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I. Základné údaje o navrhovateľovi
1.

Názov.
Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice

2.

Identifikačné číslo.
00003328

3.

Sídlo.
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

4.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
navrhovateľa.
Ing. Gabriela Mareková , námestník úseku investičnej prípravy
Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice
Tel. č.: +421 055 72 77 242
e-mail: gabriela.mareková@ssc.sk

5.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na
konzultácie.
Ing. Gabriela Mareková
úsek investičnej prípravy
Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice
tel. č.: +421 055 72 77 242
e-mail: gabriela.mareková@ssc.sk

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
1.

Názov.
I/77-033 Lenartov most

2.

Účel.
Účelom navrhovanej činnosti je realizácia prestavby mosta na ceste I/77 cez Židovský potok
a priľahlého úseku cesty I/77 (Z.Ú. km 39,650, resp. K.Ú. km 39,730) s cieľom zabezpečiť, aby
mostný objekt spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti
mosta podľa TP 102 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok (02/2016).
Účelom posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie je najmä zistiť, opísať
a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a
porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti a to aj v porovnaní s nulovým variantom, určiť
opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného
prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia a získať odborný podklad na
vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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3.

Užívateľ.
Užívateľom navrhovanej činnosti bude navrhovateľ, vlastník a prevádzkovateľ príslušných
prvkov dopravnej infraštruktúry a užívatelia navrhovaných stavebných objektov.

4.

Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a ukončenie činnosti).
Ide o rekonštrukciu mosta, ktorá spadá podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) do kapitoly 13. „Doprava a telekomunikácie“, do
položky č. 8 „Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov“
(prahová hodnota časti B – bez limitu) - zisťovacie konanie.
V rámci predkladaného zámeru navrhovanej činnosti je posúdený 0 variant, tzn. keby sa
navrhovaná činnosť nerealizovala a realizačný variant a to na základe rozhodnutia o upustení od
variantného riešenia zámeru pre navrhovanej činnosti, ktorý vydal Okresný úrad Bardejov,
odbor starostlivosti o životné prostredie.

5.

Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné
číslo).
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Sídelná jednotka:
Umiestnenie pozemkov:
Dotknuté parcely registra KN-C:

Prešovský
Bardejov
Lenartov
Lenartov
Lenartov
mimo zastavaného územia obce
2543/1:
druh pozemku: lesný pozemok
spôsob
využívania
pozemku:
pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na
účely obnovy lesa alebo po vykonaní
náhodnej ťažby
2633 a 2639/3:
druh pozemku: trvalý trávny porast
spôsob
využívania
pozemku:
pozemok lúk a pasienkov trvalo
porastený trávami alebo pozemok
dočasne nevyužívaný pre trvalý
trávny porast
2543/2, 2849/2, 2849/5 a 2849/6:
druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie
spôsob
využívania
pozemku:
pozemok, na ktorom je postavená
inžinierska stavba - cestná, miestna a
účelová komunikácia, lesná cesta,
poľná cesta, chodník, nekryté
parkovisko a ich súčasti)
Pasportné staničenie Z.Ú., resp. K.Ú: Z.Ú. km 39,650 K.Ú. km 39,730

spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).

7.

Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
Stavba bude odovzdaná do užívania naraz ako jeden celok. Postup výstavby sa bude riadiť
harmonogramom postupu výstavby, ktorý spracuje budúci zhotoviteľ stavebných prác
a odsúhlasí stavebník. Predpokladaný termín začatia výstavby bude po vydaní príslušných
právoplatných povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a úspešnom výbere
zhotoviteľa. Predpokladaná doba výstavby bude do 1 roka. Predpokladaný termín ukončenia
prevádzky nie je určený.

8.

Opis technického a technologického riešenia.
Dvojpruhová cesta I/77 je v danom úseku vedená mimo zastavaného územia obce Lenartov,
pričom dopravne spája obce Lenartov a Obručné. Táto cesta zabezpečuje v území dopravné
prepojenie v smere od Popradu, Starej Ľubovne smerom do Bardejova a Svidníka. Slúži pre
osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí základný komunikačný systém, na ňu sa pripájajú
cesty nižších tried a v obciach aj miestne komunikácie, ako aj poľné a lesné cesty. Základným
dôvodom pre navrhovanú rekonštrukciu mosta I/77-033 cez Židovský potok a príslušného úseku
cesty I/77 je veľmi zlý stavebný stav mosta (IV). Je spôsobený vekom mosta, vplyvom
presakujúcej a zatekajúcej zrážkovej vody na mostný objekt, eróznym vplyvom vodného toku
Židovský potok v kombinácii s vplyvmi cestnej dopravy.
Cesta je bez chodníkov pre peších. Bezprostredné okolie budúceho staveniska je svahovité,
svahy sú zarastené drevinami. Stavenisko bude tvoriť cestný pozemok (vozovka, spevnené aj
nespevnené krajnice cesty, cestné svahy a priekopy, násyp, pozemok pod mostom a neupravené
koryto Židovského potoka na vtokovej aj výtokovej strane mosta. Úprava cestnej vozovky v
úseku pri moste je navrhnutá v celkovej dĺžke 80 m (vrátane úseku na moste). Súbežne s cestou
I/77 sa tu nachádzajú podzemné inžinierske siete (telekomunikačné káble, vodovod). Tieto
vedenia nebudú výstavbou mosta dotknuté. Pred začatím zemných výkopových prác bude
potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie priebehu podzemných vedení v území. Práce v
ochranných pásmach uvedených prvkov technickej infraštruktúry budú môcť byť vykonávané
len podľa pokynov a podmienok, ktoré uviedli vo svojich vyjadreniach ich správcovia a s ich
súhlasom. Práce budú môcť byť prevádzané len na určených plochách staveniska. Priebeh
podzemných vedení je vyznačený v prílohe tohto zámeru navrhovanej činnosti (Koordinačný
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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výkres stavby). Stavba si nevyžaduje preložky podzemných a nadzemných prvkov technickej
infraštruktúry.
Pre jestvujúcu komunikáciu I/77, vedenia technickej infraštruktúry a vodný útvar Židovský
potok sú určené tieto ochranné pásma:
- cesta I. triedy (I/77) 50 m od osi cesty,
- ochranné pásmo Židovského potoka 4 m od brehovej čiary (STN 75 2102 Úpravy riek a
potokov),
- verejný vodovod 1,5 m od učených okraja potrubia na obe strany,
- verejné telekomunikačné siete 1,5 m od osi vedenia.
Účelom navrhovanej činnosti je realizácia prestavby mosta na ceste I/77 cez Židovský potok
a priľahlého úseku cesty I/77 (Z.Ú. km 39,650, resp. K.Ú. km 39,730) s cieľom zabezpečiť, aby
mostný objekt spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti
mosta podľa TP 102 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok (02/2016). Uvedené sa navrhuje riešiť
technickými opatreniami – vykonaním stavebných prác, ktoré zabezpečia plynulú a bezpečnú
premávku cestnej dopravy po novom mostnom objekte. Úprava cesty I/77 pred a za mostom je
navrhnutá v celkovej dĺžke 80,0 m. Projektová dokumentácia rieši šírkové usporiadanie mosta v
kategórii C 9,5/80. Navrhnutá je nová nosná konštrukcia z 9 ks klenbových prefabrikovaných
zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m so svetlosťou mostného otvoru 2,66 m. Existujúci most s
nadnásypom sa celý odstráni postupným vybúraním. Súčasťou stavby bude aj krátka úprava
Židovského potoka – vybudovanie ochrany mostného objektu a nových mostných krídiel.
Stavba bude pozostávať zo stavebných objektov 100-00 Úprava cesty I/77 a 200-00 Most č.
I/77-033.
100-00 Úprava cesty I/77 (Z.Ú. km 39,650 K.Ú. km 39,730)
Navrhovaný stavebný objekt 100-00 Úprava cesty I/77 rieši úpravu cesty I/77 v
nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom s evidenčným číslom 77-033. Celková dĺžka úseku je 80
m. Úprava súvisí s návrhom plynulej nivelety na mostnom objekte, vytvorením pozdĺžneho
sklonu pre odvodnenie plochy mosta a so šírkovým usporiadaním cesty v tomto úseku na
kategóriu C 9,5/80 a mostného objektu na kategóriu C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101 + O1
Projektovanie ciest a diaľnic. Toto usporiadanie zlepší súčasné šírkové usporiadanie v úseku. V
súvislosti s mostom ev. č. I/77-033 je v tomto úseku potrebné osadiť záchytné bezpečnostné
zariadenia na ceste (cestné zvodidlá schválené pre úroveň zachytenia H1). Prevádzaná
komunikácia na moste je dvojpruhová cesta I/77. Mostný objekt je smerovo vo veľmi veľkom
smerovom oblúku, ktorý pri moste pôsobí na krátkom úseku ako priamy úsek cesty. Navrhnutá
niveleta na ceste klesá v sklone 5,29 %. Denná priemerná intenzita dopravy v tomto úseku podľa
údajov celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 je 1 969 vozidiel v profile. Z hľadiska triedy
dopravného zaťaženia IV pre klasifikáciu vozoviek podľa počtu nákladných vozidiel v profile za
24 hodín ide o strednú vozovku.
Kategória C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101 + O1 Projektovanie ciest a diaľnic so základným
usporiadaním:
- jazdný pruh
2 x 3,50 m
- spevnená krajnica
2 x 0,50 m
- vonkajší vodiaci prúžok
2 x 0,25 m
- nespevnená krajnica
2 x 0,50 m
spolu:
9,50 m
Jestvujúca obrusná vrstva vozovky v upravovanom úseku cesty sa odstráni frézovaním, pre
spojenie jestvujúcej vozovky s novou obrusnou vrstvou sa použije spojovací postrek. Frézovanie
vozovky na hrúbku 40 mm sa navrhuje na celú dĺžku úpravy od km Z.Ú. km 0,000 do K.Ú. km
0,080 00. Frézovanie ložnej vrstvy vozovky sa navrhuje na dĺžke 17 m od km 0,041 00 do km
0,058 00 v hrúbke 40 mm.
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Na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu a výsledkov sčítania vozidiel
z roku 2015 sa navrhuje nasledujúca základná skladba vozovky:
- asfaltový betón strednozrnný modifikovaný ACo11 I PMB 45/80-65..... hrúbky 40 mm
- spojovací postrek 0,50 kg.m-2
- asfaltový betón hrubozrný ACL 16 I 50/70….............................................hrúbky 50 mm
- spojovací postrek 0,50 kg.m-2
- obaľované kamenivo hrubozrnné ACp22; I 40/60...................................hrúbky 100 mm
- spojovací postrek 0,70 kg.m-2
- vibrovaný štrk ŠV.....................................................................................hrúbky 150 mm
- štrkodrva frakcie 0-63 mm ŠD.................................................................hrúbky 250 mm
- spolu:.......................................................................................................hrúbky 590 mm
Navrhnuté smerové vedenie komunikácie v objekte 100-00 je pracovné, nemení súčasné
smerové pomery na ceste.
Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a pracovníkov zhotoviteľa
stavby je potrebné vybudovať na okraji ľavého jazdného pruhu cesty I/77 súbežnú jednopruhovú
obchádzkovú komunikáciu, z priestorových a majetkovoprávnych dôvodov v danom území na
vtokovej strane mosta. Cestná doprava bude vedená po súbežnej jednopruhovej obchádzkovej
komunikácii striedavo s upravenou prednosťou s využitím svetelnej signalizácie a dočasných
dopravných značiek. Druh použitých dočasných dopravných značiek a ich rozmiestnenie pred
mostom a za mostom sa navrhuje rozmiestniť podľa vypracovanej dokumentácie „Dopravné
značenie celej stavby“. V rámci navrhovaných stavebných úprav je navrhnuté minimálne šírkové
usporiadanie šírky jazdného pruhu 3 m na dočasnej obchádzke dĺžky 82 m, potrebné pre dočasné
zabezpečenie cestnej dopravy počas stavebných prác. Navrhnutá konštrukcia vozovky
obchádzky je nasledovná:
- cestné železobetónové panely 3000/2000 mm……………..............150 mm
- štrkopieskové lôžko .....................................................................250 mm
Priečne rezy obchádzky sú vyznačené v prílohovej časti tohto zámeru navrhovanej činnosti
zelenou farbou. Malé nepravidelné trojuholníkové plochy v mieste napojenia okraja asfaltovej
cesty I/77 na začiatku a konci obchádzky bude zrealizované pomocou monolitického betónu C
25/30 hrúbky 150 mm alebo asfaltovým betónom hrúbky 150 mm. Súčasťou objektu obchádzky
bude aj vybudovanie dočasného priepustu pre premostenie potoka. Tento sa navrhuje
vybudovať ako dočasný rúrový priepust celkovej dĺžky 8 m zo železobetónových
prefabrikovaných rúr vnútornej svetlosti minimálne 1 200 mm. Výška cestného nadnásypu nad
rúrou bude cca 2,5 m. Ako alternatívu rúr je možné použiť aj malé rámové prefabrikáty s
obdĺžnikovým prietočným profilom minimálne 1 500 x 1 000 mm, 1 200 x 1 200 mm a podobne.
V závere stavebných prác po zrušení obchádzkovej komunikácie bude priepust odstránený. Ako
záchytné bezpečnostné zariadenia na okrajoch dočasnej panelovej cesty v mieste nad
premosťovaným potokom bude potrebné použiť prefabrikované betónové zvodidlá výšky 1 200
mm, prípadne iné tvarovo vhodné opevňovacie betónové prefabrikáty. Zhotoviteľ stavby bude
povinný organizovať všetky stavebné práce tak, aby z časového hľadiska minimalizoval
využívanie a trvanie dočasnej obchádzkovej komunikácie, časovo minimalizoval aj dobu úplného
vylúčenia cestnej dopravy v oboch jazdných pruhoch rekonštruovaného mosta ev. č. I/77-033. V
celej upravovanej dĺžke 80 m sa zrealizuje určené a odsúhlasené vodorovné dopravné značenie
ako dvojzložkové hrúbky 2 - 3 mm (plast za studena).
Odvodnenie cesty bude bez zmeny oproti súčasnému stavu. Cestná komunikácia je v danom
úseku pri moste v násype výšky cca 4 až 7 m. Navrhuje sa úprava nespevnených krajníc
štrkodrvou s priečnym sklonom 8 %. Dve existujúce odvodňovacie priekopy sa upravia ako
dláždené betónovými prefabrikovanými tvárnicami na dĺžke 45 m, resp. 28 m.
Po osadení dočasného dopravného značenia a zabezpečení pracoviska zábranami môžu byť
vykonávané stavebné práce na ceste I/77. Po ukončení výstavby sa dočasné dopravné značenie
odstráni.
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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Odporúča sa tento postup stavebných prác, pričom úpravu úsekov cesty pred a za mostom
realizovať až po rekonštrukcii mostného objektu:
- vytýčenie osi cesty,
- frézovanie krytu,
- zemné práce v nevyhnutnom rozsahu (očistenie a úprava nespevnených krajníc),
- rekonštrukcia vozovky, na spojenie ložnej a obrusnej vrstvy sa použije spojovací postrek,
- dokončovacie práce (dosypanie krajníc, zosilnenie vozovky, osadenie bezpečnostných
zariadení, vodorovné dopravné značenie),
- úprava terénu okolo objektu.
Pre prístup k mostnému objektu bude využívaná samotná cesta I/77. Pri realizácii
stavebných prác nedôjde k úplnému obmedzeniu dopravného spojenia na žiadnu jestvujúcu
komunikáciu ani pozemky a ani k zamedzeniu prístupu na okolité pozemky.
Je predpoklad, že úpravou cesty I/77 nedôjde k zmene režimu podzemných ani povrchových
vôd. Navrhované úpravy nezmenšia prietočné profily na toku. Povrchové odvodnenie cestnej
komunikácie sa bude riešiť bez zmeny oproti jestvujúcemu stavu, prečistia sa a spevnia dlažbou
existujúce priekopy.
Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu nie sú.
200-00 Most č. I/77-033 (Z.Ú. km 39,650 K.Ú. km 39,730)
Pasportné staničenie mosta je km 39,700, bod kríženia je so Židovským potokom, staničenie
stredu mosta je km 0,050 00 (pracovné staničenie), uhol kríženia je 78,03g a voľná výška nad
prietokom Q100 je minimálne 0,60 m2. Základné údaje o moste (podľa STN 73 62 00 + a + b
Mostné názvoslovie), resp. charakteristika mosta sú nasledovné:
a/ most na pozemnej komunikácii,
b/ -,
c/ most cez potok,
d/ most s jedným poľom,
e/ jednopodlažný,
f/ s hornou mostovkou,
g/ nepohyblivý,
h/ trvalý,
i/ most v priamej,
j/ šikmý,
k/ s normovanou zaťažiteľnosťou,
l/ masívny,
m/ plnostenný,
n/ klenbový (z prefabrikátov),
o/ otvorene usporiadaný,
p/ s neobmedzenou voľnou výškou nad cestou I/77,
- dĺžka premostenia: 2,66 m,
- dĺžka mosta: 3,10 m,
- šikmosť mosta: šikmý, 78,03g,
- šírka vozovky medzi obrubami: 9,50 m,
- šírka chodníka: bez chodníkov,
- šírka mosta medzi zábradliami: 9,50 m,
- výška mosta: 6,66 m,
- stavebná výška: 3,30 m,
- plocha mosta: 2,66 x 9,50 = 25,3 m2,
- zaťaženie mosta: trieda „A“.
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V súčasnosti je most vo veľmi zlom stavebnom stave (VI), do ktorého bol zaradený po
hlavnej prehliadke mosta v roku 2015. Ide o betónový klenbový most. Klenbová konštrukcia má
v okrajových častiach svetlosť mostného otvoru 2,05 m a výšku 1,8 m. V strede mosta je
vnútorná klenba s otvorom menším cca o hrúbku klenby – 20 cm v stenovej aj hornej časti.
Usporiadanie klenieb tu spôsobuje prekážku v odtoku vody, vírenie prúdiacej vody pri vyšších
prietokoch a zatekanie vody na konštrukciu. Klenba je vybudovaná vo výraznom pozdĺžnom
sklone 12,3 %, čím sú vytvorené podmienky pre vysokú rýchlosť prúdenia vody a neustále
opakované rozrušovanie základov klenby a opevnenia dna potoka pod klenbou. Dochádza k
podmývaniu základov a stien klenby. Stabilita parabolickej klenby je ohrozená eróznou
činnosťou vodného toku Židovský potok v oblasti betónových základov ako aj rozpadom betónu
klenby a mostných krídiel. Na okraji mosta na výtokovej strane je výrazná trhlina v oblasti nad
základom klenby a na krídle, ktoré sa postupne rozpadáva. Aktuálne sú zachované len zvyšky
dlažby - opevnenia dna na výtokovej strane mosta. Šírkové usporiadanie na moste je
nedostatočné (8,2 m medzi cestnými zvodidlami). Navrhuje sa odstránenie pôvodného mosta a
jeho nahradenie novým objektom. Pri návrhu predmetného stavebného objektu boli
rešpektované platné normy STN, STN EN.
Premosťovanou prekážkou je Židovský potok, ktorý je v danom území neregulovaný.
Opevnenie dlažbou uloženou do betónu vo vnútri klenby bolo v minulých rokoch zničené
prúdiacou vodou. Územie je tu neudržiavané, zarastené stromami a náletovými krovitými
porastmi. Výška brehov tu dosahuje výšku cca 2 - 3 m. Prevádzaná komunikácia na moste je
dvojpruhová cesta I/77. Mostný objekt je smerovo v oblúku s veľkým polomerom. Navrhnutá
niveleta na moste klesá v sklone 5,29 %. Denná priemerná intenzita dopravy v tomto úseku podľa
údajov celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 je 1 969 vozidiel za 24 hodín v profile.
Židovský potok je charakterizovaný maximálnym prietokom dosiahnutým alebo
prekročeným priemerne raz za 100 rokov na úrovni Q100 = 5 m3.s-1 (údaj SHMÚ so IV. triedou
spoľahlivosti podľa STN 75 1400 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné
ustanovenia). Geologické podmienky sa v roku 2018 overili geologickým prieskumným vrtom
LM-1 (Záverečná správa z geologickej úlohy I/77 – 033 Lenartov most (RNDr. Ján Grech –
Penetra, I/77-033 Lenartov most, objekt 200-00 3 Prešov, november 2018)). Pre uloženie
klenbových prefabrikátov sú veľmi priaznivé. Inžinierskogeologický prieskum zistil pod vrstvou
ílovitých pevných pieskov S5-SC od hĺbky 3,0 m súvislú polohu ílovitých štrkov G5-GC, ktorá siaha
do hĺbky 5,6 m pod terénom. Pod ňou boli zistené skalné horniny triedy R4 (silne zvetraný
pieskovec s vrstvičkami ílovca). Hladina podzemnej vody sa ustálila v hĺbke 5,4 m pod terénom.
Mostný objekt je jednopoľový. Nová nosná konštrukcia je navrhnutá z 9 ks klenbových
prefabrikovaných zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m s rozmermi mostného otvoru pre prietok vody 2,66
x 1,93 m. Prefabrikáty budú uložené na podkladnej vrstve (betónové lôžko a betónové
zaisťovacie prahy pod krajnými prefabrikátmi) z dôvodu zabránenia ich podomletiu Židovským
potokom v budúcnosti. Konštrukcia je navrhnutá z typových prefabrikovaných prvkov pre
presýpaný systém s klenbou typ 3,5 m2, čo je z hľadiska rozpätia klenby rozmerovo najmenší z
ponúkaných typov. Navrhnuté premostenie z klenbových prefabrikátov umožňuje rýchlu
prestavbu objektu, s minimalizáciou časových obmedzení premávky na pozemnej komunikácii
počas výstavby. Krídla mosta sa navrhujú vybudovať ako konštrukcie premennej výšky z
prostého betónu.
Na mostnom objekte sú ako bezpečnostné zariadenie navrhnuté oceľové cestné zvodidlá
na oboch okrajoch cesty schválené pre úroveň zachytenia H1. Bezpečnostné zariadenia budú
očistené tak, aby ich povrch zodpovedal stupňu čistoty Sa 2 1/2 a následne sa povrchovo upravia.
Povrchová úprava bude pozostávať z metalizácie 100 mm + 1 x epoxidového náteru 80 mm +
krycieho polyuretánového náteru 80 mm.
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Súčasťou stavby bude aj úprava Židovského potoka – vybudovanie ochrany spodnej stavby
mosta a mostných krídiel. Na začiatku a konci úpravy sú navrhnuté betónové zaisťovacie prahy.
Pri mostnom objekte je z dôvodu ochrany krídiel mosta pred podomieľaním prúdiacou vodou
navrhnuté opevnenie dna potoka dlažbou z lomového kameňa hrúbky 300 mm uloženou do
podkladného betónu hrúbky 150 mm.
Stále zariadenie na mostnom objekte nie je potrebné.
Počas stavebných prác sa vybuduje jednopruhová obchádzková komunikácia na vtokovej
strane vedľa mosta. Počas stavebných prác dôjde k zúženiu profilu dvojpruhovej cesty o jeden
jazdný pruh. Cestná doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu minimálnej šírky
s upravenou prednosťou. Dočasné dopravné značenie pre I. etapu výstavby (pracovisko v ľavom
jazdnom pruhu) sa použije aj v II. etape výstavby (pracovisko v pravom jazdnom pruhu), otočené
o 180˚. Odporúča sa tento postup stavebných prác:
- vytýčenie osí objektov 200-00, 100-00,
- vybudovanie obchádzkovej komunikácie a osadenie dočasných dopravných značiek,
- odstránenie asfaltovej vozovky frézovaním,
- zemné práce – výkopy,
- búranie jestvujúceho premostenia,
- odvoz vyfrézovanej vozovky na stredisko živičného hospodárstva a vybúraných betónových
sutí na riadenú skládku odpadov,
- dočasné usmernenie vody na okraj výkopu pomocou potrubia, prípadne žľabov (v závislosti
od momentálneho prietokového množstva vody v čase výstavby) - výstavba sa odporúča
realizovať v čase nízkych hladín toku,
- zriadenie podkladných vrstiev (podkladný betón) pod klenbové prefabrikáty a betonáž
zaisťovacích prahov na vtokovej a výtokovej strane,
- osadenie klenbových prefabrikátov pomocou kolesového žeriavu,
- budovanie krídiel z prostého betónu,
- dokončovacie práce (izolácie, ochrany izolácií, obsyp a zásyp prefabrikátov po vrstvách so
zhutnením, cestná vozovka, osadenie zábradlí a zvodidiel, povrchové úpravy,
- dokončenie projektovanej úpravy koryta potoka, úprava terénu okolo objektu,
- úprava cesty pred a za mostom,
- odstránenie obchádzkovej cesty a dočasného dopravného značenia.
Pre prístup k mostnému objektu bude využívaná cesta I/77 a dočasná obchádzková
komunikácia.
Pre návrh dočasného dopravného značenia boli použité súvisiace právne predpisy ako
zákony č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) a MV SR 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a TP 069
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Podľa
zásad bolo pri návrhu dočasného dopravného značenia vychádzané z použitia schémy C5 pre
cesty mimo obce (viď. nasledujúci obrázok), t.j. zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného
pracovného miesta, zúžením vozovky na jeden jazdný pruh.
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Navrhuje sa stavebné práce na ceste I/77 vykonať s dĺžkou pracoviska na ceste do 80 m.
Ako priečna uzávera pred pracovným miestom sa osadí zábrana Z 2b s minimálne tromi
výstražnými svetlami typu VS1 (trieda L8H). Na tejto zábrane bude osadená aj dopravná značka
C 6b. Priečna uzávera za pracovným miestom bude prevedená pomocou smerovacích dosiek Z
4a. Maximálny odstup dosiek môže byť 5 m. Dosky sa uložia v nábehových uhloch cca 1:5 až 1:10
(podľa priloženej situácie – viď. príloha tohto zámeru navrhovanej činnosti). Priečne a pozdĺžne
čiary na vozovke sa vyznačia odstrániteľnou dočasnou oranžovou farbou alebo dopravnými
gombíkmi (odstup 0,3 až 0,5 m). Pozdĺžna uzávera bude prevedená pomocou smerovacích
dosiek Z 4a. Maximálny odstup dosiek môže byť maximálne 15 m. Samotné pracovisko bude
zabezpečené ochrannými zábranami. Na začiatku úpravy dočasného dopravného značenia sa
osadia značky IP 30 s vyznačenými značkami A19 Práca so žltozeleným fluorescenčným
podkladom a IS 15 na vyznačenie obchádzky. Po ukončení prestavby mosta sa dočasné dopravné
značenie odstráni. Zoznam použitých dočasných dopravných značiek je uvedený na
nasledujúcom obrázku.
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V danom úseku cesty sa v súčasnosti nenachádzajú trvalé zvislé dopravné značky.
Zároveň po vybudovaní nového krytu vozovky bude na dĺžke upravovaného úseku cesty 80
m obnovené existujúce vodorovné dopravné značenie v jeho terajšom usporiadaní (vodorovné
dopravné značenie ako dvojzložkové hrúbky 2 - 3 mm (plast za studena):
- na okrajoch cesty: pozdĺžne súvislé vodiace čiary V4 v dĺžke 80 m na ľavej strane cesty aj
na pravej strane cesty,
- v strede cesty: pozdĺžna prerušovaná čiara V2a a pozdĺžna súvislá čiara V3 doplnená
prerušovanou čiarou v ich súčasnom usporiadaní.
Stavba rieši prestavbu mosta vo veľmi zlom stavebnom stave (VI) a po jej dokončení
nezmení a nebude mať nepriaznivý vplyv na súčasné urbanistické a výtvarné riešenie daného
územia. V oblasti starostlivosti o životné prostredie použitie stavebnej techniky zodpovedajúcej
podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciach zabráni znečisteniu pôdy v okolí stavby.
Kropenie cestného telesa v suchom období zníži prašnosť priamo na stavbe i v okolí stavby.
Čistenie vozidiel pri výjazde zo stavby vylúči navážanie nečistôt na verejnú cestnú komunikáciu.
Prípadné znečistenie komunikácií spôsobené stavebnou činnosťou bude priebežne a urýchlene
odstraňovať budúci zhotoviteľ stavby. Ochrana životného prostredia počas výstavby bude
zabezpečená aj minimalizáciou dočasného záberu pozemkov, ich trvaním do 1 roka. Pálenie
odpadov na stavbe bude zakázané. Kvalitným povrchom vozovky pri dostatočnej údržbe (napr.
odstránenie posypového materiálu po zimnej údržbe) nedôjde k zvýšeniu prašnosti oproti
súčasnému stavu na ceste. Po ukončení stavebných prác bude povinný zhotoviteľ odstrániť
všetky zvyšky stavebného materiálu. Počas prevádzania stavebných prác bude povinný taktiež
priebežne odstraňovať vznikajúci odpad vrátane komunálneho odpadu jeho odvozom na určenú
riadenú skládku odpadov. Odpad vznikajúci za premávky na pozemnej komunikácii bude
odstraňovať organizácia poverená údržbou cesty. Počas stavebných prác bude nevyhnutné
obmedziť hlučnosť na minimálnu mieru. Pri búracích prácach a výstavbe nových konštrukcií je
potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku škodlivých a znečisťujúcich látok a materiálov do
povrchových vôd. Vzhľadom na malé množstvá dovážaných a vyvážaných materiálov, hmôt
a sutí sa nepredpokladá potreba zvláštnych dopravných opatrení na ceste I/77 počas výstavby.
Dopravné obslužné zariadenia sa v riešenom úseku nenavrhujú. Parkoviská sa v rámci stavby
nenavrhujú. Stavba je navrhnutá tak, že nerozdeľuje pozemky na viac častí. Bezpečnosť dopravy
bude na navrhovanej stavbe riešená osadením oceľových zvodidiel na oboch okrajoch cesty a
mosta s nadnásypom. Stavba nebude obsahovať podzemné kovové zariadenia, preto nerieši ich
ochranu. Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje samostatné zariadenia civilnej
a protipožiarnej ochrany. Bude potrebné venovať mimoriadnu pozornosť bezpečnosti prác
realizovaných v blízkosti verejnej cestnej premávky. Počas realizácie všetkých prác na
predmetnom objekte a navrhovaných plochách bude potrebné dodržiavať príslušné
bezpečnostné predpisy, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 396/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a platné normy STN
a príslušné Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) Slovenskej správy ciest.
V rámci navrhovanej úpravy cesty sú navrhnuté zemné práce (výkopové práce pri odkrytí
existujúceho betónového mosta, zakladaní nového mosta, vyčistenie a odkopávky
nespevnených krajníc cesty a cestnej priekopy a pri krátkej úprave toku na vtokovej aj výtokovej
strane mosta). Je navrhnutá úprava jestvujúcej živičnej vozovky na celkovej dĺžke 80,0 m. Stavba
rieši úplnú prestavbu železobetónového mosta a jeho nahradenie novou konštrukciou z 9 ks
klenbových prefabrikovaných zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m so svetlosťou mostného otvoru 2,66
m. Tunely stavba neobsahuje. Navrhovanými úpravami nedôjde k zmene režimu povrchových a
podzemných vôd v území. Rovnako sa nezasahuje do smerových vedení toku v území. Mierne sa
zväčší prietočný profil mosta klenbového tvaru. Súčasný stav odvodnenia sa nemení. Stavba
nemá dopravné obslužné zariadenia a nebudú vybudované prevádzky, ktoré by potrebovali
zabezpečiť zásobovanie vodou, plynom, teplom a palivom. Stavba nemá objekty a zariadenia,
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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pre ktoré by bol potrebný samostatný rozvod elektrickej energie. Stavba si nevyžaduje zriadenie
osvetlenia ulíc, križovatiek, dopravných značiek, dopravných obslužných zariadení, podjazdov a
tunelov. Na stavbe nie sú navrhnuté bezpečnostné systémy, ovládanie trvalej signalizácie,
spojové zariadenia ani iné zariadenia, ktoré by vyžadovali zriadiť nové slaboprúdové rozvody.
Pre stavebnú činnosť zhotoviteľa stavby je určená dočasná plocha pre zariadenie staveniska.
Odporúča sa vytypovať vhodnú plochu po prerokovaní s Obecným úradom Lenartov. Krátkodobé
skládky materiálov bude možné umiestniť aj na plochách staveniska na cestnom pozemku.
V priestore staveniska sa nenachádza budova vhodná pre tento účel a ani splašková kanalizácia
pre možnosť napojenia staveniska. Zhotoviteľ stavebných prác na základe zvoleného postupu
prác a technológie výstavby spracuje základné riešenie staveniska. Odporúča sa vybratému
zhotoviteľovi stavby vykonať vlastný prieskum možností napojenia na rozvody jednotlivých
správcov vedení a zvoliť riešenie, ktoré bude z jeho hľadiska najvýhodnejšie a najekonomickejšie
(zvážiť dopravu vody na stavenisko cisternou, využitie kompresorov, batérií, mobilných
telefónov a pod.).
Počas realizácie všetkých prác na predmetnom objekte a navrhovaných plochách bude
potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy, najmä zákony č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 51/1988 Zb. o
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 321/2002
Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 392/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 395/2006
Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov, 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko, 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a
zdravotného označenia pri práci v znení NV SR č. 104/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR
č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
a 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia a platné normy STN a príslušné TKP.
Pred začatím prác na stavbe zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a určí koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle NV SR
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Zároveň predloží oznámenie inšpektorátu práce a viditeľne ho umiestni na stavenisku. Je
potrebné dbať na to, aby pri výstavbe nedošlo k znečisteniu vodného toku ropnými a inými
škodlivými látkami. Počas realizácie stavebných prác zhotoviteľ stavby bude povinný zabezpečiť
a uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP ustanovené zákonom
s prihliadnutím najmä na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, určenie priestorov a
komunikácií na priechod a pohyb zamestnancov, určenie priestorov a komunikácií na prejazd a
pohyb pracovných prostriedkov, podmienky na manipuláciu s materiálmi, úpravu plôch na ich
uskladňovanie, uskladňovanie, manipuláciu a spôsob odstraňovania odpadov a technickú
údržbu a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov. Pre predmetnú stavbu sa
predpokladajú aj práce s osobitným nebezpečenstvom ako napr. práce, pri ktorých môže dôjsť
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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k pádu na klzkom teréne, práce, pri ktorých môže dôjsť k pádu z výšky, zapadnutie v blatistom
teréne, montáž alebo demontáž ťažkých železobetónových konštrukčných prvkov, práce na
pozemných komunikáciách v blízkosti cestnej premávky a práce v ochrannom pásme
podzemných inžinierskych vedení. Na stavenisku musia byť dodržiavané ustanovenia o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko s dôrazom na
pracoviská vo vonkajších priestoroch, pričom je potrebné zabezpečiť stabilitu lešení a rebríkov
bezpečným spôsobom upevnenia, aby sa zabezpečili proti prevrhnutiu, lešenie musí byť odborne
navrhnuté, montované a udržiavané. Lešenie skontroluje odborne spôsobilá osoba. Je potrebné
chrániť pracovníkov pred vplyvmi počasia, ktoré by mohli ovplyvniť ich bezpečnosť a zdravie a
zabrániť pádom z výšky pevným, dostatočne vysokým zábradlím. Zdvíhacie zariadenia musia byť
odborne navrhované a montované, udržiavané v prevádzkyschopnom stave, s vyznačenou
hodnotou ich maximálneho prípustného zaťaženia, kontrolované, skúšané v súlade s osobitnými
predpismi, obsluhované odborne spôsobilými osobami. Dopravné prostriedky a stroje na zemné
práce a manipuláciu s materiálmi musia byť udržiavané v prevádzkyschopnom stave, vodiči a
obsluha strojov sú odborne spôsobilé osoby. Kovové a drevené konštrukcie, debnenia,
prefabrikáty, dočasné nosníky a podpery sa namontujú a rozoberú len pod stálym dozorom
zodpovednej osoby, mali by byť navrhnuté, montované a udržiavané tak, aby odolali
predpokladanému zaťaženiu. Pri zemných a búracích prácach sa použijú bezpečné pracovné
postupy a búracie práce budú vykonávané len pod stálym dozorom zodpovednej osoby. Pred
začatím zemných prác sa vykonajú také opatrenia, aby sa na minimum znížilo akékoľvek
ohrozenie súvisiace s podzemnými rozvodmi prvkov technickej infraštruktúry. Práce v
ochrannom pásme podzemných vedení bude potrebné vykonávať zo zvýšenou opatrnosťou
podľa pokynov ich správcov. Pri dovoze materiálov a vývoze vybúraných hmôt a sutí bude
potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Požadovaná miera zhutnenia súdržných zemín pre pozemné komunikácie je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
súčiniteľ zhutnenia DPS v %
zeminy s maximálnou objemovou
konštrukčná pláň
hmotnosťou podľa STN 72 1015
v telese násypu
podložie násypu do
hĺbka
pod pláňou
Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti
do hĺbky 0,5 m
hĺbky 0,5 m1)2)
1)
v násype do v záreze do
zemín metódou Proctor štandard
a viac
hĺbky 0,5 m hĺbky 0,3 m
1 500 kg.m-3 až 1 600 kg.m-3
1 600 kg.m-3 až 1 750 kg.m-3
102
102
95
92 (95)
> 1 750 kg.m-3
100
100
1)

v prípade násypov nižších ako 10 m , DPS ≥ 90
výške násypov vyšších ako 10 m, DPS ≥ 95

