širšieho
okolia a taktiež nevytvárajú predpoklady pre negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu
obyvateľov širšieho dotknutého územia.
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V.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre
posudzované varianty
Pre navrhovanú činnosť bol vydaný Ministerstvom životného prostredia, Odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, rozsah hodnotenia pod č. 8038/2019-1.7/zg, 52212/2019, dňa
30. septembra 2019. V rámci rozsahu hodnotenia bol pre posudzovanie stanovený:
Nulový variant (variant 0): predstavuje zachovanie súčasného stavu bez realizácie navrhovanej
činnosti, tzv. stav ktorý by nastal ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
Variant 1, t.j. variant uvedený v zámere.
Možné vplyvy na okolité prostredie a jeho jednotlivé zložky boli popísané v predošlých
kapitolách predkladanej správy o hodnotení. Pri stanovení poradia vhodnosti jednotlivých
variantov sa vychádza z kompromisu medzi spoločenskou potrebou danej stavby v regióne a
environmentálnou únosnosťou zvoleného riešenia.
Na základe vykonaného hodnotenia uvedeného v predkladanej správe o hodnotení
konštatujeme, že realizácia navrhovanej činnosti v predkladanom variante sa pokladá za
environmentálne akceptovateľnú a technicky realizovateľnú. Zvolená technológia a
technologické riešenie je optimálne vo vzťahu k životnému prostrediu a nebude zaťažovať nad
prípustnú mieru ani jednu zložku životného prostredia.
Vzhľadom k tomu, že niektoré kritériá nemožno kvantitatívne ohodnotiť, bola zvolená stupnica
relatívneho hodnotenia metódou prideľovania číselných hodnôt z bodovej škály od - 5 do + 5,
ktorými sa kvalitatívne vlastnosti kvantifikujú.
Stupnica hodnotenia vplyvov:
+5
Veľmi významný priaznivý vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až
nadregionálnym dosahom.
+4
Priaznivý, významný vplyv, dlhodobý, väčšinou s miestnym dopadom, prípadne
regionálnym významom.
+3
Stredne významný priaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom.
+2
Málo významný priaznivý vplyv alebo s malou plošnou pôsobnosťou.
+1
Veľmi málo významný priaznivý vplyv, väčšinou na veľmi obmedzenom území.
0
Bez vplyvu.
-1
Veľmi málo významný nepriaznivý vplyv, väčšinou na veľmi obmedzenom území.
-2
Málo významný nepriaznivý vplyv alebo s malou plošnou pôsobnosťou.
-3
Stredne významný nepriaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom.
-4
Nepriaznivý, významný dlhodobý vplyv, väčšinou s miestnym dopadom, prípadne
regionálnym významom.
-5
Veľmi významný nepriaznivý vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až
nadregionálnym dosahom.
Tabuľka č. 33: Stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.
Oblasť
Horninové prostredie
Ovzdušie

Kritérium
znečistenie horninového prostredia
emisie v čase výstavby

Hodnotenie
Nulový
Variant 1
variant
0
0
0
-1
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emisie v čase prevádzky
vplyv na mikroklímu
ovplyvnenie kvality podzemných vôd
ovplyvnenie odtokových pomerov
záber pôdy (PPF alebo LPF)
kontaminácia pôdy
vplyv na biotopy
vplyv na faunu
vplyv na flóru
využitie krajiny
scenéria krajiny a krajinný obraz
chránené územia
ekologická stabilita krajiny
sídla
poľnohospodárstvo
lesné hospodárstvo
doprava
infraštruktúra
súlad s ÚPD
produkované množstvo odpadov
nakladanie s odpadmi

0
0
0
0
0
+1
-1
0
0
0
0
0
-1
0
+3
0
0

-3
0
-1
-1
+2
0
0
0
0
+2
+1
0
0
0
+4
0
-2
0
-3
0
+3

Technické a technologické
riešenie

celková úroveň technického riešenia

-1

+4

Obyvateľstvo

pracovné príležitosti
hluk
doprava
emisie do ovzdušia
emisie do vôd
rozvoj cestovného ruchu
priamy vplyv na zdravotný stav

+1
-1
-1
-1
0
0
0

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

Klimatické pomery
Vody
Pôda
Biota

Krajina

Urbánny komplex a využitie
krajiny

Odpady

-1
0
0

-1

Výsledné hodnotenie:
Nulový variant:
- 3 bodov
Variant 1:
1 bodov
Postupnosť vhodnosti variantov pre realizáciu:

Variant 1
Nulový variant

Pri porovnaní predložených variantných riešení navrhovanej činnosti s nulovým variantom, t.j.
so súčasným stavom (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a pri
celkovom sumarizujúcom hodnotení jednotlivých vyvolaných vplyvov a dopadov, predstavuje
realizácia navrhovanej činnosti vo variante 1 vhodnejší variant riešenia.

V.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
V procese hodnotenia vplyvov posudzovaných variantov na životné prostredie, vrátane zdravia
dotknutého obyvateľstva, bol ako optimálnejší, vyhodnotený variant 1. Účelom navrhovanej
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činnosti vo variante 1 je rozvoj a modernizácia živočíšnej výroby v existujúcom hospodárskom
dvore Štagnovica v k.ú. Kolárovo. Navrhovaná činnosť spočíva vo vybudovaní 14 nových
objektov – maštalí na chov ošípaných v výkrme, s maximálnou kapacitou 16 128 ošípaných.
Pôjde o uzatvorený chov v kotercoch, na celoroštovej podlahe, bez podstielky.
Navrhovateľ, t.j. spoločnosť DSA, sa v rámci svojej environmentálnej politiky zaväzuje chrániť
životné prostredie a snaží sa prejavovať spoločenskú zodpovednosť v podnikaní dodržiavaním
príslušných zákonných predpisov a požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia.
Súčasne vytvára, realizuje a pravidelne kontroluje uplatňovanie princípov dobrej
environmentálnej praxe.
V zmysle ÚPN Zmeny a doplnky č. 7 bolo pre ÚPZ č. 6 – Štagnovica v Prípustných funkciách
zadefinované, že existujúce areály poľnohospodárskej výroby z územného hľadiska považovať
za stabilizované bez možnosti rozširovania rozlohy funkčnej plochy a existujúcich kapacít
živočíšnej výroby. Vo vzťahu k tejto zmene ÚPN nie je možné vyhodnotiť, že navrhovaná
činnosť je súlade s UPN. Pre samotný proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva má vyhodnotenie súladu s ÚPN iba informatívny
charakter a nemá hmotno-právny vplyv na samotné rozhodnutie z tohto procesu.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na mieste, ktoré je silne antropogénne ovplyvnené a
zaťažené poľnohospodársko-výrobnou činnosťou človeka. V okolí areálu sa realizuje
intenzívna poľnohospodárska výroba. Navrhovaná činnosť nebude predstavovať nový
negatívny zásah do životného prostredia, t.j. nevznikne nový stresový prvok, negatívne
zaťažujúci životné prostredie.
V rámci prevádzky navrhovanej činnosti nebude potrebné realizovať výrub drevín, krov, ani
realizovať veľkoplošné odstraňovanie vegetačného krytu. Navrhovaná lokalita je v súlade so
zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov situovaná v
1. stupni ochrany prírody a nebude zasahovať do chránených území a ani ich ochranných
pásiem vyhlásených v zmysle zákona o ochrane prírody. Pri umiestňovaní a realizácií
prevádzky budú súčasne rešpektované prvky s ekostabilizačnou funkciou a prevádzka bude
zabezpečená tak, aby nedošlo k žiadnemu priamemu zásahu do niektorého z prvkov kostry
ÚSES, resp. k ohrozeniu jeho stability.
Pri realizácií navrhovanej činnosti, s ohľadom na jej charakter, nie sú pri bežnej a štandardnej
prevádzke očakávané významné nepredvídateľné riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí
alebo poškodiť životné prostredie. V navrhovanej prevádzke sa môžu objaviť len potenciálne
riziká spojené s neštandardnými/havarijnými situáciami.
Predpokladá sa, že navrhovaná činnosť sa prejaví na životnom prostredí a zdraví obyvateľstva
nasledovne:
✓ v oblasti ochrany pôdneho fondu
- bez potreby zásahu, resp. nového záberu lesnej alebo poľnohospodárskej pôdy;
- využitie existujúceho areálu hospodárskeho dvora Štagnovica, bez nároku na jeho
priestorové rozšírenie;
- agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy vykonávané navrhovateľom za účelom
regulovania používania hnojív, aby sa dosiahla alebo udržala trvalá produkčná schopnosť
pôdy a vylúčilo sa jej znečistenie;
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- aplikácia hnojovice za účelom pravidelného dopĺňania živín do pôdy;
- vplyv na pôdu hodnotený ako málo významný až pozitívny a to pri vhodnej aplikácia
vyprodukovanej hnojovice, čo bude mať pozitívny vplyv na produkčnú schopnosť pôd;

✓ v oblasti znečisťovania ovzdušia
- imisné zaťaženie: príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií amoniaku, pri
uplatňovaní deklarovaných techník na znižovanie emisií amoniaku neprekročia 0,5
násobok limitnej hodnoty, čo je podmienkou pre prevádzku nových zdrojov
znečisťovania ovzdušia;
- obťažovanie zápachom: v prípade nepriaznivých rozptylových podmienok, aj v prípade
použitia deklarovaných nízkoemisných techník, môže dôjsť ku krátkodobému
obťažovania zápachom u citlivejších jedincov;
- príspevky amoniaku k znečisteniu ovzdušia od navrhovanej prevádzky budú mať v
prípade použitia technológií na zníženie emisií amoniaku a tiež vzhľadom na dostatočnú
odstupovú vzdialenosť nevýrazný vplyv na kvalitu ovzdušia v okolitých obývaných
lokalitách;
- splnenie požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci
ochrany ovzdušia pre zdroje znečisťovania ovzdušia;
- technológie navrhovanej farmy spĺňajú podmienky BAT pre znižovanie emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia a zároveň aj požiadavky a podmienky prevádzkovania
podľa časti 9. Chovy hospodárskych zvierat, príloha č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z.;
- opatrenia na obmedzovanie fugitívnych emisií z činnosti chovu ošípaných sú hodnotené
ako dostatočné;

✓ v oblasti spotreby vôd

- nároky na vodu potrebnú pri chove (napájanie zvierat, čistenie maštalí a spojovacích
chodieb a hygienu zamestnancov), na technologické, protipožiarne a pitné účely; voda
bude zabezpečená z existujúcej studne, súčasne bude zamestnancom poskytnutá balená
pitná voda;

✓ v oblasti znečisťovania vôd

- odpadové vody budú produkované vo forme splaškovej odpadovej vody, odpadovej vody
zo zhromaždišťa kadáverov, z asanačného brodu, dažďovej odpadovej vody zo striech
a hnojovice;
- prevádzka bez vzniku odpadových vôd zaústených do kanalizácie – odpadové vody budú
vyvážaná na ČOV;
- navrhovateľom obhospodarované územie sa nachádza v zraniteľnej oblasti a vodné
útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú alebo obhospodarovaným územím
pretekajú, sú zaradené do citlivých oblastí SR podľa nariadenia vlády SR č. 174/2017
Z.z. – prevádzka bude realizovaná so zreteľom na tieto skutočnosti a budú prijaté
adekvátne technické a technologické opatrenia na vylúčenie vplyvu na povrchové
a podzemné vody;
- vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd hodnotený ako významný ale
eliminovateľný prijatými resp. navrhovanými opatreniami;

✓ v oblasti hluku
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- hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí počas bežnej prevádzky (bez dieselagregátu)
nebudú prekračovať maximálne prípustné limity stanovené vyhláškou 549/2007 Z.z.;
- doprava súvisiaca s prevádzkou farmy bude mať len mierny vplyv na nárast hlukovej
záťaže a vplyv dopravy sa prejaví len minimálne;

✓ v oblasti surovinových látok a nárokov na pomocné látky
- základným vstupom pre prevádzku sú chovné ošípané vo výkrme;
- ďalšie vstupné suroviny: krmivá, dezinfekčné prostriedky a veterinárne prípravky
(vitamíny a liečivá);
- pomocné látky predstavujú len periodicky používané látky v malých množstvách ako
napr. PHM, oleje, mazadlá, ...;

✓ v oblasti produkcie a nakladania s odpadmi
- v prevádzke bude dochádzať k produkcii odpadov kategórie „ostatný“ a „nebezpečný“
bežného prevádzkového charakteru, v množstvách neprekračujúcich bežný rámec;
- uhynuté zvieratá budú zhromažďované na nevyhnutný čas v špecializovanom objekte, t.j.
v zhromaždišti kadáverov a následne budú odvážané do kafilérie špeciálnym
uzatvoreným automobilom;

✓ v oblasti dopravného zabezpečenia
- využitie existujúcej infraštruktúry a cestných komunikácií;
- navýšenie zaťaženia dopravou k existujúcej dopravnej záťaži bude len málo významné a
pri súčasnom stave dopravného zaťaženia minimálne;
- posudzovaná činnosť je z hľadiska prevádzkovej kapacity, lokality, dostupnosti
vstupných surovín a dopravných nárokov navrhnutá vhodne;

✓ v oblasti ochrany prírody
- umiestnenie prevádzky v 1.stupni ochrany prírody, t.j. lokalita nezasahuje do chránených
území a ani ich ochranných pásiem vyhlásených v zmysle zákona o ochrane prírody;
- situovanie v území s nízkou ekologickou stabilitou;
- bez zásahu, resp. ovplyvnenia území sústavy NATURA 2000, t.j. bez zásahu do
chráneného, resp. navrhovaného vtáčieho územia alebo územie európskeho významu;
- bez negatívneho vplyvu na biodiverzitu a územný systém ekologickej stability;
- bez potreby výrubu drevín a krov;
- bez potreby veľkoplošného odstraňovania vegetačného krytu a bez zásahu do cenných
biotopov;

✓ v socio-ekonomickej sfére

- vytvorenie nových pracovných príležitostí;
- podpora rozvoja hospodárskych a regionálnych aktivít;
- zachovanie súčasného charakteru krajiny a jej členenia;
- pozitívny vplyv z hľadiska využívania zeme – z hľadiska umiestnenia nevznikne nový
negatívny zásah do životného prostredia, t.j. nevznikne nový stresový prvok v krajine;

✓ v oblasti zdravia dotknutého obyvateľstva
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- psychologický faktor chovu ošípaných – negatívny vplyv na citlivých ľudí, stresová
záťaž pri subjektívnom pocite nepohody a životnej nespokojnosti, obťažovanie
zápachom;
- maximálne krátkodobé ako aj priemerné ročné koncentrácie emisií amoniaku budú
z pohľadu vplyvu na zdravie dospelej aj detskej populácie nepatrné (HQ < 1);
- realizované kvantitatívne hodnotenie zdravotného rizika amoniaku: navrhovaná činnosť
nebude predstavovať pre dotknutých obyvateľov zvýšené zdravotné riziko;
- za nepriaznivých rozptylových podmienok bude u najcitlivejších osôb možnosť cítiť
mierny zápach v blízkosti farmy, v osade Lohot a v osade Čergov;
- odborná štúdia HIA vyhodnotila navrhovanú činnosť ako „bez významného vplyvu na
zdravie dotknutých obyvateľov“ a jeho realizáciu odporučila.
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v
posudzovanom území a zdravie dotknutých obyvateľov a pri splnení opatrení na prevenciu,
elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu
navrhovanej činnosti v predkladanom variante 1 za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné
prostredie a úžitku investície za realizovateľnú a v území za akceptovateľnú a únosnú.
Celkovo tak možno konštatovať, že navrhovaná činnosť vo variante 1 sa z pohľadu všetkých
posudzovaných aspektov, t.j. environmentálnych, technicko-technologických, ako aj
socioekonomických, pri rešpektovaní všetkých podmienok prevádzkovania a navrhnutých
zmierňujúcich a eliminačných opatrení, ako aj všetkých legislatívnych požiadaviek na ochranu
životného prostredia a zdravia obyvateľstva, javí ako environmentálne akceptovateľný
variant, t.j. bez významného nepriaznivého vplyvu na životné prostredie alebo zdravie
obyvateľstva. Z uvedeného vyplýva, že nie je objektívny dôvod navrhovanú činnosť
neodporučiť pre realizáciu.

VI. Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy
VI.1. Návrh monitoringu od začiatku výstavby, v priebehu výstavby, počas
prevádzky a po skončení prevádzky navrhovanej činnosti
Na základe charakteristiky posudzovanej činnosti a vykonaného hodnotenia navrhovanej
činnosti odporúčame nasledujúci monitoring:
• zabezpečiť monitoring kvality povrchových a podzemných vôd v blízkom okolí areálu
farmy;
• min. 3-4 krát ročne vykonávať rozbor hnojovice, s cieľom získania aktuálneho prehľadu o
množstve NPK v hnojovici;
• viesť evidenciu uhynutých zvierat;
• viesť evidenciu produkovaných odpadov v prevádzke a spôsobu nakladania s nimi;
• pravidelne preverovať dobrý technický stav jednotlivých technologických zariadení,
s dôrazom na pravidelný servis a kontrolu, ako aj pomocných mechanizačných
prostriedkov;
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• pravidelne preverovať technický stav a funkčnú spoľahlivosť nádrží, žúmp
a kanalizačného systému;
• sledovať správnu realizáciu opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti;
• monitorovať vplyvy prevádzky na emisno-imisné a hlukové pomery a zabezpečiť
dodržiavanie príslušných právnych predpisov a limitných hodnôt;
• pravidelne realizovať agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy za účelom
regulovania používania hnojív, aby sa dosiahla alebo udržala trvalá produkčná schopnosť
pôdy a vylúčilo sa jej znečistenie.
Pred kolaudáciou navrhovanej farmy je potrebné realizovať meranie hluku vo vonkajšom
prostredí, aby sa zistilo skutočné hlukové zaťaženia hodnotenej lokality, ktoré sa porovná
s predikciou hluku v hlukovej štúdii a s limitnými hodnotami. Meranie by malo byť zamerané
aj na zistenie vplyvu dieselagregátu. V prípade zistenia vyšších hodnôt ako sú prípustné
hodnoty povolené príslušnou legislatívou musia byť zrealizované dodatočné opatrenia na
zníženiu hluku.
Vzhľadom na potenciálne nebezpečenstvo znečistenia podzemnej vody hnojovicou je potrebné
monitorovať kvalitu podzemnej vody. Vodu zo studne v areáli farmy, ktorá sa používa na pitné
účely je potrebné kontrolovať v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z..
Pri monitoringu dodržiavania technických, hygienických, veterinárnych a iných noriem ide o
kontrolu vedenia evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých
monitorovaných údajov požadovaných vydaných integrovaným povolením.
Počas prevádzky bude pravidelne vykonávaná kontrola dodržiavania hygienických
a veterinárnych požiadaviek ako aj denná kontrola úhynu zvierat, ktorých zber a zneškodnenie
podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy a budú uložené do objektu
„zhromaždište kadáverov“. Pravidelne bude monitorovaný obsah žúmp a bude zabezpečená aj
kontrola ich vodotesnosti a nepriepustnosti a to odborne spôsobilou osobou.
Pri skladovaní nebezpečných odpadov bude vykonávaná pravidelná vizuálna kontrola
priestorov a spôsobu skladovania a v prevádzkovom denníku budú zaznamenávané zistené
nedostatky.

VI.2. Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok
Kontrolu dodržiavania stanovených podmienok a požiadaviek bude možné vzhľadom k ich
charakteru vykonávať v prvom rade štandardným spôsobom pri procese povoľovania
navrhovanej činnosti. Počas prevádzky to bude vo všeobecnosti najmä prostredníctvom
kontrolnej činnosti, ktorá musí byť umožnená všetkým povereným orgánom v zmysle platnej
legislatívy, predovšetkým orgánom štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, ako
aj iným orgánom v odbore svojho pôsobenia podľa požiadania. Navrhovateľ musí byť schopný
predložiť dôsledne vedenú prevádzkovú evidenciu, záznamy o prípadných neštandardných
prevádzkových stavoch, evidenciu vznikajúcich odpadov a spôsobov nakladania s nimi a pod.,
povereným orgánom na kontrolu. Všetky požadované informácie (napr. pravidelné hlásenia,
evidencia, ako aj ďalšie) musia byť postúpené príslušným dotknutým správnym a kontrolným
orgánom v stanovených termínoch.
Kontrola dodržiavania stanovených podmienok počas realizácie navrhovanej činnosti zo strany
navrhovateľa bude vykonávaná ním povereným zástupcom minimálne jeden krát mesačne.
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Kontroly budú zamerané aj na preverenie účinnosti vykonaných pravidelných kontrol
kontrolných systémov, naplnenia žumpy a nádrží na hnojovicu a pod.. Podmienky stanovené
pre prevádzku budú sledované vedúcimi zamestnancami a zamestnancami zodpovednými za
jednotlivé zložky (životné prostredie, BOZP, požiarna ochrana a pod.).
Ak sa pri realizovaných kontrolách zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti sú horšie než
sa očakávalo, resp. garantovalo, prevádzkovateľ bude povinný zabezpečiť opatrenia na
zosúladenie skutočného vplyvu s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov.