2) pri
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Požadovaná miera zhutnenia nesúdržných zemín (s veľkosťou zŕn do 60 mm) je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
kvalitatívne
označovanie
znaky

názov zeminy
1

piesok so zlou zrnitosťou piesok s prímesou
jemných častíc
štrk s dobrou zrnitosťou štrk s prímesou
jemných častíc

2
SW
SP
SF
SP
SF
GW
GF

štrk
piesok
štrk so zlou zrnitosťou

G
S
GP

piesok s dobrou zrnitosťou piesok so zlou
zrnitosťou piesok s prímesou jemných zŕn

1)
2)

relatívna uľahlosť IP2)
horná vrstva
podkladu1)

ostatná časť
násypu

3

4

5

podiel g < 25 %
podiel f < 15 %
podiel s > g
podiel f < 15 %
podiel f < 15 %
podiel g > s

0,90

0,80

0,85

0,75

0,85

0,75

podiel
f + s < 25 %

0,80

0,70

pod pláňou najmenej 500 mm na násype a 300 mm v záreze (výkope)
podľa STN 72 1018 Laboratórne stanovenie relatívnej uľahlosti nesúdržných zemín

Požadované minimálne hodnoty miery zhutnenia, modulu deformácie a ich pomerov pre
teleso pozemných komunikácií je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
podložie násypu
teleso násypu
požadovaná miera
zhutnenia
druh zeminy
modul pretvárnosti (MPa) a pomer modulov pretvárnosti

jemnozrnné F

hrubozrnné,
S, G

*)
1)

D

IP

Edef21)

Edef2/Edef2

Edef21)

Edef2/Edef2

≥ 102*)
≥ 100*)
>95*)

-

≥ 30

≤ 2,5

≥ 45

≤ 2,5

> 92*)

-

≥ 20

≤ 2,5

-

-

-

≥ 0,90

-

-

-

≥ 0,85

-

-

≥ 80

≤ 2,6

-

≥ 0,80

-

-

-

≥ 0,75
≥ 0,70

≥ 45

≤ 2,6

≥ 70

≤ 2,6

zemná pláň
TDZ
D, R. I, II

III-VI

1)

Edef21)

Edef2
≥ 90

≥ 45
-

≥ 90

≥ 45

podľa článku 5.4.5 a v tabuľky 7, 5.4.4 a tabuľky 8, STN 73 6133 + Z1 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.
hodnoty sa musia vždy stanoviť terénnou skúškou zhutniteľnosti

Medzi základné práce, ktoré budú vykonávané na stavenisku možno zaradiť geodetické
vytýčenie stavebných objektov, odstránenie porastov, osadenie a odstránenie dočasného
dopravného značenia, zemné práce (výkopy jám a rýh, odkopávky cesty), rezanie a frézovanie
cestnej asfaltobetónovej vozovky, búracie práce betónových a železobetónových konštrukcií
existujúceho mosta, osadenie klenbových mostných prefabrikátov, montáž a demontáž
pracovných lešení, zhotovenie debnenia betónových a železobetónových konštrukcií
betónových základov a prahov, príprava, strihanie, ohýbanie betonárskych výstuží a sietí pre
mostné železobetónové krídla, betonáž betónových konštrukcií, zhotovenie izolácie proti
zemnej vlhkosti, obsyp a zásyp konštrukcií po vrstvách, príprava a osadenie záchytných
bezpečnostných zariadení, zhotovenie podkladnej, ložnej a obrusnej vrstvy vozovky, zhotovenie
vodorovného dopravného značenia, betónové lôžko pod mostné klenbové prefabrikáty a
mostné krídla, dlažba z lomového kameňa a úprava terénu okolo objektov, dokončovacie práce,
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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odstránenie dočasnej obchádzky. Medzi stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotoviteľa
budú patriť napr. fréza, finišér, cestný valec, nákladné autá, buldozér, rýpadlo, zbíjacie kladivá,
kolesový žeriav, autodomiešavač, cisterna, kompresor, zváračka, vŕtačka pre kotvenie do
betónu, ľahké pracovné lešenie a ochranné zábradlie.
Podľa STN 73 6201 + O1 + Z1 Projektovanie mostných objektov pre dané rozpätie nosnej
konštrukcie nie sú potrebné meračské značky. V zmysle ustanovení STN 73 6209 + a Zaťažovacie
skúšky mostov nie je potrebné realizovať statickú zaťažovaciu skúšku mosta.
V súčasnosti nie sú známe v danom území staveniska žiadne vecné a časové väzby stavby
na okolitú plánovanú výstavbu a súvisiace investície. V záujmovom úseku cestnej komunikácie
dĺžky 80 m sa v súčasnej dobe a ani v období uvažovanej prestavby mosta neprevádzajú žiadne
stavebné práce, vyžadujúce si koordináciu postupu stavebných prác. Stavebník si zabezpečí
potrebné investície spojené s prípravou a zabezpečením výstavby. Stavebník zabezpečí aj výkon
autorského dozoru projektanta stavby, zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
Stavba bude odovzdaná do užívania naraz ako jeden celok. Postup výstavby sa bude riadiť
harmonogramom postupu výstavby, ktorý spracuje budúci zhotoviteľ stavebných prác
a odsúhlasí stavebník. Po ukončení prác na obidvoch navrhovaných stavebných objektoch budú
tieto odovzdané správcovi, ktorým je navrhovateľ.
Vyfrézované a vybúrané asfaltové vrstvy vozovky sa odvezú na stredisko Správy ciest
Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov na ďalšie spracovanie. Plánovaný je ich
odvoz na stredisko živičného hospodárstva pre oblasť Bardejov. Vybúrané betónové sute z
nosnej konštrukcie mosta a jeho spodnej stavby sa môžu spracovať drvením a znovu použiť v
stavebníctve do podkladových či násypových vrstiev. Nevyužiteľná časť sa odvezie na najbližšiu
riadenú skládku odpadov. Pôvodné oceľové cestné zvodidlá určené na výmenu sa odvezú tiež na
stredisko Správy ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov.
V rámci stavby sa uvažuje s výrubom drevín v nevyhnutnom rozsahu. Dreviny rastúce na
dotknutých plochách sú zeleňou rastúcou v bezprostrednej blízkosti cesty I/77. Niektoré dreviny
vykazujú známky poškodenia, resp. sú v zlom zdravotnom stave z dôvodu prestarnutia,
biotického či iného poškodenia. Všetky skutočnosti – dosiahnuteľný vek, lokalita výskytu,
zdravotný stav a mieru poškodenia boli zohľadnené príslušným prirážkovým indexom podľa
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Pri výstavbe bude potrebné minimalizovať možné
negatívne dopady na dreviny, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom dosahu stavby a nie sú
určené na výrub. V posudzovanom území bola vykonaná špecifikácia drevín v ňom rastúcich bolo zistené druhové, resp. rodové zastúpenie, zistenie veľkosti dreviny meraním obvodu kmeňa
vo výške 1,3 m nad zemou (d1,3) pri stromoch alebo ich plošná výmera v m2 pri krovitých
porastoch (mimo zastavaného územia obce nad 20 m2). Zároveň bolo zistené poškodenie
dreviny, pri ktorom sa zisťovalo poškodenie koruny alebo kmeňa v rozsahu 11 - 25 % (slabé
poškodenie), 26 - 60 % (stredné poškodenie), alebo nad 60 % (ťažké poškodenie). V prípade,
kedy síce drevina nevytvorila súvislú plochu, ale počet jedincov v skupine bol väčší, prípadne ich
rozlíšenie v grafickom podklade by bolo neprehľadné, boli tieto dreviny označené pod jedným
číslom v rámci jednej plochy (skupiny). Zoznam posudzovaných drevín určených na výrub,
prirážkové indexy a spoločenská hodnota sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Celková
spoločenská hodnota drevín zahrnutých do špecifikácie drevín určených na výrub v súvislosti s
predmetnou stavbou dosahuje po zaokrúhlení sumu 14 200,00 € a inventarizácia obsahuje 19 ks
drevín stromovitého vzrastu (z toho 1 ks stromu ihličnatého a 18 ks stromov listnatých) a celkovú
plochu listnatých krovitých porastov o rozlohe 185 m2.

spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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číslo
plochy
1.

2.

3.

4.

názov dreviny
slovenský
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
lieska obyčajná
čremcha obyčajná
vŕba rakytová
svíb krvavý
lieska obyčajná
slivka trnková
jelša sivá
jelša sivá
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
lieska obyčajná
jelša sivá
čremcha obyčajná
buk lesný
jelša sivá
buk lesný
buk lesný
smrek obyčajný
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
lieska obyčajná
svíb krvavý
jelša sivá
buk lesný
kalina obyčajná
dub letný

latinský
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Corylus avellana
Padus avium
Salix caprea
Swida sanguinea
Corylus avellana
Prunus spinosa
Alnus incana
Alnus incana
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Corylus avellana
Alnus incana
Padus avium
Fagus sylvatica
Alnus incana
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Picea abies
Padus avium
Padus avium
Corylus avellana
Swida sanguinea
Alnus incana
Fagus sylvatica
Viburnum opulus
Quercus robur

prirážkové indexy podľa
obvod
výška plocha základná prílohy č. 35 vyhlášky MŽP SR
súčin
výsledná
kmeňa
č. 24/2003 Z. z. v znení
krov v krov v cena za
prirážkových spoločenská
v Ok130
neskorších predpisov
cm
m2 1 kus v €
indexov hodnota v €
v cm
c)
d)
e)
f)
42
415,00
0,8 0,9
0,72
298,80
62
691,00
0,8 0,9
0,72
497,52
41
415,00
0,8 0,9
0,72
298,80
52
599,00
0,8 0,9
0,72
431,28
51
599,00
0,8 0,9
0,72
431,28
136
1 612,00
0,8 0,9
0,72
1 160,64
77
783,00
0,8 0,9
0,72
563,76
77
783,00
0,8 0,9
0,72
563,76
25

300<

50

<300 1 196,00

90
90
46
54
67
40
77
280
45
66
74
55

300<

621,00

0,8

0,9

0,72

447,12

0,8

0,9

0,72

861,12

921,00
921,00
507,00
599,00
691,00

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,72
0,72
0,72
0,72
0,72

663,12
663,12
365,04
431,28
497,52

966,00

0,8

0,9

0,72

695,52

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,9

0,9
0,9

0,72
0,53
0,88
0,80
0,72
0,72

563,76
1 410,82
365,20
773,60
563,76
431,28

0,8

0,9

0,72

1 192,32

783,00
2 672,00
415,00
967,00
783,00
599,00

70

300< 1 656,00

0,6

1,1
1,1

14 170,42
14 200,00

Práce môžu byť prevádzané len na určených plochách staveniska a preto nesmie dôjsť k
žiadnemu výrubu drevín mimo priestor staveniska.
Židovský potok pretekajúci predmetným územím lemujú brehové porasty rôznej šírky,
ktorých časť bola odstránená v minulosti pri výstavbe cesty a mosta. Vzhľadom na polohu (mimo
zastavané územie obce) brehové porasty sú pomerne zachovalé a po výstavbe cesty a mosta
prirodzene zrevitalizované. V úseku predmetného mosta od okraja cesty I/77 do vzdialenosti cca
10 m po oboch stranách mosta boli v brehovom poraste zaznamenané druhy stromov ako jelša
sivá (Alnus incana), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), smrek obyčajný (Picea abies), čremcha
obyčajná (Padus avium), dub zimný (Quercus petraea), druhy krov ako čremcha obyčajná (Padus
avium), baza čierna (Sambucus nigra), kalina obyčajná (Viburnum opulus), lieska obyčajná
(Corylus avellana) a bylín ako zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), slezinovka
striedavolistá (Chrysosplenium alternifolium), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), žihľava
dvojdomá (Urtica dioica), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria). Brehové porasty
Židovského potoka možno zaradiť k biotopu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktorý
patrí medzi prioritné biotopy európskeho významu. Spoločenská hodnota tohto biotopu podľa
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je 17,92 EUR za 1 m2.
Pri výstavbe sa neuvažuje s prevádzaním strelných prác, výluk na železničnej trati alebo s
obmedzením jej plynulosti. Stavebné práce na ceste si vyžiadajú len dočasné zníženie rýchlosti
cestnej dopravy a jej riadenie pomocou určeného a schváleného dočasného dopravného
značenia.

9.

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).
Základným dôvodom pre navrhovanú rekonštrukciu mosta I/77-033 cez Židovský potok
a príslušného úseku cesty I/77 je veľmi zlý stavebný stav mosta (IV). Je spôsobený vekom mosta,
vplyvom presakujúcej a zatekajúcej zrážkovej vody na mostný objekt, eróznym vplyvom
vodného toku Židovský potok v kombinácii s vplyvmi cestnej dopravy.
Účelom navrhovanej činnosti je realizácia prestavby mosta na ceste I/77 cez Židovský potok
a priľahlého úseku cesty I/77 (Z.Ú. km 39,650, resp. K.Ú. km 39,730) s cieľom zabezpečiť, aby
mostný objekt spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti
mosta podľa TP 102 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok (02/2016). Uvedené sa navrhuje riešiť
technickými opatreniami – vykonaním stavebných prác, ktoré zabezpečia plynulú a bezpečnú
premávku cestnej dopravy po novom mostnom objekte. Úprava cesty I/77 pred a za mostom je
navrhnutá v celkovej dĺžke 80,0 m. Projektová dokumentácia rieši šírkové usporiadanie mosta v
kategórii C 9,5/80. Navrhnutá je nová nosná konštrukcia z 9 ks klenbových prefabrikovaných
zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m so svetlosťou mostného otvoru 2,66 m. Existujúci most s
nadnásypom sa celý odstráni postupným vybúraním. Súčasťou stavby bude aj krátka úprava
Židovského potoka – vybudovanie ochrany mostného objektu a nových mostných krídiel.
Z hľadiska negatívnych vplyv navrhovanej činnosti možno spomenúť dočasný záber pôdy,
výrub drevín, zásah do biotopu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktorý patrí medzi
prioritné biotopy európskeho významu, dočasné obmedzenie plynulosti cestnej premávky po
ceste I/77 v predmetnom úseku a zvýšenie prašnosti a hladín hluku v okolí realizácie
navrhovanej činnosti.
Z hľadiska pozitívnych vplyv navrhovanej činnosti možno spomenúť zlepšený stavebný stav
mosta, zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti mosta vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti
mosta a modernizáciu cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky.

10. Celkové náklady (orientačné).
Celkový predpokladaný investičný náklad na stavbu bude určený na základe cenovej ponuky
vybraného dodávateľa stavby.

11. Dotknutá obec.
Obec Lenartov

12. Dotknutý samosprávny kraj.
Prešovský samosprávny kraj

13. Dotknuté orgány.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Krajský pamiatkový úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove
Okresný úrad Bardejov
Obvodný banský úrad v Košiciach
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Bardejov
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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Obec Lenartov

14. Povoľujúci orgán.
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

15. Rezortný orgán.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov bude
vydané podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne
hranice.
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré
mohli presahovať štátne hranice.

III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého
územia
Ako záujmové územie pre charakteristiku jednotlivých zložiek životného prostredia slúži
najmä najbližšie okolie navrhovanej činnosti, pričom v niektorých prípadoch je to z praktických
dôvodov rozsiahlejšie územie (územie obce Lenartov).
Za dotknuté územie možno považovať jednotlivé parcely, na ktorých je plánovaná
navrhovaná činnosť, ako aj územie, na ktorom je preukázaný možný potenciálny vplyv z
navrhovanej činnosti včítane synergického a kumulatívneho vplyvu. V danom prípade však
vzhľadom na možné potenciálne vplyvy ide o územie cca 100 m od navrhovanej činnosti.
Dotknuté pozemky alebo parcely, resp. predmetné územie predstavujú plochy pozemkov,
resp. parciel, na ktorých sa plánuje výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti (parcely registra
„C“ s číslami 2543/1 (druh pozemku: lesný pozemok), 2633 a 2639/3 (druh pozemku: trvalý
trávny porast), 2543/2, 2849/2, 2849/5 a 2849/6 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie),
na katastrálnom území Lenartov.

1.

Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených
území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené
vodohospodárske oblasti].

1.1. Geomorfologické pomery.
Z hľadiska geomorfologického členenia (E. Mazúr, M. Lukniš, 1986) spadá predmetné
územie do sústavy Alpsko – himalájskej, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty,
subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Východné Beskydy, na rozhranie celkov
Ľubovnianska vrchovina (minimálna nadmorská výška v tejto geomorfologickej jednotke
predstavuje 379,42 m n. m., maximálna nadmorská výška v tejto geomorfologickej jednotke
predstavuje 1 023,26 m n. m., tzn. rozsah nadmorských výšok 643,84 m n. m. a priemernú
nadmorskú výšku 647,10 m n. m, pričom dĺžka riečnej siete v tejto geomorfologickej jednotke
predstavuje 385 048,21 m, hustota riečnej siete 1,98 m.m-2, členitosť reliéfu 1,04 a priemerný
sklon 13,71 °) a Čergov (minimálna nadmorská výška v tejto geomorfologickej jednotke
predstavuje 351,48 m n. m., maximálna nadmorská výška v tejto geomorfologickej jednotke
predstavuje 1 156,52 m n. m., tzn. rozsah nadmorských výšok 805,04 m n. m. a priemernú
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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nadmorskú výšku 729,12 m n. m, pričom dĺžka riečnej siete v tejto geomorfologickej jednotke
predstavuje 578 315,13 m, hustota riečnej siete 1,83 m.m-2, členitosť reliéfu 1,07 a priemerný
sklon 17,25 °). Východne od predmetného územia sa rozkladá geomorfologická provincia
Východné Karpaty, geomorfologická subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty,
geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, geomorfologický celok Ondavská vrchovina (minimálna
nadmorská výška v tejto geomorfologickej jednotke predstavuje 130,31 m n. m., maximálna
nadmorská výška v tejto geomorfologickej jednotke predstavuje 749,38 m n. m., tzn. rozsah
nadmorských výšok 619,07 m n. m. a priemernú nadmorskú výšku 338,36 m n. m, pričom dĺžka
riečnej siete v tejto geomorfologickej jednotke predstavuje 2 582 404,57 m, hustota riečnej siete
1,74 m.m-2, členitosť reliéfu 1,02 a priemerný sklon 9,95 °).
Z hľadiska geomorfologických pomerov patrí dotknuté územie (aj predmetné územie)
medzi reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín (morfoštruktúrna transverzálna depresia
Nízkych Beskýd - zlomovo-vrásové štruktúry flyšových karpát) a vrchovinový reliéf (prechodné
mierne vyzdvihnuté morfoštruktúry vrchovín a pahorkatín - zlomovo-vrásové štruktúry
flyšových karpát). Morfologicko-morfometrickým typom reliéfu v dotknutom a predmetnom
území je vrchovina silne členitá, ktorá na východe prechádza do pahorkatiny stredne a silne
členitej až vrchoviny stredne členitej.
Z geomorfologického hľadiska predstavuje časť územia v údolí Večného potoka reliéf
pedimentových podvrchovín a pahorkatín, na ňu nadväzuje vrchovinový reliéf a na južnom okraji
aj reliéf hornatinový. Z hľadiska morfologicko-morfometrického členenia predstavuje časť
územia v údolí Večného potoka stredne členitú pahorkatinu, na ňu nadväzuje územie silne
členitej vrchoviny a na južnom okraji silne členitej nižšej hornatiny. Do východného okraja
územia zasahujú riečne terasy vysoké, Večný potok a významnejšie prítoky vo východnej časti
katastra majú tvar úvalinovitých dolín, v západnej časti tvar hlbokých V dolín bez nivy alebo so
slabo vyvinutou nivou, na severnom okraji obce sa nachádza výrazný prielaz (sedlo). Zo
súčasných reliéfotvorných procesov prevládajú fluviálne a stráňové procesy, z ktorých sa v
dotknutom území uplatňuje v nive Večného potoka a prítokov akumulačno-erózny proces a vo
zvyšnej časti územia stredne silný fluviálny erózny proces so stredne silným pohybom hmôt po
svahoch, vytváraním zovretejších úvalinovitých dolín až plytšie rezaných V dolín vo vrchovinách
a vyšších pahorkatinách až silný fluviálny erózny proces so silnou hĺbkovou eróziou, stredne
silným až silným pohybom hmôt po svahoch v horskom reliéfe.
Skúmaná lokalita pri obci Lenartov leží z geomorfologického hľadiska na rozhraní
Východných Beskýd a Nízkych Beskýd. Východné Beskydy sú zastúpené geomorfologickými
celkami Ľubovnianska vrchovina a Čergov. Ľubovnianska vrchovina sa rozprestiera v úzkom páse
na severe pri hraniciach s Poľskom a pohorie Čergov tvorí mohutné pohorie tiahnuce sa od obce
Obručné smerom na juh. Z východu až po obec Lenartov tu zasahuje geomorfologický celok
Ondavská vrchovina, ktorá je súčasťou Nízkych Beskýd (Mazúr-Lukniš in Atlas krajiny SR, 2002).
Všetky tieto geomorfologické celky sú budované flyšovými horninami, ktoré sú charakteristické
striedaním prevažne pieskovcov a ílovcov v rôznom pomere zastúpenia. Z morfologického
hľadiska tu prevládajú hladko modelované tvary reliéfu, pričom vyvýšeniny a ostrejšie formy
reliéfu sú viazané na odolnejšie pieskovce a zníženiny na menej odolné ílovce. Zníženiny majú
často charakter brázd. Územie je rozčlenené hustou sieťou dolín, ktoré majú vejárovitý tvar.
Záujmové územie patrí do povodia Tople, pričom bezprostredné okolie skúmanej lokality je
odvodňované Židovským potokom. Z morfologického hľadiska sa skúmaná lokalita nachádza pri
vyústení doliny Židovského potoka do hlavného údolia Podrožného potoka.
Všeobecný sklon predmetného územia je k juhu, juhovýchodu až východu, k Podrožnému
potoku. Predmetné územie sa nachádza na kótach od cca 529,92 m n. m. po 542,54 m n. m.
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1.2. Horninové prostredie.
Z hľadiska regionálneho geologického členenia (D. Vass et al., 1988) spadá dotknuté
a predmetné územie do flyšového pásma (čergovsko-beskydský flyš - krynický flyš.
Geologický podklad je tvorený horninami kriedy a paleogénu vonkajších Karpát, z ktorých
sa v území striedajú pieskovce, menej ílovce (hrubý flyš (čergovské a magurské pieskovce)
eocénu na väčšej južnej časti a pieskovce, mikrokonglomeráty, menej ílovce (strihovské vrstvy)
luténu – spodného priabónu na menšej severnej časti dotknutého územia. Najvrchnejšie
kvartérne útvary v území tvoria bližšie geneticky nerozlíšené sedimenty, predstavujúce
nečlenené predkvartérne podložie s nepravidelným pokryvom bližšie nerozlíšených svahovín a
sutín.
Na geologickej stavbe okolia záujmovej lokality sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru.
Flyšové pásmo tvorí Magurské súvrstvie (pieskovcový flyš: stredno- až hrubozrnné drobové
pieskovce s muskovitom, menej ílovce (magurské súvrstvie - magurské pieskovce, čergovské
súvrstvie, strihovské vrstvy)), Malcovské súvrstvie (sivé vápnité ílovce a pieskovce s vložkami
ílovcov menilitového typu), Strihovské súvrstvie (pieskovce so závalkami ílovcov, drobnozrnné
zlepence - hrubopsamitický flyš) a Menilitové a smilnianske súvrstvie (pestré vrstvy a
globigerínové sliene (pestré ílovce, Mn konkrécie, vložky pieskovcov). Horniny dotknutého
územia tvoria prevažne strihovské a staršie malcovské súvrstvie veku stredný a mladší eocén
(pieskovce so závalkami ílovcov, drobnozrnné zlepence - hrubopsamitický flyš). Geologické
pomery v rámci lokality rekonštrukcie mosta a v jeho širšom okolí sú pomerne homogénne.
Kvartérny pokryv tvoria fluviálne sedimenty veku holocén, pričom ide litofaciálne nečlenené
nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov.