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
Pre spracovanie predkladaného materiálu sa použili štandardné metódy používané v procese
EIA (napr. získavanie informácií o dotknutom území a posudzovanej činnosti), analýza a
následná syntéza získaných informácií, napr. výstupov z monitoringov a prieskumov
realizovaných v dotknutom území, výstupov zo samostatných odborných štúdii a vyjadrení a
pod. a to v nasledujúcej postupnosti:
- obhliadka územia;
- zhromažďovanie údajov o základných charakteristikách a znečistení a znečisťovaní
jednotlivých zložiek životného prostredia v dotknutej lokalite;
- zhromažďovanie údajov o prevádzkových skúsenostiach na posudzovanom a obdobných
zariadeniach od navrhovateľa, ako aj z verejne dostupných informácií;
- spolupráca s nezávislými odborníkmi (odborne spôsobilými osobami);
- identifikácia výstupov predmetnej činnosti a posúdenie ich významnosti, časovej a
priestorovej pôsobnosti;
- posúdenie vplyvu výstupov predmetnej činnosti na jednotlivé zložky životného
prostredia, vrátane zdravia dotknutého obyvateľstva;
- porovnávanie súladu predmetnej činnosti s platnou legislatívou;
- multikriteriálne porovnanie predloženého variantu a nulového variantu predmetnej
činnosti.
Údaje o súčasnom stave životného prostredia pre spracovanie správy boli použité nižšie
uvedené zdroje:
- SHMÚ: údaje o klimatických pomeroch, o emisiách a imisiách znečisťujúcich látok a o
kvalite a kvantite povrchových a podzemných vôd;
- ŠÚ SR: údaje o obyvateľstve;
- ŠOP SR: údaje o stave územnej a druhovej ochrany v záujmovom území;
- SAŽP: údaje o stave životného prostredia v dotknutom území a aktuálnom stave
odpadového hospodárstva v Nitrianskom kraji;
- strategické dokumenty dotknutého kraja, okresu a obce;
- a ďalšie.
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VIII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri
vypracúvaní správy o hodnotení
Pri vypracovaní správy o hodnotení sa nevyskytli v súvislosti s opisom charakteristík
jednotlivých zložiek životného prostredia a dotknutého obyvateľstva žiadne zásadné nedostatky
a neurčitosti. Určité nedostatky a neurčitosti sme však zaznamenali len v prípadoch a v podobe,
ktorá nemala dopad na objektivitu komplexného zhodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti v
dotknutom území.
V rámci spracovania Hlukovej štúdie možno uviesť neurčitosti pri špecifikácií vplyvu
navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu, ktoré vyplývajú z podkladov o emisii hluku
technických zariadení a predpokladanej dopravy prevádzky. Výsledky štúdie zodpovedajú
stupňu rozpracovanosti projektu a podrobnostiam získaných vstupných údajov. Neistota
výsledkov výpočtu sa pohybuje najviac do 2,0 dB od konvenčne správnej hodnoty LAeq pre
posudzované situácie. Priemerná hodnota neistoty výsledkov výpočtov oproti výsledkom
meraní je 1,5 dB.
V súvislosti s imisno-prenosovým posúdením vplyvu navrhovanej činnosti je poznamenané, že
modelové výpočty nemôžu postihnúť konkrétne stavy, ktoré sa vyskytnú za bežných
prevádzkových podmienok pri náhodnom jednorazovom uvoľnení fugitívnych emisií amoniaku
v priebehu roka. Súčasne odborná štúdia uvádza, že za nepriaznivých rozptylových podmienok
sa maximálne krátkodobé koncentrácie a tiež obťažovanie zápachom amoniaku neprejavia
súčasne vo všetkých referenčných bodoch, resp. výpočtovej oblasti (kde sú maximá počítané
do všetkých smerov), ale len v smere momentálne prevládajúceho prúdenia.
V rámci odbornej štúdie HIA sa uvádza, že neistotou pri hodnotení hluku v hodnotenej lokalite
je skutočnosť, že hladiny hluku boli stanovené na základe výpočtov. Ďalšia neistota vyplýva zo
vzťahu medzi expozíciou hluku a ich možnými účinkami na zdravie, pretože odozva ľudského
organizmu na hluk je veľmi individuálna.
Z hľadiska neistoty pri odhade zdravotného rizika možno uviesť, že neistota pri stanovení
koeficientov nebezpečnosti môže súvisieť napr. s kvalitou použitých údajov na stanovenie
koncentrácií bez účinku. Z dôvodu minimalizácie tejto neistoty boli vo výpočtoch použité
údaje len z hodnoverného zdroja (US EPA).
Neistotou pri odhade zdravotného rizika amoniaku znečisťujúceho ovzdušie v mieste
najbližších obytných zón je, že posúdenie rizika bolo vykonané pomocou matematického
výpočtu, i keď podľa schválenej a plne akceptovateľnej metodiky. Vypočítané koncentrácie
však môžu byť z dôvodu konzervatívneho prístupu skôr nadhodnotené.
Ukazovatele zdravotného stavu populácie vychádzajú z databáz Národného centra
zdravotníckych informácií a Štatistického úradu SR. Niektoré údaje sú však dostupné len za
jednotlivé okresy a kraje, z ktorých nie je možné presne vyvodzovať vplyv lokálnych zdrojov
znečisťovania na zdravie obyvateľov konkrétnej obce. Na druhej strane štatistické údaje za
obce by mohli byť postihnuté chybou malých čísel, t.j. niekoľko náhodných ochorení alebo
úmrtí by mohlo skresliť výslednú hodnotu ukazovateľa.
Neistotou je i fakt, že rozptyl pre čuchový prah amoniaku je veľký a detekcia zápachu
amoniaku obyvateľmi je veľmi individuálna záležitosť. Treba tiež mať na zreteli, že
krátkodobé prekročenie limitnej koncentrácie amoniaku nezohráva z chronického hľadiska
podstatný význam.
Štandardne sa na výpočet HQ používajú priemerné ročné koncentrácie, pretože sa sledujú
chronické účinky znečisťujúcich látok na zdravie dotknutých obyvateľov. V záujme
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maximálnej opatrnosti boli HQ vypočítané aj pre maximálne krátkodobé koncentrácie, ktoré
však predstavujú krajne nepravdepodobný stav, pretože obyvatelia nebudú týmto krátkodobým
koncentráciám nepretržite vystavení počas celého života. Vzhľadom na plánované opatrenia je
možné konštatovať, že stav bez použitia techník na zníženie emisií amoniaku sa vôbec
nevyskytne.

IX. Prílohy k správe o hodnotení
Príloha č. 1:

Farma Štagnóca – chov ošípaných, Predbežný plán hnojenia na rok 2020/2021,
Dan-Slovakia Agrar a.s. Veľký Meder, február 2020.
Príloha č. 2: Kapacitné posúdenie dopravného napojenia stavby a zvozová štúdia pre stavbu
Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo, Ing. Róbert Gavula, FIDOP
s.r.o. Žilina, november 2019.
Príloha č. 3: Imisno-prenosové posúdenie stavby „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú.
Kolárovo, RNDr. Juraj Brozman, Martin, 6.február 2020.
Príloha č. 4: Hluková štúdia, Ing. Adrián Lakoštík, roading s.r.o. Stupava, január 2020.
Príloha č. 5: Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre „Rekonštrukcia farmy ošípaných
v k.ú. Kolárovo“, RNDr. Iveta Drastichová, Bratislava, 21. 2. 2020.
Príloha č. 6: Mapa širších vzťahov
Príloha č. 7: Katastrálna mapa
Príloha č. 8: Vyhodnotenie súladu navrhovanej činnosti s najlepšie dostupnými technikami
podľa aktuálneho referenčného dokumentu o BAT (v zmysle bodu 2.2.14.
Rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť).
Príloha č. 9: Vyjadrenie k pripomienkam, požiadavkám a odporúčaniam doručeným
k zámeru „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“ a k určenému
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti (v zmysle bodu 2.2.17. Rozsahu
hodnotenia pre navrhovanú činnosť).
Príloha č. 10: Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú.
Kolárovo“, Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie č. 8038/2019.1.7/zg, 52212/2019, zo dňa 30. septembra 2019.
Príloha č. 11: Koordinačná situácia – Architektúra, Ing. Kurucz Csaba, 10/2018.
Príloha č. 12: Odborné posúdenie výdatnosti vodného zdroja: Štagnovica – vodárenský zdroj
HgB-2, RNDr. Varjú Zoltán, 15. 05. 2020 (v zmysle bodu 2.2.6. Rozsahu
hodnotenia pre navrhovanú činnosť).
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X. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
Navrhovateľ:

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

Navrhovaná činnosť: REKONŠTRUKCIA FARMY OŠÍPANÝCH V K.Ú. KOLÁROVO
Základné údaje o navrhovanej činnosti:
Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia, rozvoj a modernizácia živočíšnej výroby
v existujúcom hospodárskom dvore Štagnovica v k.ú. Kolárovo. Navrhovaná činnosť spočíva
vo vybudovaní 14 nových objektov – maštalí na chov ošípaných s maximálnou kapacitou
16 128 ošípaných. Pôjde o uzatvorený chov v kotercoch, na celoroštovej podlahe, bez
podstielky. V rámci navrhovanej činnosti budú vybudované aj technologicky súvisiace stavby,
napr. trafostanica, nádrže na hnojovicu, inžinierske siete a pod.. Farma bude úzko
špecializovaná za účelom produkcie kvalitného bravčového mäsa, tvorená najmodernejšou
technológiou, plne mechanizovaná a automatizovaná.
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť zaradená
v prílohe č. 8 do kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 1. b) Zariadenia na
intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou ošípaných, časť
A – od 2 000 ks (nad 30 kg) alebo od 750 ks prasníc, tzv. podlieha povinnému hodnoteniu.
Navrhovaná činnosť bola do procesu posudzovania predložená 25. 07. 2019. Rozsah
hodnotenia pre navrhovanú činnosť bol vydaný dňa 20. septembra 2019 pod č. 8038/20191.7/zg, 52212/2019. Okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak
by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) sa určilo zhodnotenie variantu 1 uvedeného v zámere.
Súčasťou Rozsahu hodnotenia je aj povinnosť vyjadriť sa ku všetkým pripomienkam doručeným
k zámeru, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti (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 navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť ich nesplnenie (bod 2.2.17. Rozsahu
hodnotenia). Táto povinnosť bola akceptovaná a vzhľadom na rozsiahlosť stanovísk, materiál
s požadovaným vyjadrením tvorí samostatnú prílohu k predkladanej správe o hodnotení – viď.
Príloha č. 9.
Varianty navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť je okrem nulového variantu predkladaná v jednom variantnom riešení.
Nulový variant
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. V
prípade nerealizovania navrhovanej činnosti bude existujúci areál hospodárskeho dvora
Štagnovica aj naďalej využívaný na poľnohospodársko-výrobnú činnosť. V súčasnosti je
v areáli prevádzkovaná spoločnosťou Balseed, spol. s r.o., Kameničná farma s chovom
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ošípaných na podstielke. V areáli sú vybudované inžinierske siete a areál je napojený na
verejné komunikácie. Farma je dopravne prístupná priamo z cesty II/573 (Komárno–Kolárovo–
Šaľa). Zásobovanie vodou je zabezpečené z vŕtanej studne (parcela KN-C č. 268605/2). Na
chov ošípaných sa v súčasnosti využívajú objekty: matečník, výkrmňa, predvýkrm a hnojisko.
Celková výmera areálu predstavuje 53 239 m2.
Variant 1
Navrhovaná činnosť vo variante 1 spočíva vo vybudovaní 14 chovných maštalí, s max.
kapacitou 16 128 ošípaných. Prevádzka bude riešená dispozične odlišne preto existujúce
objekty v rámci areálu hospodárskeho dvora budú odstránené. Farma bude organizovaná na
pôde, t.j. krmivo bude zabezpečené z vlastnej pôdnej základne navrhovateľa. Prevádzka bude
napojená na existujúce špecializované farmy patriace do portfólia navrhovateľa, odkiaľ bude
zabezpečený prísun zvierat pre chov.
Areál hospodárskeho dvora Štagnovica nebude priestorovo rozšírený a súčasná výmera, t.j.
53 239 m2, ostane zachovaná. Z hľadiska priestorového riešenia bude zastavaná plocha farmy
predstavovať 24 156,66 m2, z čoho budú jednotlivé objekty zaberať 20 700 m2 a zastavaná
plocha spevnených plôch bude 3 456,35 m2.
Základné informácie o architektonicko-urbanistickom riešení navrhovanej činnosti
Pri chovných halách pôjde o atypické jednotraktové oblúkové halové objekty obdĺžnikového
pôdorysu. Objekty pre uskladňovanie tekutých produktov (hnojovica) a odpadových látok
(splaškové odpadové vody) sú navrhované ako monolitické a montované železobetónové,
opatrené izolačným systémom proti priesakom, resp. únikom nebezpečných látok do podložia.
Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty je nasledovné:
SO – 01 Objekty chovu ošípaných 14 x
SO – 02 Spojovacia chodba
SO – 03 Miestne zhromaždište kadáverov + Žumpa (11 m3)
SO – 04 Hygienický filter + Sklad a distribúcia krmív
SO – 05 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných
SO – 06 Trafostanica
SO – 07 Odstavná plocha pre dieselagregát
SO – 08 Asanačný brod
SO – 09 Žumpa 50 m3 pre splašky
SO – 10 Centrálne zhromaždište kadáverov + Žumpa (11,5 m3)
SO – 11 Strážnica
SO – 12 Malá technická budova
SO – 13 Nádrže na hnojovicu 3 x 6 624 m3 a havarijná nádrž
SO – 14 Prečerpávacia izolovaná plocha
SO – 15 Vŕtaný vodný zdroj
SO – 16 Prístupová komunikácia
SO – 17 Spevnená plocha – Parkovisko
SO – 18 Vnútrozávodná obslužná komunikácia
SO – 19 Sklad komunálneho odpadu
SO – 20 Ochranná zeleň
SO – 21 Oplotenie
SO – 22 Veľkoobjemová prečerpávacia nádrž
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Areálový vodovod
Areálový rozvod NN
Elektrická prípojka – VN
Kanalizácia splašková
Kanalizácia hnojovicová