Strihovské súvrstvie bolo vyčlenené v krynickej čiastkovej jednotke magurského príkrovu na
východnom Slovensku. Je to hrubovrstvené flyšové súvrstvie s prevahou drobových pieskovcov.
Pieskovcové vrstvy sú hrubé 0,25 – 3 m (bežne amalgamované až na 10 m), sú masívne, niekde
s gradáciou na báze vrstvy, modrosivé, po zvetraní hrdzavo hnedé, jemno- až strednozrnné, v
spodnej časti vrstiev sú rozptýlené valúniky prevažne kremeňa (2 – 3 mm). Vo vrchnej časti sú
vrstvy doskovito odlučné. Na mnohých miestach sú pieskovce slabo stmelené – rozpadavé.
Vložky ílovcov sú ojedinelé (5 – 50 cm), sú piesčité, slabo vápnité, sivých farieb. Vyskytujú sa aj
telesá sklzových pieskovcov až rozpadavých zlepencov do 10 m hrubé, s valúnmi až blokmi exotík
a mezozoických karbonátov. Pomer pieskovcov ku ílovcom je 2 – 20. Pieskovce strihovského
súvrstvia oproti magurskému typu pieskovcov obsahujú väčší podiel karbonátových klastov a
ako celok má súvrstvie charakter proximálnejšej fácie. Celková hrúbka súvrstvia je asi 900 m. V
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klastoch je aj bradlový materiál. Majú stredne až hrubo rytmický flyšový vývoj s výraznou
prevahou pieskovcov, kde pieskovce tvoria polohy niekoľko desiatok až málo sto metrov hrubé.
Pieskovce sú väčšinou pozitívne gradačne zvrstvené, jemno až hrubozrnné, na báze až
drobnozlepencové, vápnité s muskovitom, modrosivé, hrubé 5 – 300 (700) cm. Ílovce tvoria
preplástky až vložky (5 – 30 cm) sivých, zriedka vápnitých tmavosivých a zelenosivých piesčitých
nevápnitých lastúrnato-doštičkovite odlučných ílovcov. V spodnom eocéne sa vyskytujú
nepravidelné polohy pestrých ílovcov (maximálne 120 m). Vyskytujú sa aj sklzové telesá
tiloidných zlepencov. Mocnosť vrstiev je 1 700 až 2 300 m. Ide o kremenno-drobový pieskovec s
prachovcovými a ílovcovými polohami. Okrem toho je tu vyčlenený aj interval ílovcov s polohami
pieskovcov (tzv. drobno- až strednorytmický flyš) charakterizovaný ako polohy jemnozrnných
pieskovcov a ílovcov 150 až 200 m hrubý horizont na báze strihovského súvrstvia. Je prevažne
tvorený jemnozrnnými muskovitickými, často vápenatými, tenkovrstvo¬vitými (1 – 7 cm, lokálne
10 – 15 cm hrúbky), horizontálne, konvolútne alebo šikmo laminovanými pieskovcami sivej až
sivozelenej, resp. sivomodrej farby. Zvyčajne gradujú do vrchného ílovcového intervalu.
Laminácia je lokálne zvýraznená rastlinným detritom a muskovitom. Ílovce sú sivých odtieňov.
Pomer ílovcov voči pieskovcom je vyrovnaný, lokálne sú ílovce v prevahe. Prítomné sú aj hrubšie
vrstvy pieskovca (30 - 70 cm), ktoré smerom do nadložia postupne pribúdajú. Vyskytujú sa aj
ichnofosílie Paleodyction sp.
Malcovské súvrstvie východného Slovenska leží na menilitovom bez znakov transgresie. V
spodnej a vrchnej časti prevládajú pieskovce (P:I = 3:1) vo vrstvách 20 – 160 (niekde až 400) cm
hrubých. Sú to sivomodré strednozrnné drobové pieskovce so závalkami ílovcov. V prostrednej
časti nad karbonátovými laminovanými pieskovcami (5 – 20 cm) prevládajú sivé, zelenavé až
tmavosivé ílovce vo vrstvách 15 – 200 cm (až do 600 cm). Vyskytujú sa tu vložky jaselských lupkov
(pozri tam), ako aj ílovce menilitového typu (svetlé modrosivé nevápnité, slabo piesčité a tmavo
hnedosivé so šupinami rýb). Vo vrchnej časti súvrstvia pieskovce prechádzajú až do
mikrokonglomerátov. Miestami sa vyskytujú sklzové telesá. Hrúbka malcovských vrstiev sa
odhaduje na 800 až 1000 m. (17) Poloha ílovcov menilitového typu hrubá 10 – 30 m. Ílovce sú
hnedé, pevné, miestami vápnité, s črepinovým až tabuľkovým rozpadom. Sú v nich vrstvy do 10
cm sivohnedých strednozrnných vápnitých pieskovcov. V nadloží je ešte 100 až 150 m
tenkovrstveného flyšu so stredno- až hrubozrnnými pieskovcami (5 – 20 cm) a vápnitými
hnedými až zelenohnedými ílovcami. (51b, 51c) Na Orave má malcovské súvrstvie flyšový
charakter. Celkovo prevládajú pelity (P:I = 0,1 – 0,4 (zriedka do 1,2). Index zvrstvenia je 1 až 1,4.
Ílovce sú mäkké, vápnité, modrosivé, sivé, okrovožlté a svetlohnedé, vo vrstvách 5 až 150 cm. V
spodnej časti súvrstvia sú vložky ílovcov bystrického typu do 2,5 m. Na viacerých miestach sú
červené vápnité ílovce (5 – 30 cm). Pieskovce sú sivé jemnozrnné až siltovce, vápnité, šikmo a
konvolútne laminované, vrstvy sú 3 až 15 cm hrubé. Obsahujú šupinky muskovitu a zuhoľnatenú
rastlinnú drť. Druhým typom sú gradačne zvrstvené sivé, miestami až hrubozrnné pieskovce s
vyšším obsahom karbonátov a organogénneho detritu (až do 15 %). Vyskytujú sa tu aj sklzové
telesá s piesčitou, alebo ílovitou základnou hmotou, s autochtónnymi útržkami hornín, veľké až
do 80 cm. Na viacerých miestach sa vyskytujú svetlosivé tvrdé slieňovce (tzv. treskúne) hrubé 5
– 30 cm a modrosivé hrdzavohnedo zvetrávajúce vrstvičky pelosideritov (2–8 cm). Zriedkavé sú
aj organogénne vápence. Hrúbka malcovského súvrstvia na Orave je 350 až 660 m. Na
východnom Slovensku sa malcovské súvrstvie vyskytuje v priestore magurskej jednotky a
bradlového pásma. Popri jednoznačne stanovenom veku (mladší eocén – starší oligocén) je
pozícia súvrstvia nie všade zreteľná a tiež nejednoznačne interpretovaná. Interpretácia
synklinálneho uloženia, ako najvyššieho člena magurských sledov prevláda nad intrerpretáciou
s vystupovaním v tektonických oknách. Tiež odlíšenie malcovského? súvrstvia v niektorých
oblastiach nie je celkom vednoznačné (Karná). V mape Nízkych Beskýd (Žec a kol. 2006) sú
výskyty súvrstvia tektonicky pričlenené podľa teritoriálnej príslušnosti okolitých tektonických
jednotiek.
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Východne od predmetného územia sa nachádzajú pestré vrstvy a globigerínové sliene
(pestré ílovce, Mn konkrécie, vložky pieskovcov) veku stredný a mladší eocén. Pestré vrstvy boli
vyčlenené ako heterogénny súbor v eocénnych súvrstviach magurskej jednotky, vyznačujúci sa
fialovočervenými farbami. Boli označované rôzne ako globigerínové sliene, pestré súvrstvie, či
červené ílovce. Súbor tvoria cviklovo červené ílovce, na mnohých miestach s Mn konkréciami,
modrozelenými a tmavosivými vápnitými ílovcami, ktoré sú prekladané tenkými vrstvami
pieskovcov. V krynickej jednotke sú definované ako červené a zelené ílovce s Mn konkréciami a
tenkovrstvovými pieskovcami. Vrstvy s pestrými ílovcami sú s výraznou prevahou ílovcov nad
pieskovcami (P:I = 1:2 až 1:5). Ílovce tvoria 5 – 200 (400) cm vrstvy striedavo zelených a
červených, väčšinou nevápnitých ílovcov. Pieskovce (1 –25 cm) sú jemnozrnné, kremito-vápnité,
sivé, modrosivé a sivozelené, laminované. Horizont dosahuje hrúbku niekoľko desiatok metrov.
V blízkosti strednoeocénnych červených ílovcov sú vyvinuté tehlovo červené a zelené slieňovce,
vyššie sú slieňovce až ílovce modravé až hnedavé (Globigerinové sliene). Striedajú sa v 10 – 400
cm hrubých vrstvách. Poloha slieňov dosahuje niekde hrúbku aj 60 m, ale miestami až vykliňuje.
Pestré súvrstvie je tvorené cviklovo- a hrdzavočervenými a zelenými ílovcami, ktoré sú
premenlivo piesčité, vápnité a v tenkých vrstvách sa striedajú. Ílovce sú prevrstvené tenkými
vrstvami a laminami drobových pieskovcov s rastlinnou drťou a muskovitom. Globigerinové
sliene sú zastúpené tenkými zelenosivými až tmavozelenými ílovcami.
Východne od predmetného územia sa nachádza magurské a čergovské súvrstvie
(pieskovcový flyš: stredno- až hrubozrnné drobové pieskovce s muskovitom, menej ílovce
(magurské súvrstvie - magurské pieskovce, čergovské súvrstvie, strihovské vrstvy) veku mladší
paleocén - stredný eocén. Magurské súvrstvie - magurské pieskovce tvoria stredno- až
hrubozrnné drobové pieskovce s muskovitom, menej ílovce. Čergovské súvrstvie tvorí
pieskovcový flyš (piesčité ílovce, hrubozrnné pieskovce). Magurské pieskovce sú charakteristické
úplnou prevahou sivomodrých hrubolavicovitých stredno až hrubozrnných drobových
pieskovcov s kremennými zrnami (miestami až drobnozlepencové so zrnami do 2 cm). Častá je
erózia už sedimentovaných pieskovcov novými prúdmi a ílovcové závalky. Vrstvy sú hrubé 25 až
200 (600) cm. Ílovce tvoria len tenké preplástky 1 – 4 (30 - 100) cm hrubé. Iba ojedinele sú
vyvinuté intervaly tenkorytmického flyšu hrubé 1 – 13 m. Ílovce majú prevažne špinavozelenú
farbu, sú málo vápnité, s muskovitom a siltovou prímesou. Množstvo pieskovcov a aj ich zrnitosť
do nadložia plynulo klesá z 10:1 na 1:1. Maximálna hrúbka súvrstvia je 1 200 m. Čergovské
súvrstvie je tvorené stredne a hrubo rytmickým flyšom. Pieskovce sú sivé, modrosivé, jemno- až
hrubozrnné. Obsahujú šupinky muskovitu. Oddelené sú tenkými piesčitými sivými, zelenosivými
a tmavosivými ílovcami s muskovitom. V spojitosti s masívnymi hrubozrnnými pieskovcami sa
vyskytujú konglomerátové a mikrokonglomerátové polohy s valúnmi kremeňa, hornín
kryštalinika a len zriedka aj karbonátov.
Východne od predmetného územia sa nachádza menilitové súvrstvie (čokoládovohnedé až
čierne prekremenené ílovce, kremenné pieskovce, rohovce, pelokarbonáty) veku paleogén
bradlového pásma a myjavský paleogén. Charakteristické sú tvrdé, lístkovité, čokoládovohnedé
a hnedosivé, nevápnité ílovce, a mäkké, zelenavé, slabo piesčité, často prekremenelé, čiastočne
vápnité ílovce s hojnými šupinami a skeletmi rýb. Často sú potiahnuté sírnymi, limonitickými
alebo Mn povlakmi. Pieskovce sú modrosivé jemnozrnné vápnité 15 – 50 cm hrubé. Prítomné sú
0,5 – 5 cm hrubé vrstvičky hnedavých a tmavosivých rohovcov - menilitov, čiernosivé konkrécie
Mn oxidov a drobnozrnné karbonátové brekcie s numulitmi. Hrúbka menilitových vrstiev je 10
až 30 m. Pri godulskom vývoji sú charakteristickým znakom sivočierne, premenlivo piesčité
ílovce v hrúbke 1 – 30 cm, miestami prevrstvené laminovanými siltovcami (0,1 – 1 cm), s
ojedinelými vložkami tmavohnedých až čiernych rohovcov. Zriedkavé sú 1 – 90 cm hrubé vrstvy
jemno- až strednozrnných modrastosivých kremenných a arkózových pieskovcov. Hrúbka
menilitového súvrstvia nepresahuje 180 m. V mape Nízkych Beskýd je redukovaný výskyt
menilitového súvrstvia ako sivé vápnité ílovce, laminované a jemne piesčité, s belavými náletmi
na plochách laminácie. V podloží je vrstva rozpadavého stredno- hrubozrnného pieskovca a
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žltavé rozpadavé kremenné pieskovce až siltovce s muskovitom. Pesl (1960) ako „menilitové“
vrstvy opisuje z tohoto regiónu horizonty tenkolupenitých žltosivých ílovcov s belavou patinou.
Fluviálne sedimenty - litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny
dolinných nív a nív horských potokov veku holocén sa nachádzajú v okolí vodných tokov
východne od predmetného územia. Predstavujú najmladšie a plošne najrozšírenejšie fluviálne
sedimenty, vystupujúce v podobe dolinných nív (nivných terás) riek a potokov. Postglaciálne
náplavy nivných sedimentov tvoria podstatnú časť jemnozrnného sedimentačného povrchového
krytu piesčito-štrkového súvrstvia dnovej akumulácie riek, alebo len samostatnú výplň dien dolín
v celom priečnom profile u všetkých potokov tak. Nivné sedimenty väčších riek tvoria litofaciálne
najpestrejšie laterálne i horizontálne sa meniace súvrstvie, čo sa prejavuje rýchlo sa meniacim
mikroreliéfom nív a komplikovanou stavbou i litofaciálnym zložením sedimentov. Na báze je
súvrstvie tvorené zväčša sivými ílovitými hlinami (lokálne nahradenými sivozeleným ílovitým
glejovým horizontom), ílovitými pieskami a smerom k aktívnemu toku aj resedimentovanými
štrkmi a pieskami vrchných polôh dnovej akumulácie. V hornej časti hlín sa občas môžu
vyskytovať nesúdržné drobné konkrécie CaCO3, prípadne nesúvislé tenké vápnité polohy. Na
ílovitých hlinách a ostatných sedimentoch je v mnohých nivách sformovaný tmavosivý až čierny,
humózny, horizont pochovanej nivnej pôdy. V nadloží tejto pôdy sú rozšírené litologicky
pestrejšie, hlinité, prachovité a ílovité, humózne sedimenty nivnej fácie, ktoré sa vyznačujú
najväčším plošným rozšírením a dominujú už aj v povrchovej stavbe nív menších tokov, kde však
pribúda jemnopiesčitá zložka. Typickým znakom pre nivné sedimenty väčších tokov je výskyt
karbonátov, ktoré sa nachádzajú hlavne vo forme mikrokonkrécií, nodúl a úlomkov. Sfarbenie
sedimentov vrchného horizontu je najčastejšie sivé, tmavosivé a hnedosivé. U menších tokov sú
sedimenty tvorené vrstvenými, ílovitými sivohnedými nevápnitmi nivnými hlínami, alebo
piesčitými hlinami i pieskami, v spodnej časti s obsahom valúnov, alebo úlomkov hornín. Celková
hrúbka nivných sedimentov hlavných tokov nie je rovnaká a pohybuje sa od 1,5 do 3 m,
maximálne 4,5 m.
Predkvartérne podložie skúmanej lokality je z geologického hľadiska budované horninami
vonkajšieho flyšového pásma paleogénneho veku. Vonkajší flyš je tu zastúpený magurskou
tektonickou jednotkou v bystrickom vývoji (bystrická litofaciálna jednotka). Celá magurská
jednotka je značne tektonicky porušená. Z geologického hľadiska ju tvoria šupiny synklinál a
antiklinál karpatského (SZ-JV) smeru. Flyšové sedimenty tejto tektonickej jednotky sú
charakteristické pravidelným striedaním pieskovcov a ílovcov. Západne od obce Lenartov sa
vyskytuje hlavne strihovské súvrstvie (v minulosti označované aj ako staršie malcovské
súvrstvie), v ktorom prevláda zastúpenie pieskovcov so závlakami ílovcov a s polohami
drobnozrnných zlepencov. Toto súvrstvie tvorí predkvartérne podložie aj v mieste záujmovej
lokality. Tieto flyšové horniny paleogénneho veku sú na povrchu prekryté kvartérnymi
sedimentami. Dná údolí miestnych potokov pokrývajú často fluviálne náplavy. Fluviálne náplavy
sú na báze tvorené súvislou polohou väčšinou hlinitých a ílovitých štrkov. V skúmanom území sa
fluviálne náplavy zachovali iba v nižších častiach údolí. Vo vyšších častiach údolí sú potoky
zarezané prakticky až po skalné podložie a fluviálne náplavy tu absentujú. Okraj údolí a okolité
svahy vrchovín sú pokryté väčšinou svahovými (deluviálnymi) sedimentami. Deluviálne
sedimenty predstavujú zmes zvetralín paleogénnych hornín a z granulomentrického hľadiska sú
tu zastúpené prevažne piesčité až štrkovité zeminy s bohatým výskytom klastických úlomkov
podložných hornín (prevažne pieskovcov), miestami nadobúdajú deluviálne sedimenty
charakter hlinito-kamenitých a kamenitých sutín. Deluviálne sedimenty sa hromadia na úpätiach
svahov, kde dosahujú najväčšie mocnosti. V mieste prieskumného vrtu ML-1 sa overila mocnosť
deluviálnych sedimentov až do hĺbky 5,6 m.
Na skúmanej lokalite uvažovanej rekonštrukcie mosta I/77-033 pri obci Lenartov sa odvŕtal
jeden inžinierskogeologický prieskumný vrt s označením ML-1 do hĺbky 10,0 m pre potreby
vypracovania podrobného inžinierskogeologického prieskumu (RNDr. Ján Grech-Penetra,
11/2018). Vrtné práce realizovala vrtná osádka pod vedením vrtmajstra J. Lapoša dňa 22. 10.
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2018. Pri vŕtaní sa použila vrtná súprava typu UGB-50 na podvozku Praga V3S. Prieskumný vrt
bol odvŕtaný jadrovorotačným spôsobom na sucho, pomocou vrtných koruniek s priemermi, 175
a 137 mm.
Počas vrtných prác sa z prieskumného vrtu ML-1 odoberalo súvislé vynesené jadro, ktoré
bolo priebežne makroskopicky vyhodnocované zodpovedným riešiteľom úlohy. Na základe
tohto vyhodnotenia zodpovedný riešiteľ určil miesta pre odber 3 ks porušených vzoriek zemín.
Tieto vzorky zemín boli odobraté do vzduchotesných sáčkov a dopravené do laboratória firmy
GeoSlovakia s.r.o. Košice, kde boli stanovené základné fyzikálne vlastnosti potrebné pre
zaradenie zemín v zmysle STN 72 1001 + O1 Klasifikácia zemín a skalných hornín a pre určenie
ťažiteľnosti v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.

Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie (M. Hrašna, A. Klukanová, 2002) patrí dotknuté
a predmetné územie do rajónu predkvartérnych hornín (rajón flyšoidných hornín), ktorý severne
od predmetného územia prechádza do rajónu pieskovcovo-zlepencových hornín. Morfológiu
skúmanej lokality tvorí záver dolinky Židovského potoka pri jej vyústení do hlavnej doliny
Podrožného potoka. Pôvodne svahovitý terén tu bol pretvorený násypom cestného telesa.
Prieskumný vrt bol realizovaný mimo cestného telesa v mieste akumulácie posypového
materiálu – v podstate sypkého hrubozrnného piesku o mocnosť 0,4 m.
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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Pod posypovým materiálom sa overili deluviálne sedimenty až do hĺbky 5,6 m pod terén.
Do hĺbky cca 3,0 m v deluviálnych sedimentoch prevláda prítomnosť piesčitej a ílovitej frakcie a
deluviálne sedimenty majú v zmysle STN 72 1001 + O1 Klasifikácia zemín a skalných hornín
charakter ílovitých pieskov (symbol SC, trieda S5). V nich sa nachádza bohatá prímes zvetraných
poloopracovaných klastických úlomkov pieskovca s priemerom väčšinou do 10 cm, no
nachádzajú sa tu aj väčšie balvany. Ílovitá výplň má pevnú konzistenciu. V hĺbkovom intervale
3,0 - 5,6 m majú deluviálne sedimenty pre väčší podiel klastických úlomkov pieskovca charakter
ílovitých štrkov (symbol GC, trieda G5). Ílovitá výplň má pevnú konzistenciu. Klastické úlomky
poloopracovaných pieskovcov dosahujú často priemer viac ako 10 cm.
Pod deluviálnymi sedimentami od hĺbky 5,6 m sa nachádzajú paleogénne sedimenty,
konkrétne strihovské súvrstvie s prevažným zastúpením pieskovcov a občasnými polohami
ílovcov. Celé súvrstvie je charakteristické veľmi nerovnomerným stupňom zvetrania
horninového masívu. Len ojedinele sa tu vyskytujú polohy málo navetraných celistvých
pieskovcov šedomodrej farby, ktoré môžeme v zmysle STN 72 1001 + O1 Klasifikácia zemín a
skalných hornín posudzovať ako skalnú horninu triedy R3. Polohy pieskovcov a ílovcov sú však
prevažne silne rozpukané a zvetrané. Pieskovce a ílovce zvetrávajú do hneda a v zmysle STN 72
1001 + O1 Klasifikácia zemín a skalných hornín môžeme zvetrané pieskovce s polohami ílovcov
posudzovať ako skalné horniny triedy R4, miestami až R5. Celé súvrstvie paleogénnych
sedimentov sa odporúča posudzovať v zmysle STN 72 1001 + O1 Klasifikácia zemín a skalných
hornín ako skalnú horninu s nízkou pevnosťou (pevnosť v prostom tlaku σc = 5 - 15 MPa) triedy
R4.
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené smerné normové charakteristiky jednotlivých
overených typov zemín podľa STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb.
deluviálne sedimenty
jednotka SC - S5 piesok ílovitý pevný GC - G5 štrk ílovitý pevný
ν − Poissonovo číslo
0,35
0,30
β − súčiniteľ bočného pretvorenia
0,62
0,74
γ − objemová tiaž zeminy
kN.m-3
18,5
19,5
Edef - deformačný modul
MPa
8-10
50
cu - totálna súdržnosť zeminy
kPa
cef - efektívna súdržnosť zeminy
kPa
4-6
4-6
ϕu – totálny uhol vnútorného trenia
stupeň
ϕef – efektívny uhol vnútorného trenia stupeň
26
30

Nasledujúca tabuľka uvádza smerné normové charakteristiky zvetraného paleogénneho
súvrstvia.
STN 73 1001
pevnosť v prostom tlaku σc
modul pretvárnosti Edef
Poissonovo číslo ν
únosnosť Rdt
STN 73 3050

jednotka
MPa
MPa

R4
5-15
400
0,20
MPa
0,4
trieda ťažiteľnosti 4.
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V súčasnosti je mostný objekt založený na plošných základoch (betónových blokoch),
ktorých hĺbku založenia nepoznáme. Podľa výsledkov realizovaného prieskumu ideálnou vrstvou
pre založenie mosta I/77-033 je vrstva ílovitých štrkov pevnej konzistencie deluviálneho pôvodu
(symbol GC, trieda G5), ktorý tu vystupuje ako súvislá vrstva od hĺbky 3,0 m od súčasného
povrchu vozovky. Pri predpokladanom založení mosta na tejto vrstve ílovitých štrkov nie je
potrebné počítať s trvalým vplyvom podzemných vôd na základové konštrukcie.
Pre jednotlivé overené typy zemín sa odporúča v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce.
Všeobecné ustanovenia uvažovať s ťažiteľnosťou 1. triedy v prípade navážky a piesku ílovitého s
prímesou zvetraných pieskovcov (pevný), 3. triedy (štrk ílovitý, pevný), 4. triedy (zvetrané
pieskovce s polohami ílovcov (strihovské súvrstvie)) a 5. triedy (polohy zdravých pieskovcov).
Doporučené sklony svahov dočasných výkopov do hĺbky 3,0 m v prípade piesku ílovitého s
prímesou zvetraných pieskovcov (pevný) a štrku ílovitého (pevný) sú 1:0,5 (pomer výšky k
pôdorysnej dĺžke svahu).
Hrúbka kvartérneho pokryvu dosahuje maximálne 5 m v dotknutom území. Základným
geochemickým typom hornín v dotknutom území je vápenec.
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1.3. Hydrogeologické pomery a podzemné vody.
Hydrogeologické pomery v dotknutom území sú podmienené geologickou stavbou územia,
tektonickým porušením, geomorfologickými, hydrologickými a klimatickými pomermi územia,
resp. morfológiou reliéfu a množstvom zrážok, odtoku a výparu.
Základnou črtou hydrogeologických vlastností flyšových hornín paleogénu je dominantný
význam puklinovej priepustnosti pri veľmi obmedzenom a prevažne zanedbateľnom význame
medzizrnovej priepustnosti. V súvislosti s postupným uzatváraním puklín do hĺbky má
dominancia puklinovej priepustnosti za následok vytvorenie podmienok obehu podzemných
vôd, ktoré sa sústreďuje do pripovrchovej zóny a z menšej časti do subvertikálnych puklinových
(zlomových) zón. Hlavným, viac menej súvislým hydrogeologickým kolektorom je tu
pripovrchová zóna zvýšenej priepustnosti, zasahujúca od povrchu terénu do hĺbky niekoľkých
metrov až niekoľko desiatok metrov (v skúmanom území najčastejšie do hĺbky 20 - 40 m).
Druhým najvýznamnejším hydrogeologickým kolektorom v horninách paleogénu sú puklinové
zóny. Sú to strmo až zvisle prebiehajúce pásma sústredeného intenzívneho rozpukania
horninového masívu na tektonických zlomoch. Paleogénne sedimenty sú na svahoch prekryté
deluviálnymi sedimentami, väčšinou ílovito-piesčitým sedimentmi s rôznym obsahom
klastických polopracovaných úlomkov pevných hornín, prevažne pieskovcov. V týchto
sedimentoch s väčším obsahom piesčitej a štrkovej frakcie sú často vyvinuté samostatné
horizonty podzemných vôd s pórovou priepustnosťou a voľnou, prípadne mierne napätou
hladinou. Na vytváraní zásob podzemných vôd sa tu podieľa výlučne vsak atmosférických zrážok
cez priepustnejšie polohy deluviálnych sedimentov. Vsiaknuté vody sa potom hromadia na styku
so zvetraným paleogénnym podložím a prúdia smerom k miestnym eróznym bázam. Tu buď
vyvierajú vo forme prameňov, prípadne skryte prestupujú do fluviálnych náplavov, prípadne
priamo do povrchových tokov.
Prieskumnými prácami v mieste mosta I/77-033 sa overilo zvodnenie deluviálnych
sedimentov v ich bazálnej polohe na styku s podložnými vrstvami paleogénu. V hĺbke 5,6 m pod
terénom tu bolo overený pomerne nevýrazný zvodnený horizont s medzizrnnovou
priepustnosťou s mierne napätou hladinou podzemných vôd. Podzemná voda vo vrte ML-1 sa
ustálila na úrovne 5,4 m pod terénom. Zvodnenie paleogénnych sedimentov sa tu do hĺbky 10,0
m pod terén neoverilo.
Z pohľadu zaradenia dotknutého územia medzi hlavné hydrogeologické regióny (P. Malík a
J. Švasta, 2002) sa dotknuté územie nachádza v rajóne P 109 Paleogén Čergova. V tomto rajóne
boli v zmysle vodohospodárskej bilancie SR za rok 2018 stanovené využiteľné množstvá
podzemných vôd v hodnote 278,00 l.s-1, pričom v uvedenom roku sa z nich využívalo 16,39 l.s-1
a bilančný stav rajónu bol hodnotený ako dobrý. Bilančná tabuľka vodohospodárskej bilancie
množstva podzemnej vody za rok 2018 vo vyššie uvedenom rajóne je uvedená v nasledujúcej
tabuľke.
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Z hľadiska vymedzených útvarov podzemných vôd Slovenskej republiky, v zmysle Smernice
2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec
pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva sa v dotknutom území
nachádza útvar podzemných vôd v predkvartérnych horninách a to SK2005700F Puklinové
podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Bodrog sa rozprestiera
na ploche 4 106,788 km2. Dominantné zastúpenie kolektora tvorí striedanie pieskovcov a ílovcov
(flyš) stratigragický vek kolektora je paleogén a priepustnosť kolektora je puklinová. Priemerný
rozsah hrúbky zvodnencov je 10 až 30 m. Smer prúdenia podzemných vôd v tomto vodnom
útvare je vzhľadom na charakter horninového prostredia typu hydrogeologického masívu viacmenej konformný so sklonom terénu. Kvantitatívny a chemický stav tohto vodného útvaru je
dobrý. Útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov sa v predmetnej lokalite nenachádzajú.
V roku 2018 bola pozorovacia sieť tohto útvaru reprezentovaná 5 využívanými a 1 nevyužívaným
prameňom. V katiónovej časti dominujú ióny Ca2+, v aniónovej časti ióny HCO3-. Podľa PalmerGazdovej klasifikácie sú puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny
oblasti povodia Bodrog zaradené medzi základný výrazný Ca-HCO3 typ. Mineralizácia sa v rámci
týchto objektov pohybovala v rozsahu od 225,51 mg.l-1 (165599 Ruská Bystrá – Pod Dielom) do
680,88 mg.l-1 (173999 Jasenovce). V roku 2018 nevyhovovala v útvare puklinových podzemných
vôd flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Bodrog požiadavkám vyhlášky 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, iba
hodnota ukazovateľa naftalén 0,21 µg.l-1 .
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Nasledujúca tabuľka dáva prehľad o organických látkach stanovených nad pozaďovú
hodnotu pre predmetný vodný útvar

Prietočnosť a hydrogeologická produktivita je v dotknutom území mierna (T = 1.10-4 – 1.10m2.s-1). Základná hydrogeologická charakteristika dotknutého územia je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
3

HG index

fyFBPppi

litológia

magurské súvrstvie: čergovské vrstvy - zlepence s “exotickým materiálom”, hrubopsamitický flyš

vek

stredný eocén

typ priepustnosti

puklinová

HG funkcia

kolektor

genetický typ

karbonátovo-silikatogénne podzemné vody

Palmer-Gazdova klasifikácia

A2 základný výrazný

chemický typ
trieda kvality

Ca-Mg-HCO3
priemer 289 mg/l (pramene), 375 mg/l (vrty)
A

koeficient prietočnosti T v m2.s-1

T = 1.10-4 až 3.10-4

Variabilita prietočnosti

sY= 0,6 - 0,9

celková mineralizácia

Úroveň hladiny podzemných vôd pod terénom v m znázorňuje nasledujúca mapa (Zdroj:
GIB-GES [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. Dostupné na
internete: http://apl.geology.sk/gibges.).
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Generálny smer prúdenia podzemnej vody je smerom k vodným tokom a v smere vrstevníc.
Smery prúdenia podzemných vôd znázorňuje nasledujúci obrázok (Zdroj: GIB-GES [online].
Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. Dostupné na internete:
http://apl.geology.sk/gibges.).

1.4. Geodynamické javy, neotektonické pohyby a seizmicita územia.
Významným faktorom ovplyvňujúcim geologické prostredie sú svahové deformácie. Podľa
Mapy stability svahov (GÚDŠ Bratislava, J. Šimeková, stav k decembru 2003) patrí skúmaná
lokalita do rajónu potencionálne nestabilných území s nízkym stupňom náchylnosti k aktivizácii,
resp. vzniku svahových deformácií. Podľa registra svahových deformácií GÚDŠ Bratislava
(http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/) nie je na skúmanej lokalite evidovaná žiadna aktívna
alebo potenciálna svahová deformácia (viď. nasledujúci obrázok).
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Charakteristickými geodynamickými javmi v okolí navrhovanej činnosti sú zvetrávanie,
erózia a akumulácia. Zvetrávanie možno rozdeliť na plošné a hĺbkové. Plošnému zvetrávaniu je
vystavené prakticky celé dotknuté územie (jeho dosah je obmedzený). Hĺbkové zvetrávanie je
viazané najmä na tektonicky porušené horninové masívy s vysokým stupňom rozvoľnenia a na
málo odolné a husto rozpukané horniny. Erózia je viazaná najmä na okolie vodných tokov
a oblasť svahov. Hĺbková erózia prebieha na dne vodných tokov hlavne pri povodňových stavoch.
Akumulácia sedimentov je viazaná na vodné prostredie. Najčastejšie sa prejavuje v inundačných
územiach vodných tokov, kde sa pri vysokých vodných stavoch zatápajú aj priľahlé územia.
Z hľadiska neotektonickej stavby (J. Maglay et al., 1999) spadá dotknuté a predmetné
územie do pozitívnej jednotky (pohorie), podsústavy Západné Karpaty, v ktorej sú pohybové
tendencie tektonických blokov na úrovni stredný až veľký zdvih.
Tektonická charakteristika územia obce Lenartov je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
základné tektonické členenie
tektonická etapa
skupiny tektonických jednotiek
tektonické jednotky
popis

Vonkajšie Západné Karpaty
neoalpínske tektonické štruktúry Západných Karpát
Neoalpínske tektonické jednotky vonkajších Západných Karpát
Magurský príkrov
Magurský príkrov: oravskomagurský (krynický) čiastkový príkrov

Podľa tektonickej mapy podložia terciéru vnútorných Západných Karpát spadá dotknuté
územie čiastočne do vonkajšieho flyšového pásma na povrchu.
Podľa prílohy A.2 STN 73 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií je dotknuté
územie zaradené do 5. až 6. o MSK-64. Seizmické ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia
na skalnom podloží je podľa Atlasu krajiny SR (2002) od 1 m.s-2 po 1,29 m.s-2. Z hľadiska seizmicity
záujmové územie podľa STN EN 1998-1 + A1 + AC + NA + NA/1 + NA/2 + NA/3 + O1 Eurokód 8.
Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia
a pravidlá pre budovy patrí do zdrojovej oblasti seizmického rizika číslo 3 v pásme
charakterizovanom hodnotou referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR = 0,40 m.s-2
pre návrhovú periódu 475 rokov. Na základe vplyvu podložia na seizmický pohyb sa zatrieďuje
podložie do kategórie A – skalné podložie charakterizované rýchlosťou šmykových vĺn Vs vyššou
ako 800 m.s-1.
1.5. Metalogenetická charakteristika, banská činnosť, radón, významné geologické lokality
a environmentálne záťaže.
Podľa metalogenetickej mapy Slovenskej republiky (J. Lexa, P. Bačo, M. Chovan, M. Petro,
I. Rojkovič a M. Tréger, 2004) patrí dotknuté a predmetné územie medzi mezozoikum a terciér
vonkajších karpát (paleocénne až eocénne sedimenty: pieskovcový flyš).
Navrhovaná činnosť je situovaná mimo prieskumné územia, výhradné ložiská chránených
ložiskových území a dobývacích priestorov a mimo ložiská nevyhradeného nerastu, ako mimo
územia so starými banskými dielami a environmentálnymi záťažami. Na území obce Lenartov sa
nenachádzajú prieskumné územia, výhradné ložiská chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov a ani ložiská nevyhradeného nerastu a územia so starými banskými dielami.
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne významné geologické lokality (P. Liščák, M.
Polák, P. Pauditš, I. Baráth, 2002). Na území obce Lenartov sa našiel najstarší slovenský meteorit.
Meteorit našiel pastier koncom októbra v roku 1814 na mieste zvanom Malezover, v bahnistej
pôde, v blízkosti prameňa, kde chodil napájať dobytok. Povrch má meteorit silne zvetraný.
Celková pôvodná hmotnosť meteoritu bola 108 kg. V súčasnosti je najväčší kus uložený v
Maďarskom národnom múzeu a má hmotnosť 73,62 kg. Ďalšie vzorky sú uložené v múzeách v
Rusku, Poľsku, Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Vatikáne, Veľkej Británii a v USA.
Na Slovensku sa nachádza zatiaľ len v jednej súkromnej zbierke. Podľa klasifikácie meteoritov
patrí medzi diferencované železné meteority. Podľa štruktúrnej klasifikácie patrí medzi stredné
oktaedrity (IIIAB). Z minerálov obsahuje troilit (pyrotit), nikelfosfid, železo (kamacit), tenit a
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schreibersit. Schreibersit tvorí až 3 mm veľké kostrovité kryštály a troilit až 3 cm dlhé lamely.
Jeho chemické zloženie je nasledujúce: Fe 91,36; Ni 8,78 a Co 0,53.
Hodnota radónového rizika v dotknutom a predmetnom území je nízka až stredná.
Na území obce Lenartov (mimo dotknuté a predmetné územie) sa nachádza
environmentálna záťaž BJ (022) / Lenartov - skládka TKO registrovaná ako pravdepodobná
environmentálna záťaž (A) a sanovaná/rekultivovaná lokalita (C). Miestny názov má Hutka,
pričom územný význam je miestny (do 5 obcí s priemerným počtom obyvateľov do 2 000).
Skládka odpadov bola odvezená. Bola vytvorená v roku 1980 a bola na ploche 600 m2 (objem
400 m3). Maximálna mocnosť bola 2 m. Ochranný systém podložia – tesnenie nemá, ako ani
drenážny systém priesakových vôd, pričom prekrytie skládky nie je. Indikačný kontrolný systém
nemá a medzivrstvy skládky - prekrytie počas skládkovania nie sú. Nemá postrek. Vzdialenosť od
obydlia je 400 m. Pozícia materiálu voči okoliu je kombinovaná a kontakt s podzemnými vodami
je nijaký (rozsah kontaktu s podzemnými vodami nie je zjavný). Vzťah skládkovaného materiálu
k ovzdušiu je vo forme zápachu, pričom reliéf povrchu skládky tvorí striedanie elevačných a
depresných tvarov. Nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť v priestore skládky a
ani v jej okolí. . Medzi iné vplyvy na životné prostredie možno zaradiť znečistenie povrchového
toku. Ide o skládku komunálneho odpadu (zariadenia na nakladanie s odpadmi). Skládka bola
zriadená na nezabezpečenom podloží na lúke na ploche cca 80 x 30 m a bola upravená a
prehrnutá hlinou a zatrávnená. Na svahu eróznej ryhy miestneho potoka na ploche 60 x 5 m je
využívaná neriadená skládka s ukladaním odpadov do hrúbky 1 – 2 m. Činnosť, podmieňujúca
vznik environmentálnej záťaže, sa na lokalite vykonáva aj v súčasnosti so zmenšenou intenzitou.
Nepovolená skládka prevažne komunálnych odpadov je na lúke vo vlastníctve
neidentifikovaných súkromných osôb, pričom v priestore skládky je využívaná
poľnohospodárska pôda vo využívaní PD Malcov. Zvodeň je v piesčitej deluviálnej hline
prepojená so zvodňou v podpovrchovej zóne rozvolnenia horninového paleogénneho masívu do
hĺbky cca 50 m p.t. Odvodňovaná je do povrchových tokov v úrovni miestnej eróznej báze.
Kategória prirodzenej ochrany je priemerná prirodzená ochrana a ohrozenie podzemnej vody je
stredné. Územie je málo zraniteľné. Ide o rekultivovanú nelegálnu skládku. Nie sú údaje o
súčasnom stave kontaminácie na lokalite. Na základe získaných poznatkov nie je možné
jednoznačne rozhodnúť, či je lokalita po vykonaní rekultivácie kontaminovaná alebo nie. Chýba
monitorovací systém, rozsah monitorovania je nepreukazný alebo monitoring je neaktuálny.
Prírodné podmienky nie sú vylučujúcim faktorom pre šírenie sa znečistenia. Skládka bola
zriadená bez súhlasu príslušných orgánov na nezabezpečenom podloží na lúke na ploche cca 80
x 30 m a bola opakovane upravená, prehrnutá hlinou a zatrávnená. Plocha skládky bola
ohradená. Časť skládky na ploche cca 80 x 30 m na lúke bola vyrovnaná a prekrytá hlinou hrúbky
cca 0,5 m, zatrávnená a ohradená. Biologické odpady boli spálené.
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1.6. Klimatické pomery.
Po klimatickej stránke sa územie nachádza v miernom klimatickom pásme a patrí do mierne
teplej oblasti a okrsku M6, ktorý je mierne teplý, vlhký, vrchovinový (Atlas krajiny SR, 2002).
Vyššie položené časti Ľubovnianskej vrchoviny a pohoria Čergov už patria do chladnej oblasti a
do mierne chladného okrsku C1. Charakteristika dotknutých klimatickogeografických typov (D.
Kočický, B. Ivanič, 2011) je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
klimaticko-geografický typ
klimaticko-geografický subtyp

horská klíma

horská klíma

mierne chladná

chladná

dolný interval priemerných januárových teplôt (v °C)

-6

-6.5

horný interval priemerných januárových teplôt (v °C)

-4

-5

dolný interval priemerných júlových teplôt (v °C)

17

16

horný interval priemerných júlových teplôt (v °C)

16

13.5

dolný interval amplitúdy priemerných mesačných teplôt (v °C)

21

19.5

horný interval amplitúdy priemerných mesačných teplôt (v °C)

21.5

21

dolný interval ročného úhrnu zrážok (v mm)

800

800

horný interval ročného úhrnu zrážok (v mm)

900

1100
1 200 až 1 600

suma teplôt 10° a viac

1 600 až 2 200

Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v rozmedzí 6 – 7 oC a priemerný ročný úhrn
zrážok dosahuje hodnotu okolo 700 - 800 mm (Atlas krajiny SR, 2002). Výsledkom klimatických
pomerov v záujmovom území je nemrznúca hĺbka pôdy do 127 cm a mrazový index je 900.
Nasledujúca tabuľka uvádza priemernú ročnú a mesačnú teplotu vzduchu v obci Lenartov a
teplotu najteplejšieho a najchladnejšieho mesiaca (obdobie 1981-2010) v oC.
I.
- 4,4

II.
- 2,8

III.
1,5

IV.
7,1

V.
12,3

VI.
15,2

VII.
17

VIII.
16,1

IX.
11,9

X.
7,3

XI.
1,9

XII.
- 3,1

rok
6,7

Priemerný počet letných dní (Tmax > 25 °C) v obci Lenartov je 43 dní a priemerný počet dní s
mrazom (Tmin < 0°C) je 139 dní (v období rokov 1981 – 2010). Priemerná oblačnosť v obci
Lenartov v desatinách je 7/10 (*množstvo oblačnosti v desatinách pokrytia, resp. stupeň
pokrytia oblohy oblakmi v období rokov 1981 - 2010). Priemerná výška snehovej pokrývky v obci
Lenartov je 15 cm a priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 92 dní (v období rokov 1981
- 2010). Nasledujúca tabuľka uvádza priemerný ročný úhrn zrážok a priemerné mesačné úhrny,
(mesiac s najvyšším a najnižším mesačným úhrnom) v obci Lenartov v období rokov 1981 - 2010.
I.
30,5

II.
29,9

III.
32,4

IV.
50

V.
96,6

VI.
108

VII.
115

VIII.
90,9

IX.
64,2

X.
46,4

XI.
37

XII.
36,2

rok
736,3

Priemerná ročná rýchlosť vetra v obci Lenartov v období rokov 1981 - 2010 bola 1,6 m.s-1 (6
km.hod.-1). Najveternejším mesiacom v 30. ročnom priemere je január a december s priemernou
mesačnou rýchlosťou 1,8 m.s-1. Najmenej veterný mesiac v 30. ročnom priemere je august s
priemernou mesačnou rýchlosťou 1,3 m.s-1. V rámci jednotlivých smerov vetra je najväčšia
priemerná početnosť výskytu vetra počas roka so 100 % prípadov z juhovýchodu (16 % prípadov),
z juhu (14 % prípadov), zo severozápadu (12 % prípadov) a zo západu (12 % prípadov). Zo
zvyšných smerov sa vetry v oblasti obce Lenartov vyskytujú v menšej miere a v približne rovnakej
početnosti (najmenej zastúpený je severný vietor). Nasledujúce grafy znázorňujú veterné
pomery v obci Lenartov.
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Priemerná ročná teplota aktívneho povrchu pôdy býva 6 až 8 °C (priemer za roky 1961 až
1990).
Počet dní s dusným počasím býva menej ako 10 (priemer za roky 1961 až 1990). Priemerné
ročné sumy globálneho žiarenia sú menej ako 1 050 kWh.m-2 (priemer za roky 1961 až 1990).
Počet vykurovacích dní v roku býva 240 až 320 (priemer za roky 1961 až 1990). Z hľadiska
zaťaženie územia prízemnými inverziami dotknuté územie je zaradené medzi priemerne
inverzné polohy, mierne inverzné polohy, málo inverzné polohy a zriedkavo inverzné polohy
(priemer za roky 1961 až 1990). Priemerné ročné úhrny potenciálnej evapotranspirácie sú
v dotknutom území 450 až 500 mm (priemer za roky 1961 až 1990).
1.7. Hydrologické pomery.
Dotknuté územie patrí k úmoriu Čierneho mora, do hlavného povodia 4 – Dunaj, do
čiastkového povodia Bodrog (číslo hydrologického poradia 4-30), základného povodia Topľa
(číslo hydrologického poradia 4-30-09). Dotknuté územie stavby odvodňuje vodný tok Židovský
potok, ktorý tvorí ľavostranný prítok Podrožného potoka a ten je ľavostranným prítokom
Večného potoka, ktorý sa vlieva do rieky Topľa v obci Malcov. Územím obce Lenartov pretekajú
vodné toky ako Židovský potok (hydrologické poradie: 4-30-09-011), Frígľov potok (hydrologické
poradie: 4-30-09-012 a číslo recipienta: 4-30-09-2370, potok VII. rádu), Manovský potok
(hydrologické poradie: 4-30-09-012, tečie iba územím obce Lenartov), Napravený potok
(hydrologické poradie: 4-30-09-010, tečie územím obcí Lenartov a Obručné), Uličný potok
(hydrologické poradie: 4-30-09-012 a číslo recipienta: 4-30-09-2389, potok VII. rádu, tečie iba
územím obce Lenartov), Oľšavec (hydrologické poradie: 4-30-09-012 a číslo recipienta: 4-30-092375, potok VII. rádu, tečie územím obcí Lenartov a Malcov), Podrožný potok (hydrologické
poradie: 4-30-09-011 a číslo recipienta: 4-30-09-2397, potok VII. rádu, tečie územím obcí
Lenartov a Obručné, je ľavostranný prítok Večného potoka v rkm 5,4 a má dĺžku 4,714 km),
Špankovský potok (hydrologické poradie: 4-30-09-010 a číslo recipienta: 4-30-09-2408, potok
VII. rádu, tečie územím obcí Lenartov a Obručné), Potôčik (hydrologické poradie: 4-30-09-012,
tečie iba územím obce Lenartov), Polnárov potok a Večný potok (hydrologické poradie: 4-30-09013 a číslo recipienta: 4-30-09-2332, potok VI. rádu) a zopár bezmenných malých periodických
a neperiodických tokov.
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Židovský potok tečie iba územím obce Lenartov všeobecne z SZ na JV a pod situovaním
navrhovanej činnosti sa vlieva ako ľavostranný prítok do Podrožného potoka v rkm 0,5 a má
dĺžku 1,124 km. Ide o drobný prirodzený vodný tok, avšak nakoľko tento drobný vodný tok má
plochu povodia pod 10 km2 nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar, ale v zmysle
Guidance Dokumentu No 02 Identification of Water Bodies (Horizontálne metodické pokyny na
použitie termínu „vodný útvar“ v kontexte RSV, ktoré v januári 2003 schválili riaditelia pre vodnú
politiku EÚ, Nórska, Švajčiarska a kandidátskych štátov na vstup do EÚ) bol zahrnutý do útvaru
povrchovej vody SKB0103 Večný potok, do ktorého je prostredníctvom jeho ľavostranného
prítoku/drobného vodného toku Podrožný potok zaústený. Nakoľko ekologický stav v útvare
povrchovej vody SKB0103 Večný potok vyjadruje aj ekologický stav dotknutých drobných
vodných tokov - predpokladané nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík
drobného vodného toku Židovský potok spôsobených realizáciou navrhovanej činnosti/stavby,
by mohli ekologický stav útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok ovplyvniť. Židovský potok
je charakterizovaný maximálnym prietokom dosiahnutým alebo prekročeným priemerne raz za
100 rokov na úrovni Q100 = 5 m3.s-1 (údaj SHMÚ so IV. triedou spoľahlivosti podľa STN 75 1400
Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia).
Večný potok (SKB0103) je ľavostranný prítok Tople a má dĺžku 11,5 km. Pramení v pohorí
Čergov na severovýchodných svahoch Malého Minčola (1 054,4 m n. m.), pod sedlom Hajduška
(996 m n. m.), v nadmorskej výške približne 930 m n. m. Po sútok s Podrožným potokom tečie
na sever, odtiaľ k ústiu na východ. Pravostranné prítoky tvoria Frígľov potok, Veľký Rybný potok
a ľavostranné Hlboký potok, prítok (659,4 m n. m.) spod Murianika (1 009,5 m n. m.), Dubový
potok, Špankovský potok, Podrožný potok, Uličný potok a Oľšavec Do Tople ústi na okraji obce
Malcov v nadmorskej výške 385,3 m n. m. Preteká obcami Lukov, Lenartov, Malcov a Obručné.
čiastkové
povodie
Bodrog

kód
vodného
útvaru

názov vodného
útvaru / typ
vodného útvaru

SKB0103

Večný potok /
K3M

rkm
od

do

11,50

0,00

dĺžka
druh vodného ekologický stav chemický
vodného
útvaru
/ potenciál
stav
útvaru v km
11,50

prirodzený

dobrý (2)

dobrý

Útvar povrchovej vody SKB0103 Večný potok (rkm 11,50 - 0,00) v rámci skríningu
hydromorfologických zmien vykonaného v rámci prípravy I. cyklu plánov manažmentu povodí
bol predbežne vymedzený ako výrazne zmenený vodný útvar. Za hlavné vplyvy/vodné stavby
spôsobujúce hydromorfologické zmeny boli považované:
- priečne stavby:
rkm 0,250 - stupeň, h = 1,0 m, poškodený, v súčasnosti netvorí migračnú prekážku;
rkm 1,600 - stupeň v obci Malcov, h = 0,6 m, netvorí migračnú prekážku;
rkm 1,800 - stupeň v obci Malcov, h = cca 1,2 m, tvorí migračnú prekážku;
rkm 4,250 - stupeň v obci Lenartov, h = 0,5 m, stupeň netvorí migračnú prekážku;
rkm 4,300 - stupeň v obci Lenartov, h = cca 0,65 m, netvorí migračnú prekážku;
rkm 4,450 - stupeň v obcí Lenartov, h = 0,5 m, netvorí migračnú prekážku;
rkm 4,635 - pôvodne klenbová prehrádzka, h = 2,5 m, v súčasnosti po povodniach rozbitá netvorí migračnú prekážku;
rkm 4,700 - stupeň v obci Lenartov, h = 0,50 m, netvorí migračnú prekážku;
rkm 4,800 - stupeň v obci Lenartov, h = 1,0 m, tvorí migračnú prekážku;
- úpravy
km 1,000 - 1,910, betónová dlažba, úprava v obci Malcov je vybudovaná za účelom
protipovodňovej ochrany;
km 3,200 - 4,658, kamenná dlažba;
km 3,500 - 4,635 km, jednoduchý lichobežník kamenná kyneta.
Úprava v obci Lenartov je vybudovaná za účelom protipovodňovej ochrany.
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V roku 2009 na základe posúdenia reálneho stavu uvedených vplyvov/vodných stavieb
(pracovníkmi SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice) a na základe výsledkov testovania vodného
útvaru použitím určovacieho testu 4(3)(a) v súlade s Guidance dokumentom No4 Určenie a
vymedzenie výrazne zmenených a umelých vodných útvarov bol tento vodný útvar vymedzený
ako prirodzený, v ktorom po realizácii navrhnutých nápravných opatrení bude možné dosiahnuť
environmentálne ciele, t.j. dosiahnuť dobrý ekologický stav, resp. zabrániť jeho zhoršovaniu. Na
základe výsledkov monitorovania vôd v rokoch 2009 - 2012 bol útvar povrchovej vody SKB0103
Večný potok klasifikovaný v dobrom ekologickom potenciáli s nízkou spoľahlivosťou. To
znamená, že tento vodný útvar bol do monitorovania vôd zaradený v rámci skupiny vytvorenej
z vodných útvarov s rovnakými charakteristikami a rovnakými vplyvmi a hodnotenie jeho
ekologického stavu bolo na základe prenosu informácií. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu
tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický stav (príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd,
vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Plánu manažmentu správneho
územia povodia Dunaja, link:http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2). Hodnotenie
ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok podľa jednotlivých prvkov
kvality je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
fytoplanktón fytobentos makrofyty
nerelevantné

0

0

bentické
ryby
bezstavovce
0

0

hydromorfologické podporné fyzikálnoprvky kvality
chemické prvky kvality
0

0

relevantné
látky
nerelevantné

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé
prvky kvality a tým aj stav útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok v 2. Pláne manažmentu
správneho územia povodia Dunaj (2015), prílohe 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie
stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ boli identifikované hydromorfologické zmeny.
Možné ovplyvnenie jednotlivých prvkov kvality/dopad je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
bentické bezstavovce bentické rozsievky
biologické prvky kvality
tlak
hydromorfológia
priamo
nepriamo

fytoplanktón
nepriamo

makrofyty

ryby

nepriamo priamo

Na elimináciu hydromorfologických zmien/spriechodnenie migračných bariér v útvare
povrchovej vody SKB0103 Večný potok v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj
(2015) v Prílohe 8.4a sú navrhnuté nápravné opatrenia:
rkm 0,250 stupeň, h = 1 m - iba v prípade rekonštrukcie vybudovať sklz;
rkm 1,800 stupeň Malcov, h = 1,2 m - zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na priechodné
sklzy alebo rampy;
rkm 4,300 stupeň Lenartov, h = 0,65 m - zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na
priechodné sklzy alebo rampy;
rkm 4,635 prehrádzka, h = 2,5 m - iba v prípade rekonštrukcie vybudovať rybovod;
rkm 4,800 stupeň Lenartov, h = 1 m - zabezpečenie priechodnosti prebudovaním na priechodné
sklzy alebo rampy.
Nakoľko úpravy koryta toku v obci Malcov a v obci Lenartov boli vybudované za účelom
protipovodňovej ochrany týchto obcí, nápravné opatrenia sa nenavrhovali.
Charakteristika režimu odtoku v rámci dotknutého územia je uvedená v nasledujúcej
tabuľke.
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V rámci dotknutého územia sa nenachádzajú, resp. sem nezasahujú štruktúry geotermálnej
energie, ktoré predstavujú oblasti vhodné na exploatáciu a energetické využívanie a na
Slovensku sú zastúpené predovšetkým geotermálnymi vodami. Hustota tepelného toku
v dotknutom území sa pohybuje od 60 do 70 mW.m-2.
V dotknutom území sa nenachádzajú uznané prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne
zdroje v zmysle platných príslušných právnych predpisov.
V bližšie dotknutom území sa nachádza využívaný vodárensky zdroj v lokalite Španky – kde
je oplotené ochranné pásmo vodárenského zdroja obce Lenartov.
Večný potok je vodohospodársky významným vodným tokom - povrchový vodárenský zdroj
Topľa – nad Bardejovom. Ochranné pásmo II° zasahuje časť intravilánu obce a ochranné pásmo
III° zasahuje celé územie obce Lenartov. Nad obcou, v lokalite Španky je oplotené ochranné
pásmo prameňa vodárenského zdroja obce.
V dotknutom území nie sú určené povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu
pôvodných druhov rýb.
V dotknutom území sa vody určené na kúpanie nenachádzajú.
Priemerný špecifický (elementárny) odtok z územia je 10 až 15 l.s-1.km-2, malý elementárny
odtok (tzv. jednodenná voda) z územia je 0,5 až 1 l.s-1.km-2 a maximálny elementárny odtok
(storočná voda) z územia je 1,8 až 2,3 m3.s-1.km-2 (údaje podľa Hlubockého, in Atlas SSR, 1980).
V súvislosti s odtokovými pomermi je potrebné poznamenať, že približne posledných 20 rokov
sú v Európe zaznamenané pomerne výrazné klimatické zmeny, ktoré sú sprevádzané celkovým
znížením odtoku so zvýraznením extrémov (minimálnych a maximálnych stavov).
Predmetné územie nie je ohrozované povodňami.
Ľadové úkazy na vodných tokoch začínajú priemerne v decembri a končia priemerne vo
februári. Menšie vodné toky zamŕzajú v priemere v januári až februári, väčšie zväčša nie. Na
území obce Lenartov sa nenachádza oblasť, ktorá svojimi prírodnými podmienkami tvorí
významnú prirodzenú akumuláciu podzemných a povrchových vôd a bola vyhlásená za chránenú
oblasť prirodzenej akumulácie vôd.
Navrhovaná činnosť je situovaná v ochrannom pásme vodného toku Židovský potok a na
pobrežných pozemkoch. Podľa NV SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a
zraniteľné oblasti nie je územie obce Lenartov zaradené medzi zraniteľné oblasti.
V dotknutom území (M. Fendek, K. Poráziková, D. Štefanovičová a M. Supuková, 2002) sa
nenachádza kúpeľné územie, územie s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a
ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických
podmienok vhodných na liečenie.
Na území obce Lenartov sa väčšie vodné plochy nenachádzajú.
1.8. Pôdy.
Pôdne pomery územia obce Lenartov sú odrazom substrátovo-reliéfovo-klimatických
podmienok. Na území obce Lenartov sa nachádzajú viaceré pôdne jednotky.
Z pôdnych typov prevažujú v alúviu vodných tokov fluvizeme a na okolitých svahoch
Ľubovnianskej vrchoviny (zo severnej strany) a pohoria Čergov (z južnej strany) kambizeme.
Typické pre dotknuté územie sú kambizeme a to kambizeme modálne a kultizemné nasýtené,
sprievodné kambizeme pseudoglejové, zo zvetralín pieskovcovo-ílovcových hornín (flyš) a
kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre, zo zvetralín kyslých až neutrálnych
hornín. Ide o kambizeme podzolové (kultizemné podzolové) a kambizeme modálne (kultizemné)
kyslé. Pôdy sú prevažne piesčito-hlinité, hlinité až ílovitohlinité, prevažne neskeletnaté až slabo
kamenité (0 – 20 %). Poľnohospodárska pôda všeobecne je nízkej až strednej, len lokálne
strednej bonity a v kategorizácii produkčnosti dosahuje najnižšie hodnoty (1, 3 a 4 v 10stupňovej stupnici s bodovými hodnotami 40 – 31, 30 – 21 a 10 – 1 v stupnici 100 – 1). Obsah
humusu v hĺbke do 25 cm je prevažne nízky (< 1,8 %) až stredný (1,8 – 2,3 %). Pôdna reakcia je
silno (pH 5,0 – 5,5) až veľmi silno kyslá (pH 4,5 – 5,0). Pôdny substrát tvoria zvetraliny kyslých
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hornín a zvetraliny pieskovcovo - ílovcových hornín (flyš). Ide pôdy s prevažne ochrickým Ahorizontom, kyslé až výrazne kyslé (oligobázické), zrnitostne stredne ťažké až ľahké, často
značne skeletnaté, prevažne stredne hlboké až plytké, resp. o pôdy s ochrickým A-horizontom a
kambickým B-horizontom, zrnitostne prevažne stredne ťažké, pôdna reakcia slabo kyslá až kyslá,
skeletnaté, stredne hlboké až hlboké. Pôdy sú využívané prevažne ako lesné pôdy a pôdy pod
trvalými trávnymi porastmi. Orientačná hrúbka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
sa pohybuje v severovýchodnej časti od plytkého (do 18 cm) až po hlboký (24 – 30 cm). Pôdy sú
prevažne stredne náchylné na acidifikáciu, pričom vo východnej časti obce sú náchylné na
acidifikáciu. Potenciálne degradačné procesy sú acidifikácia, vo východnej časti vodné erózie a
zosuvy. Podľa skupín BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka - klasifikačný a identifikačný
údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy
na danom stanovišti) sa na území obce nachádzajú pôdy strednej (pôdy zaradené do 6. až 7.
kvalitatívnej skupiny BPEJ) a nižšej kvality (pôdy zaradené do 8. až 9. kvalitatívnej skupiny BPEJ).
Vzhľadom na svoj potenciál (typologicko-produkčné kategórie) ide v rámci záujmového územia
celkovo o menej produkčné pôdy, čo sa prejavuje aj v ich reálnom využívaní zväčša ako trvalé
trávne porasty s náletmi drevín na svahovitých alebo podmáčaných pozemkoch alebo lesné
porasty. Vzhľadom na ich potenciál a typologicko-produkčné kategórie (TPK) ide v rámci
záujmového územia celkovo o málo produkčné polia a produkčné trávne porasty, málo
produkčné až menej produkčné trvalé trávne porasty. Limitujúce faktory pôdnej úrodnosti sú
svahovitosť, skeletnatosť, veľmi nízka pôdna reakcia a hĺbka pôdneho profilu. Ako potenciálne
degradačné procesy tu pôsobia vodná erózia, zosuvy a acidifikácia.
Na území obce Lenartov, v rámci zastavaného územia sa vyskytujú aj antropické pôdy. Sú
to pôdy s výrazným antropickým pôdotvorným procesom a výskytom povrchového antropického
horizontu, čiastočne alebo úplne pozmenené, prípadne vytvorené činnosťou človeka. Kultizem
je pôdou na prirodzených substrátoch, ale činnosťou človeka s úplne pozmenenými vlastnosťami
(prevažne kultiváciou počas poľnohospodárskeho využívania). Patria sem prevažne pôdy záhrad,
sadov, parkov a podobne (na území obce Lenartov sa viažu najmä na zastavané časti obce s
rodinnými domami a záhradami, záhradkárske osady a plochy špeciálnych poľnohospodárskych
kultúr). Kultizem typická a kultizem typická záhradná predstavujú pôdy s intenzívnym
pretváraním vrchnej vrstvy a intenzívnou kultiváciou (zaberajú plochy v rámci záhrad v
individuálnej obytnej zástavbe jednotlivých častí obce Lenartov). Kultizem degradačná sa
nachádza na nezastavaných plochách, ruderalizovaných a kontaminovaných (nachádzajú sa na
menších plochách v obci, v súčasnosti nevyužívaných). Antrozem je človekom vytvorená umelá
pôda na nepôvodných substrátoch. Na území obce Lenartov možno rozlíšiť antrozeme typické
(varieta zavážkové - pôdy navážiek a umelých substrátov (násypy ciest, plochy stavenísk a pod.)
- vyskytujú sa v rámci celého zastavaného územia, ako aj pozdĺž ciest a iných komunikácií. Varieta
urbické predstavuje pôdy na umelých substrátoch (sčasti parkové plochy, rekultivované plochy
v sídle) a v rámci zastavaného územia obce Lenartov prevládajú, okrem plôch rodinných domov
a ich záhrad. Antrozeme degradačné predstavujú pôdy zastavaných plôch a plôch
neumožňujúcich rast rastlín (prevládajú všeobecne na zastavanom území - patria sem spevnené
plochy, cestné komunikácie a podobne).
Vlhkostný režim pôd v dotknutom území je na úrovni od mierne vlhkého po vlhký. Retenčná
schopnosť je veľká až stredná a priepustnosť pôd je stredná. Pôdy územia obce Lenartov sú
prevažne alkalické až neutrálne.
Z hľadiska BPEJ spadá 42,84 % pôd na území obce Lenartov medzi pôdy s BPEJ 8. a 9.
kategórie a 7,11 % pôd na území obce Lenartov spadá medzi pôdy s BPEJ 5 až 7 kategórie.
Za najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy na katastrálnom území Lenartov podľa kódu BPEJ
sa považujú pôdy s BPEJ 0866245, 0866445, 0866545, 0869205, 0869225, 0869445, 0869512,
0869535, 0878065, 0878265, 0878465, 0878565, 0969242 a 0978062.

spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
08/2020

42

navrhovateľ - Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice
zámer navrhovanej činnosti - I/77-033 Lenartov most

Z hľadiska záberu poľnohospodárskej pôdy dôjde realizáciou navrhovanej činnosti k
dočasnému (jedno ročnému) záberu poľnohospodárskej pôdy. Ide o pôdy hlavnej pôdnej
jednotky kambizeme plytké na flyši (KM), stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) piesočnatohlinité, plytké (do 30 cm), s BPEJ 0878465 (8. skupina kvality), stredne až silne
skletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte je 25 – 50 % a v podpovrchovom
horizonte viac ako 25 %), ktoré patria medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v príslušnom
katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Hrúbka
humusového horizontu je menej ako 18 cm. Z hľadiska typologicko-produkčných kategórií
poľnohospodárskych pôd sa zaraďujú medzi menej produkčné trvalé trávne porasty. Potenciálna
produkcia fytomasy je veľmi malá (menej ako 8 t/ha). Ohrozenie potenciálnou vodnou eróziou
dotknutých pôd je silné a ohrozenie dotknutých pôd potenciálnou veternou eróziou je žiadne až
slabé. Kompakcia (ohrozenosť pôdy zhutnením) tejto pôdy je v predmetnom území žiadna.
Kategória inaktivácie organických kontaminantov je v uvedených pôdach vysoká a kategória
transportu organických kontaminantov je nízka. Erózny účinok prívalového dažďa je v rámci
dotknutých pôd vysoký.
Chemickú degradáciu pôd môže vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň
zraniteľnosti pôdy voči takejto degradácii je však daný prirodzenou kvalitou komplexu
biochemických vlastností pôdy, konkrétne kvality humusových látok a acidity pôdneho
prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených pádnych vlastnosti (fyzikálno chemických, fyzikálno - biologických).
1.9. Biota.
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia Slovenska (Plesník in Atlas krajiny SR, 2002)
patrí riešené územie do zóny bukovej, do oblasti flyšovej, do okresu Ľubovnianska vrchovina,
Čergov, Busov, v kontakte s okresom Laborecká vrchovina.
Rekonštruovaná prirodzená vegetácia predstavuje vegetáciu, ktorá by sa v území vyvinula,
keby na krajinu nepôsobil svojou činnosťou človek. Je dôležité poznať, ktoré jednotky
rekonštruovanej prirodzenej vegetácie sa v území vyskytujú a ako sú priestorovo rozložené jednak z dôvodu možnosti presnejšieho hodnotenia pôvodnosti jednotlivých porastov a druhov,
jednak pri návrhoch novej výsadby alebo doplnenia existujúcich porastov (tu by sa mali
preferovať pôvodné druhy). Na území obce Lenartov tvoria potenciálnu prirodzenú vegetáciu
viaceré jednotky (Maglocký in Atlas krajiny SR, 2002) a to C - Dubovo-hrabové lesy karpatské a
Fs - Bukové kvetnaté lesy podhorské.
C - Dubovo-hrabové lesy karpatské predstavujú mezofilné zmiešané listnaté lesy zo zväzu
Carpinion betuli a sú na území Slovenska najrozšírenejšou lesnou klimaticko-zonálnou formáciou
v dubovom stupni. Pôvodne zaberali na Slovensku súvislé rozsiahle plochy najmä v
pahorkatinách a vrchovinách až do výšky priemerne 600 m n. m. Vyskytujú sa prevažne na
alkalických hlbokých pôdach na rôznorodom geologickom podloží. V stromovom poschodí sa
vyskytujú hrab obyčajný (Carpinus betulus), dub zimný (Quercus petraea), javor poľný (Acer
campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a čerešňa vtáčia
(Cerasus avium). Z krovín sú to zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Swida
sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), hloh obyčajný
(Crataegus laevigata). Bylinný podrast tvoria kopytník európsky (Asarum europaeum), lipkavec
marinkový (Galium odoratum), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), kostrava rôznolistá
(Festuca heterophylla).
Fs - Bukové kvetnaté lesy podhorské predstavujú mezotrofné lesné spoločenstvá s
prevahou buka lesného (Fagus sylvatica) v nižších polohách, prevažne na nevápencovom
podloží. V stromovom poschodí sú primiešané hrab obyčajný (Carpinus betulus), čerešňa vtáčia
(Cerasus avium), lipa malolistá (Tilia cordata), smrek obyčajný (Picea abies), smrekovec opadavý
(Larix decidua). Krovinný podrast vytvárajú druhy stromového poschodia v podobe mladých
jedincov a pristupuje javor poľný (Acer campestre), lieska obyčajná (Corylus avellana) a vtáčí zob
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(Ligustrum vulgare). Bylinné poschodie vytvárajú druhy bažanka trváca (Mercurialis perennis),
čarovník alpínsky (Circaea alpina), čistec lesný (Stachys sylvatica), na vlhkých miestach
pristupuje deväťsil biely (Petasites albus). Z ďalších druhov sa tu nachádza fialka lesná (Viola
reichenbachiana), hniezdovka hlístová (Neottia nidus – avis), hluchavnlk žltý (Galeobdolon
luteum), hrachor jamý (Lathyrus vernus), hviezdica veľkokvetá (Stellaria holostea), hviezdnatec
čemericový (Hacquetia epipactis), chochlačka dutá (Corydalis cava), chrastavec roľný (Knautia
arvensis), jahoda obyčajná (Fragaria vesca), lipkavec marinkový (Galium odoratum) a i.
Na území obce Lenartov je evidovaný výskyt viacerých chránených a ohrozených druhov
rastlín (viď. nasledujúca tabuľka).
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V území sa taktiež nachádzajú invázne druhy rastlín ako pohánkovec japonský (Fallopia
japonica), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea).
Vegetácia, ktorá sa nachádza na dotknutom území navrhovanej činnosti nie je z hľadiska
ochrany prírody výnimočná. Pretože sa už v minulosti v tomto úseku do pôvodných porastov
zasahovalo, je vegetácia na okrajoch cestného telesa a v bližšom okolí cestnej komunikácie
prevažne poznamenaná ľudskými aktivitami. Napriek tomu, že cesta I/77 v riešenom úseku
pretína niekoľko menších nevýrazných vodných tokov, aj brehové porasty sú zväčša ovplyvnené
ľudskými aktivitami. Drevinové porasty okolo cesty I/77 sú situované po jej okrajoch ako lesné
porasty na lesných pozemkoch i ako náletové dreviny v rôznej miere zastúpenia na plochách
pôvodne trvalých trávnych porastov. Pravidelnou kosbou pri údržbe okolia cesty I/77 je
vytvorený pruh okolo cesty bez drevinovej vegetácie. Na stavbou dotknutom území, ktoré bude
predmetom rekonštrukcie mosta č. 033 na ceste I/77 neboli počas terénnych prác zaznamenané
chránené alebo ohrozené druhy rastlín. V okolí cesty I/77 v riešenom úseku rekonštrukcie mosta
sa nachádzajú buď extenzívne poľnohospodársky využívané plochy (trvalé trávne porasty s
významným podielom nelesnej drevinovej vegetácie), časť cesty prechádzaj územím s lesnými
porastami (hospodárske lesy).
Z biotopov národného a európskeho významu sa na území obce Lenartov vyskytujú
uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Poznámka: Biotopy európskeho
významu sú vyznačené tučne,
ostatné biotopy sú národného
významu. Kód SK je totožný s
kódmi biotopov v aktuálnom
vydaní interpretačného manuálu
Katalóg biotopov Slovenska. Kód
NATURA pre biotopy európskeho
významu je totožný s kódmi pre
súvislú
európsku
sústavu
chránených území. Prioritné
biotopy sú označené *.

Biotopy, ktoré sa nachádzajú za priekopami po oboch stranách cestnej komunikácie I/77 v
riešenom úseku sú buď lesného charakteru, alebo ide o biotopy lúčneho a pasienkového
charakteru s významnejším zastúpením drevinovej vegetácie.
Vo vlastnom území navrhovanej stavby možno identifikovať zastúpenie vegetačnej
jednotky C - Dubovo-hrabové lesy karpatské. Židovský potok pretekajúci predmetným územím
lemujú brehové porasty rôznej šírky, ktorých časť bola odstránená v minulosti pri výstavbe cesty
a mosta. Vzhľadom na polohu (mimo zastavané územie obce) brehové porasty sú pomerne
zachovalé a po výstavbe cesty a mosta prirodzene zrevitalizované. V úseku predmetného mosta
od okraja cesty I/77 do vzdialenosti cca 10 m po oboch stranách mosta boli v brehovom poraste
zaznamenané druhy stromov ako jelša sivá (Alnus incana), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), smrek
obyčajný (Picea abies), čremcha obyčajná (Padus avium), dub zimný (Quercus petraea), druhy
krov ako čremcha obyčajná (Padus avium), baza čierna (Sambucus nigra), kalina obyčajná
(Viburnum opulus), lieska obyčajná (Corylus avellana) a bylín ako zádušník brečtanovitý
(Glechoma hederacea), slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium alternifolium), hluchavka
škvrnitá (Lamium maculatum), žihľava dvojdomá (Urtica dioica), kozonoha hostcová
(Aegopodium podagraria). Brehové porasty Židovského potoka možno zaradiť k biotopu Ls1.3
Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktorý patrí medzi prioritné biotopy európskeho
významu. Spoločenská hodnota tohto biotopu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, je 17,92 EUR za 1 m2.
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V rámci stavby sa uvažuje s výrubom drevín v nevyhnutnom rozsahu. Dreviny rastúce na
dotknutých plochách sú zeleňou rastúcou v bezprostrednej blízkosti cesty I/77. Niektoré dreviny
vykazujú známky poškodenia, resp. sú v zlom zdravotnom stave z dôvodu prestarnutia,
biotického či iného poškodenia. Všetky skutočnosti – dosiahnuteľný vek, lokalita výskytu,
zdravotný stav a mieru poškodenia boli zohľadnené príslušným prirážkovým indexom. V
posudzovanom území bola vykonaná špecifikácia drevín v ňom rastúcich - bolo zistené druhové,
resp. rodové zastúpenie, zistenie veľkosti dreviny meraním obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad
zemou (d1,3) pri stromoch alebo ich plošná výmera v m2 pri krovitých porastoch (mimo
zastavaného územia obce nad 20 m2). Zároveň bolo zistené poškodenie dreviny, pri ktorom sa
zisťovalo poškodenie koruny alebo kmeňa v rozsahu 11 - 25 % (slabé poškodenie), 26 - 60 %
(stredné poškodenie), alebo nad 60 % (ťažké poškodenie). V prípade, kedy síce drevina
nevytvorila súvislú plochu, ale počet jedincov v skupine bol väčší, prípadne ich rozlíšenie
v grafickom podklade by bolo neprehľadné, boli tieto dreviny označené pod jedným číslom
v rámci jednej plochy (skupiny). Zoznam posudzovaných drevín určených na výrub, prirážkové
indexy a spoločenská hodnota sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
číslo
plochy
1.