SO – 01 OBJEKTY CHOVU OŠÍPANÝCH
Objekty maštalí v počte 14 budú realizované ako novostavby opakovaného objemu, rozmeru
13,87 x 76,945 m, výška v hrebeni 5,117 m, s plánovanou kapacitou jednej maštale 1 152 ks
chovných ošípaných vo výkrme. Celková kapacita maštalí je 16 128 kusov ošípaných (14 x 1
152 ks). V maštaliach bude po 64 boxov (2,4 x 6 m). Plocha koterca vrátane kŕmneho žľabu
bude 14,4 m2. Pôjde o uzatvorený chov v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky.
Celková podlahová plocha ustajňovacieho priestoru v chovnom objekte bude 1 004,16 m2.
Vykurovanie objektov sa neuvažuje. Objekt bude napojený na centrálny vodovod farmy. V
každom koterci budú umiestnené kolíkové napájačky.
Podtlakové vetranie bude zabezpečené zvislými odsávacími ventilačnými jednotkami
umiestnenými v hrebeni strechy v počte 7 ks na jeden objekt maštale, s kapacitou max. 22 000
m3/hod./ks. Prívod vzduchu do objektu zabezpečia štrbinové klapky rozmiestnené na
pozdĺžnych stenách objektu v počte 108 ks/objekt.
Presvetlenie interiéru bude kombinované, t.j. prirodzené osvetlenie prostredníctvom
presvetlovacích pásov v oblúkovej streche a umelé s úspornými LED žiarovkovými resp.
žiarivkovými svietidlami.
SO – 02 Spojovacia chodba
Svetlá šírka chodby bude 2 500 mm a priemerná výška 3,2 m.
SO – 03 Miestne zhromaždište kadáverov + Žumpa 11 m3
Stavba s hydroizoláciou bude slúžiť na zabezpečenie dočasného denného zhromaždenia
uhynutých zvierat, so situovaním na konci spojovacej chodby.
SO – 04 Hygienický filter + Sklad a distribúcia krmív
Hygienický filter pre obslužný personál bude spolu so skladom a distribúciou krmív tvoriť
samostatný prevádzkový celok a spojovacou chodbou bude prepojený s ostatnými chovnými
objektmi a technickým zázemím.
SO – 05 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných
Expedičný objekt bude realizovaný ako samonosná oceľová oblúková konštrukcia s výškou
hrebeňa +5,117 m a vonkajším rozmerom 13,87 m x 19,325 m. Spojovacou chodbou bude
prepojený s ostatnými objektmi slúžiacimi pre chov a jeho technické zázemie. Súčasťou bude
prijímacia rampa a hygienický kontajner.
SO – 06 Trafostanica
Objekt trafostanice bude riešiť zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre objekty farmy.
SO – 07 Odstavná plocha pre dieselagregát
Plocha bude predstavovať miesto napojenia pre mobilný dieselagregát, ktorý bude pristavený v
prípade výpadku elektrickej energie.
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SO – 08 Asanačný brod
Čiastková dezinfekcia motorových vozidiel prichádzajúcich do areálu farmy bude vykonávaná
prejazdom cez objekt asanačného brodu (4,5 x 7,0 m, hĺbkou 0,15 m), s vlastnou žumpou.
SO – 09 Žumpa 50 m3 pre splaškové odpadové vody
Pre zachytenie splaškových odpadových vôd bude slúžiť prefabrikovaná železobetónová
žumpa objemu 50 m3.
SO – 10 Centrálne zhromaždište kadáverov + Žumpa
Pre 24 hodinové uskladnenie uhynutých zvierat bude slúžiť kadáverné zhromaždište, v
juhozápadnej časti areálu, so zastavanou plochou 3,6x4,6 m a hydroizoláciou. Vedľa bude
umiestnená železobetónová žumpa objemu 11,5 m3 a prefabrikovaný sklad náradia rozmeru
3x3 m.
SO – 11 Strážnica
Ako sociálne zariadenie strážnikov bude slúžiť typizovaná sociálna bunka, osadená na
betónové pätky, situovaná pri hlavnom vstupe (zastavaná plocha: 3x3 m). Vykurovanie bude
elektrické priamotopné, vetranie prirodzené oknami a dverami.
SO – 12 Malá technická budova
Objekt umiestnený pri hlavnom vstupe bude realizovaný ako prefabrikát osadený na
betónových základových pätkách (zastavaná plocha: 7,0x3,0 m). Vykurovanie objektu bude
elektrické priamotopné.
SO – 13 Nádrž na hnojovicu 3 x 6 624 m3 a havarijná nádrž
Na uskladnenie hnojovice budú vybudované 3 nádrže, objemu 6 624 m3, s celkovou kapacitou
19 872 m3. Nádrž bude typizovaná, montovaná zo oceľovo-plechových dielcov. Pôjde o
nadzemnú, otvorenú kruhovú stavanú nádrž priemeru 27,85 m, s výškou 10,87 m, vybavenú
signalizačným zariadením proti preplneniu, s blokovaním dodávky elektrickej energie do
kalových čerpadiel a vybavenú krytmi zo slamy (biofiltre) na obmedzenie úniku emisií NH3 do
ovzdušia. Okolo nádrže bude vybudovaná záchytná havarijná nádrž s výškou obvodovej
železobetónovej steny 1 m, s celkovým objemom 6 700 m3. Dno havarijnej nádrže bude
izolované fóliou z mäkčeného PVC proti úniku hnojovice. Základová doska každej nádrže
bude opatrené monitorovacím a signalizačným systémom v prípade prasknutia alebo
prepúšťania plochy.
SO – 14 Prečerpávacia izolovaná plocha
V prístupovej komunikácii v kontaktnej zóne s nádržami na hnojovicu bude realizovaná
prečerpávacia izolovaná plocha pre dočasné odstavenie mobilnej techniky používanej pre
naskladňovanie a vyprázdňovanie hnojovicových nádrží, s veľkosťou 16x5 m.
SO – 15 Vŕtaný vodný zdroj
Zásobovanie areálu farmy vodou na pitné a technologické účely je navrhované napojením na
existujúci vŕtaný zdroj vody situovaný v juhovýchodnej časti areálu. Povolenie, zvýšený odber
vody a technické vybavenie zdroja bude riešené v nasledujúcich krokoch povoľovacieho
procesu. V prípade potreby sa zváži možnosť vybudovania novej studne.
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Výdatnosť vodného zdroja bola pre účely zásobovania zrekonštruovanej farmy vodou
posúdená odborne spôsobilou osobou ako vyhovujúca a dostatočná. Očakáva sa, že v
súčasnosti povolený odber 2,0 l/s bude pre navrhovanú činnosť kapacitne postačujúci.
SO – 16 Prístupová komunikácia
Prístupová komunikácia bude slúžiť pre obsluhu a zásobovanie objektov chovu ošípaných a
obslužných objektov. Hlavná prístupová komunikácia sa napája na miestnu komunikáciu.
SO – 17 Spevnená plocha – Parkovisko
Súčasťou prístupovej komunikácie bude spevnená odstavná betónová plocha situovaná pri
hlavnom vstupe do areálu farmy, s pôdorysnou veľkosťou stojiska: 2,8x6 m.
SO – 18 Vnútrozávodná obslužná komunikácia
Vnútrozávodná obslužná komunikácia sa bude napájať na prístupovú komunikáciu na
juhozápadnej strane areálu. Detaily pre uvedenú stavbu budú upresnené v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie.
SO – 19 Sklad komunálneho odpadu
Sklad bude riešený ako samostatne stojaci objekt vedľa vnútrozávodnej obslužnej
komunikácie, pôdorysnej plochy 2,4 x 4,22 m, pre kovové kontajnery objemu 7 m3, ktoré budú
slúžiť na zhromažďovanie komunálneho odpadu. Pôjde o prízemný objekt s ľahkou
montovanou oceľovou nosnou konštrukciou s opláštením z drôteného pletiva a prekrytým
stojiskom.
SO – 20 Ochranná zeleň
Ochranná zeleň bude situovaná do severovýchodnej a juhovýchodnej časti areálu, s cieľom
prispieť k ozdraveniu ovzdušia a celkovej estetizácii farmy.
SO – 21 Oplotenie
Oplotenie bude realizované po hraniciach obvodu farmy a pozdĺž prístupovej komunikácie.
SO – 22 Veľkoobjemová prečerpávacia nádrž
Prečerpávacia šachta bude zabezpečovať prečerpávanie hnojovice odtekajúcich z objektov
maštalí do nádrží skladovania hnojovice. Realizovaná bude betónová vodotesná prečerpávacia
šachta s osadeným kalovým čerpadlom.
SO – 23 Areálový vodovod
Navrhovaný rozvod pitnej a technologickej vody bude napojený na jestvujúci vŕtaný zdroj
vody. Na areálový vodovod budú osadené nadzemné požiarne hydranty podľa projektu
požiarnej ochrany.
SO – 24 Areálový rozvod NN
Zdrojom elektrickej energie NN bude transformátorová stanica umiestnená v areáli. Z NN
rozvádzača trafostanice bude napájaný podzemnými káblami hlavný rozvádzač, kde bude
realizvoaný ručný prepínač sieť-motorgenerátor. Z hlavného rozvádzača sa zabezpečí napájanie
jednotlivých objektov v areáli.
SO – 25 Elektrická prípojka – VN
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Elektrickú prípojku VN rieši samostatný projekt.
SO – 26 Kanalizácia splašková
Splaškové odpadové vody z objektov budú odvádzané vetvami splaškovej kanalizácie, ktorá
bude napojená na nepriepustnú žumpu s objemom 50 m3. Predpokladaná ročná produkcia
splaškových vôd je 438 m3.
SO – 27 Kanalizácia hnojovicová
Hnojovicová kanalizácia bude odvádzať hnojovicu z objektov maštalí. Vyprodukovaná
hnojovica bude pomocou dvojvetvového vákuového systému odvádzaná kanalizačným
potrubím z PVC rúr do prečerpávacej šachty, odkiaľ bude následne kalovým čerpadlom
prečerpávaná do troch nadzemných veľkokapacitných nádrží na dočasné skladovanie.
Produkcia hnojovice za obdobie 6 mesiacov sa očakáva v objeme 14 970 m3. Nádrže s
kapacitou 3 x 6 624 m3 zabezpečia dostatočnú kapacitu pre skladovanie vyprodukovanej
hnojovice v zmysle platnej legislatívy.
Popis technológie chovu ošípaných
Farma bude pozostávať iba z výkrmovej časti. Ošípané sa budú privážať na farmu vo veku 12
týždňov z farmy odstavčiat Vrbina. Na farme budú ošípané chované priemerne 13 týždňov a to
kým dosiahnu hmotnosť potrebnú na expedíciu, v priemere 105 kg. Ošípané budú celú dobu
kŕmenia ustajnené v rovnakom koterci.
Ošípané budú z farmy expedované prednostne na bitúnky na Slovensku. Všetku dopravu
ošípaných bude zabezpečovať navrhovateľ dopravnými prostriedkami a zamestnancami
spoločnosti. Ošípané budú z farmy expedované v intervaloch, tzn. presun zvierat sa
predpokladá každých 7-9 týždňov a bude trvať 4 až 7 týždňov.
Maštale budú čistené vždy po vystajnení ošípaných postupne po jednotlivých sekciách.
Vyčistenie jednej maštale bude trvať 1-5 dní, pričom v rámci tohto procesu čistenia bude
maštaľ prázdna 2-4 dni. Expedícia ošípaných sa bude realizovať každý týždeň a celková
kapacita farmy bude využitá na 90%. Maštale sa budú čistiť vodou pod vysokým tlakom a po
čistení sa použije dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu maštalí.
Na navrhovanej farme chovných ošípaných bude použité tzv. „mokré“ kŕmenie. Suché zložky
krmiva sa budú miešať s vodou a likvidnými zložkami krmiva priamo v kŕmnom systéme
navrhovanej farmy.
Ustajnenie ošípaných
Objekty na ustajnenie ošípaných budú realizované ako samonosná oceľová oblúková
konštrukcia. Obostavaný interiérový priestor chovného objektu bude 3 592 m3, čo predstavuje
3,12 m3/ks, pričom normatív je 1,8 – 2,8 m3/ks. Podlaha bude celoroštová, realizovaná zo
železobetónových ekoroštov. V podroštovej časti bude podlaha ukončená priečnymi
betónovými zbernými kanálmi a uzatvoreným (vákuovým) kanalizačným systémom. Podlahy
ustajňovacích objektov a manipulačné plochy budú zabezpečené proti priesaku hnojovice do
podložia. Hnojovica z podroštových priestorov maštalí bude vedený cez hnojovicovú
kanalizáciu do skladovacích nádrží na hnojovicu.
Objekty maštalí budú chránené proti vode z povrchového odtoku a ich stavebná úprava bude
vhodná z hľadiska ochranných hydroizolačných vlastností. Stavby budú technicky riešené tak,
aby umožňovali zachytenie nebezpečných látok pri technickej poruche alebo pri deštrukcii. Na
podkladovom zhutnenom štrkopieskovom lôžku bude realizovaná vodotesná izolácia chovného
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objektu v celej podlahovej ploche pomocou PVC Fatrafol fóliou č. 803 hr. 1,5 mm odolnou
proti hnojovici vrátane jej dvojstrannej ochrany vložkou z geotextílie TATRATEX. Na
uvedenú hydroizolačnú vrstvu nadväzuje železobetónová vaňa – doska spodnej stavby s
hrúbkou steny 150 mm – na zachytávanie hnojovice.
Napájanie zvierat bude riešené kolíkovými napájačkami, v každom koterci 1 ks. Zásobovanie
vodou bude z vlastného zdroja vody (existujúca vŕtaná studňa). Podlahy maštalí budú
celoroštové, pričom moč a výkaly ošípaných budú prepadávať do podroštového priestoru,
zvedeného do hnojovicovej kanalizácie. Dno podroštového priestoru bude betónové
(vodostavebný betón + ochranná rohož z geotextílie + PVC 803 fólia hr. 1,5 mm, ochranná
rohož z geotextílie, betón).
Podroštová časť bude ukončená priečnymi betónovými zbernými kanálmi a uzatvoreným
(vákuovým) kanalizačným systémom (vnútorná hnojovicová kanalizácia). Vyprodukovaná
hnojovica bude odvádzaná kanalizačným potrubím do prečerpávacej šachty, odkiaľ bude
následne kalovým čerpadlom prečerpávaná do troch nadzemných veľkokapacitných nádrží na
dočasné skladovanie. Uskladnenie hnojovice bude realizované v 3 ks nádrží s objemom 3 x 6
624 m3, tzn. celkovo 19 872 m3, čo je postačujúca kapacita pre plánovaný chov (potrebný
objem skladovacích nádrží pre 16 128 ks ošípaných vo výkrme je 14 515 m3/6 mesiacov).
Nádrže na hnojovicu budú nadzemné, otvorené kruhové z oceľových plechov, vybavené
miešadlami a signalizačným zariadením proti preplneniu. Hladina hnojovice bude prekrytá
vrstvou slamy v hrúbke min. 30 cm.
Technika výživy bude nasmerovaná na redukciu potreby živín počas produkčného cyklu so
zameraním na používanie nižších dávok aminokyselín v dodatkovej výžive a na nižšie dávky
zložiek obsahujúcich fosfor s cieľom minimalizovať množstvo týchto živín v odpadoch z
chovu.
Navrhovateľ má vydané osvedčenie č. KVZ/425/2014 na výrobu kŕmnej zmesi. Krmivo je
obohatené o lyzín, metionín, cystín, treonín a ľahko dostupný fosfor, t.j. o látky ktoré zlepšujú
využiteľnosť krmiva ošípanými, čím sa znižuje množstvo nestrávených živín v exkrementoch,
čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu vylúčených pachových látok. Preventívne opatrenia
v rámci výživy budú zamerané na redukciu živín (N, P) v exkrementoch zvierat. Využívané
budú aj biotechnologické prípravky, ktoré budú pozitívne pôsobiť na využitie živín ošípanými,
na ich trávenie a znižovanie emisií z chovu.
Deratizáciu na farme bude vykonávať zmluvný partner s oprávnením na manipuláciu
s deratizačnými prípravkami. Termíny a rozsah prác sa určí na základe konkrétnej situácie na
farme (výskyt hlodavcov).
Dobré životné podmienky zvierat
Navrhovaná farma ošípaných bude spĺňať právne predpisy SR aj EÚ v oblasti zabezpečenia
dobrých životných podmienok zvierat. Navrhované koterce budú mať väčšiu plochu pre jedno
zviera než predpisuje normatív. Zamestnanci budú vyškolení v oblasti zabezpečovania potrieb
a znalosti správania zvierat. Veterinárny dozor budú zabezpečovať dvaja veterinárni lekári.
Zvieratá sa budú prepravovať v moderných dopravných prostriedkoch, vybavených
klimatizáciou a napájacím systémom a budú poskytovať zvieratám maximálny komfort počas
prepravy s cieľom eliminovať stres zvierat.
Plán hnojenia
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Navrhovaná farma má naplánovaný chov ošípaných s max. kapacitou 16 128 ks,
s nepodstielaným ustajnením na roštoch. Ročná produkcia hnojovice sa očakáva v objeme
29 940 m3. Podrobné informácie ohľadom aplikácie hospodárskych hnojív, t.j. hnojovice, je
uvedený v materiály „Predbežný plán hnojenia na rok 2020/2021“ (viď. Príloha č.1). Vo
vypracovanom Pláne hnojenia sú určené zásady aplikácie hnojív s obsahom dusíka v súlade s
ustanoveniami zákona č. 394/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o
hnojivách v znení neskorších predpisov.
Za účelom neprekročenia prípustnej hranice obohatenia pôdy o celkový dusík ročne, t.j.
maximálne 170 kg N.ha–1, sa určí veľkosť územia potrebnej na aplikáciu hnojív do pôdy.
Veľkosť územia potrebného pre aplikáciu produkovaných hnojív na farme Štagnovica (29 940
m3/rok) je vypočítaná na minimálne 881 ha pôdy. Navrhovateľ má v hospodárskom roku
2020/2021 k dispozícií 910,02 ha, z čoho vyplýva, že navrhovateľ disponuje dostatočnou
výmerou pôdy na aplikáciu vyprodukovanej hnojovice pri dodržaní platnej legislatívy.
Hnojovica produkovaná na predmetnej farme sa bude z nádrží vyvážať uzatvorenými
cisternami a bude aplikovaná do pôdy ako organické hnojivo s okamžitým zaoraním. Pri
vývoze hnojovice a aplikácií do pôdy bude použitá vhodná technológia s aplikátorom na
aplikáciu hnojovice priamo do pôdy, t.j. hĺbková injektáž do pôdy, čo sa považuje v zmysle
Prílohy č. 7 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší – kapitola II.F položka 9.2.4.1 za najúčinnejší spôsob znižovania emisií
amoniaku z tekutých organických hnojív. Vývoz hnojovice bude zabezpečený podľa hnojného
plánu v predpísaných agrotechnických termínoch. V prípade dobrého počasia je možné všetku
vyprodukovanú hnojovicu vyviesť za týždeň.