2.

3.

4.

názov dreviny
slovenský
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
lieska obyčajná
čremcha obyčajná
vŕba rakytová
svíb krvavý
lieska obyčajná
slivka trnková
jelša sivá
jelša sivá
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
lieska obyčajná
jelša sivá
čremcha obyčajná
buk lesný
jelša sivá
buk lesný
buk lesný
smrek obyčajný
čremcha obyčajná
čremcha obyčajná
lieska obyčajná
svíb krvavý
jelša sivá
buk lesný
kalina obyčajná
dub letný

latinský
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Corylus avellana
Padus avium
Salix caprea
Swida sanguinea
Corylus avellana
Prunus spinosa
Alnus incana
Alnus incana
Padus avium
Padus avium
Padus avium
Corylus avellana
Alnus incana
Padus avium
Fagus sylvatica
Alnus incana
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Picea abies
Padus avium
Padus avium
Corylus avellana
Swida sanguinea
Alnus incana
Fagus sylvatica
Viburnum opulus
Quercus robur

prirážkové indexy podľa
obvod
výška plocha základná prílohy č. 35 vyhlášky MŽP SR
súčin
výsledná
kmeňa
č. 24/2003 Z.z. v znení
krov v krov v cena za
prirážkových spoločenská
v Ok130
neskorších predpisov
cm
m2 1 kus v €
indexov hodnota v €
v cm
c)
d)
e)
f)
42
415,00
0,8 0,9
0,72
298,80
62
691,00
0,8 0,9
0,72
497,52
41
415,00
0,8 0,9
0,72
298,80
52
599,00
0,8 0,9
0,72
431,28
51
599,00
0,8 0,9
0,72
431,28
136
1 612,00
0,8 0,9
0,72
1 160,64
77
783,00
0,8 0,9
0,72
563,76
77
783,00
0,8 0,9
0,72
563,76
25

300<

50

<300 1 196,00

90
90
46
54
67
40
77
280
45
66
74
55

300<

621,00

0,8

0,9

0,72

447,12

0,8

0,9

0,72

861,12

921,00
921,00
507,00
599,00
691,00

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,72
0,72
0,72
0,72
0,72

663,12
663,12
365,04
431,28
497,52

966,00

0,8

0,9

0,72

695,52

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,9

0,9
0,9

0,72
0,53
0,88
0,80
0,72
0,72

563,76
1 410,82
365,20
773,60
563,76
431,28

0,8

0,9

0,72

1 192,32

783,00
2 672,00
415,00
967,00
783,00
599,00

70

300< 1 656,00

0,6

1,1
1,1

14 170,42
14 200,00
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Celková spoločenská hodnota drevín zahrnutých do špecifikácie drevín určených na výrub
v súvislosti s predmetnou stavbou dosahuje po zaokrúhlení sumu 14 200,00 € a inventarizácia
obsahuje 19 ks drevín stromovitého vzrastu (z toho 1 ks stromu ihličnatého a 18 ks stromov
listnatých) a celkovú plochu listnatých krovitých porastov o rozlohe 185 m2.
Pri výstavbe bude potrebné minimalizovať možné negatívne dopady na dreviny, ktoré sa
nachádzajú v bezprostrednom dosahu stavby a nie sú určené na výrub.
V zmysle zoogeografického členenia – terestrický biocyklus (Jedlička, Kalivodová in Atlas
krajiny SR, 2002), možno širšie riešené územie začleniť do eurosibírskej podoblasti, do provincie
listnatých lesov (podkarpatský úsek), kde spadá aj vlastná lokalita rekonštrukcie mosta č. 033 na
ceste I/77. Podľa zoogeografického členenia na základe limnického biocyklusu spadá dotknuté
územie do provincie pontokaspickej, okresu potiského a časti latorickej.
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Na území obce Lenartov je evidovaný výskyt viacerých chránených a prioritných druhov
živočíchov (viď. nasledujúca tabuľka).
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Poznámky:
§ – chránené druhy živočíchov (príloha č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.) a vtákov (príloha č. 32 vyhlášky MŽP SR
č. 24/2003 Z. z.)
E – druhy európskeho významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (príloha č. 4 vyhlášky MŽP SR č.
24/2003 Z. z.)
P – prioritný európsky významný druh z prílohy II smernice o biotopoch
N – druhy národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (príloha č. 4 vyhlášky MŽP SR č.
24/2003 Z. z.)
HD2 – európsky významný druh uvedený v prílohe II smernice o biotopoch
HD4 – európsky významný druh uvedený v prílohe IV smernice o biotopoch
HD5 – európsky významný druh uvedený v prílohe V smernice o biotopoch
BD1 – druh uvedený v prílohe I smernice o vtákoch
BD2 – druh uvedený v prílohe II smernice o vtákoch
BD3 – druh uvedený v prílohe III smernice o vtákoch
Bern2 – druh uvedený v prílohe II Bernského dohovoru
Bern3 – druh uvedený v prílohe III Bernského dohovoru
Bonn2 – druh uvedený v prílohe II Bonnského dohovoru
AEWA – druh uvedený v prílohe II Dohody o ochrane africko-euroázijských migrujúcich vodných vtákov
Kategórie ohrozenosti podľa IUCN:
EX – Extinct – vyhynutý
CR – Critically Endangered – kriticky ohrozený
EN – Endangered – ohrozený
VU – Vulnerable – zraniteľný
LR – Lower Risk – menej ohrozený
s podkategóriami cd – Conservation Dependent – závislý na ochrane
nt – Near Threatened – takmer ohrozený
lc – Least Concern – najmenej ohrozený
DD – Data Deficient – údajovo nedostatočný
NE – Not Evaluated – nehodnotený
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Okrem uvedených chránených druhov živočíchov z cicavcov majú zastúpenie ešte hryzec
vodný (Arvicola amphibius), hraboš močiarny (Microtus agrestis), hraboš poľný (Microtus
arvalis), hrabošík podzemný (Microtus subterraneus), hrdziak lesný (Clethrionomys glareolus),
ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius), ryšavka
žltohrdlá (Apodemus flavicollis), ryšavka krovinná (Apodemus sylvaticus), myš domová (Mus
musculus), potkan hnedý (Rattus norvegicus), krt obyčajný (Talpa europaea), psík medvedíkovitý
(Nyctereutes procyonoides), líška (Vulpes vulpes), diviak (Sus scrofa), srnec (Capreolus
capreolus), jeleň (Cervus elaphus).
V súčasnosti sa lokalita navrhovanej činnosti a jej bezprostredné okolie mimo zastavané
územie obcí využívajú ako lesné pozemky (zväčša hospodárske lesy), lúky a pasienky s
významným zastúpením drevinovej nelesnej vegetácie. Toto prostredie človek často významne
a pravidelne ovplyvňuje svojou činnosťou.

2.

Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.
Štruktúra súčasnej krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja. Odráža využitie
prírodnej krajiny človekom vyplýva z jej funkčného zamerania. Vznikla v dôsledku pôsobenia
človeka na prírodné ekosystémy, ich využívaním, prejavujúcim sa pretváraním a ovplyvňovaním
vlastností zložiek krajiny. Výsledkom tohto antropického pôsobenia v krajine je vznik
poloprirodzených a umelých prvkov, ktoré spolu s prírodnými prvkami vytvárajú určitú
fyziognomickú mozaiku súčasnej štruktúry krajiny. Teda funkčná štruktúra krajiny je základným
faktorom podmieňujúcim jej fyziognómiu. Pôvodnú krajinu záujmového územia tvorila hustá
riečna sieť s drevinnými porastmi a podmáčanými územiami (mokraďami), resp. lesnými
komplexmi, pričom bola formovaná jednotlivými exogénnymi a endogénnymi procesmi
pôsobiacimi v území. V súčasnosti je územie obce Lenartov pokryté menšou výmerou lesov
a časť územia zaberá aj urbanizované prostredie. Existencia tzv. stresových faktorov vyplýva
predovšetkým z technologických postupov priemyselnej výroby a dopravy (znečistenie vody a
vzduchu, hluk a pod.), intenzívneho poľnohospodárstva (znečistenie podzemných vôd, erózia) a
intenzívnej rekreácie (znečistenie, devastácia prostredia). Za bariérový efekt sa pritom považujú
negatívne javy vyplývajúce z funkčnej prevádzky antropogénneho objektu. Časť
socioekonomických javov v krajine charakteru stresových faktorov sa viaže jednoznačne na
prvky súčasnej krajinnej štruktúry. Za stresový faktor možno považovať samotnú existenciu
niektorých objektov v krajine, ktoré sa negatívne prejavujú svojím fyzickým bariérovým vplyvom
voči prvkom ÚSES, resp. následnými hygienickými a estetickými vplyvmi (napr. priemyselné a
dopravné objekty, poľnohospodárske dvory a veľkochovy a pod.). Iná časť stresových faktorov
sa viaže na nepriaznivé vplyvy rôznych antropogénnych činností, zasahujúce rôzne veľké plochy,
resp. oblasti (napr. znečistenie ovzdušia, vody, kontaminácia pôd, poškodenie vegetácie atď.).
Súčasnú krajinnú štruktúru územia obce Lenartov tvorí bývanie a občianska vybavenosť
(individuálne bývanie, cirkevné a pamiatkové objekty, zariadenia občianskej vybavenosti,
staveniská), sídelná zeleň (parkové plochy, cintoríny, záhrady rodinných domov, záhradkárske
osady, sídlisková zeleň, verejná zeleň, zeleň technických a priemyselných areálov), výroba a
výrobno-technická infraštruktúra (výrobno-obslužná zóna a priemyselná výroba, technické
objekty, poľnohospodárska výroba a služby, skládky odpadov), doprava (cestná sieť a plochy
cestnej dopravy), šport a rekreácia (plochy športu a rekreácie a chatové osady a chaty),
poľnohospodárstvo (orná pôda, lúky a pasienky, sady, záhrady), lesné hospodárstvo (lesy),
vodné plochy a vodné hospodárstvo (vodné toky a plochy), krajinná vegetácia (lesíky a remízky,
skupinky drevín, brehové porasty vodných tokov, líniové drevinné porasty, medze, aleje,
izolačná a sprievodná zeleň) a nevyužívané plochy (ruderalizované plochy, divoké skládky
odpadov, smetiská, ruderálne plochy, nevyužívané prevažne bylinné úhory, zarastajúce úhory a
odkryvy podložia).
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Podľa systému triedenia krajinnej pokrývky vytvorenej aplikáciou údajov CORINE land cover
sa súčasná krajinná štruktúra územia katastra obce Lenartov člení na urbanizované a
priemyselné areály - sídelná zástavba, poľnohospodárske areály - orná pôda, lúky a pasienky a
heterogénne poľnohospodárske areály, lesné a poloprírodné areály - ihličnaté lesy, zmiešané
lesy a listnaté lesy.
Kompaktné lesné porasty sa v území nachádzajú prevažne v západnej a južnej polovici
katastra. Na súvislé lesné porasty na viacerých miestach nadväzujú rozsiahle porasty charakteru
lesa na poľnohospodárskom pôdnom fonde. Charakter lesa majú lokálne aj početné porasty
drevín na stržiach a tokoch, najmä okolo ľavostranných i pravostranných prítokov Večného
potoka. Lesné porasty sú prevažne bukové, vo vyšších častiach jedľovo-bukové, vzácne aj
javorovo-bukové, lokálne sú aj zmiešané ihličnatolistnaté lesy s prevahou listnáčov, relatívne
značný podiel zaberajú súvislé porasty jelše s prímesou ďalších vlhkomilných drevín v nivách
tokov.
Rozšírenie nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) je v poľnohospodárskej krajine rozdelené
pomerne rovnomerne. Zastúpenie je v celej poľnohospodárskej krajine, najmä okolo vodných
tokov a na antropogénnych líniách, okolo poľných ciest a pod. Celkovo možno konštatovať, že
poľnohospodárska krajina je z hľadiska rozšírenia NDV v pomerne priaznivom stave. NDV
predstavuje najmä líniovú až skupinovú zeleň okolo úvozov, ciest a potokov. Z hľadiska
drevinového zloženia dominujú listnaté dreviny ako breza (Betula pendula), buk lesný (Fagus
sylvatica), topoľ osikový (Populus tremula), vŕba rakytová (Salix caprea), hrab (Carpinus betulus),
baza čierna (Sambucus nigra), menej čerešňa vtáčia (Cerasus avium), lipa malolistá (Tilia
cordata), dub letný (Quercus robur), javor mliečny (Acer platanoides), obmedzene sa vyskytuje
aj borovica lesná (Pinus sylvestris) a smrek (Picea abies). V líniovej NDV sa uplatňuje aj trnka
(Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), svíb
krvavý (Swida sanguinea). Brehové porasty sú zväčša tvorené vŕbou krehkou (Salix fragilis),
purpurovou (Salix purpurea), jelšou lepkavou (Alnus glutinosa), jelšou sivou (Alnus incana) a
čremchou (Padus avium). Lokálne sa vyskytuje nepôvodný invázny agát biely (Robinia
pseudoacacia).
Trvalé trávne porasty sú zastúpené v značnej miere, sú prevažne polointenzívne, z malej
časti prirodzené, väčšia časť je vplyvom intenzifikačných zásahov pomerne chudobná a
monotónna, časť degraduje vplyvom obmedzenia obhospodarovania buď zarastaním krovinami
a drevinami alebo ruderálnymi spoločenstvami a spoločenstvami inváznych rastlín. Na plochách
strmších strání, úvozov, strží alebo zamokrených plôch v alúviách sú fragmenty hodnotnejšej
xerotermnej alebo močiarnej vegetácie, no aj tá je závislá od spôsobu hospodárenia.
Oráčiny zaberajú menšiu časť poľnohospodárskej plochy katastra, sú prevažne
veľkoblokové. Časť oráčin je osiata trvalými kultúrami, časť okolo obce je využívaná formou
záhumienkov jednotlivcami ako malobloková orná pôda.
Typické mozaikové štruktúry sa v rámci katastra vyskytujú len lokálne a obmedzene, väčšia
časť z nich je zarastená súvislými porastmi náletových drevín.
Osou územia je Večný potok, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Topľa mimo územia
katastra. V území priberá viacero krátkych pravostranných a ľavostranných prítokov. Okrem
bezmenných sú to Potôčik, Frígľov potok, Bučkov potok, Polnárov potok, Olšavec, Maňovský
potok, Uličný potok, Podrožný potok.
Bez vegetácie sú asfaltové, sčasti aj nespevnené poľné komunikácie, spevnené plochy v
obci, časti dvorov pri rodinných domoch a pod.
Vegetácia v intraviláne má tradičný charakter, je kultúrneho charakteru, značné plochy
zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorená je predovšetkým vegetáciou úžitkových záhrad a
okrasných plôch pri rodinných domoch a drevinovou vegetáciou na verejných priestranstvách.
Drevinová vegetácia v obci má kultúrny charakter, prevládajú v nej úžitkové druhy.
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Stavba rekonštrukcie mosta č. 033 na ceste I/77 v jej úseku medzi obcami Lenartov a
Obručné je situovaná v rámci súčasného telesa cesty I/77 a je vedená voľnou krajinou,
využívanou lesným hospodárstvom a poľnohospodárskou rastlinnou a živočíšnou výrobou. Časť
úseku cesty I/77 je v okolí mosta lemovaná lesnými porastami a drevinami rastúcimi mimo les
na trvalých trávnych porastov i ako brehové porasty a sprievodná vegetácia vodných tokov v
záujmovom území. Okolité poľnohospodárske pozemky sú využívané ako trvalé trávne porasty
(lúky a pasienky, často s výrazným podielom drevinovej vegetácie rastúcej mimo les). Cesta je
zväčša trasovaná popri vodnom toku, jej okolie lemuje silne členitá vrchovina. Súčasná štruktúra
krajiny je výsledkom dlhodobého antropického tlaku na krajinu, kde z pôvodne zalesneného
územia bola menej sklonitá časť krajiny čiastočne fragmentovaná na časti urbanizované (sídla a
plochy dopravy), plochy pre poľnohospodársku produkciu (orné pôdy, lúky, pasienky), plochy
lesa, plochy nelesnej drevinovej vegetácie, ostatné plochy, zamokrené depresné polohy a vodné
plochy. Krajinná štruktúra je obrazom ľudských zásahov do pôvodne nenarušeného územia.
Sumárne možno konštatovať, že sa v širšom okolí striedajú prvky najmä silno členitej vrchoviny,
v okrajových častiach podhorskej krajiny využívanej poľnohospodárstvom a lesným
hospodárstvom s areálmi sídiel, lúk a pasienkov a dopravnou infraštruktúrou (cesta I/77).
Stupeň ekologickej stability (kvality) v obci Lenartov predstavuje priestor ekologicky
stabilný až priestor ekologicky stredne stabilný. Environmentálna kvalita územia je vysokej
kvality. Pomer zastúpenia pozitívnych krajinných prvkov voči prvkom s prevažne negatívnym
pôsobením je priaznivý. Krajinné prvky s vysokou až mimoriadne vysokou ekologickou kvalitou
sa vyskytujú hlavne v chránených územiach, resp. ako prvky ÚSES. V kompozičnej štruktúre obce
Lenartov má prírodný prvok svoje zastúpenie vo forme verejnej zelene, cintorínov, parkov,
líniových porastov, lesných spoločenstiev v okolí vodných tokov, resp. ako ostatná nelesná
drevinná vegetácia a trvalé trávne porasty. Súčasnú krajinnú štruktúru obce Lenartov tvorí
prevažne nepoľnohospodárska pôda (51,1 % výmery obce Lenartov) a je tvorená lesmi (44,48 %
výmery obce Lenartov), vodnými plochami (1,98 % výmery obce Lenartov), zastavanými
plochami (2,94 % výmery obce Lenartov) a ostatnými plochami (1,68 % výmery obce Lenartov).
Poľnohospodárska pôda zaberá 48,89 % územia obce Lenartov a je tvorená ornou pôdou
o zábere 9,89 % výmery obce Lenartov, záhradami o výmere 1,06 % výmery obce Lenartov a
trvalými trávnymi porastmi o výmere 37,93 % výmery obce Lenartov. Krajinný obraz každého
územia je daný prírodnými, najmä reliéfovými pomermi a vytvorenými prvkami súčasnej
krajinnej štruktúry (určujú estetický potenciál daného priestoru, resp. bariérovo tento priestor
ovplyvňujú). Reliéf predstavuje limity vo vizuálnom vnímaní krajiny, ktorá určuje, do akej miery
je každá priestorová jednotka krajiny výhľadovým a súčasne videným priestorom. Za
najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny možno považovať
osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob poľnohospodárskeho využitia, lesné hospodárstvo
(spôsob hospodárenia), komunikácie, energovody a priemysel vrátane ťažby surovín. V zásade
možno konštatovať, že uvedené aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú
estetické pôsobenie krajiny na človeka. Atraktívne pre daný typ krajiny sú prírodné a
poloprírodné prvky krajiny predstavované prvkami ÚSES a chránenými územiami ako napr.
tokmi a vodnými plochami a ich pobrežnými zónami a lesmi. Celkovo možno charakterizovať
dotknutú časť krajiny ako krajinu tvorenú vrchovinou a pahorkatinou s veľkým podielom
vzrastlej, lesnej a nelesnej a solitérnej vegetácie, ktorej výšková dominancia je zrejmá a ako
krajinu s vysokým podielom krajinnej diverzity a s lesov a trvalých trávnatých porastov
a s menšou výmerou urbanizovaného prostredia s výskytom prvkov technickej a dopravnej
infraštruktúry. Významný podiel má aj nelesná drevinná vegetácia. Za pozitívne nosné prvky
scenérie krajiny v širšom území a jeho zázemí možno považovať záhrady, záhumienky, prvky
stromoradí ciest, remízky, nelesnú drevinnú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine, lesné a
trávové spoločenstvá okolo vodných tokov a plôch, resp. v rámci lesných spoločenstiev.
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Z estetického hľadiska sú negatívnym javom urbanizované územia, výrobné a
poľnohospodárske areály, pričom za rušivé prvky scenérie krajiny možno považovať nadzemné
prvky technickej a dopravnej infraštruktúry. Sústavu bariérových prvkov sceneristického
hľadiska viditeľnosti tvoria lesy, nelesná drevinná vegetácia, objekty jestvujúcej zástavby, líniové
technické prvky, pričom možnosť vizuálneho kontaktu s krajinou je do značnej miery
obmedzená. Z hľadiska interpretácie vnímania krajiny podľa prítomnosti jednotlivých krajinných
prvkov súčasnej krajinnej štruktúry možno väčšinu územia zaradiť do kategórie pozitívne
pôsobiacich prvkov. Navrhovaná činnosť nemá významné prvky vertikálnej členitosti. Dotknuté
územie patrí čiastočne zmeneným územiam, s menším zastúpením pôvodných ekosystémov.
Ako ekologicky významné segmenty však možno definovať aj poloprírodné alebo umelo
vytvorené prvky, na ktoré sa môžu viazať ekostabilizačné funkcie, ako napr. vodné toky a ich
brehová vegetácia a sprievodná zeleň, lesné porasty a plochy nelesnej drevinnej vegetácie
a verejná zeleň, resp. ostatná zeleň v zastavanom území obce Lenartov. Dotknuté územie
predstavuje krajinu s vysokou percepčnou hodnotou. Vysokú estetickú kvalitu krajinnej
štruktúry podmieňuje najmä veľká atraktivita a diverzita priestorov. Koeficient ekologickej
kvality dotknutého katastrálneho územia podľa štruktúry využitia je 0,61 až 0,8. Podiel
ekologicky kvalitnej plochy na obyvateľa je v rámci katastra v rozpätí 10 001 – 20 000 m2.obyv.1
. Z hľadiska relatívneho vyjadrenie ekologickej stability podľa prvkov súčasnej krajinnej
štruktúry územie obce Lenartov leží v priestore ekologicky nestabilnom (12,83 % územia obce
Lenartov), stredne stabilnom (40,68 % územia obce Lenartov) a v stabilnom (46,47 % územia
obce Lenartov).
Navrhovaná činnosť sa nachádza v 1. stupni územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo schválené alebo navrhované
chránené vtáčie územia a územia európskeho významu, resp. európsku sústavu chránených
území, ako aj mimo národnú sústavu veľkoplošných a maloplošných chránených území.
Na území obce Lenartov sa z veľkoplošných a maloplošných chránených území národnej
sústavy nenachádza žiadne. Na území obce Lenartov sa nenachádza žiadne územie európskeho
významu.
Na území obce Lenartov sa nachádza Chránené vtáčie územie Čergov a to cca 100 m južne
od cesty I/77 je situovaná jeho severná hranica. Uvedené chránené územie bolo vyhlásené
vyhláškou MŽP SR č. 28/2011 Z. z. ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov. Chránené
vtáčie územie Čergov bolo vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej,
muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa
bielochrbtého, ďatľa čierneho, chriašteľa poľného, žlny sivej, kuvika vrabčieho, ďatľa
trojprstého, kuvika kapcavého, lelka lesného, orla krikľavého, rybárika riečneho, včelára lesného,
bociana čierneho, tetrova hôľniaka, orla skalného, muchára sivého, pŕhľaviara čiernohlavého,
krutihlava hnedého, žltochvosta lesného a prepelice poľnej a zabezpečenia podmienok ich
prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bardejov v
katastrálnych územiach Bogliarka, Fričkovce, Hertník, Hervartov, Kríže, Kružlov, Lenartov, Livov,
Livovská Huta, Lukov, Malcov, Osikov, Richvald, Šiba a Venécia, v okrese Prešov v katastrálnych
územiach Babin Potok, Geraltov, Hradisko pri Terni, Malý Slivník, Mošurov, Terňa a Závadka pri
Terni, v okrese Sabinov v katastrálnych územiach Bodovce, Červená Voda, Červenica pri
Sabinove, Drienica, Hanigovce, Jakovany, Jakubovany pod Čergovom, Kamenica, Ľutina, Milpoš,
Olejníkov, Pečovská Nová Ves, Ratvaj, Sabinov, Šarišské Sokolovce a Zálesie a v okrese Stará
Ľubovňa v katastrálnych územiach Čirč, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Ruská Voľa nad Popradom a
Šarišské Jastrabie. Chránené vtáčie územie má výmeru 35 849,7100 hektára.
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho
územia, sa považuje vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese okrem ich
vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo vykonávanie rekultivácie
pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho a orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla
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skalného od 15. marca do 31. júla a včelára lesného od 1. mája do 31. júla, ak tak určí okresný
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych
alebo dutinových stromov ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, žlny sivej,
krutihlava hnedého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého alebo sovy dlhochvostej okrem ich
vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu, ak tak určí okresný
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie a mechanizované kosenie alebo mulčovanie
trvalých trávnych porastov od 1. apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára
spôsobom od okrajov do stredu.
Maximálna nadmorská výška tohto územia je 1 155 m n. m., priemerná 702 m n. m.
a minimálna 350 m n. m. Spadá do biogeografického regiónu alpínsky región.
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy uvádza nasledujúca tabuľka.
kód biotopu

slovenský názov

dobrý v %

nevyhovujúci v %

zlý v %

6230

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

40,0

40,0

20,0

6510

Nížinné a podhorské kosné lúky

71,4

28,6

0,0

7230

Slatiny s vysokým obsahom báz

0,0

100,0

0,0

9110

Kyslomilné bukové lesy

33,3

66,7

0,0

9130

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

43,8

37,5

18,7

9140
9180

Javorovo-bukové horské lesy
Lipovo-javorové sutinové lesy

33,3
100,0

66,7
0,0

0,0
0,0

Je to jedno z chránených vtáčích území s najvyšším podielom lesných porastov na
Slovensku, tie tvoria 77 % rozlohy územia. Lesné porasty vo veku nad 80 rokov však dnes
zaberajú len 27,5 % z celkovej rozlohy lesných pozemkov v CHVÚ, teda jeden z najnižších
podielov z chránených vtáčích území na Slovensku. Naopak, stav poľnohospodárskej pôdy je
dnes veľmi priaznivý vo vzťahu k predmetom ochrany v území, keďže z jej celkového podielu v
území (20,01 % z celkovej rozlohy územia) až 86 % tvoria trvalé trávne porasty. Zastúpenie
druhov pozemkov v CHVÚ Čergov je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Zo vzácnejších druhov, ktoré sú predmetmi ochrany v ÚEV Čergovský Minčol, ÚEV Čergov,
ÚEV Livovská jelšina a ÚEV Pod Misárňami, sa tu vyskytuje fúzač alpský (Rosalia alpina), fúzač
veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), kobylka sedmohradská (Pholidoptera
transsylvanica), mihuľa (Eudontomyzon sp.), mrena stredomorská (Barbus meriodionalis), kunka
žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), mlok hrebenatý
(Triturus cristatus), podkovár malý (Rhinolopus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis
myotis), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos) a vlk
dravý (Canis lupus).
Hniezdnymi biotopmi sovy dlhochvostej sú predovšetkým zmiešané a listnaté pralesovité
porasty. V blízkosti hniezdísk sa nachádzajú otvorené plochy (napr. lúky, čistiny), kde loví. Na
Slovensku obýva sova dlhochvostá listnaté a zmiešané lesy stredných a vyšších polôh, avšak šíri
sa aj do nižších polôh. Hniezdi aj v čistých smrečinách. Na viacerých miestach Slovenska je
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limitujúcim faktorom dostatok hniezdnych možností (dutiny). V CHVÚ Čergov bola v roku 2015
(Karaska et al. 2015) odhadnutá populácia sov dlhochvostých na 60 - 80 párov, v roku 2003 bola
početnosť odhadnutá na 70 párov. Druh sova dlhochvostá je v danom CHVÚ v priaznivom stave
B – priemerný. Stav biotopov je hodnotený stupňom C – nepriaznivý.
Hniezdnymi biotopmi muchárika červenohrdlého sú zachovalé vysoké listnaté lesy,
predovšetkým bukové a bukovo-jedľové porasty (SOS/BirdLife 2013). Na Slovensku patrí
muchárik červenohrdlý medzi druhy charakterizované ako indikátory zachovalosti prirodzených
zmiešaných horských lesov, nakoľko obýva listnaté alebo zmiešané štrukturálne bohaté lesy
vyššieho veku s dostatkom vhodných dutinových stromov. Preferuje najmä bukové lesy, ďalej
hrabovo-bukové lesy, jedľo-bučiny a vyššie položené smrekovo-jedľovo-bukové porasty (Karaska
a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov bola v roku 2015 (Karaska et al. 2015) odhadnutá populácia
muchárikov bielokrkých na 800 – 1 200 párov, v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 800
párov. Druh muchárik červenohrdlý je v danom CHVÚ v priaznivom stave B – priemerný. Stav
biotopov je hodnotený stupňom C – nepriaznivý.
Hniezdnymi biotopmi muchárika bielokrkého sú najmä listnaté, dubové a bukové lesy,
menej zmiešané porasty, parky, staré sady s dostatkom dutín alebo búdok (SOS/BirdLife 2013).
Na Slovensku hniezdi muchárik bielokrký v listnatých, menej zmiešaných lesoch s vyšších
zastúpením listnatých stromov. Obýva staré pralesovité a prírode blízke porasty, napr. lužné
lesy, bučiny, bukovo-jedľové a bukovosmrekové porasty s dostatkom vhodných dutín na
hniezdenie. Extrémne vysokú denzitu dosahuje druh napr. v riedkych dubových lesoch so slabým
podrastom a s dutinami (napr. pohorie Tríbeč). Hniezdi aj v prostredí mestských parkov a záhrad
(napr. Zvolen) (Krištín a Kropil 2002). V CHVÚ Čergov bola v roku 2015 (Karaska et al. 2015)
odhadnutá populácia muchárikov bielokrkých na 2 000 – 3 200 párov, v roku 2003 bola
početnosť odhadnutá na 2 800 párov. Druh muchárik bielokrký je v danom CHVÚ v priaznivom
stave B – priemerný. Stav biotopov je hodnotený stupňom C – nepriaznivý.
Hniezdnymi biotopmi jariabka hôrneho sú ihličnaté, zmiešané a listnaté lesy v stredných a
vo vyšších horských polohách (300 – 1 850 m n. m.) s výskytom bobuľonosných krovín (Saniga
2002). Optimálny hniezdny biotop na Slovensku predstavujú stanovištia prírodných lesov v
stredných a vyšších polohách v štádiu rozpadu, ako aj mozaika sekundárnych lesných porastov,
kde sa striedajú všetky vekové stupne. Vyhovujú mu najmä zmiešané porasty s pestrou
štruktúrou, kde sa striedajú staršie porasty s čistinami a mladinami. Preferuje ťažko prístupné
husté porasty s extenzívnym lesným hospodárením (svahy hôr, údolia lesných potokov, vlhkejšie
miesta na kalamitiskách a húštiny na styku so starými podrastami a zarastené pasienky). Lesy
obýva až po ich hornú hranicu a okrajovo zasahuje až do pásma kosodreviny. Druh preferuje aj
hraničné línie medzi porastami so zárastom pionierskych drevín (lieska, breza, jelša, baza)
(Saniga 2002; Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov je aktuálna veľkosť populácie jariabka
hôrneho odhadnutá na úrovni 250 - 400 párov (Karaska et al. 2015). V roku 2003 bola početnosť
odhadnutá na 400 párov. Druh jariabok hôrny je v danom CHVÚ v priaznivom stave B –
priemerný, rovnako ako stav populácie a biotopov.
Hniezdnymi biotopmi penice jarabej sú krovité porasty na južne exponovaných stráňach a
rovinách v teplých nížinných a podhorských oblastiach (Krištín 2002a). Na Slovensku hniezdi v
otvorenej krajine so skupinami alebo pásmi hustých tŕnitých krovín. Spravidla vyžaduje
prítomnosť aspoň jednotlivých stromov alebo vyšších kríkov, ktoré využíva ako miesto pre spev
(Šťastný a Hudec 2011a). Obýva napr. strelnice v bývalých vojenských priestoroch (Lešť), mladé
topoľové porasty v spoločenstve AsparagoCrataegetum (Bohuš ex Krištín 2002, Podunajsko) a
agátové lesíky (Krištín 2002a). Preferuje aj sekundárne biotopy, napr. zarastajúce výsypky, sady,
pasienky s krovinami, okraje viníc a svetlých lesov. V CHVÚ Čergov je odhad populácie penice
jarabej 125 - 175 párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 150
párov. Druh penica jarabá je v predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný,
rovnako ako stav populácie a biotopov.
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Hniezdnymi biotopmi ďatľa bielochrbtého sú bukové, jedľo-bukové, smrekovojedľovobukové a lokálne aj dubové lesy v nadmorských výškach od 330 – 1 300 m n. m. Teritoriá
sú predovšetkým v strmších svahoch s vyšším podielom mŕtveho dreva (SOS/BirdLife 2013). Na
Slovensku je ďateľ bielochrbtý typickým druhom starých listnatých a zmiešaných lesov v štádiu
rozpadu s významným zastúpením buka. Zásadný význam má prítomnosť odumretých stromov,
kde nachádza potravu a v ktorých si buduje aj hniezda (Karaska a Cichocki 2014). Hniezdnymi
biotopmi ďatľa čierneho sú staré porasty listnatých, zmiešaných, ale aj ihličnatých lesov
rozsiahlejšieho charakteru (Kropil 2002a). Na Slovensku hniezdi od nížin po hornú hranicu lesa.
Na nížinách druh preferuje lužné lesy (mäkký a tvrdý luh), v stredných polohách bukové porasty
a vo vyšších polohách horské zmiešané a smrekové lesy. V CHVÚ Čergov bola podľa
najaktuálnejších údajov odhadnutá populácia ďatľov bielochrbtých na 100 - 140 párov (Karaska
et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 120 párov. Druh ďateľ bielochrbtý je
v predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný. Stav biotopov je hodnotený
stupňom C – nepriaznivý.
V CHVÚ Čergov je aktuálna veľkosť populácie ďatľa čierneho odhadnutá na úrovni 90 – 110
párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 100 párov. Druh ďateľ
čierny je v predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný. Stav hniezdnych
biotopov je hodnotený stupňom A – dobrý priaznivý.
Hniezdnymi biotopmi chriašteľa poľného sú hlavne lúky, predovšetkým extenzívne a
nepravidelne obrábané, tiež dlhodobo nekosené lúky, s bylinným porastom vyšším ako 20 cm,
ktorý poskytuje úkryt (Demko 2002a; Hudec a Šťastný 2005a). Na Slovensku pôvodne hniezdil v
extenzívne využívaných podmáčaných lúkach ovplyvnených prirodzeným režimom riek (v
súčasnosti niva rieky Morava, Latorica, Ipeľ). V horských a podhorských oblastiach sú hniezdne
biotopy druhu najmä extenzívne využívané prirodzené lúky aj bez vplyvu vodného režimu
(Demko 2002a). Ďalšími charakteristickými biotopmi sú oblasti pravidelne nevyužívané ľudskou
činnosťou (napr. okraje mokradí, ruderálne biotopy – rumoviská a skládky organického
materiálu). Osobitný typ biotopu predstavujú opustené poľnohospodárske pozemky – napr.
úhory, kde sa nevykonáva žiadna činnosť (Demko 2002a). V CHVÚ Čergov je aktuálna populácia
chriašteľov poľných v rozmedzí 40 - 70 obsadených teritórií (Karaska et al. 2015), v r. 2003 bola
početnosť odhadnutá na 90 obsadených teritórií. Aktuálne nižší počet teritórií nie je výsledkom
poklesu populácie druhu v území, ale administratívnej úpravy hraníc pri vyhlásení CHVÚ, v
dôsledku čoho sa viaceré hniezdne biotopy s výskytom chriašteľa po obvode pohoria Čergov
ocitli mimo CHVÚ. Druh chriašteľ poľný je v predmetnom chránenom území v priaznivom stave
B – priemerný, rovnako ako stav populácie a biotopov.
Hniezdnymi biotopmi žlny sivej sú staré listnaté, zmiešané, menej ihličnaté lesy s
dostupnými trávnatými biotopmi, kde vyhľadáva kolónie mravcov (SOS/BirdLife 2013). Na
Slovensku obýva žlna sivá listnaté lesy, napr. bučiny, lužné lesy a staré brehové porasty pozdĺž
vodných tokov, cintoríny, stromoradia, parky v intravilánoch obcí a miest, ale aj skupiny stromov
a solitéry v otvorenej krajine (Karaska a Cichocki 2014). Hniezdnymi biotopmi kuvika vrabčieho
sú pohoria s prevahou ihličnatých lesov (najmä smrek, jedľa, menej borovica), pričom vysoké
denzity dosahuje najmä v starých smrekových, jedľovo-bukových a jedľových porastoch
(Pačenovský 2002a). Na Slovensku obýva všetky typy lesov od menších, len niekoľko desiatok ha
veľkých hájov, až po rozsiahle lesné komplexy. Preferuje predovšetkým rôznoveké porasty
vysokej diverzity nad 50 rokov s dostatkom dutín (najmä po ďatľoch), ktoré využíva na
hniezdenie a niekedy aj na ukrývanie potravy. Dôležité sú niektoré štruktúrne prvky biotopu, ako
napr. otvorené plochy (lúky, svetliny), výskyt hustých ihličnatých mladín a košatých smrekov či
jedlí (pre denný úkryt), ako aj prítomnosť vody v teritóriu. V mimohniezdnom období je
pozorovaný aj na okrajoch intravilánov obcí a mimo les v brehových porastoch vodných tokov
(Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov je aktuálne odhadnutá populácia žĺn sivých na 60 100 párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 80 párov. Druh žlna
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sivá je v predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný. Stav hniezdnych
biotopov je hodnotený stupňom A – dobrý priaznivý.
Hniezdnymi biotopmi ďatľa trojprstého sú staršie ihličnaté lesy s dostatkom mŕtvych alebo
odumierajúcich stromov (najmä smrek) (Pačenovský 2002b). Na Slovensku sa vyskytuje v lesných
pásmach väčšiny pohorí v nadmorských výškach od 400–1800 m n. m (Pačenovský 2002b). Ako
typický tajgový druh je silne závislý na rozšírení ihličnatých stromov, najmä smreka, menej na
rozšírení jedle. Z tohto dôvodu obýva všetky typy starších lesov, prirodzené i umelé, kde
prevažujú ihličnany s dostatkom mŕtvych a odumierajúcich stromov. Nadmorská výška primárne
nie je dôležitá, ale sekundárne ovplyvňuje podiel smreka v lesoch. Keďže jeho dominantnou
potravou je podkôrny hmyz viazaný na smrek, je silne závislý od rozsahu poškodených stromov
v porastoch. Je charakteristické, že na vhodných miestach s dostatkom mŕtvych stromov sa
vyskytuje bežne v porovnateľnej denzite ako ďateľ veľký (Karaska a Cichocki 2014). Druh ďateľ
trojprstý je v predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný. V CHVÚ Čergov
je podľa najnovších dostupných údajov odhadnutá populácia ďatľa trojprstého na úrovni 30 - 50
párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 40 párov. Stav potravných
biotopov je C – nepriaznivý.
V CHVÚ Čergov dosahuje veľkosť populácie kuvika vrabčieho aktuálne 40 - 50 párov
(Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na podobnej úrovni 45 párov. Druh
kuvik vrabčí je v predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný, rovnako ako
stav populácie a biotopov.
Hniezdnymi biotopmi kuvika kapcavého sú horské ihličnaté a zmiešané lesy. Hniezdny
biotop druhu na Slovensku tvoria ihličnaté a zmiešané lesy, najmä smrekové, menej
jedľovobukové na rovinách i v horách, obvykle vo väčších lesných komplexoch. Dôležitým
faktorom pri hniezdení druhu je prítomnosť dutín v teritóriu. Hniezdne dutiny sú často vytesané
ďatľom čiernym v bukoch, jedliach, zriedkavejšie boroviciach a v smrekoch. Druh vzácne
obsadzuje aj vhodné hniezdne búdky (Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov bola v roku 2015
(Karaska et al. 2015) populácia kuvika kapcavého odhadnutá na 25 - 35 párov, na rovnakej úrovni
(30 párov) bol odhad populácie v roku 2003. Druh kuvik kapcavý je v predmetnom chránenom
území v priaznivom stave B – priemerný. Stav potravných biotopov je C – nepriaznivý.
Hniezdnymi biotopmi lelka lesného sú riedke lesy, okraje hustejších krovinatých oblastí
alebo stepné oblasti. Vyhýba sa lokalitám bez stromového alebo krovinového pokryvu,
poľnohospodárskej krajine, vysokým polohám a tundre (Danko 2002). Na Slovensku hniezdi v
rozvoľnených lesoch (najmä v borovicových porastoch) s výskytom rúbanísk, lesných okrajov a
teplých strání s porastom krovísk a solitérnych stromov. Ďalej preferuje aj mozaikovité lúky a
pasienky s krovinami, často s výskytom borievky (Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov sa
populácia lelka lesného pohybuje aktuálne na úrovni 30 - 50 párov (Karaska et al. 2015), v roku
2003 bola početnosť odhadnutá na 25 párov. Druh lelek lesný je v predmetnom chránenom
území v priaznivom stave A – dobrý. Identické je hodnotenie stavu populácie aj biotopov.
Hniezdnymi biotopmi orla krikľavého sú lesné komplexy prestúpené širokými údoliami s
priľahlými lúkami a poliami (Hudec a Šťastný 2005b). Na Slovensku sú hniezdnymi biotopmi
druhu nízke až stredne vysoké zalesnené pohoria s rozsiahlymi lúkami, pasienkami a poliami v
blízkosti, ktoré využíva ako loviská. Kým druh a typ lesa nie je až taký dôležitý, väčší význam má
charakter lovísk. V tomto smere sú dôležité podmáčané lúky, pasienky a nízkostebelnaté
mokrade. Vyhýba sa rozsiahlym lesom bez otvorených priestranstiev, vysokohorským oblastiam,
ako aj krajine bez lesov alebo trvalých trávnych porastov. Optimálnym prostredím je mozaika
lesov, lúk a pasienkov alebo okraje súvislejších lesov, susediacich s poliami (Karaska a Cichocki
2014). V CHVÚ Čergov bola aktuálne odhadnutá populácia orla krikľavého na 18 - 24 párov
(Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 21 párov. Druh orol krikľavý je v
predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný, obdobne aj stav populačných
kritérií (s výnimkou celistvosti hniezdneho a potravného biotopu klasifikovanej stupňom C), ale
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stav hniezdnych biotopov je hodnotený stupňom C – nepriaznivý. Naopak, potravné biotopy
majú výrazne lepšie hodnotenie - A – dobrý priaznivý stav.
Hniezdnymi biotopmi rybárika riečneho sú oblasti s kolmými hlinitými alebo pieščitými
stenami (vyhrabávanie nôr) a čistými stojatými alebo tečúcimi vodami s dostatkom potravy
(ryby) (Karaska a Slobodník 2002). Na väčšine územia Slovenska druh hniezdi pri pomaly tečúcich
vodách s dostatkom kolmých brehov od najnižších polôh až po 800 m n. m. Menej často hniezdi
na stojatých vodných plochách – napr. na rybníkoch, štrkoviskách, pieskovniach a rybničných
sústavách. Zimuje pri nezamŕzajúcich častiach vodných tokov (Hudec a Šťastný 2005c). V CHVÚ
Čergov bola na základe posledných údajov odhadnutá populácia rybárika riečneho na 15 - 25
párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 20 párov. Druh rybárik
riečny je v predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný, tak isto aj stav
populácie a stav biotopov (s výnimkou stavu kritériá potravných biotopov, ktoré je klasifikované
ako A - dobrý priaznivý).
Hniezdnymi biotopmi včelára lesného sú hlavne teplejšie oblasti listnatých lesov (hrabiny,
dubiny, bučiny) v susedstve s lúkami a pasienkami so zastúpením rozptýlenej zelene, kde je
dostatok jeho potravy - blanokrídleho hmyzu (Karaska a Danko 2002). Hniezdnym prostredím na
Slovensku sú lesy od luhov pri Latorici, Dunaji a Morave až po zmiešané a ihličnaté lesy centrálnej
časti Západných Karpát. Obýva všetky lesnaté oblasti s priľahlou mozaikovou krajinou do
približne 900–1000 m n. m. Vzhľadom na potravnú špecializáciu na blanokrídly hmyz mu najviac
vyhovujú teplejšie a suchšie južné svahy. Optimálnym prostredím sú lesnaté, nízke až stredne
vysoké oblasti Karpát na okraji nížin. Preferuje viacetážové zmiešané porasty. Neobýva bezlesé
oblasti a zriedkavý je aj v územiach s intenzívnou poľnohospodárskou výrobou s prevahou ornej
pôdy (Karaska a Danko 2002, Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov bola v roku 2015
odhadnutá populácia včelára lesného na 11 - 15 párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola
početnosť odhadnutá na 13 párov. Druh včelár lesný je v predmetnom chránenom území v
priaznivom stave B – priemerný. Lepšie je hodnotený stav hniezdnych biotopov a to stupňom A
– dobrý priaznivý.
Hniezdnymi biotopmi bociana čierneho sú lesy všetkých typov, prirodzené aj umelé.
Podmienkou je prítomnosť aspoň malého množstva starých stromov s vhodným habitatom pre
umiestnenie hniezda (Karaska 2002). Na Slovensku hniezdi na celom území od 100 m n. m. vo
Východoslovenskej nížine po 1 000 m n. m. v Oravských Beskydách a Tatrách. Preferuje najmä
enklávy starých porastov obvykle vo väčších lesných komplexoch (Karaska 2002). Hniezdo je
umiestnené najčastejšie na starých stromoch, zvyčajne na spodných vetvách ďalej od kmeňa
(listnaté stromy) alebo na bočných vetvách tesne pri kmeni (ihličnaté stromy) (Hudec et al.
1994). Okrem hniezd na starých stromoch boli hniezda zistené aj v páse topoľov v
poľnohospodárskej krajine (Rác in litt, Podunajská rovina), na skalách v lesnom prostredí (napr.
Nízke Tatry, Muráňska planina, Malá Fatra) a na poľovníckych posedoch (Karaska ex Karaska
2002; Štollmann ex Karaska 2002, Podbeskydská vrchovina). V CHVÚ Čergov dosahuje podľa
najaktuálnejších údajov populácia bociana čierneho úroveň 8 – 14 párov (Karaska et al. 2015), v
roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 11 párov. Druh bocian čierny je v predmetnom
chránenom území v priaznivom stave B – priemerný, rovnako aj stav populácie aj biotopov.
Hniezdnymi biotopmi tetrova hoľniaka sú otvorené priestranstvá s rozptýlenými stromami
a krovinami, predovšetkým s brezou nad 600 m n. m. Na Slovensku je typickým hniezdnym
prostredím tetrova hoľniaka podmáčaná, riedko zarastená krajina s rozptýlenou zeleňou (breza,
borovica, smrek), často s rašeliniskami a dostatkom bobuľonosných kríkov, najmä čučoriedok a
brusníc. Obýva tiež extenzívne využívané horské pasienky so zarastenými okrajmi. Vyskytuje sa
aj na subalpínskych a alpínskych lúkach s kosodrevinou a rozptýlenými smrekmi nad hornou
hranicou lesa (Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov bola v roku 2003 odhadnutá populácia
tetrova hoľniaka na 7 až 8 párov. V súčasnosti nebol v území hniezdny výskyt tetrova hoľniaka
spoľahlivo potvrdený. Druh tetrov hoľniak je v nepriaznivom stave C. Toto nepriaznivé
hodnotenie stavu je výsledkom nepotvrdenia výskytu druhu v území v dôsledku zlikvidovania
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biotopov (zarastenie hôľnych častí Čergova lesnými porastmi v dôsledku prirodzených procesov,
resp. niekoľkonásobným zmenšením rozlohy hôľných častí v predošlých dekádach) a vyrušovania
(štvorkolky, motocykle a i.) na historických hniezdiskách. Celkový stav tetrova hoľniaka v území
je hodnotený stupňom C – nepriaznivý stav.
Hniezdnymi biotopmi orla skalného sú vyššie položené lesnaté oblasti v montánnom a
subalpínskom pásme s priľahlými poliami a pasienkami v horských kotlinách (SOS/BirdLife 2013).
Na Slovensku sú typickým prostredím orla skalného vysoké zalesnené skalnaté pohoria s
rozsiahlymi lúkami, pasienkami a poliami ako loviskami v blízkosti. Vyhovujú mu aj väčšie lesné
komplexy s extenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou bez skalného prostredia. Druh
a typ lesa nie je až taký dôležitý, ale v prípade stromových hniezd vyžaduje aspoň menšie enklávy
starých porastov s mohutnými stromami, najčastejšie jedľami (Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ
Čergov dosahuje podľa najaktuálnejších údajov populácia orla skalného početnosť 2 - 4 páry
(Karaska et al. 2015), početnosť v roku 2003 bola odhadnutá na 3 páry. Druh orol skalný je v
predmetnom chránenom území v priaznivom stave B – priemerný, identické je aj hodnotenie
populácie (z populačných kritérií je hodnotená pozitívnejšie veľkosť populácie a populačný
trend, a to stupňom A – dobrý priaznivý stav). Aj stav biotopov je hodnotený ako B – priemerný
priaznivý (stav hniezdneho biotopu dokonca v stave na stupni A – dobrý priaznivý)..
Hniezdnymi biotopmi muchára sivého sú listnaté a parkové porasty, osobitne ich okraje,
aleje, záhrady a sady (SOS/BirdLife 2013). Na Slovensku hniezdi muchár sivý vo všetkých typoch
lesov, s preferenciou redších listnatých, prípadne zmiešaných porastov. Obýva aj parkovitú
krajinu so starými stromami a s dutinami, napr. brehové porasty a vysokú zeleň v intravilánoch
(cintoríny, parky). Vyhýba sa nelesnej krajine a horským polohám nad hornou hranicou lesa.
Vzácny je v horských smrečinách (Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov bola v roku 2015
odhadnutá populácia muchára sivého na 300 - 500 párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola
početnosť odhadnutá na 800 párov. Druh muchár sivý je v predmetnom chránenom území v
priaznivom stave B – priemerný, obdobne aj stav populácie a stav biotopov (len kritérium
populačného trendu je hodnotené negatívnejšie, ako C – nepriaznivý).
Hniezdnymi biotopmi pŕhľaviara čiernohlavého sú suchšie travinné porasty, často s
podielom voľných plôch alebo riedkou vegetáciou a s rozptýlenými krovinami. Ďalej hniezdi aj v
rôznych typoch sekundárnych biotopov (ruderálne plochy, strelnice, skládky, tankodromy)
(Šťastný a Hudec 2011b). Vo svete obýva podobné oblasti v otvorenej krajine. Preferuje
otvorenú krajinu s rôznou výškou krovín alebo umelé biotopy, akými sú kamenné múry, ploty a
vedenia. Častý je aj v oblastiach so zvlneným terénom a bylinným porastom rôznej výšky
(vysokohorské planiny, vresoviská, zatrávnené časti pohorí, suché roviny, krovité pasienky,
vždyzelené kroviny) (Collar 2015). Jeho typickým prostredím je trávnatá nelesná krajina s
rozptýlenou drevinnou vegetáciou a s vysokými bylinami. Obvykle sa vyskytuje na suchých
teplých, na juh orientovaných stanovištiach; napr. železničné násypy, skládky odpadov, väčšie
staveniská s riedkou vegetáciou často s obnaženou pôdou, zaburinené areály
poľnohospodárskych družstiev, ruderalizované stanovištia s vysokými bylinami, často býva aj v
priekopách pozdĺž ciest, v medzihrádzových priestoroch a nivách riek. Ojedinele sa vyskytuje aj
na okrajoch rašelinísk a zamokrených lúkach s vysokými bylinami (Krištín 2002b, Karaska
a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov bola v roku 2015 odhadnutá populácia pŕhľaviara
čiernohlavého na 100 – 200 párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá
na 600 párov. Táto zmena početnosti však nie je len výsledkom administratívnej zmeny hraníc,
kedy sa viacero území, pôvodne navrhovaných ako súčasť CHVÚ s vhodnými biotopmi (trávnymi
porastami, ornou pôdou), ocitlo pri vyhlasovaní CHVÚ mimo chráneného územia. Pokles je aj
dôsledkom zníženia početnosti druhu v pohorí Čergov a jeho podhorí, pričom úbytok tohto
druhu bol zaznamenaný aj na iných miestach na Slovensku. Druh pŕhľaviar čiernohlavý je v
nepriaznivom stave C. Stav populácie je tiež hodnotený stupňom C – nepriaznivý stav, ale stav
biotopov je hodnotený stupňom A – dobrý priaznivý.
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Hniezdnymi biotopmi krutihlava hnedého sú staré rozvoľnené listnaté lesy a okraje lesných
porastov, porasty rozptýlenej stromovitej vegetácie v otvorenej krajine, brehové porasty, poľné
lesíky, väčšie sady a háje (Pavlík 2002). Na Slovensku hniezdi krutihlav hnedý v otvorenej krajine
so skupinami stromov, lesíkmi a alejami, v nie príliš hustých listnatých a zmiešaných lesoch,
ojedinele v borovicových a smrekovo-borovicových lesoch. Podmienkou hniezdneho výskytu je
dostatok stromových dutín a prítomnosť plôch bez vegetácie alebo s nízkou trávnatou
vegetáciou a s dostatkom mravenísk (Pavlík 2002; Hudec a Šťastný 2005d). V CHVÚ Čergov
dosahuje aktuálne populácia krutihlava hnedého početnosť úroveň 150 - 250 párov (Karaska et
al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 200 párov. Druh krutihlav hnedý je
v predmetnom CHVÚ v priaznivom stave A – dobrý. Stav populácie je hodnotený ako B –
priemerný priaznivý, stav potravných biotopov, ako aj stav ohrození druhu je hodnotený
stupňom A – dobrý priaznivý, čo je dôvodom celkového pozitívneho hodnotenia stavu druhu v
území.
Hniezdnymi biotopmi žltochvosta lesného sú staré riedke lesné porasty, intravilány obcí a
miest s vysokou stromovou vegetáciou, napr. záhrady, parky, sady a cintoríny (SOS/BirdLife
2013). Preferuje riedke presvetlené lesy, vrátane starých parkov a parkových záhrad, lesných
čistín a ich okrajov, s nízkym krovinným a bylinným podrastom. Na Slovensku obýva žltochvost
lesný vysokú stromovú zeleň v obciach a mestách, parky, cintoríny, ale aj samoty so solitérmi,
kalamitiská s jednotlivými stromami, rôzne staré riedke lesy, ako sú rašeliniskové borové lesy
Oravskej kotliny, či staré smrečiny na hornej hranici lesa, hájovne a samoty na lesných čistinách
(Karaska a Cichocki 2014). Vo vyšších pohoriach obsadzuje najmä hrebeňové partie pohorí s
polámanými a vyschnutými listnatými stromami. Najvyššie hustoty dosahuje v presvetlených
porastoch, kde podrast chýba alebo je len minimálny. V nižších polohách takéto podmienky
spĺňajú napr. lužné lesy, optimálne so zachovalým vodným režimom, ktorý bráni rastu vysokého
podrastu vegetácie (napr. žihľavy), ďalej dubové prírodné lesy bez podrastu (napr. pohorie
Tríbeč) a rozvoľnené borovicové lesy s prímesou duba alebo agátu v Záhorskej nížine (napr.
vojenské priestory) (Kropil 2002b). V CHVU Čergov bola v roku 2015 populácia žltochvosta
lesného odhadnutá na 40 - 60 párov (Karaska et al. 2015), v roku 2003 bola početnosť odhadnutá
na 150 párov. Pokles početnosti druhu v území je výsledkom širších populačných zmien, ktoré
sa týkajú v podobnom rozsahu (t. j. úbytok druhu) aj iných chránených vtáčích území na
Slovensku. Druh žltochvost lesný je v nepriaznivom stave C, rovnako aj stav populačných kritérií
a stav biotopov (s výnimkou kritéria veľkosti areálu hodnoteného ako B – priemerný priaznivý
stav).
Pôvodnými biotopmi prepelice poľnej sú stepi a lesostepi. V súčasnosti sú hniezdnymi
biotopmi druhu najmä oblasti v otvorenej poľnohospodárskej krajine, napr. obilné polia,
krmoviny, menej okopaniny, lúky a pasienky (Demko 2002b). V podmienkach Slovenska hniezdi
prepelica poľná najmä v agrocenózach. Vyskytuje sa napr. v obilných a repkových poliach, kde
obzvlášť preferuje miesta s podrastom tráv, burín alebo krmovín. Najpočetnejšia je na lúkach,
ktorými vystupuje až do horských polôh (napr. Hruštínska hoľa, cca 1 100 m n. m., Kubínska hoľa,
cca 1 300 m n. m.). Zriedkavejšie ju možno zastihnúť aj v suchších častiach slatinných rašelinísk,
vo väčších ruderáloch. Uprednostňuje otvorenejšiu krajinu, menším plochám v lesoch sa vyhýba.
Na druhej strane bola zaznamenaná aj na rozľahlejších rúbaniach v rannom štádiu zarastania.
Ďalej obsadzuje aj zaplavované a suché lúky, neobrábané trávnaté plochy (úhory), okraje
mokradí a letiská. Počas migrácie sa vyskytuje aj v mestách, často ju možno počuť ozývať sa zo
striech domov (Demko 2002b; Hudec a Šťastný 2005e; Karaska a Cichocki 2014). V CHVÚ Čergov
bola v roku 2015 populácia prepelice poľnej odhadnutá na 70 - 100 párov (Karaska et al. 2015),
v roku 2003 bola početnosť odhadnutá na 70 párov. Druh prepelica poľná je v predmetnom
CHVÚ v priaznivom stave A – dobrý, rovnako aj stav populácie a stav biotopov (s výnimkou
kritéria areálového trendu hodnoteného stupňom B – priemerný priaznivý stav).
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CHVÚ sa prekrýva s územiami európskeho významu (ÚEV) SKUEV0331 Čergovský Minčol
(4262,34 ha), SKUEV0332 Čergov (6029,5 ha), SKUEV0943 Livovská jelšina (31,88 ha) a
SKUEV0968 Pod Misárňami (3,77 ha). Tieto ÚEV sú v celom rozsahu umiestnené v CHVÚ Čergov
a tvoria 29,1 % jeho rozlohy. V rámci CHVÚ bolo vyhlásených 11 chránených území národnej
sústavy a to NPR Čergovská javorina s 5. stupňom ochrany, NPR Hradová hora s 5. stupňom
ochrany, NPR Čergovský Minčol s 5. stupňom ochrany, NPR Pramenisko Tople s 5. stupňom
ochrany, súkromná PR Vlčia s 5. stupňom ochrany, PR Livovská jelšina s 5. stupňom ochrany, PR
Slatina pri Šarišskom Jastrabí so 4. stupňom ochrany, PP Bradlové pásmo so 4. stupňom ochrany,
PP Rebrá so 4. stupňom ochrany, PP Lysá hora so 4. stupňom ochrany a PP Kyjovské bradielko
so 4. stupňom ochrany. 70,9 % výmery CHVÚ je v 1. stupni ochrany, ďalších 27,8 % (9 943,05 ha)
sa nachádza v 2. stupni ochrany, 0,5 % (183,65 ha) v 3. stupni ochrany, 0,2 % (63,46 ha) v 4.
stupni ochrany a 0,64 % (227,86 ha) v 5. stupni ochrany. V rámci územného systému ekologickej
stability je územie CHVÚ súčasťou nadregionálneho biocentra Čergov a nadregionálneho
terestrického biokoridoru, ktorý spája pohorie Čergova s ďalšími nadregionálnymi prvkami
širšieho územia.
Nasledujúce tabuľky uvádzajú údaje o druhoch, na ktoré odkazuje článok 4 smernice o
ochrane voľne žijúceho vtáctva alebo ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici o ochrane
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a hodnotenie lokality podľa nich na
základe NATURA 2000 štandardného formulára údajov.
druh

populácia v lokalite
veľkosť

skupina

kód

vedecký názov

typ

jednotka
minimálna

maximálna

kvalita
údajov

B
A223
Aegolius funereus
p
30
30
p
dobrá
B
A229
Alcedo atthis
p
20
20
p
dobrá
B
A091
Aquila chrysaetos
p
2
3
p
dobrá
B
A089
Aquila pomarina
r
21
21
p
dobrá
B
A104
Bonasa bonasia
p
400
400
p
dobrá
B
A224
Caprimulgus europaeus
r
25
25
p
dobrá
B
A030
Ciconia nigra
r
11
11
p
dobrá
B
A113
Coturnix coturnix
r
70
70
p
dobrá
B
A122
Crex crex
r
90
90
p
dobrá
B
A239
Dendrocopos leucotos
p
120
120
p
dobrá
B
A236
Dryocopus martius
p
100
100
p
dobrá
B
A321
Ficedula albicollis
p
priemerná
B
A321
Ficedula albicollis
r
2800
2800
p
dobrá
B
A320
Ficedula parva
r
800
800
p
dobrá
B
A217
Glaucidium passerinum
p
45
45
p
dobrá
B
A233
Jynx torquilla
r
200
200
p
dobrá
B
A319
Muscicapa striata
r
800
800
p
dobrá
B
A072
Pernis apivorus
r
13
13
p
dobrá
B
A274
Phoenicurus phoenicurus
r
150
150
p
dobrá
B
A241
Picoides tridactylus
p
40
40
p
dobrá
B
A234
Picus canus
p
80
80
p
dobrá
B
A276
Saxicola torquatus
r
600
600
p
dobrá
B
A220
Strix uralensis
p
70
70
p
dobrá
B
A307
Sylvia nisoria
r
150
150
p
dobrá
B
A107
Tetrao tetrix
p
40
50
p
dobrá
Vysvetlivky:
skupina: B = vtáky
typ: p = trvalé: možno ich v lokalite nájsť počas celého roka (nemigrujúce druhy, usídlené populácie migrujúcich druhov)
r = rozmnožovanie: využívajú lokalitu na chov mláďat (napr. počas párenia, hniezdenia).
jednotka: i = jednotlivci, w = páry
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druh

hodnotenie lokality
A|B|C|D

skupina

kód

A|B|C

vedecký názov
populácia

ochrana

izolácia

celk.

B
A223
Aegolius funereus
B
C
B
C
B
A229
Alcedo atthis
C
C
C
C
B
A091
Aquila chrysaetos
B
C
C
B
B
A089
Aquila pomarina
B
B
C
B
B
A104
Bonasa bonasia
B
A
C
A
B
A224
Caprimulgus europaeus
C
B
C
B
B
A030
Ciconia nigra
B
B
C
B
B
A113
Coturnix coturnix
C
B
C
A
B
A122
Crex crex
B
B
C
A
B
A239
Dendrocopos leucotos
B
C
C
C
B
A236
Dryocopus martius
B
B
C
A
B
A321
Ficedula albicollis
B
B
C
A
B
A321
Ficedula albicollis
B
B
C
A
B
A320
Ficedula parva
B
B
C
B
B
A217
Glaucidium passerinum
B
C
B
C
B
A233
Jynx torquilla
B
B
C
B
B
A319
Muscicapa striata
C
A
C
A
B
A072
Pernis apivorus
C
B
C
B
B
A274
Phoenicurus phoenicurus
C
B
C
B
B
A241
Picoides tridactylus
B
C
B
C
B
A234
Picus canus
B
C
C
C
B
A276
Saxicola torquatus
C
C
C
C
B
A220
Strix uralensis
B
B
C
A
B
A307
Sylvia nisoria
B
C
C
C
B
A107
Tetrao tetrix
A
A
B
A
Vysvetlivky:
Populácia: veľkosť a hustota populácie druhov prítomných v danej lokalite vo vzťahu k populáciám existujúcim v rámci
územia krajiny (A: 100 ≥ p > 15 %, B: 15 ≥ p > 2 %, C: 2 ≥ p > 0 %, D: nevýznamná populácia).
Ochrana: stupeň ochrany prvkov prirodzeného biotopu, ktoré sú dôležité pre príslušný druh a možnosti jeho obnovy.
Toto kritérium pozostáva z dvoch podkritérií a to stupeň ochrany prvkov daného biotopu, ktoré sú dôležité
pre druhy (prvky sú vo vynikajúcom stave, prvky sú dobre chránené, prvky sú v priemerne alebo čiastočne
degradovanom stave) a možnosť obnovy (obnova je jednoduchá, obnova je možná s vynaložením
priemerného úsilia alebo obnova je zložitá alebo nemožná) - A: vynikajúca ochrana, B: dobrá ochrana a C:
priemerná alebo znížená ochrana
Izolácia: stupeň izolácie populácie existujúcej v danej lokalite vo vzťahu k oblasti prirodzeného pohybu daného druhu
A: populácia (takmer) izolovaná, B: populácia nie je izolovaná, ale je na okrajoch oblasti rozšírenia, C:
populácia
nie je izolovaná v rámci rozšíreného rozsahu rozloženia
Celkové hodnotenie: celkové zhodnotenie významu lokality pre ochranu príslušného druhu (A: výborná hodnota, B:
dobrá hodnota alebo C: významná hodnota).
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Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy uvádza nasledujúca
tabuľka.
latinský názov
Carabus (Hygrocarabus) variolosus
Fabricius, 1787
Rosalia alpina Linnaeus, 1758
Pholidoptera transsylvanica (Fischer,
1853)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein,
1800)
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758)
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758)

slovenský názov

taxonomická
skupina

dobrý
v%

nevyhovujúci
v%

zlý v %

bystruška potočná

chrobáky

0,0

33,3

66,7

fuzáč alpský

chrobáky

66,7

33,3

0,0

kobylka sedmohradská

rovnokrídlovce

28,6

71,4

0,0

Netopier veľkouchý

cicavce

0,0

42,9

57,1

podkovár malý

cicavce

0,0

33,3

66,7

Rak riečny
syseľ pasienkový

kôrovce
cicavce

0,0
50,0

0,0
50,0

100,0
0,0

Medzi najvýznamnejšie vplyvy a činnosti pre toto chránené územie boli zaradené
poľnohospodárske aktivity (intenzifikácia poľnohospodárstva, kosenie, opustenie pôdy /
nedostatok kosenia, pasenie, opustenie pasenia, nedostatočné pasenie), lesohospodárske
činnosti (manažment lesa), doprava a prvky technickej infraštruktúry (dopravné siete),
využívanie biologických zdrojov iných ako v poľnohospodárstve a lesníctve (poľovníctvo, odchyt
divej zvery, zber a odstraňovanie rastlín), antropogénne vplyvy (vonkajšie športové a rekreačné
aktivity) a prirodzené zmeny ekosystému (požiar a budovanie kanálov).
Umiestnenie vyššie uvedeného chráneného územia v predmetnom území je zrejmé
z nasledujúcej mapy.