Zhrnutie hodnotenia posudzovanej činnosti na životné prostredie
Identifikácia vplyvu

Popis vplyvu a jeho hodnotenie
Vody

Variant 0: Areál hospodárskeho dvora Štagnovica je napojený na existujúci
vŕtaný zdroj vody (v tesnej blízkosti areálu). Pre existujúcu farmu je povolený
odber vody zo studne 2 l/sek. a 3 000 m3/mesiac. Spotreba vody v existujúcom
areáli farmy je 36 000 m3.
Variant 1:
V rámci prevádzky sa voda bude využívať pre chov, na technologické
Spotreba vody / vznik
účely, ako požiarna, resp. úžitková voda a pitná voda. Aktuálne platné
odpadových vôd
povolenie na odber vôd je v množstve 36 000 m3/rok. Pre prevádzku je
potrebný odber podzemných vôd 53 243 m3/rok. Odborné posúdenie
potvrdilo, že v súčasnosti povolený odber 2,0 l/s bude kapacitne postačujúci a
výdatnosť vodného zdroja je vyhovujúca a dostatočná pre účely zásobovania
vodou v požadovanom množstve. Zamestnancom bude v rámci pitného režimu
poskytovaná aj balená pitná voda.
Variant 0: Splaškové odpadové vody sa zachytávajú v betónovej žumpe a sú
vyvážané oprávnenou organizáciou na ČOV. Odpadová voda z hnojiska je
použitá pri zrení podstielky, ktorá je aplikovaná na polia ako hnojivo.
Kontaminácia podzemných
Variant 1:
vôd
Navrhovaná prevádzka je bez zaústenia odpadových vôd do verejnej
kanalizácie, t.j. odpadové vody budú zachytávané v nepriepustných žumpách
a odvážané na ČOV.
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Pre podzemné vody môže byť potenciálnym rizikom len neštandardná
prevádzková situácia, najmä havarijné úniky odpadových vôd a hnojovice,
resp. nevhodná aplikácia hnojovice. Objekty maštalí budú technicky riešené
tak, aby umožňovali zachytenie nebezpečných látok pri technickej poruche
alebo pri deštrukcií. Okolo nádrží na hnojovicu bude vybudovaná záchytná
havarijná nádrž a základová doska bude opatrené monitorovacím a
signalizačným systémom v prípade prasknutia alebo prepúšťania plochy.
Zhromaždište kadáverov, žumpy ako aj hnojovicová kanalizácia budú
realizované ako stavby nepriepustné, zabezpečené hydroizoláciou
a preverované skúškami tesnosti s certifikátom.
Navrhované hnojovicové hospodárstvo je zaužívaný spôsob ekologického
hnojenia pôdy a riadi sa podľa Plánu hnojenia, ktorý zohľadňuje platnú
legislatívu, dobrú prax aj najlepšie dostupné techniky v danej oblasti. Plán
hnojenia je plne v súlade s § 11 zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách. Pri
skladovaní hnojovice budú dodržaný § 10b a pri aplikácii hnojovice § 10c a §
11 o používaní dusíkatých hnojivých látkach na pôde susediacej s vodnými
zdrojmi.
Voda zo studne, ktorá sa nachádza priamo v areáli farmy a používa sa na pitné
účely, vyhovuje požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.. Rovnako aj
pitná voda z verejného vodovodu je pravidelne monitorovaná vodárenskou
spoločnosťou a aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Hodnotenie vplyvu
Pri hodnotení vplyvu bolo brané do úvahy, že ide o zraniteľnú oblasť a vodné útvary povrchových
vôd, ktoré sa v území nachádzajú alebo územím pretekajú, sú zaradené do citlivých oblastí SR podľa
nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.
Pri bežnom režime prevádzky a vzhľadom na prijaté, resp. navrhované opatrenia sa predpokladá, že
kvalita povrchových a podzemných vôd nebude navrhovanou činnosťou negatívne ovplyvnená.
Vplyv variantu 1 navrhovanej činnosti na kvalitu povrchovej a podzemnej vody hodnotíme ako
významný, avšak eliminovateľný prijatými, resp. navrhovanými opatreniami.
Ovzdušie