Na území obce Lenartov sa nenachádza žiadny chránený strom.
Na území obce Lenartov sa nenachádzajú žiadne mokrade lokálneho, regionálneho,
národného alebo medzinárodného významu.
Základným prvkom ÚSES je biocentrum. Ide o kompaktné a ekologicky súvislé územie, ktoré
je hostiteľom prirodzených alebo prírode blízkych spoločenstiev voľne žijúcich druhov rastlín a
divo žijúcich druhov živočíchov. Podmienkou je, aby dané územie poskytovalo trvalé podmienky
pre výživu. úkryt a rozmnožovanie živých organizmov a udržiavanie primeraného genetického
zdravia svojich populácií. V zmysle platného Územného plánu veľkého územného celku
Prešovského kraja v znení zmien a doplnkov reprezentuje v širšom okolí na regionálnej úrovni
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regionálne biocentrum Ostrá hora (lesný komplex bučín, jedľobučín, brehových porastov,
rastlinné a živočíšne spoločenstvá v pramenných lokalitách), mimo predmetné územie.
Biokoridor predstavuje ekologicky hodnotný krajinný segment, ktorý na rozdiel od
biocentra nemusí mať kompaktný tvar, pričom základnou funkciou biokoridoru je umožňovať
migráciu živých organizmov medzi biocentrami, resp. ich šírenie z biocentier s ich nadpočetným
výskytom do iných biocentier, kde je ich prítomnosť žiaduca. Na území obce Lenartov sa
nachádza podľa platného Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v znení
zmien a doplnkov reprezentuje v širšom okolí na nadregionálnej a regionálnej úrovni
nadregionálny biokoridor Čergov - Kokošovská dubina (lesné, lúčne a prechodné spoločenstvá s
veľkou biodiverzitou, cenné horské lúky), mimo predmetné územie.
V území boli vyčlenené niektoré genofondové lokality flóry, fauny a významné biotopy ako
ekologicky významné prvky a to:
1. Večný potok s prítokmi. Podhorský až po obec prirodzene tečúci tok, bohato meandrujúci,
zväčša so súvislými brehovými porastmi, ktoré lokálne prechádzajú do porastov charakteru
lužného lesa. Prítoky sú zväčša krátke, stekajúce len v rámci údolia potoka, mimo obce
prirodzene tečúce, najmä v horných častiach bohato meandrujúce, lesné viac-menej
vyrovnané na dne ostro zarezaných strží, mimo lesných porastov s bohatými brehovými
porastmi, lokálne vytvárajúcimi veľké skupiny mimo vlastného toku, v lesných porastoch
splývajúcimi s okolitými lesnými porastmi. Okrem bezmenných potokov ide o toky Potôčik,
Frígľov potok, Bučkov potok, Polnárov potok, Olšavec, Maňovský potok, Uličný potok,
Podrožný potok. Predmetné územie zasahuje do tohto územia (biokoridor miestneho
významu).
2. Chotárov – Kráľova studňa. Polointenzívne lúky a pasienky na pohraničnom hrebeni s
vysokým podielom zárastu krovín a náletových drevín.
3. Barvienok – Pod skalkou. Komplex prevažne bukových, zriedkavo aj javorovo-bukových
porastov so značným podielom ihličnatých drevín ako smrek, smrekovec a borovica lesná,
ale aj brezy, borovice, javora horského, javora mliečneho, čerešne vtáčej a ďalších drevín.
Porasty sú rôzneho veku a štruktúry, aj pri vyššom podiele ihličnatých drevín sú v podraste
dobre zachované charakteristické spoločenstvá prirodzených lesných porastov.
4. Úbočie. Osamotený bukovo-jedľový lesný porast s priľahlým porastom drevín charakteru
lesa na PPF, v ktorom je na mokrinách aj vysoký podiel jelše sivej.
5. Kúty – Gleckov – Vŕšok. Prevažne intenzifikované lúky, najmä na styku s lesnými porastmi a
nivami tokov obohatené prirodzene rastúcimi druhmi rastlín.
6. Polnarov – Maňov – Hrabová – Šišky. Polointenzívne trávne porasty s podielom
teplomilnejších prvkov.
7. Dielik. Úzky pás prirodzených trávobylinných porastov na okraji nivy Večného potoka.
8. Suchá jedľa. Polointenzívne, zväčša neobhospodarované trávne porasty, postupne
zarastajúce krovinami a náletovými drevinami.
9. Čierne harby – Nad dolinkou – Pod dolinkou – Pálenice – Furmance. Rozsiahly komplex
prevažne bukových a bukovo-jedľových porastov so značným podielom ihličnatých drevín
ako smrek, smrekovec a borovica lesná, lokálne aj s dobre vyvinutými jelšovými porastmi
na zamokrených plochách a prameniskách. Porasty sú rôzneho veku a štruktúry, aj pri
vyššom podiele ihličnatých drevín sú v podraste dobre zachované charakteristické
spoločenstvá prirodzených lesných porastov. Súčasťou lokality sú aj porasty drevín
charakteru lesa na nelesných plochách zosuvného územia na okraji obce. Predmetné
územie zasahuje do tohto územia (interakčný prvok).
10. Býčko – Zadné lúky – Staré lazy. Polointenzívne až intenzívne trávobylinné porasty prevažne
mezofilného charakteru, na strmších častiach južného okraja teplomilnejšieho charakteru.
11. Španky – Vlčie – Rahova Čerha. Komplex prirodzených, prevažne bukových,
javorovobukových a jedľovo-bukových lesných porastov.
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12. Križanské lazy – Klin – Ráztocká dolina. Polointenzívne, čiastočne aj neobhospodarované
trávobylinné porasty s vysokým podielom nelesnej drevinovej vegetácie.
13. Dubnica – Na kútiky. Komplex kompaktných, prevažne bukových a jedľovo-bukových
porastov s malým podielom ihličnatých, aj nepôvodných drevín na pravej strane údolia
Večného potoka južne od obce.
14. Ostrá hora. Osamotený bukový lesný porast na výraznom vŕšku na južnom okraji obce.
15. Potôčik. Drevinové porasty charakteru lesa na poľnohospodárskom pôdnom fonde v nive a
na prameniskách potoka Potôčik, pravostranného prítoku večného potoka. Kompaktnejšie
porasty sú prevažne bukové, vysoký podiel majú na podmáčaných plochách jelšové porasty.
16. Hora – Dubina – Šibeničné – Psiarky. Polointenzívne, prevažne mezofilné trávobylinné
porasty.
17. Veľká hora – Jasenov – Krompašky – Škopce. Rozsiahlejší komplex prevažne bukových
lesných porastov v okolí kót Jasenov (704 m n. m.) a Škopce (803 m n. m.). Porasty majú
lokálne väčšiu prímes ihličnatých drevín, miestami sa vyskytujú porasty javorovo-bukových
lesov a bučín s prímesou cenných listnáčov, najmä jaseňa. Na južnom okraji v oblasti kóty
Škopce prevažne zalesnené fragmenty pôvodných horských lúk.

Dokumentácia MÚSES obce Lenartov nebola spracovaná.

3.

Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.
Obec Lenartov sa nachádza na severovýchodnom Slovensku, v Šarišskej oblasti a
v najzápadnejšej časti Nízkych Beskýd. Leží v údolí Večného potoka, ktorý je ľavostranným
prítokom Tople, na jeho oboch brehoch v nadmorskej výške 440 – 515 m. Najnižší bod katastra
má nadmorskú výšku 440 m v nive Večného potoka na hranici východného okraja katastra,
najvyšší dosahuje výšku 840 m n. m. na južnom okraji katastra. Obec je súčasťou mikroregiónu
Bardejov - Horná Topľa. Od Bardejova je vzdialená 21 km. Obec Lenartov sa nachádza
v Prešovskom kraji, v okrese Bardejov na hranici s Poľskou republikou. Obec Lenartov je tvorená
iba katastrálnym územím Lenartov a sídelnou jednotkou Lenartov. Zo severozápadu priamo
hraničí s Poľskou republikou, na západe s obcou Obručné, na východe s obcou Macov a juhu
s obcou Lukov. Základná charakteristika obce Lenartov z hľadiska spôsobu využitia a výmer je
uvedená v nasledujúcej tabuľke.

celková výmera v m2
14 777 046
trvale trávne porasty v m2
5 605 990

zastavané územie obce v m2
549 465
poľnohospodárska pôda
7 224 862

orná pôda v m2
1 461 801
lesné pozemky v m2
6 574 256

ostatné plochy v m2
248 819
vodné plochy v m2
293 557
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Základné demografické informácie o obci Lenartov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách
(podľa www.beiss.sk).

Vývoj počtu obyvateľov obce Lenartov je znázornený na nasledujúcom grafe a tabuľke.

Na základe údajov zo Sčítania obyvateľov z roku 2011 je počet obyvateľov v
predproduktívnom veku vyšší než počet obyvateľov v poproduktívnom veku.
Nasledujúca tabuľka uvádza základné charakteristiky obyvateľstva obce Lenartov podľa
pohlavia a národnosti (podľa Celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011).
národnosť
slovenská
rómska
poľská
nezistená
spolu

muži
216
276
0
20
512

ženy
207
317
1
21
546

spolu
423
593
1
41
1 058
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V obci Lenartov dominujú obyvatelia rómskej národnosti.
Nasledujúca tabuľka uvádza základné charakteristiky obyvateľstva obce Lenartov podľa
pohlavia, rodinného stavu a veku podľa celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011.
muži
S
slob
žen
0-2
37
37
0
3-4
20
20
0
5
15
15
0
6-9
48
48
0
10 - 14
56
56
0
15
7
7
0
16 - 17
19
18
1
18 - 19
10
9
1
20 - 24
43
31
12
25 - 29
43
25
16
30 - 34
39
11
28
35 - 39
26
3
22
40 - 44
27
3
23
45 - 49
29
4
23
50 - 54
23
2
19
55 - 59
19
1
17
60 - 64
12
0
10
65 - 69
13
3
8
70 - 74
7
0
7
75 - 79
9
0
8
80 - 84
7
0
5
85 +
3
0
1
S
512
293
201
0-5
72
72
0
6 - 14
104
104
0
P
297
114
172
PP
39
3
29
14,1
0-5
6 - 14
20,3
P
58,0
PP
7,6
PV
28,89
Vysvetlivky: P – produktívny vek
rozv – rozvedený/á
vek

ženy
vydat
0
0
0
0
0
0
1
5
19
19
37
24
19
23
27
9
12
7
8
7
0
2
219
0
0
195
24
-

obyvateľstvo
rozv
ovdov
S
slob
rozv
ovdov
úhrn
%
0
0
45
45
0
0
82
7,8
0
0
21
21
0
0
41
3,9
0
0
15
15
0
0
30
2,8
0
0
54
54
0
0
102
9,6
0
0
57
57
0
0
113
10,7
0
0
12
12
0
0
19
1,8
0
0
19
18
0
0
38
3,6
0
0
9
4
0
0
19
1,8
0
0
42
22
1
0
85
8,0
2
0
27
6
1
1
70
6,6
0
0
44
5
1
1
83
7,8
1
0
30
5
0
1
56
5,3
1
0
22
1
1
1
49
4,6
2
0
27
1
2
1
56
5,3
2
0
31
1
0
3
54
5,1
1
0
16
2
0
5
35
3,3
1
1
18
0
1
5
30
2,8
1
1
11
1
0
3
24
2,3
0
0
13
0
0
5
20
1,9
0
1
17
1
0
9
26
2,5
0
2
7
0
0
7
14
1,3
0
2
9
0
0
7
12
1,1
11
7
546
271
7
49
1 058
100,0
0
0
81
81
0
0
153
14,5
0
0
111
111
0
0
215
20,3
10
1
297
77
7
18
594
56,1
1
6
57
2
0
31
96
9,1
14,8
14,5
20,3
20,3
54,4
56,1
10,4
9,1
30,30
29,62
PP – poproduktívny vek
S – spolu
vydat – vydatá
žen - ženatý
PV - priemerný vek ovdov – ovdovený/á
slob – slobodný/é

Nasledujúca tabuľka uvádza charakteristiky obyvateľstva obce Lenartov podľa pohlavia a
náboženského vyznania podľa celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania

muži
474
10
2
1

ženy
510
9
1
1

spolu
984
19
3
2

náboženské vyznanie
Apoštolská cirkev
bez vyznania
nezistené
spolu

muži
1
3
21
512

ženy
1
0
24
546

spolu
2
3
45
1 058

V obci Lenartov dominujú obyvatelia s rímskokatolíckym vyznaním.
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Nasledujúca tabuľka uvádza charakteristiky obyvateľstva ekonomicky aktívneho obce
Lenartov podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia ekonomickej činnosti podľa
celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Odvetvie ekonomickej činnosti
pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
lesníctvo a ťažba dreva
ťažba uhlia a lignitu
iná ťažba a dobývanie
výroba potravín
výroba nápojov
výroba textilu
výroba odevov
výroba kože a kožených výrobkov
spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba
predmetov zo slamy a prúteného materiálu
výroba papiera a papierových výrobkov
výroba chemikálií a chemických produktov
výroba výrobkov z gumy a plastu
výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
výroba a spracovanie kovov
výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
výroba elektrických zariadení
výroba strojov a zariadení i. n.
výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
výroba nábytku
oprava a inštalácia strojov a prístrojov
dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
zber, úprava a dodávka vody
zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
výstavba budov
inžinierske stavby
špecializované stavebné práce
veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
pozemná doprava a doprava potrubím
skladové a pomocné činnosti v doprave
ubytovanie
činnosti reštaurácií a pohostinstiev
finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
činnosti v oblasti nehnuteľností
právne a účtovnícke činnosti
vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
reklama a prieskum trhu
ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
sprostredkovanie práce
činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
vzdelávanie
zdravotníctvo
starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
sociálna práca bez ubytovania
tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
činnosti členských organizácií
oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
ostatné osobné služby
nezistené
spolu

muži
15
7
0
1
6
0
2
3
4

Ekonomicky aktívne osoby
z toho dochádza do
ženy
spolu
zamestnania
7
22
6
5
12
8
3
3
0
0
1
0
7
13
4
1
1
0
0
2
0
3
6
1
4
8
7

7

2

9

7

2
1
4
3
2
13
2
3
10
5
1
3
1
1
0
8
1
10
2
7
10
11
1
1
12
1
0
1
2
1
0
0
2
8
0
15
7
5
1
0
0
0
2
1
0
37

0
1
0
2
0
1
0
1
3
4
3
1
3
0
1
4
0
1
0
6
13
2
2
0
11
1
1
0
2
1
1
1
0
1
1
11
8
8
2
2
1
1
0
1
1
23

2
2
4
5
2
14
2
4
13
9
4
4
4
1
1
12
1
11
2
13
23
13
3
1
23
2
1
1
4
2
1
1
2
9
1
26
15
13
3
2
1
1
2
2
1
60

1
0
1
2
0
10
0
2
7
2
0
1
0
0
1
6
0
4
0
5
10
9
1
0
15
0
0
0
2
0
0
0
0
9
0
17
10
6
2
1
0
1
2
0
0
7

242

158

400

167

spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
08/2020

71

navrhovateľ - Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice
zámer navrhovanej činnosti - I/77-033 Lenartov most

Najviac obyvateľov obce Lenartov pracuje v rámci obchodu, služieb, poľnohospodárstva,
lesníctva a vo verejnej správe.
Nasledujúce 2 tabuľky uvádzajú charakteristiky obyvateľstva obce Lenartov ako
ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní a pohlavia podľa celoslovenského sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
osoby ekonomicky aktívne
z toho
pohlavie

muži
ženy
spolu

pohlavie
muži
ženy
spolu

spolu

%

242
158
400

60,5
39,5
100,0

ostatní
nezávislí

spolu

5
7
12

197
220
417

osoby na
materskej
dovolenke

pracujúci
dôchodcovia

nezamestnaní

0
2
2

3
2
5

129
96
225

osoby závislé
v tom
deti do 16
študenti
rokov
stredných škôl
183
10
204
9
387
19

študenti
vysokých škôl
4
7
11

vypomáhajúci
(neplatení) členovia
domácností v
rodinných
podnikoch
6
6
12

osoby na
rodičovskej
dovolenke

nepracujúci
dôchodcovia

0
58
58

54
84
138

ostatní
závislí,
nezistení

úhrn
obyvateľstva

14
19
33

512
546
1 058

narodení v obci
bydliska
spolu

%

414
403
817

80,9
73,8
77,2

Nasledujúca tabuľka uvádza charakteristiky obyvateľstva obce Lenartov podľa pohlavia a
stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa celoslovenského sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011.
najvyššie dosiahnuté vzdelanie
základné
učňovské (bez maturity)
stredné odborné (bez maturity)
úplné stredné učňovské (s maturitou)
úplné stredné odborné (s maturitou)
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
vysokoškolské doktorandské
vysokoškolské spolu
technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a výpočtová technika,
elektrotechnika, technická chémia, potravinárstvo)
technické vedy a náuky II (textilná výroba, spracovanie kože, dreva, plastov, výroba hudobných
nástrojov, architektúra, stavebníctvo, doprava, pošty, telekomunikácie, automatizácia, špeciálne
odbory)
študijný poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky
odbor
zdravotníctvo
spoločenské vedy, náuky a služby I (filozofia, ekonómia, politické a právne vedy, ekonomika a
manažment, obchod a služby, SŠ- OA, HA, praktická š., učeb. odb.)
spoločenské vedy, náuky a služby II (história, filolog., pedagogika a psych. vedy, publicistika a
informácie, telovýchova, učiteľstvo, SŠ - gym.)
nezistený
bez školského vzdelania
nezistené
úhrn
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pohlavie
muži
ženy
153
191
61
41
32
19
10
7
44
42
7
8
1
2
5
5
8
14
0
1
13
20

spolu
344
102
51
17
86
15
3
10
22
1
33

5

3

8

4

3

7

1
0

0
1

1
1

3

3

6

0

9

9

0
187
4
512

1
204
12
546

1
391
16
1 058
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Vývoj vzdelanostnej štruktúry sa v poslednom období vyvíjal smerom k zvyšovaniu počtu
obyvateľov s vysokoškolským a stredoškolským úplným vzdelaním. Naopak klesol podiel
základného vzdelania.
Nasledujúca tabuľka uvádza charakteristiky obyvateľstva obce Lenartov ako ekonomicky
aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia podľa celoslovenského sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

vek, pohlavie

muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65+

úhrn
%

muži
ženy
spolu
z obyvateľstva v poproduktívnom veku
podiel ekonomicky aktívnych

postavenie v zamestnaní
podnikatelia
vypomáhajúci
(neplatení) členovia
zamestnanci
so
bez
domácností v rodinných
zamestnancami zamestnancov podnikoch
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
1
1
1
1
0
0
0
13
1
1
1
23
0
2
0
5
0
2
1
28
0
4
1
12
0
2
1
8
0
0
1
20
0
2
2
4
0
3
0
9
0
0
0
13
0
3
0
5
0
8
1
7
0
1
0
12
0
9
1
9
0
6
1
9
0
0
1
18
0
6
2
7
2
1
1
15
0
1
2
22
2
2
3
13
0
0
1
2
0
0
0
15
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
88
3
23
6
56
0
4
6
144
3
27
12
36,0
0,8
6,8
3,0
z obyvateľstva v produktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych
-

-

-

-
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-

ostatní a
nezistení

ekonomicky
aktívni spolu

11
10
21
17
11
28
17
6
23
24
18
42
17
9
26
13
11
24
11
13
24
9
10
19
1
3
4
2
0
2
0
1
1
122
92
214
53,5

11
10
21
32
12
44
42
14
56
39
27
66
24
18
42
27
19
46
27
23
50
20
28
48
15
5
20
4
0
4
1
2
3
242
158
400
100,0

-

81,1
52,5
66,8

-

3,1
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V obci Lenartov bolo v roku 2011 (podľa celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a
bytov) 123 obývaných bytov v rodinných domoch, pričom podľa celkovej podlahovej plochy bytu
v m2 bolo do 40 m2 takýchto bytov 8, od 40 m2 do 80 m2 bolo takýchto bytov 22, od 81 m2 do 120
m2 bolo takýchto bytov 62 a od 120 m2 a viac bolo takýchto bytov 29. Podľa zásobovania vodou
malo z uvedených bytov 104 spoločný zdroj, 3 byty mali vlastný zdroj a bez vodovodu bolo 7
bytov. Podľa vybavenosti bytov v rodinných domoch možno konštatovať, že v 85 bytoch mali
mobilný telefón, 50 osobný počítač alebo notebook, 62 osobné auto, 77 pripojenie na pevnú
telefónnu linku a 47 pripojenie na internet.
V obci Lenartov bolo v roku 2011 (podľa celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a
bytov) 21 obývaných bytov v bytových domoch, pričom podľa celkovej podlahovej plochy bytu
v m2 bolo do 40 m2 takýchto bytov 18 a od 40 m2 do 80 m2 boli takéto byty 3. Podľa zásobovania
vodou malo 21 bytov spoločný zdroj vody. Podľa vybavenosti bytov v bytových domoch možno
konštatovať, že v 12 bytoch mali mobilný telefón, v 1 osobný počítač alebo notebook, v 5 osobné
auto, pripojenie na pevnú telefónnu linku mali 3 byty a 1 byt mal pripojenie na internet.
V obci Lenartov bolo v roku 2011 (podľa celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a
bytov) 240 domov, z toho obývaných bolo 192. Z obývaných domov bolo 122 rodinných domov,
2 boli bytové domy a 68 objektov bolo iných. Z hľadiska formy vlastníctva prevládali obývané
domy vo vlastníctve fyzických osôb v počte 109, obec vlastnila 3 obývané domy, kombinácia
vlastníkov bola u 2 domoch, právnické osoby vlastnili 1 dom a iné vlastníctvo malo 72 domy.
Podľa obdobia výstavby obývaných domov prevládali domy z obdobia rokov 1945 – 1990 (147
domov), 25 domov bolo postavených do roku 1945, 6 domov bolo postavených v rokoch 1991 –
2000 a 5 po roku 2001. Neobývaných domov v obci Lenartov bolo v roku 2011 (podľa
celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a bytov) 48. Z hľadiska dôvodov neobývanosti 3
domy boli neobývané z dôvodu zmeny vlastníka, 21 domov bolo určených na rekreáciu, 1 bol
uvoľnený na prestavbu, nespôsobilých na bývanie bolo 8 domov a 15 domov bolo neobývaných
z iných dôvodov.
V obci Lenartov bolo v roku 2011 (podľa celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a
bytov) 263 bytov, z toho obývaných bolo 212. Podľa formy vlastníctva obývaných bytov bolo 21
vlastných bytov v bytových domoch, 93 bytov vo vlastných rodinných domoch, 19 bolo obecných
bytov a iných bolo 72 bytov. Podľa počtu obytných miestností malo iba 1 obytnú miestnosť 61
obývaných bytov, 2 obytné miestnosti malo 36 obývaných bytov, 3 obytné miestnosti malo 41
obývaných bytov, 4 obytné miestnosti malo 22 obývaných bytov a 5 a viac obytných miestností
malo 46 obývaných bytov. Podľa veľkosti obytnej plochy obývaných bytov v m2 bolo do 40 m2
takýchto bytov 99, od 40 m2 do 80 m2 bolo takýchto bytov 72, od 81 m2 do 100 m2 bolo takýchto
bytov 14 a od 100 m2 a viac bolo takýchto bytov 22. Podľa typu kúrenia obývaných bytov s iným
typom kúrenia bolo 99, s lokálnym kúrením 67 a bez kúrenia bolo 6 bytov. Podľa média na
vykurovanie prevládali obývané byty s vykurovaním na plyn, tých bolo 106. Ostatné média boli
zastúpené menej (61 bytov pomocou tuhých palív), pričom žiadny zdroj malo 6 bytov.
Neobývaných bytov bolo 13 (z hľadiska dôvodov neobývanosti bola v 1 prípade zmena vlastníka,
4 boli nespôsobilé na bývanie a v 4 prípadoch z iných dôvodov).
V obci Lenartov sú zastúpení len malí podnikatelia, ktorí sú zameraní na poskytovanie
služieb a predaj. K najvýznamnejším hospodárskym subjektom na území obce Lenartov patria
Motorest Javorina (reštauračné zariadenie a pohostinstvo), Bar u Kocúra (pohostinstvo),
Pohostinstvo Kráľová Studňa (pohostinstvo), Karmix (predaj potravín a rôzneho tovaru),
Potraviny Michal Karol (predaj potravín), Agro Čirč (obhospodarovanie pôdy), Jančošek SHR,
Karol Bíly (potraviny), Farma Malcov a Farma Javorina (chov hovädzieho dobytka
a obhospodarovanie pôdy). V obci nie sú a ani neboli v minulosti priemyselné podniky.
Svahovitej západnej časti územia obce Lenartov dominuje les. Východná, miere sklonená
časť je tvorená ornou pôdou a zvyšok územia zväčša trvalým trávnatým porastom. V rámci
pokojného úseku Večného potoka je rozvinuté zastavané územie obce. Večný, Lenartovský a
Ostrý potok je v rozsahu zastavaného územia regulovaný. Večný potok na okraji osady občasne
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vybrežuje. Potočná dedina je rozvinutá pozdĺž Večného potoka, ako aj prieťahu cesty I/77
a miestnych komunikácií. V jej ťažisku, na vstupe do obce je sústredená občianska vybavenosť a
pozdĺž potoka verejná zeleň. Na severnom okraji je cintorín a na východnom športový areál s
futbalovým ihriskom a vedľa neho poľnohospodársky dvor PD Javorina Malcov. Na západnom
okraji, nad obcou je oplotený areál vodojemu. Jeden trojpodlažný bytový dom je umiestnený v
centre. Južne od cesty I/77 je umiestnený motorest Javorina a pod ním rozsiahla osada. Jej
ťažisko tvorí vyasfaltovaný priestor pred trojpodlažným bytovým domom s 18-timi bytmi. Na
okraji sú bývalé dve hájenky Štátnych lesov. Chatrče nízkej stavebno-technickej kvality sú voľne
a intenzívne rozložené v priestore. Sú doplnené o hospodárske búdy bez postrehnuteľnej logiky.
Obytné chatrče spája vyšľapaná a nespevnená cesta. Akýmsi námestím je priestor pri pešej
lávke.
Poľnohospodárska časť krajiny predstavuje zväčša intenzívne až extenzívne využívanú lesolúčno krajinu, vhodnú na rozvoj a extenzívne až intenzívne hospodárske využitie, v jej strede
dominuje oráčinová časť poľnohospodárskej krajiny, intenzívne využívaná. Na hospodárskom
dvore Lenartov podniká poľnohospodársky subjekt - PD Javorina so sídlom v Malcove. Jeho
produkcia je zameraná na pestovanie krmovín, pšenice ozimnej, raže ozimnej, ovsa a jačmeňa
jarného, ako aj chov hovädzieho dobytka na mlieko a mäso a oviec (odchov plemenných
baranov, veľkonočných jahniat a výroba mlieka). Zvieratá sú ustajnené vo dvore len v zimnom
období. Na území obce hospodári poľnohospodárske družstvo PD Javorina Malcov.
Podľa Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat chovajú 3 podnikateľské subjekty
(FARMA JAVORINA, s.r.o., Farma Manov a SHR - Zuzana Jurová) hovädzí dobytok, 4 ošípané
(Tomáš Bilý, Martin Bilý, Miriama Bilá a Milan Bilý) a 1 kone (Farma Manov) a to na území obce
Lenartov.
Na území obce Lenartov lesy zaberajú najväčšiu časť územia obce. Územie obce Lenartov
patrí do lesnej oblasti Čergov a Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie,
do LHC Kružlov a do lesného celku Neštátne lesy na LHC Kružlov a Malcov – štátne lesy. Zásoby
lesných drevín na katastrálnom území Lenartov predstavujú 179 461 m3 drevín (z toho
ihličnatých 45 532 m3 a listnatých 133 929 m3). Drevinové zloženie lesov na katastrálnom území
Lenartov znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Ťažba obnovná, ťažba výchovná a ležanina spolu činia 2 156,50 m3 drevín (z toho ihličnatých
507,20 m3 a listnatých 1 649,30 m3), obnovná 748 m3 drevín (z toho ihličnatých 212,80 m3 a
listnatých 535,20 m3) a výchovná 1 408,50 m3 drevín (z toho ihličnatých 294,40 m3 a listnatých
1 114,10 m3). Dreviny podľa vekových tried na katastrálnom území Lenartov znázorňuje
nasledujúci obrázok.
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Na katastrálnom území Lenartov sa vyskytujú z kategórií lesov lesy hospodárske na 642,56
ha a lesy ochranné (Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy) na 3,30 ha.
Prevládajú zmiešané lesy s prevahou listnatých drevín, lesný vegetačný stupeň bukový.
Prevláda buk lesný (Fagus sylvatika L.), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), jedľa biela (Abies alba
Mill.) a javor horský (Acer pseudoplatanus L.). Svojím zložením a štruktúrou lesné porastu
zodpovedajú prirodzenej lesnej vegetácii.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v blízkosti, resp. v dotyku:
1. s dielcom 376, porastovou skupinou 0, kde vek porastu je 75 rokov, výmera etáže 17 ha,
zakmenenie 0,80, ide o lesy hospodárske, prevádzkový súbor 62 – Bučiny – semenného
pôvodu (rubná doba 110 rokov, obnovná doba 30 rokov, doba zabezpečenia 7 rokov), južnej
expozície a so sklonom 40 %. Terénny typ je 05 – Priechodný terén za určitých klimatických
podmienok, približovacia vzdialenosť 100 m, rastový stupeň 7 – stredná kmeňovina hrúbky
stredného kmeňa, stupeň ohrozenia 1 – mierne ohrozené porasty, ZHSLT 43, PHSLT 435 –
Kyslé bučiny s jedľou, funkčný typ BA – protieróznyprodukčný, rôznoveké, zakmenenie
nerovnomerné, miestami zmladenie bukom lesným a ide o kamenitú bučinu s jedľou (LT
4122). Drevina tvoria hlavne buk lesný (výška 24 m, hrúbka 29 cm, bonita 28, objem
stredného kmeňa 0,72, zásoba 324 m3/ha, resp. 5 508 m3).

2. s dielcom 375, čiastkovou plochou b, porastovou skupinou 0, kde vek porastu je 15 rokov,
výmera etáže 2,02 ha, zakmenenie 0,70, ide o lesy hospodárske, prevádzkový súbor 70 –
Smrekové bučiny (rubná doba 100 rokov, obnovná doba 30 rokov, doba zabezpečenia 7
rokov), juhozápadnej expozície a so sklonom 35 %. Terénny typ je 04 – Priechodný terén
v rozsahu sklonov 21 – 40 %, približovacia vzdialenosť 30 m, rastový stupeň 3 – mladina
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do 5 cm hrúbky stredného kmeňa, stupeň ohrozenia 0 – neohrozené porasty, ZHSLT 45,
PHSLT 411 – Živné bučiny, funkčný typ BA – protieróznyprodukčný, veľmi rôznoveké,
zmiešanie nepravidelné, zakmenenie nerovnomerné a ide o kamenitú bučinu s jedľou (LT
4122) na 30 % a Živnú typickú bučinu (LT 4313) na 70 %. Dreviny tvoria hlavne buk lesný
(zastúpenie 50 %, výška 3 m, bonita 28), smrek obyčajný (zastúpenie 25 %, výška 4 m,
bonita 36), breza previsnutá (zastúpenie 20 %, výška 2 m, bonita 18) a smrekovec opadavý
(zastúpenie 5 %, výška 5 m, bonita 20).