Emisie v čase prevádzky

Variant 0: Informácie o výstupoch do ovzdušia nie sú k dispozícií.
Variant 1:
Maximálne krátkodobé koncentrácie amoniaku (NH3), za nepriaznivých
rozptylových podmienok, prekračujúce limitnú hodnotu (200 μg/m3) sa pri
uplatňovaní techník na znižovanie emisií amoniaku v okolí areálu farmy
vyskytovať nebudú.
Z hľadiska obťažovania zápachom z navrhovanej činnosti v prípade
nepriaznivých rozptylových podmienok môže nastať krátkodobé
obťažovanie zápachom u citlivejších jedincov. Predpokladá sa, že
maximálne krátkodobé koncentrácie NH3, za nepriaznivých rozptylových
podmienok, nad úrovňou detekčného prahu zápachu NH3 (30 μg/m3) budú
prekračovať hranicu areálu farmy do vzdialenosti cca 2,2 km. Väčšina
populácie amoniak nebude vôbec cítiť, pretože priemerný prah detekcie
zápachu amoniaku je niekoľko násobne vyšší ako vypočítané maximálne
krátkodobé koncentrácie pre obytné domy v blízkosti farmy.

Hodnotenie vplyvu
Výsledky imisno-prenosového posúdenia ukázali, že príspevky amoniaku k znečisteniu ovzdušia
navrhovanej farmy budú mať v prípade použitia technológií na zníženie emisií amoniaku
a tiež vzhľadom na dostatočnú odstupovú vzdialenosť
nevýrazný vplyv na kvalitu ovzdušia v okolitých obývaných lokalitách.
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Navrhovaná činnosť, pri dodržaní všeobecných požiadaviek a podmienok prevádzkovania a
deklarovaných opatreniach na zníženie emisií amoniaku, spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú
ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre zdroje znečisťovania ovzdušia.
Pôdy

Záber pôdy

Kontaminácia pôdy

Variant 0: Nulový variant predstavuje prevádzka existujúcej farmy na chov
ošípaných so súčasným chovom 1 560 ks. Areál s výmerou 53 239 m2 je
súčasťou hospodárskeho dvora Štagnovica, kde sa nachádzajú existujúce
objekty poľnohospodárskeho charakteru.
Variant 1:
Posudzovaná lokalite predstavuje existujúci areál hospodárskeho dvora
Štagnovica (zastavaná plocha a nádvorie). V záujme funkčnosti, princípu
chovu a s prihliadnutím na biologickú bezpečnosť bude plánovaná
prevádzka riešená s inou dispozíciou ako súčasná farma a existujúce objekty
budú odstránené. Navrhovaná činnosť nemá nároky na rozšírenie
existujúceho areálu. Zastavaná plocha farmy po realizácií zámeru bude
24 156,66 m2, z čoho zastavaná plocha objektov predstavuje 20 700,32 m2
a zastavaná plocha spevnených plôch 3 456,35 m2.
Variant 0: Potenciálna kontaminácia v rámci neštandardných stavov a pri
nevhodnej aplikácií podstielky na polia. Bližšie informácie nie sú
k dispozícií.
Variant 1:
Počas prevádzky je potenciálne riziko kontaminácie pôdy spojené len s
havarijnými stavmi, kedy sa bude postupovať v súlade s prevádzkovým
poriadkom a kontaminovaná zemina bude zneškodnená v súlade s platnou
legislatívou.
Kontaminácia pôdy v súvislosti s aplikáciou hnojovice sa nepredpokladá.
Vypracovaný Plán hnojenia určuje zásady aplikácie hnojív s obsahom dusíka
v súlade s platnou legislatívou. Pravidelným agrochemickým skúšaním pôdy
navrhovateľ zisťuje vybrané parametre a chemické vlastnosti súvisiace
s pôdnou úrodnosťou a s jej znečistením rizikovými prvkami a rizikovými
látkami.

Hodnotenie vplyvu
Navrhovaná činnosť nemá požiadavky na nový záber pôdy mimo hraníc areálu hospodárskeho dvora
Štagnovica, tzv. k novému záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy nedôjde.
Negatívne vplyvy na pôdu sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, jej umiestnenie a
uplatňovanie technicko-organizačných opatrení neočakávajú. Pri dodržaní všetkých plánovaných
i navrhovaných technických postupov prevádzky je možné predpokladať málo významný vplyv na
pôdu. Očakávaný pozitívny vplyv súvisí so zvyšovaním resp. udržiavaním produkčnej schopnosti
pôd vhodnou aplikáciou vyprodukovanej hnojovice.
Geologické prostredie a reliéf
Variant 0: bez vplyvu.
Variant 1:
Zakladanie stavieb
Horninové prostredie bude počas výstavby nových stavebných objektov
v mieste ich založenie zasiahnuté do projektovanej hĺbky základov, plocha
a výkopové práce
základov bude následne zaťažená primerane vysokou hmotnosťou
stavebných objektov.
Variant 0: bez vplyvu.
Kontaminácia geologického
Variant 1:
prostredia
Kontaminácia bude možná len v prípade neštandardných, resp. havarijných
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situácií. Na predchádzanie takýmto situáciám, resp. elimináciu ich
následkov, bude prevádzka v identifikovaných priestoroch príslušne
havarijne zabezpečená a technologické vybavenie bude podliehať
pravidelnej údržbe a kontrole.

Hodnotenie vplyvu
Na základe uvedeného možno vplyv navrhovanej činnosti na geologické prostredie a reliéf celkovo
hodnotiť ako málo významný.
Biota

Flóra a fauna

Biodiverzita

Variant 0: Zastúpenie fauny a flóry na dotknutej lokalite zodpovedá
dlhoročnému využitiu ako areál poľnohospodársko-výrobného charakteru.
Vegetačný kryt je silne antropicky pozmenený a degradovaný. Lokalita ako
aj jej okolie je diverzitne chudobné s výskytom prevažne synantrópnych
druhov.
Variant 1:
Dispozične odlišné riešenie navrhovanej prevádzky si vyžaduje zásah do
vegetačného krytu a jeho čiastočné odstránenie. K zásahu do cenných
biotopov nedôjde. Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje výrub drevín
či krovín. Súčasťou bude ochranná zeleň realizovaná po obvode areálu min.
zo SV a JV časti.
Variant 0: bez vplyvu
Variant 1:
Vplyv navrhovanej činnosti na biodiverzitu hodnoteného územia a jeho
okolia sa vzhľadom na umiestnenie prevádzky a jej charakter nepredpokladá.

Hodnotenie vplyvu
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom priameho vplyvu na faunu, flóru a jej biotopy a jej realizáciou
nedôjde k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo chránených zástupcov fauny a flóry, či záberu
ich biotopov a neočakáva sa ani ovplyvnenie súčasného zdravotného stavu fauny a flóry.
Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy vo variante 1 je hodnotený ako nevýznamný, resp. s ohľadom na
zásah do vegetačného krytu v rámci areálu hospodárskeho dvora, len s minimálnym významom.
Obyvateľstvo
Najbližšia zástavba 6 bytových domov sa nachádza vo vzdialenosti 35 m JV od hrany areálu.
Najbližšia súvislá obytná zástavba sa nachádza v časti Kameničná – Lohot vo vzdialenosti 650 m.
Pracovné miesta /
Socioekonomické faktory

Imisná situácia

Variant 0: pracovné miesta pre 3 zamestnancov.
Variant 1:
Vytvorenie šiestich nových pracovných miest s dlhodobou perspektívou.
Variant 0: informácie nie sú k dispozícií.
Variant 1:
Pre dospelú aj detskú populáciu nebolo preukázané riziko poškodenia
zdravia expozíciou amoniaku. Po realizácii navrhovanej činnosti nebude
imisná situácia v okolitých obývaných územiach zo zdravotného hľadiska
významná. Amoniak má výrazný zápach a keďže má veľmi široký rozsah
pre prah zápachu, je ho cítiť vo veľmi nízkych koncentráciách (0,027
mg/m3), pri ktorých sa ale neprejavuje jeho vplyv na zdravie. Zápach NH3
nebude počas výskytu priemerných ročných koncentrácii v ovzduší
obyvateľov vôbec obťažovať. Za nepriaznivých rozptylových podmienok sa
môžu v ovzduší vyskytnúť maximálne krátkodobé koncentrácie NH3 a vtedy
by mohli mierny zápach cítiť najcitlivejšie osoby v blízkosti farmy, v osade
Lohot a Čergov. Väčšina populácie amoniak nebude vôbec cítiť, pretože
priemerný prah detekcie zápachu amoniaku je niekoľko násobne vyšší ako
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vypočítané maximálne krátkodobé koncentrácie pre obytné domy v blízkosti
farmy.
Variant 0: informácie nie sú k dispozícií.
Variant 1:
Hladiny hluku z prevádzkových zdrojov farmy za bežných prevádzkových
podmienok vo vonkajšom prostredí posudzovaných obytných zón nebudú
presahovať prípustné hodnoty hluku v referenčných intervaloch deň, večer,
noc.
Variant 0: Súčasné dopravné zaťaženie produkované existujúcou farmou
ošípaných predstavuje 6 osobných vozidiel a 5 nákladných vozidiel/24
hod./profil.
Variant 1:
Navýšenie zaťaženia dopravou k existujúcej dopravnej záťaži bude len málo
významné a pri súčasnom stave dopravného zaťaženia minimálne.
Z dopravenej štúdie vyplynulo, že navrhovaná prevádzka je z hľadiska
prevádzkovej kapacity, lokality, dostupnosti vstupných surovín a
dopravných nárokov navrhnutá vhodne.
Variant 0: informácie nie sú k dispozícií.
Variant 1:
Štúdia HIA v závere hodnotenia zdravotného rizika z expozície amoniaku
uvádza, že navrhovaná činnosť nepredstavuje pre obyvateľov dotknutých
obcí zvýšené zdravotné riziko. Hladiny hluku pochádzajúce z
technologických zariadení farmy nebudú predstavovať pre dotknutých
obyvateľov zvýšené zdravotné riziko. U niektorých jedincov sa môže
vyskytnúť stav psychickej nepohody spôsobený zápachom, ktorý však
nebude mať vplyv na ich zdravie.
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a za
predpokladu dodržiavania schválených postupy chovu, ako aj postupov
zapracovania hnojovice do pôdy a všetkých odporúčaní a limitov daných
príslušnými legislatívnymi predpismi hodnotí HIA zámer bez významného
vplyvu na zdravie dotknutých obyvateľov a jeho realizáciu odporúča.

Hodnotenie vplyvu
Navrhovaná činnosť vo variante 1 nebude mať významné negatívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo
a jeho zdravotný stav. Prevádzka bude realizovaná tak, aby spĺňala hygienické limity v zmysle
platnej legislatívy. Z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo je navrhovaná prevádzka vo všeobecnosti
akceptovateľná.
Krajina

Štruktúra a využitie krajiny

Scenéria krajiny

Variant 0: Existujúci areál hospodárskeho dvora Štagnovica predstavuje
samostatnú územno-priestorovú časť sídelnej štruktúry katastrálneho územia
Kolárovo.
Variant 1:
Realizácia zámeru nepredstavuje zásah do štruktúry krajiny a nedôjde ani k
zmene vyžívania krajiny a ani k rozšíreniu existujúceho areálu
hospodárskeho dvora.
Variant 0: Scenéria je ovplyvnená existujúcimi stavebnými objektmi
v rámci areálu hospodárskeho dvora (matečník, výkrmňa, predvýkrm
a hnojisko). Areál je bez ochrannej zelene.
Variant 1:
Výstavbou nových objektov bude čiastočne dotknutá scenéria krajiny –
existujúce hospodárske budovy budú nahradené novými stavbami,
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začlenenými do areálu farmy a ochranná zeleň zabezpečí pozitívnu
estetizáciu areálu.
Variant 0: viď. Variant 1.
Variant 1:
Dotknuté územie je zaradené do 1. stupňa ochrany v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté žiadne chránené územia
ani územia patriace do sústavy NATURA 2000.
Variant 0: viď. Variant 1.
Variant 1:
Ekologická stabilita priamo dotknutého územia je nízku. Realizáciou
navrhovanej činnosti nebude priamo dotknutý žiaden prvok ÚSES.
Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od existujúcich prvkov ÚSES, ktoré
navrhovanou činnosťou nebudú nijako ovplyvnené ani ohrozené.

Hodnotenie vplyvu
Na základe vyššie uvedeného je vplyv na krajinu celkovo hodnotený ako prakticky nevýznamný.
Realizácia ochrannej zelene pozitívne ovplyvní scenériu krajiny a vnímanie existujúceho
hospodárskeho dvora. V zmysle využitia územia existujúceho hospodárskeho dvora, bez vzniku
nového stresového prvku v krajine, predpokladáme pozitívy vplyv na krajinu.
Na základe komplexného posúdenia a porovnania nulového variantu a variantu 1 možno
konštatovať, že realizácia navrhovanej činnosti vo variante 1 sa z pohľadu posudzovaných
aspektov, t.j. environmentálnych, technicko-technologických, ako aj socioekonomických, pri
rešpektovaní navrhnutých zmierňujúcich opatrení, všetkých legislatívnych požiadaviek na
ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva a požiadaviek vydaných rozhodnutí, javí
ako environmentálne akceptovateľný variant, t.j. bez významného nepriaznivého vplyvu na
životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva, z čoho vyplýva že nie je objektívny dôvod
navrhovanú činnosť vo variante 1 neodporúčať na realizáciu.
Navrhované opatrenia z procesu posudzovania sú nasledovné:
Územnoplánovacie opatrenia
Realizácia navrhovanej činnosti je podmienená súladom s územnoplánovacou dokumentáciou
mesta Kolárovo. V prípade nesúladu navrhovanej činnosti s ÚPD bude nevyhnutné vykonať
potrebné kroky na zosúladenie navrhovanej činnosti s územným plánom mesta Kolárovo.
Technické a technologické opatrenia
 na úseku ochrany prírody a krajiny
✓ Pri prevádzke navrhovanej činnosti dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
✓ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať a predložiť projekt sadových
úprav areálu farmy. V rámci projektu sadových úprav uprednostniť domáce druhy drevín,
stanovištne vhodné pre dané územie.
✓ Realizovať projekt sadových úprav areálu ku kolaudácii stavby.
✓ Pri realizácii projektu sadových úprav použiť predpestované stromy s priemerom kmeňa
20–25 cm a s výškou nasadenia korunky min. 2,5 m.
✓ Vysadiť pás ochrannej zelene po obvode farmy, ktorý bude tvorený súvislou stromovou
aj krovinnou etážou, so šírkou min. 10 m.
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✓ Pri aplikácii hnojovice na poľnohospodárskej pôde dodržať ochranné pásmo prírodných
rezervácií, t.j. 100 m von od jej hranice, kde platí tretí stupeň ochrany prírody. Podľa § 14
ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, na území na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov,
toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej,
lesohospodárskej a inej činnosti.
✓ Pri prevádzke navrhovanej činnosti rešpektovať prvky s ekostabilizačnou funkciou
a zabezpečiť aby nedošlo k žiadnemu priamemu zásahu do niektorého z prvkov kostry
ÚSES a tým k zníženiu ekologickej stability predmetného územia ani jeho širšieho
okolia.
 na úseku vody a pôdy
✓ V rámci prevádzky navrhovanej činnosti zabezpečiť rešpektovanie zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon).
✓ V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vypracovať plán preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
a na postup v prípade ich úniku.
✓ Vzhľadom na potenciálne nebezpečenstvo znečistenia podzemnej vody hnojovicou je
potrebné monitorovať kvalitu podzemnej vody. Vodu zo studne v areáli farmy, ktorá sa
používa na pitné účely je potrebné kontrolovať v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017
Z. z..
✓ Dusíkaté hnojivé látky sa nesmú aplikovať v zóne 10 m od hranice ochranného pásma
prvého stupňa vodného zdroja vo všetkých stupňoch obmedzenia.
✓ Dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších
predpisov.
✓ Realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku ropných látok z používaných
zariadení a mechanizmov počas prevádzky.
✓ Bežnú údržbu predstavujúcu najmä drobné opravy, doplňovanie pohonných hmôt alebo
výmenu oleja prevádzať len na plochách na to určených a odizolovaných.
✓ Zabezpečiť, aby skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory kde sa nakladá
s nebezpečnými látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových
a podzemných vôd a do pôdy.
✓ Jednotlivé pracovné miesta prevádzky zabezpečiť dostatočným množstvom absorbentov
nebezpečných látok.
✓ Zabezpečiť bezhavarijnú prevádzku mechanizmov ich dobrým technickým stavom.
✓ Zabezpečiť a pravidelne kontrolovať nepriepustnosť nádrží a kanalizačného vedenia.
✓ Zabezpečiť likvidáciu odpadových vôd na oprávnenej ČOV.
✓ Realizovať havarijné zabezpečenie prevádzky proti nekontrolovateľnému úniku
nebezpečných látok v súlade s popisom v tomto materiály a v zmysle požiadaviek platnej
legislatívy.
✓ V prípade kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami tú okamžite zneškodniť v súlade so
zásadami nakladania s nebezpečným odpadom.
✓ V prípade zistenia neevidovaného archeologického nálezu pri zemných prácach, každý
pamiatkový nález, v zmysle platnej legislatívy ohlásiť a stavebné práce do rozhodnutia
príslušného úradu pozastaviť a prizvať pracovníka Krajského pamiatkového úradu, ktorý
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rozhodne o ďalšom postupe prác v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu.
 na úseku ovzdušia
✓ Pri prevádzkovaní objektov sa musí prevádzkovateľ riadiť príslušnou legislatívou v
oblasti ochrany ovzdušia a to predovšetkým zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
✓ Navrhované technológie musia spĺňať všetky legislatívne predpisy a normy v oblasti
ochrany ovzdušia. Pri realizácii navrhovanej činnosti v plnom rozsahu rešpektovať
ustanovenia zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania
ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania
ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok a to tak aby
plánovaná činnosť vyhovovala všetkým požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala
emisno-imisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania
stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
✓ V maximálne možnej miere využívať technológie na zníženie emisií amoniaku.
✓ Nádrže na zhromažďovanie a skladovanie hnojovice musia byť vybavené biofiltrami.
✓ Zvážiť, resp. hľadať účinnejší spôsob zníženia emisií z nádrží na hnojovicu ako je
plánované prekrytie hladiny slamou s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich
obstaranie a prevádzku. Do úvahy prichádza napríklad prekrytie fóliou alebo vrstvou
repkového oleja, ktoré vytvoria nepriepustnú vrstvu alebo pevným poklopom. Pri
pevnom poklope je potrebné rešpektovať opatrenia na zabránenie zvýšených koncentrácií
metánu v uzavretom priestore.
✓ Za účelom zníženia uvoľňovaných pachových látok z ustajnenia zvážiť, resp. odskúšať
pridávanie kombinácie bakteriálnych druhov do hnojovice akumulovanej v podroštových
priestoroch chovných hál.
✓ Hnojovicu skladovať a manipulovať s ňou v súlade s platnou legislatívou.
✓ Núteným vetraním zabezpečiť zníženie zápachu v chovných objektoch.
✓ Plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním mechanizmov,
vozidiel a iných zariadení v dobrom technickom stave a dôkladnou organizáciou dopravy
za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov dopravných prostriedkov a chodu motorov na
prázdno.
✓ Emisie z dopravy minimalizovať optimálnym vyťažením dopravných kapacít nákladných
vozidiel.
 na úseku odpadového hospodárstva
✓ Počas celej doby prevádzky dodržiavať povinnosti držiteľov odpadu v zmysle platnej
legislatívy.
✓ S odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke navrhovanej činnosti ďalej nakladať v súlade so
zákonom o odpadoch a ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečiť cestou
oprávnených zmluvných partnerov.
✓ Počas prevádzky vznikajúci odpad v maximálnej možnej miere separovať a prednostne
zhodnocovať.
✓ Vznikajúce nebezpečné odpady v rámci navrhovanej činnosti uskladňovať v uzavretých a
označených priestoroch, oddelene od ostatných odpadov a nakladať s nimi v zmysle
platnej legislatívy.
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✓ Obmedzovať množstvo uhynutých zvierat.
 na úseku ochrany zdravia
✓ Všetky práce v rámci navrhovanej činnosti sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi
o bezpečnosti a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.
✓ Vykonávať pravidelný servis a údržbu inštalovaných zariadení, dodržiavať požadované
emisné a imisné limity a v prípade potreby ich monitorovať meraním.
✓ Dodržiavať platné technické, organizačné, bezpečnostné a hygienické predpisy súvisiace
s činnosťou prevádzky farmy ošípaných.
✓ Nájsť účinný spôsob informovania dotknutých obyvateľov o spôsoboch technického
zabezpečenia v prevádzke farmy, ktorými sa predchádza negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a následne i negatívnemu vplyvu na zdravie obyvateľov.
✓ Jednotlivé technologické zariadenia farmy môžu obsluhovať len ľudia s vyhovujúcou
odbornou prípravou.
✓ Prevádzku vybaviť potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci.
✓ V rámci navrhovanej činnosti nepripustiť prevádzku zariadení, ktoré nespĺňajú platné
limity v oblasti znečisťovania ovzdušia a hluku.
✓ Zabezpečiť používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok v rámci
navrhovanej činnosti.
✓ Zabezpečiť plnenie požiadaviek NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
✓ Na zmiernenie dopadu imisií na obyvateľstvo a okolité prostredie realizovať hustú
vegetačnú zeleň, minimálne do severovýchodnej a juhovýchodnej časti areálu farmy.
Okrem priaznivého vplyvu na ovzdušie a tlmenie hluku bude priaznivo vplývať aj na
estetický vnem územia z pohľadu obytných zón.
Organizačné a prevádzkové opatrenia
 počas výstavby:
✓ Zabezpečiť vypracovanie plánu organizácie výstavby.
✓ Výstavba bude realizovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 8:00
do 13:00 hod..
✓ Dodržiavať všetky predpisy a zákonné ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich
predpisov hlavne všeobecné technické požiadavky na vyhotovenie diela a vedenie stavby.
✓ V priebehu demolačných prác na stavenisku minimalizovať hluk, prašnosť a ďalšie
riziká.
✓ Prašnosť na stavenisku obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením príjazdových
komunikácií.
✓ Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska minimalizovať,
resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a silách.
✓ Vytvoriť podmienky na minimalizáciu doby rekonštrukcie a tým na zníženie doby
pôsobenia negatívnych vplyvov súvisiacich so stavebnými prácami.
✓ Materiál z demolovaných častí objektov separovať, ďalej využiteľné komponenty znovu
použiť pri novej výstavbe, prípadne sprostredkovať ich využitie iným subjektom, ostatok
poskytnúť na recykláciu, príp. použiť na alternatívne účely. Ďalej nevyužiteľný zvyšok
zneškodniť na skládke.
✓ Výkopovú zeminu opätovne použiť v rámci terénnych úprav areálu farmy; zvyšok uložiť
v súlade s príslušnými predpismi na vhodnú lokalitu.
✓ Zabezpečiť zber, separáciu a odvoz odpadov vznikajúcich v rámci výstavby, ktorý budú
produkovať zamestnanci stavebných, resp. iných dodávateľských firiem.
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✓ Stavebné suroviny dovážať na stavenisko priebežne podľa aktuálnej potreby a v areáli
farmy nevytvárať skládky stavebného materiálu väčšieho rozsahu.
✓ Prečerpávanie pohonných hmôt do stavebných a dopravných mechanizmov realizovať
mimo areálu farmy.
✓ Mechanizáciu a dopravné prostriedky v areáli farmy neumývať ani nečistiť.
✓ Motory mechanizmov nechávať v chode len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vykonanie
práce.
✓ Po skončení stavebných prác revitalizovať narušené územie.
✓ Pred uvedením farmy do prevádzky aktualizovať a predložiť príslušným orgánom štátnej
správy všetky relevantné plány, programy a iné príslušné dokumenty.
 počas prevádzky:
✓ Pri prevádzkovaní zariadení na chov hospodárskych zvierat je potrebné vykonať všetky
preventívne opatrenia, aby sa pri chove zvierat a s ním súvisiacich činnostiach v
najväčšej miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä znečisťovanie
ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a priame ohrozenie
zdravia ľudí.
✓ Zabezpečiť striktné dodržiavania bioochranných predpisov a pravidiel farmy.
✓ Po realizácii stavby pred kolaudáciou realizovať meranie hluku vo vonkajšom prostredí
na preverenie vplyvu od stacionárnych zdrojov. Meranie by malo byť zamerané na
zistenie vplyvu dieselagregátu.
✓ V prípade nameraných vyšších hodnôt ako sú povolené, budú zrealizované dodatočné
opatrenia, napr. dodatočné prekrytie časti dieselagregátu, prípadne jeho umiestnenie za
protihlukovú zástenu resp. inú stavebnú prekážku. Osadenie zariadenia je odporúčané na
silentbloky.
✓ Vypracovať havarijné plány (podľa vodného zákona a predpisov na úseku odpadového
hospodárstva).
✓ V súlade s platnou legislatívou vypracovať a predložiť na schválenie Prevádzkový
poriadok pre navrhovanú činnosť.
✓ Zabezpečiť prevádzkovanie posudzovanej činnosti podľa schváleného Prevádzkového
poriadku.
✓ Vypracovať Súbor technicko-organizačných parametrov a technicko-organizačných
opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.
✓ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať a odsúhlasiť Projekt organizácie
dopravy.
✓ Pre odber podzemnej vody na účely prevádzky navrhovanej činnosti vyriešiť povolenie,
zvýšený odber vody a technické riešenie čerpania podzemných vôd z existujúcej vŕtanej
studne.
✓ Viesť evidenciu a poskytovať všetky údaje o prevádzke požadované legislatívou,
príslušným orgánom štátnej správy.
✓ Plniť všetky ďalšie ustanovenia osobitných právnych predpisov v oblasti ochrany
životného prostredia a ochrany zdravia.
✓ V kŕmnych zmesiach riadiť obsah proteínov a pridávať biotechnologické prípravky.
✓ Dotknutej obci nahlásiť vopred vývoz hnojovice (v stanovenom termíne).
✓ Počas výstavby aj prevádzky je prevádzkovateľ povinný bezodkladne nahlasovať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia a príslušné orgány štátnej správy vzniknuté
havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do
ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku
vodného hospodárstva a ovzdušia.
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✓ Nebezpečné látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v jednotlivých
skladoch a na prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.
 v prípade ukončenia prevádzky:
✓ Po ukončení prevádzky všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať; vyprázdniť
a vyčistiť žumpy v ktorých boli akumulované nebezpečné látky; celý areál prevádzky
deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
✓ Zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.
✓ Zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo
zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a škodlivých látok v súlade
s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.
Opatrenia pre prípad havárie
 na úseku vody a pôdy
✓ Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, závady, poruchy, priesaky, úniky
nebezpečných látok a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy zaznamenať
v prevádzkovej evidencii.
✓ O každej havárií spísať zápis a vyrozumieť o nej príslušné orgány štátnej správy
a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými predpismi.
✓ Havárie a iné mimoriadne udalosti bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu orgánu.
✓ Vypracovať a dodržiavať Havarijný plán (Plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku).
✓ V priestore prevádzky mať k dispozícií prostriedky na ochranu zdravia osôb, zložiek
životného prostredia, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj prostriedky na
odstránenie následkov vzniknutých nepredvídateľných udalostí.
✓ V prevádzke realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie nekontrolovateľného
úniku nebezpečných látok, t.j. realizovať havarijné zabezpečenie prevádzky, vykonávať
pravidelnú kontrolnú a servisnú činnosť a pracovisko vybaviť postačujúcim množstvom
absorbentov.
✓ V prípade úniku nebezpečných látok postupovať v súlade s príslušným prevádzkovým
poriadkom a prípadne kontaminovanú pôdu zneškodniť v súlade zásad nakladania s
nebezpečným odpadom.
✓ Zabezpečiť, aby všetky nádrže boli odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené,
pravidelne ich ošetrovať nátermi na to určenými a to aj z vonkajšej strany.
✓ Zabezpečiť pravidelné preškolenie zamestnancov nakladajúcich so škodlivými látkami
a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
 na úseku ochrany zdravia
✓ V súlade s protipožiarnym plánom a prevádzkovým poriadkom vybaviť prevádzku
zariadeniami protipožiarnej ochrany a v prípade požiaru postupovať v súlade s týmito
dokumentmi.
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XI. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní
správy o hodnotení podieľali
Spracovateľ správy o hodnotení:
EKOS PLUS s.r.o.
Župné námestie č. 7
811 03 Bratislava
Hlavný riešiteľ:

Ing. Martina Hudecová

Spoluriešitelia:

Ing. Mgr. Milan Kovačič
Mgr. Martin Kovačič
Ing. Peter Ševčík, PhD.
a ďalší

XII. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú
k dispozícií u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre
vypracovanie správy o hodnotení
XII.1. Analytické správy a štúdie
✓ Farma Štagnóca – chov ošípaných, Predbežný plán hnojenia na rok 2020/2021, DanSlovakia Agrar a.s. Veľký Meder, február 2020 – Príloha č. 1.
✓ Kapacitné posúdenie dopravného napojenia stavby a zvozová štúdia pre stavbu
Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo, Ing. Róbert Gavula, FIDOP s.r.o. Žilina,
november 2019 – Príloha č. 2.
✓ Imisno - prenosové posúdenie stavby „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“,
RNDr. Juraj Brozman, Martin, 6.február 2020 – Príloha č. 3.
✓ Hluková štúdia, Ing. Adrián Lakoštík, roading s.r.o. Stupava, január 2020 – Príloha č. 4.
✓ Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú.
Kolárovo“, RNDr. Iveta Drastichová, Bratislava, 21. 2. 2020 – Príloha č. 5.
✓ Sprievodná správa – Rekonštrukcia farmy ošípaných, Komárno, Ing. Kurucz Csaba, 8. 3.
2019.
✓ Prevádzkový poriadok – Farma Veľké Kosihy.

XII.2. Použité webové stránky
www.envirogov.sk
www.enviroportal.sk
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www.envirozataze.enviroportal.sk
www.uzemia.enviroportal.sk
www.google.sk
www.geology.sk
www.gis.nlcsk.org/lgis
www.globus.sazp.sk/atlassr
www.minv.sk
www.maps.sopsr.sk
www.mapy.cz
www.mapserver.geology.sk
www.sopsr.sk
www.sazp.sk
www.sizp.sk
www.shmu.sk
www.statistics.sk
www.sguds.sk
www.kolarovo.sk
www.dsa.sk
a iné

XII.3. Niektorá súvisiaca legislatíva
o
o
o
o

o
o

o
o
o

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely
posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 577/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy
skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív,
prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 245/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a
vegetačných skúšok hnojív.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa
vykonáva § 27 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 vyhlášky MPRV
SR č. 59/2013 Z. z..
Zákon č.128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška MŽP SR č.113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
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Nariadenia vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z. a v znení vyhlášky č. 252/2016 Z.z.
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
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.
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MZ SR č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné
zdravie.
Vyhláška MZ SR č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní
pitnou vodou.
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z..
Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení vyhlášky MŽP SR č. 246/2017 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 321/2017 Z. z.
a vyhlášky MŽP SR č. 378/2018 Z. z..
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 379/2018
Z. z..
Zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Vlády SR č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi.
Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší, v znení vyhlášok 270/2014 Z. z., č. 252/2016 Z. z. a č. 315/2017 Z. z..
Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 o najlepších dostupných technikách
(BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.
Zákon NR SR č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
a iné.
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XII.4. Niektoré použité materiály
o Kolárovo – Zdroj podzemnej vody na závlahu poľnohospodárskych plodín,
Hydrogeologický prieskum, Mgr. Martin Varga, 14. 02. 2014.
o Rozhodnutie Okresného úradu Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OUKN-OSZP-2017/004935-2, zo dňa 04. 04. 2017 – povolenie – vodný zdroj Štagnóca.
o Územnoplánovacia dokumentácia mesta Kolárovo.

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

Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo
Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

156/156

XIII. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom
oprávneného zástupcu spracovateľa správy o hodnotení
a navrhovateľa
OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA:

........................................................
Dan-Slovakia Agrar, a.s.
Mogens Hansen – predseda predstavenstva

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

SPRACOVATEĽ SPRÁVY O HODNOTENÍ:

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

V Bratislave, máj 2020