Z hľadiska poľovníckej rajonizácie patrí územie obce Lenartov do poľovnej oblasti J XXII.
Nízke Beskydy a to do revíru SNP.
Obec Lenartov má vybudovaný vodovod, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1971.
Zdrojom vody je prameň č. 1 (Španky) s povoleným odberom Qpov = 2,66 l.s-1. Akumulácia je
zabezpečená vo vodojeme s obsahom 1 x 150 m3. Hydrostatický tlak 45 – 75 m vodného stĺpca
umožňuje gravitačné zásobovanie obce pitnou vodou v jednom tlakovom pásme. V miestach
najnižšej zástavby prekračuje hydrostatický tlak prípustných 60 m v.s., preto sa musí redukovať
redukčným ventilom tlaku. Voda z pramennej komory priteká liatinovým potrubím DN 100 dĺžky
1 060 m do vodojemu na hornom konci obce. Z vodojemu voda priteká zásobovacím potrubím
DN 150 LT a rozvodmi DN 100, 80 LT, DN 63 ZIN, DN 90 PE ku všetkým domom, ktoré umožňujú
napojenie každého domu v obci domovými prípojkami. Počet prípojok v obci bol v roku 2013
156. Nenapojených bolo vtedy 26 domov v obci, 47 chalúp a chatrčí v osade. V osade sú 4 studne.
Ďalšia slúži pre bytovku – je napojená na čerpadlo. Napojenosť obyvateľstva na vodovod bola 82
%. Ukazovateľ spotreby vody 28 l/osobu/deň je v porovnaní s hygienickým minimom 100
l/os/deň veľmi nízky. Obyvatelia šetria vodou a obmedzujú odber vody z vodovodu. Využívajú aj
vlastné studne. Rozdiel medzi spotrebou a výdatnosťou prameňa trvale odteká prepadom z
vodojemu do miestneho potoka. Je pripravený spoločný projekt „Zásobovanie pitnou vodou a
odkanalizovanie obcí v Mikroregióne Bardejov – Horná Topľa - Malcov, Lenartov - kanalizácia
a ČOV“. Katastrálne územie Lenartov sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa (časť obce,
prevažne zastavané územie) a časť v ochrannom pásme III. stupňa povrchového vodárenského
zdroja (VZ) Topľa – nad Bardejovom.
Odpadové vody z územia obce Lenartov sú odvádzané a zneškodňované oddelene podľa ich
pôvodu. Povrchové vody atmosférického pôvodu zo striech, dvorov, komunikácií a priľahlého
terénu voľne odtekajú priekopami vedľa komunikácií do miestneho potoka.
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Obec Lenartov nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu a ani ČOV. Odpadové vody z
domácností – splašky, sú odvedené do pridomových žúmp, kde vyhnívajú a po čase sa vyvážajú
na ČOV v Bardejove. Verejné budovy, ako aj oba bytové domy majú žumpy. V osade sa mimo
bytovky používajú suché záchody. Počet domov v roku 2013 napojených na žumpy bol 131
(žumpy neboli zbudované v 19 domoch). Zlepšenie daného stavu nastane až vybudovaním
obecnej kanalizácie, na ktorú má obec vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie z roku 2009. Je pripravený spoločný projekt „Zásobovanie pitnou vodou a
odkanalizovanie obcí v Mikroregióne Bardejov – Horná Topľa - Malcov, Lenartov - kanalizácia a
ČOV“. Spoločná ČOV je plánovaná v Malcove.
Územím obce Lenartov preteká Večný potok, ktorý odvádza všetky potoky z lesnatých údolí
územia Lenartova a územia Malcova do Tople pod Lukovom. Na území obce priberá ľavostranne
Lenartovský potok s prítokmi a pravostranne Ostrý potok s prítokmi. Úpravy na ochranu obce
boli vykonané na Večnom potoku v km 3,200 - 4,658 v dĺžke 1 460 m kamennou dlažbou, na
Lenartovskom potoku pri zaústení v dĺžke cca 150 m kamennou dlažbou, na Ostrom potoku pri
zaústení v dĺžke cca 250 m betónovou dlažbou. Potok Oľšovec s prítokmi tečie neupravený
pozdĺž S-V hranice Lenartova na územie Malcova, kde ústi do Večného potoka. Horné toky tečú
v prirodzených korytách, smerovo ustálených brehovým porastom. Korytá tokov aj upravených
nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie Q100 – ročnej veľkej vody. Pre vodné toky na k. ú.
Lenartov nie je v súčasnosti určený rozsah inundačného územia. Občasne je postihnutá
vybrežením Večného potoka Osada. V prípade stavieb v blízkosti tokov bude zabezpečená ich
ochrana pred prietokom Q100 – ročnej veľkej vody.
Katastrálnym územím obce Lenartov prechádzajú vysokonapäťové (VN) nadzemné vedenia
(22 kV vedenie VN 281 Bardejov – Obručné, 22 kV prípojky k trafostaniciam). Zásobovanie obce
elektrickou energiou zabezpečuje VN vedenie č. 281 napájané zo 110/22 kV elektrostanice – ES
Bardejov. Dodávka elektriny odberateľom v obci zabezpečujú distribučné trafostanice (DTS) v
sústave 22/380/230 počte 3 DTS (TS 0053 - 001 v strede obce, stožiarová, 160 kVA; TS 0053 002 vyšný koniec, stožiarová, 100 kVA a TS 0053 - 003 nižný koniec, stožiarová, 250 kVA =
spoločný výkon 510 kVA pre 188 napojených domov a bytov, podielový výkon 2,7 kVA/dom a
byt) pre malo odbery (MOO, MOP) a 1 DTS pre veľkoodber PD (TS 0053 - 0061 PD Malcov (mimo
k.ú.), stožiarová, 400 kVA). Obec je vykurovaná prevažne drevom a daný výkon 510 kVA v obci
postačuje. Sekundárna sieť v obci bola vybudovaná v roku 1959 a rekonštruovaná koncom 20.
storočia. Pracuje v súčasnosti spoľahlivo bez výpadkov či väčších úbytkov napätia. Rozvody sú
vonkajšie na betónových stĺpoch v rozsahu zastavaného územia. Odbery sú cez elektromery v
budovách a domoch na každom odbernom mieste. Spoločnosť VSD neplánuje rozsiahlejšiu
rekonštrukciu elektrickej siete v obci. Občasné závady sa riešia operatívne. Večerné a nočné
osvetlenie obce je svietidlami výložníkového typu s výbojkovými žiarovkami. Upevnenie
svietidiel je na stĺpoch elektrickej rozvodnej siete NN, vrátane napájacieho vedenia. Počet
svietidiel postačuje. Osvetlenie komunikácií a verejného priestranstva je dostatočné.
Neosvetlených kritických bodov v obci niet. Ovládanie osvetlenia je centrálne, časovým
spínačom.
Obec Lenartov nie je plynofikovaná.
Teplo potrebné pri varení, na ohrev vody a na vykurovanie sa v obci Lenartov zabezpečuje
v domoch a bytoch aj v občianskej vybavenosti individuálne. Najvyššia spotreba tepla je pri
vykurovaní, ktorého efektívnosť závisí od spôsobu vykurovania a od tepelného zdroja. V
domoch, bytoch a budovách v obci sa využívajú rôzne zdroje tepla a viaceré spôsoby
vykurovania.
Obec Lenartov je súčasťou Regionálneho technického centra – východ Slovak - Telekomu v
primárnej oblasti 054 Bardejov. Telefónni účastníci v obci sú pripojení na miestnu kioskovú
telefónnu ústredňu (ATU) po 50 miestnej sieti. Ústredňa je kapacitne dimenzovaná na
zabezpečenie všetkých požiadaviek na jednotlivé telekomunikačné služby v danom obvode.
Telefónne rozvody v obci sú vedené závesnými káblami na drevených podperných bodoch po
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krajniciach miestnych komunikácií. Rozvodná sieť pokrýva celú obec a umožňuje pripojenie
každého domu priamo prípojkou. Prípojky sú prevedené závesnými káblami jednotlivo, alebo
viac prípojok z jedného stĺpa, pomocou združovacieho zariadenia PCM. Podľa programu
telekomunikácií majú byť vonkajšie závesné káble uložené do zeme. Územie obce je pokryté
signálmi mobilných telefónov zo základňových staníc (napr. operátor Orange na kopci nad obcou
Malcov a operátor Slovak Telekom v katastri obce Lukov). Poštové služby pre obec zabezpečuje
poštový úrad Malcov. Obec Lenartov má v prevádzke miestny rozhlas s ústredňou v budove
Obecného úradu. Rozvody sú vedené po celej dĺžke obce aj s odbočkami. Vedenie z vodičov FeZn
je na elektrických stĺpoch aj na osobitných stĺpoch, na ktorých sú upevnené reproduktory.
Rozmiestnenie reproduktorov zabezpečuje dobrú počuteľnosť na celom území obce. RTVS na
území obce má dobrý príjem na všetkých vlnách a frekvenciách. Možný je príjem komerčných
domácich aj zahraničných vysielačov. Príjem programov RTVS aj komerčných televízií
zabezpečujú rozvody obecnej káblovej televízie. Rozširuje sa využívanie parabolických antén na
príjem digitálneho vysielania zo satelitov.
Dvojpruhová cesta I/77 zabezpečuje v území dopravné prepojenie v smere od Popradu,
Starej Ľubovne smerom do Bardejova a Svidníka. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území
tvorí základný komunikačný systém, na ňu sa pripájajú cesty nižších tried a v obciach aj miestne
komunikácie, ako aj poľné a lesné cesty. Cesta spája obce Obručné, Lenartov a Malcov. Cesta
I/77 mimo zastavaného územia obce Lenartov zodpovedá svojím šírkovým usporiadaním
kategórii C 9,5/60. Prejazdný úsek zastavaným územím obce Lenartov v dĺžke cca 2 100 m je
vedená v koridore s potokom Večný a je obojstranne zastavaná len na východnom okraji obce
(úsek dlhý cca 300 m v koridore šírky 14 - 17 m vymedzeným hranicami parciel rodinných
domov), kde sú zjazdy na pozemky priamo z cesty I/77. V ďalšom priebehu (dĺžka cca 850 m) je
zástavba pozdĺž južného okraja cesty. V celom prejazdnom úseku absentujú súbežné chodníky.
Peší pohyb prebieha po krajnici. Celý prejazdný úsek cesty I/77 je problematický z hľadiska
bezpečnosti cestnej premávky, pretože absentujú uvedené súbežné chodníky a najmä rómska
osada situovaná na západnom okraji zastavaného územia obce Lenartov nemá primerané pešie
prepojenie s centrom obce, kde je situovaný Obecný úrad a škola. Šírka vozovky je 8,0 m (jazdné
pruhy 2 x 3,5 m a vodiace prúžky 2 x 0,5 m), čo zodpovedá kategórii MZ 9/60, pričom pre prieťah
cesty I. triedy je v zmysle STN 73 6110 + O1 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych
komunikácií požadovaná funkčná trieda B1 v kategórii MZ 14/50 (13,5/50).
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v rokoch 2005, 2010 a 2015 boli na ceste I/77 na území
obce Lenartov a v jeho blízkom okolí denné intenzity dopravy uvedené v nasledujúcej tabuľke.
rok
2015
2010
2005

číslo úseku cesta
01019

I/77

nákladné vozidlá
239
510
282

osobné automobily
1 699
1 705
1 176

motocykle súčet všetky vozidlá
31
1 969
13
2 228
3
1 461

Celková intenzita dopravy je na cestu I. triedy nízka a cesta nenaplňuje predpoklady byť
distribučnou komunikáciou v prihraničnom priestore.
Miestne komunikácie zabezpečujú obslužnú funkciu s priamou obsluhou priľahlého územia
najmä v obytnej zástavbe obce Lenartov. Nakoľko cesta I/77 prechádza západným okrajom obce,
ťažisko zástavby obce nie je v priamom kontakte s touto cestou a dopravnú obsluhu obce a jej
pripojenie na I/77 zabezpečuje jedna miestna komunikácia, prebiehajúca súbežne s cestou I/77
za potokom Večný a napojená na cestu I/77 v dvoch bodoch. Miestne komunikácie sú situované
v starej zástavbe a sú charakterizované nevyhovujúcimi premennými šírkami asfaltových
vozoviek 3,0 - 4,5 m s odvodnením do priľahlej zelene, bez obrubníkovej úpravy a bez chodníkov.
Tieto miestne komunikácie sú zaťažované výhradne zdrojovou a cieľovou dopravu.
Samostatným problémom je Rómska osada. Je situovaná na západnom okraji zastavaného
územia bez priameho kontaktu s jadrovou obcou. Je napojená na cestu I/77 pomocou úseku
lesnej cesty v nevyhovujúcej stykovej križovatke, ktorej neorganizovaná plocha slúži, aj ako
konečná a obratište autobusu (preváža deti do školy v Malcove). Na túto cesty šírky 4,0 m je
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napojená asfaltová obslužná komunikácia, ktorá je ukončená v osade v priestore bytovky, kde
na ňu naväzuje koridor premennej šírky medzi živelne postavenými domami a chatrčami, ktorý
je súbežný s Večným potokom. Koridor nemá spevnený kryt a je nevhodný pre prístup vozidiel
dopravnej obsluhy.
Poľné cesty nadväzujú na miestne komunikácie, resp. na cestu I/77 a sú to vyjazdené,
zemité vozovky šírky cca 2,5 - 3,0 m slúžiace hospodárskym účelom. Tieto cesty nie sú
zrealizované v zmysle príslušných noriem a nemajú zásadný význam v dopravnom systéme obce.
Lesné cesty sú zrealizované podľa príslušných noriem, problematické je ich napojenie na
cestu I/77 z hľadiska ich stavebno-technického riešenia.
Najnepriaznivejšia situácia pre peší pohyb je pozdĺž cesty I/77, kde je najväčšia intenzita
motorovej a pešej dopravy a najmä priečny peší pohyb v priestore zastávok hromadnej dopravy
a pri objektoch občianskej vybavenosti. Neusmernený pohyb peších po oboch stranách cesty
I/77 sa tak realizuje prakticky v tesnom kontakte s jazdnými pruhmi. Obslužné komunikácie v
obci sú tiež bez chodníkov. V obci je východisko žlto značenej turistickej trasy Lenartov – Malý
Minčol (1054), ktorá vedie ďalej cez územie obce Lukov, Livovská Huta a Obručné. Prechádza
Ľubovnianskou vrchovinou a Čergovom v celkovej dĺžke 7,7 km. Novootvorený zeleno značený
turistický chodník s trasou od obce Lenartov až po Kráľovu studňu (773,3 m n. m.), ktorá leží na
slovensko-poľskej hranici v Ľubovnianskej vrchovine, má dĺžku štyri kilometre. Severným
okrajom územia obce Lenartov prechádza červenoznačená medzinárodná diaľková turistická
trasa E3, úsek Obručné – Minčol v dĺžke 10,2 km.
Cyklistická doprava v rámci obce (dochádzka za prácou, do školy) je nepodstatná a nemá
vplyv na dopravný režim v obci.
V obci sú vybudované špecializované a organizované plochy pre statickú dopravu pri škole
s kapacitou 3 osobné automobily, pri cintoríne s kapacitou 8 stojísk a pri Obecnom úrade s
kapacitou 3 stojiská. Pri objektoch ostatnej občianskej vybavenosti sa na parkovanie využívajú
rozptylové plochy, spevnené aj nespevnené priľahlé plochy a prístupové komunikácie. Potreba
parkovania pre lokality rodinných domov je vykrytá na vlastných pozemkoch.
Hromadná doprava je zastúpená autobusmi. V obci sú na ceste I/77 dve obojstranné
zastávky. Jedna jednostranná zastávka vybavená prístreškom je situovaná v priestore
naväzujúcom na Osadu, ktorá nevhodne využíva plochu stykovej križovatky v napojení lesnej
cesty a súčasne slúži ako improvizované obratište pre školský spoj z Malcova. Obec je dopravne
napojená na Bardejov.
Cez obec Lenartov neprechádza žiadna železničná trať.
V katastri obce Lenartov sa nenachádza žiadne civilné letisko ani letisko pre letecké práce v
poľnohospodárstve. Riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a
leteckých pozemných zariadení.
Vodná doprava v obci Lenartov nie je prevádzkovaná.
Komerčné služby a obchody sú lokalizované v účelových zariadeniach a v polyfunkčných
rodinných domoch. V obci sú dve maloobchodné predajne s rozličným tovarom, ktoré sú v
účelových objektoch. Je tam dostupný predaj základných potravín, textilu, rozličného tovaru,
drogérie. Sortiment predaja v obchodoch nie je dostačujúci. Kompenzuje sa ambulantným
predajom, prevažne v Osade. Za ďalším tovarom a službami obyvatelia dochádzajú do okolitých
dedín a miest. V obci sa nachádza Motorest Javorina s kapacitou 100 stoličiek (počet
zamestnancov 4) a dve pohostinstvá s počtom stoličiek 20 + 20 (počet zamestnancov 4). Chata
Lesov SR má 15 lôžok. Nevýrobné a výrobné služby sa v obci nie sú.
Obecný úrad je v spoločnom objekte Obecného domu. V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský
zbor Lenartov a je zameraný na zásahovú činnosť pri požiaroch a zabezpečuje protipožiarnu
prevenciu a výchovu na predchádzanie požiarov.
V obci Lenartov je materská škola s celodennou prevádzkou (štvortriedna), ktorá tvorí
samostatný objekt vo vyhovujúcom stave. Zároveň tu je špecializovaná základná škola s I.
stupňom výučby s 5 triedami. Uvedené školy majú spoločnú školskú jedáleň. Je tvorená
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samostatnou budovou v dobrom technickom stave. Škola nemá v rámci areálu žiadne športové
vybavenie. Tomuto účelu slúži obecné ihrisko. Za II. stupňom výučby na základnej škole
dochádzajú žiaci do obce Malcov, resp. Bardejova. Najbližšie stredné školstvo je v Bardejove,
kde sú aj základné umelecké školy.
V obci Lenartov sa nenachádzajú žiadne zdravotnícke zariadenia. Všeobecnú zdravotnú
starostlivosť pre dospelých aj deti poskytuje zdravotné stredisko v Kružľove. Najbližšia
nemocnica, pohotovostná služba a rýchla zdravotnícka pomoc je v okresnom meste Bardejov.
V obci Lenartov sa nenachádza žiadne zariadenie domu dôchodcov a sociálnych služieb.
Najbližšie je v Bardejove. Obec zabezpečuje terénne opatrovateľské služby pre seniorov
a nevládnych spoluobčanov formou aktivačných pracovníkov.
V dvojpodlažnej budove Obecného domu sa nachádza malá a veľká spoločenská sála (10 x
19 m s vybavenou kuchyňou), obecná izba, zasadačka, 2 kancelárie, toalety a sklad CO. Kapacita
sály je 100 stoličiek. Pri fare je vyhovujúca miestna knižnica. Spolkový život v obci Lenartov je
nevýrazný. Medzi záujmové spolky patrí Občianske združenie Kráľova studňa, Jednota
dôchodcov Slovenska, Zväz branných a technických činností SR, Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov. Z kultúrnych aktivít usporadúvaných obcou Lenartov sú Rusadle na dedine, Mikuláš,
oslavy dňa obce a pod. V zastavanom území obce Lenartov sa nachádza rímskokatolícky kostol
sv. Leonarda z roku 1872 a farský úrad. Fíliou je obec Malcov. Fara gréckokatolíckej cirkvi a
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je v Bardejove. Dom smútku postavený v roku 1994 s
kapacitou cca 40 stoličiek je situovaný v areáli cintorína.
Pri vstupe do obce Lenartov sa nachádza futbalové a multifunkčné ihrisko. Ďalšie sa
nachádza v osade. Za ďalšími športovými aktivitami musia občania dochádzať do väčších centier.
Podľa Regionalizácie cestovného ruchu v Slovenskej republike v strednodobom horizonte patrí
dotknuté územie do Šarišského regiónu s národným významom a v dlhodobom horizonte
s medzinárodným významom. Medzi nosné aktivity v danom regióne patrí kúpeľná liečba, pobyt
v lesoch / horách, poznávanie pamiatok a návšteva múzeí a prírodných expozícií. Podľa
územnoplánovacej dokumentácie na úrovni kraja je obec Lenartov súčasťou rekreačného
krajinného celku č. XII Busov. V neďalekej obci Čirč je cestný prechod do Poľska. V dostupnosti
sa nachádza železničný hraničný priechod Plaveč –Muszyna a cestný hraničný priechod Becherov
– Konieczna. Obec Lenartov je nástupným bodom do Ondavskej vrchoviny, Čergova a
Ľubovnianskej vrchoviny. Okolité lesy sú aj poľovníckym revírom. Od Mestskej pamiatkovej
rezervácie Bardejov je obec Lenartov vzdialená 21 km. Neďaleko je taktiež drevená rozhľadňa
vysoká 13 metrov. Zo štvorpodlažnej zastrešenej veže je vidno celý hrebeň Čergova, Busov,
Maguru, viaceré blízke obce i poľskú Jaworzynu Krynickú v Beskide Sądeckom. Turistickou
zaujímavosťou je osadený triangel v katastri obce Lenartov, ktorý označuje miesto nálezu
meteoritu s hmotnosťou 108,8 kilogramu, ktorý objavili pastieri v roku 1814. Meteorit sa
nachádza v Budapešti, v Maďarskom národnom múzeu a patrí k najväčším meteoritom v
strednej Európe. Obec si dala zhotoviť jeho repliku. Územie obce Lenartov predstavuje územie s
priaznivými prírodnými podmienkami na celoročnú turistiku. Je tu možnosť realizácie hlavne
nenáročnej poznávacej pešej turistiky, ale aj agroturistiky, cykloturistiky a chalupárčenia. Poloha
obce Lenartov umožňuje skombinovať návštevu Nízkych Beskýd s možnosťou využitia
turistických trás, ktoré sú vhodné na rodinné výlety, spoznávanie krás okolitej prírody počas
celého roka. Okolie obce Lenartov poskytuje možnosti pre rozvoj zimnej rekreácie a športov,
letnej horskej a náučnej turistiky a cykloturistiky, ako aj možnosti poľovníctva. Z kultúrno historického hľadiska okolie je atraktívne ľudovou architektúrou (Frička, Lukov, Krivé,
Hervartov...) a prítomnosťou drevených kostolíkov, zapísaných spolu s Mestskou pamiatkovou
rezerváciou Bardejov do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Celkovo obec
Lenartov a jej okolie disponuje cca 100 funkčnými lôžkami. Počas sezóny dominuje pasantská
návštevnosť a pohybuje sa do 400 osôb. Priemerná denná návštevnosť je odhadovaná na 150
osôb v lete a 100 v zime. Denná rekreácia občanov sa uskutočňuje na športovo-rekreačných
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plochách v obci – park, ihriská a turistické trasy. Koncom týždňová rekreácia sa uskutočňuje v
širšom priestore regiónu.
Najstaršia správa o obci Lenartov pochádza z roku 1427, avšak už aj predtým bola táto
oblasť osídlená. Územie bolo osídlené už od doby kamennej a aj počas doby bronzovej, neskôr
sa tu usadili Kelti a územie tiež zažilo aj vpád Tatárov. Názov obce sa spomína v písomnostiach
zo 16. storočia pod menom Lenartwagas, v 17. storočí Lenarthó a v 18. storočí Lenartow. Dnešný
názov obce Lenartov pretrváva od 19. storočia.
Obec vznikla na Malcovskom majetku a patrila zemanovi Andrejovi z Liptova. Začiatkom 17.
storočia patrila obec Kappyovcom a v 19. storočí kniežaťu Leopoldovi Anhaltovi Dessau. Patrili
tu chotáre Malcov, Lenartov, Lukov, Venecia, Snakov a Obručné. Od roku 1833 nájomcom
majera bol pán Stefan Hedry. Budovy majera tohto pána sa zachovali až dodnes. Obyvateľstvo
Lenartova malo status poddaných. Obyvatelia sa živili prácou na panských poliach, ale aj
remeslami, akými boli kováčstvo, šindliarstvo, pálenie dreveného uhlia, neskôr ovčiarstvo a
práca v lese. V minulosti sa v obci ťažil kameň a vyrábali sa tehly z miestnej hliny. O osídlení
územia obce svedčia archeologické nálezy. Koncom 19. storočia viedla cez chotár obce obchodná
cesta z Poľska do Galície. Pripomínajú nám ju viditeľné pozostatky. K nim patria aj zrúcaniny
hostinca Kráľova studňa, ktoré boli jednou zo zastávok tejto cesty. Studňa sa zachovala dodnes.
Leží tesne pri poľsko-slovenskej hranici. Koncom 19. storočia postihlo túto oblasť veľké sucho,
čo spôsobilo prvú veľkú migráciu obyvateľov obce do Ameriky, z ktorej sa niektorí z nich vrátili
naspäť. Ďalšou veľkou ranou o pár rokov bola morová epidémia na východnom Slovensku, ktorá
neobišla ani Lenartov. Pravdepodobne z tohto obdobia pochádzal masový hrob, ktorý sa našiel
pri výkopových prácach pri stavbe kultúrneho domu. V tomto období sa v obci dokončoval nový
kostol, keďže predchádzajúci kostol zobrala voda. V roku 1814 bol v blízkosti obce, na severných
svahoch Čergovského pohoria, nájdený meteorit. Začiatkom 20. storočia zažila obec ďalšie veľké
sťahovanie obyvateľov z obce do Ameriky. Počas oboch svetových vojen bola v obci vyhlásená
mobilizácia, do bojov sa zapojilo niekoľko mužov. Niektorí z nich sa vrátili. Po druhej svetovej
vojne bola v prevádzke liaheň pstruha potočného vo Večnom pri dolnej chate. Pre zlepšenie
života v obci bolo v roku 1947 založené potravinové družstvo, postavená nová budova, kde bola
predajňa rozličného tovaru, vrátane potravín a hostinca. V roku 1949 začal v obci prvýkrát
premávať najväčší autobus s vlečkou na linke Lenartov - Bardejov. V tom istom roku bola tiež
zriadená aj prvá detská opatrovňa. Prvý telefón do obce bol zavedený v roku 1954 a v roku 1959
bola obec kompletne elektrifikovaná a bolo založené Jednotné roľnícke družstvo.
Na území obce Lenartov sa predpokladajú archeologické nálezy v historickom jadro obce
a to z obdobia stredoveku až novoveku.
Na území obce Lenartov sa nenachádza žiadne pamiatkové územie alebo jeho ochranné
pásmo, pričom v rámci registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok je tu evidovaná
iba 1 pamiatka (viď. popis v nasledujúcej tabuľke) (mimo predmetné územie).
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Má centrálnu dispozíciu a je vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi.
Do Zoznamu pamätihodnosti obce možno zaradiť niektoré náhrobky na cintoríne, kaplnky,
prícestné kríže, Kráľovú studňu, miesto dopadu meteoritu a niektoré pôvodné domy.

4.

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.
Súčasný stav kvality životného prostredia hodnoteného územia je predovšetkým výsledkom
prírodných podmienok a antropogénnych vplyvov. Prírodne prvky prostredia dotknutého
územia nie sú zväčša antropogénne zmenené. Jednotlivé zložky životného prostredia sú v rámci
obce Lenartov a jeho okolia ohrozované, pričom formy ovplyvňovania a znečisťovania
jednotlivých zložiek životného prostredia sú charakterizované prvkami typickými pre
urbanizovaný priestor. K najväčším zdrojom znečistenia na území obce Lenartov možno zaradiť
predovšetkým
obytné
objekty,
lesohospodársku
činnosť,
poľnohospodárstvo,
neodkanalizovanie sídla, nenapojenie obce na plyn, rómsku osadu, prevádzky a služby
miestneho významu a iné zariadenia, ktoré produkujú emisie, odpady a pod. a prvky dopravnej
a technickej infraštruktúry. Zdroje znečistenia možno deliť podľa spôsobu pôsobenia na plošné,
líniové, bodové a podľa druhu kontaminantov. V praxi vždy ide o kombináciu spôsobu pôsobenia
a druhu látok škodiacich takto najmä pôdam, ovzdušiu, povrchovým a podzemným vodám.
Plošné znečistenie spôsobuje najmä doprava a tiež emitovanie hluku a znečisťujúcich látok ako
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aj diaľkový prenos znečisťujúcich látok v ovzduší a povrchovými a podzemnými vodami. Líniové
znečistenie spôsobujú úniky alebo splachy kontaminantov do povrchových a podzemných vôd,
ako aj prvky dopravnej a technickej infraštruktúry a bodové znečistenie predstavujú jednotlivé
priemyselné prevádzky, havárie, poľnohospodárska činnosť, skládky organických a
anorganických odpadov a určité prvky dopravnej a technickej infraštruktúry. Medzi prírodné
stresové javy pôsobiace na území obce Lenartov patria erózia a záplavové územie.
4.1 Znečistenie horninového prostredia, kontaminácia pôd, pôdy ohrozené eróziou a znečistenie
podzemných vôd.
Zdrojom znečistenia pôdy na území obce Lenartov môže byť poľnohospodárska výroba
(hnojenie a chemická ochrana rastlín), lesohospodárska činnosť, neodkanalizovanie sídla, divoké
skládky odpadov a doprava. Zvláštnou kategóriou potenciálneho znečistenia pôd sú staré
ekologické záťaže. Vo všeobecnosti sa na plošnej kontaminácii pôd podieľajú najväčšou mierou
tieto činitele:
• výskyt prirodzenej kontaminácie pôd rizikovými prvkami z geochemických anomálií,
• vplyv globálnych emisií pochádzajúci prevažne zo zahraničných zdrojov (zvýšený obsah Cd,
Pb, Cr, As),
• vplyv vnútroštátnych zdrojov s lokálnym až regionálnym dosahom z rôznych druhov
priemyslu a vplyv emisií z dopravných prostriedkov,
• vplyv poľnohospodárstva (najmä obsah ťažkých prvkov),
• divoké skládky odpadu a vplyv priemyselnej výroby.
Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú environmentálnu funkciu pôd patria
najmä zhutňovanie, acidifikácia, neuvážené meliorácie a rekultivácie, nadmerná chemizácia,
emisno – imisná kontaminácia a zvyšujúca sa erózia. Z priemyselných exhalátov, ktoré majú
škodlivý vplyv na pôdu, je to najviac SO2 (obmedzuje asimilačnú schopnosť rastlín, znižuje
úrodnosť poľnohospodárskych plodín, znižuje úžitkovosť hospodárskych zvierat, pokles obsah
bielkovín v potravinách). Vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej výroby sa používanie rôznych
agrochemikálií prejavuje zvýšením koncentrácie niektorých rizikových prvkov v
poľnohospodárskych pôdach nad referenčnú hodnotu, t.j. ich obsahy sú vyššie ako požadované
hodnoty pre tieto prvky. Ide o zvýšené koncentrácie Cd a Ni (pravdepodobne spôsobenú
aplikáciou fosfátov) a Cu, Zn.
Z hľadiska potenciálnej ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou možno dané
pôdy charakterizovať ako pôdy so silnou (30,29 % poľnohospodárskych pôd na území obce
Lenartov), strednou (15,01 % poľnohospodárskych pôd na území obce Lenartov) a žiadnou
eróziou (54,7 % poľnohospodárskych pôd na území obce Lenartov). Z hľadiska potenciálnej
ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy veternou eróziou možno dané pôdy charakterizovať ako
pôdy bez erózie.
Charakteristickými geodynamickými javmi v okolí navrhovanej činnosti sú zvetrávanie,
erózia a akumulácia. Zvetrávanie možno rozdeliť na plošné a hĺbkové. Plošnému zvetrávaniu je
vystavené prakticky celé dotknuté územie (jeho dosah je obmedzený). Hĺbkové zvetrávanie je
viazané najmä na tektonicky porušené horninové masívy s vysokým stupňom rozvoľnenia a na
málo odolné a husto rozpukané horniny. Erózia je viazaná najmä na okolie vodných tokov
a oblasť svahov. Hĺbková erózia prebieha na dne vodných tokov hlavne pri povodňových stavoch.
Akumulácia sedimentov je viazaná na vodné prostredie. Najčastejšie sa prejavuje v inundačných
územiach vodných tokov, kde sa pri vysokých vodných stavoch zatápajú aj priľahlé územia.
Pôdy sú prevažne stredne náchylné na acidifikáciu, pričom vo východnej časti obce sú
náchylné na acidifikáciu. Potenciálne degradačné procesy sú acidifikácia, vo východnej časti
vodné erózie a zosuvy.
Pôdy dotknutého územia sú relatívne čisté.
V hodnotenom území nie je evidované významné znečistenie horninového prostredia,
okrem zistení v rámci monitorovania environmentálnych záťaží.
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Distribúciu 36 stopových prvkov a variabilitu pôdnych vlastností v povrchových –
humusových horizontoch A pôd a v pôdotvorných substrátoch (horizont C) na území obce
Lenartov uvádza nasledujúca tabuľka.
horizont A
pôdny typ

horizont C

kambizem
piesočnato–
piesočnatá hlinitá až hlinitá
piesočnato–hlinitá

pôdny druh
stredný piesok (2,00 - 0,25 mm) v %

13,45 – 28,6

9,5 – 52,28

jemný piesok (0,25 - 0,05 mm) v %

31,16 – 39,2

31,67 – 51,51

hrubý prach (0,05 - 0,01 mm) v %

15,5 – 25,15

7,32 – 17,68

horizont A

horizont C

150

150

Fe v %

2,17 – 2,91

2,51 - 2,88

Ga v mg.kg-1

11 – 16

11 – 16

Fv

mg.kg-1

mg.kg-1

Hg v

0,08 - 0,14

0,04 - 0,06

1,59 – 2,39

1,77 – 2,1

mg.kg-1

Kv%

jemný a stredný prach (0,01 - 0,001 mm) v %

11,69 – 21,69

3,5 – 15,54

La v

30 – 42

29 – 36

íl < 0,001 mm v %

8,55 – 9,8

5,23 – 13,96

Li v mg.kg-1

30 – 38

28 – 36

aktívna pôdna reakcia (pH/H2O)

4,66 – 5,29

4,98 – 5,5

Mg v %

0,53 – 0,87

0,73 – 0,76

výmenná pôdna reakcia (pH/KCl)

3,63 – 4,4

3,25 – 4,4

Mn v %

0,034 - 0,068

0,025 - 0,054

obsah karbonátov v %

0

0

Mo v mg.kg-1

0,5 – 1,1

0,4 – 0,5

Al v %

5,64 - 6,6

6,4 - 6,58

Na v %

0,89 – 1,56

1,41 - 1,62

mg.kg-1

5 – 10,5

3,5 – 5,6

B v mg.kg-1

49 – 90

59 – 78

Pv%

Ba v mg.kg-1

333 – 412

280 – 377

Pb v mg.kg-1

14 – 20

7 – 10

Be v mg.kg-1

0,6 - 1,9

1,1 - 1,8

Rb v mg.kg-1

66 – 108

46 - 95

Bi v mg.kg-1

0,3 - 0,5

0,2

Sb v mg.kg-1

0,4 – 0,7

0,2 – 0,3

mg.kg-1

As v

mg.kg-1

Ni v

25 – 30
0,02 - 0,049

Ca v %

0,19 – 1,13

0,17 – 0,21

0,05 - 0,2

0,05

Cd v mg.kg-1

0,2 – 0,3

0,05

Sn v mg.kg-1

4–7

2–4

Ce v mg.kg-1

51 – 74

50 – 69

Sr v mg.kg-1

69 – 103

69 – 80

65 – 92

70 – 79

0,5

0,5

mg.kg-1

20 – 27

17 – 27

mg.kg-1

56 - 78

43 - 53

Co v

mg.kg-1

Cr v mg.kg-1
Cs v

mg.kg-1

Cu v

mg.kg-1

6 – 11

8 – 11

105 – 109

92 – 127

5–6
8 – 24

4–5
9 – 15

Se v

17 – 41
0,051 – 0,1

V Cez

mg.kg-1

W v mg.kg-1
Yv

Zn v

Znečisťovanie povrchových vôd je spôsobované prvkami typickými pre urbanizovaný a
poľnohospodársky priestor. Najvýraznejšími prvkami sú neodkanalizované sídla, farmy
živočíšnej výroby, výrobné prevádzky a skládky priemyselných a komunálnych odpadov, obytné
územie. Na povrchové vody na území obce Lenartov majú vplyv bodové znečistenie, difúzne
znečistenie a hydromorfologické zmeny. V dotknutom území nie sú pravidelne monitorované
povrchové vodné útvary.
Kvalita podzemnej vody je ovplyvnená urbánnymi procesmi, poľnohospodárskou i
lesohospodárskou činnosťou a dopravou. Priestorové a časové zmeny chemizmu sú výsledkom
spolupôsobenia viacerých antropogénnych i prirodzených činiteľov. Procesy kontaminácie
podzemných vôd sa stali určujúcim faktorom tvorby ich celkového chemického zloženia. Prienik
znečistenia z povrchu zmeneného antropogénnou činnosťou do podzemných vôd potvrdzuje
vytvorená vertikálna koncentračná zonálnosť. Všeobecným javom znečistenia podzemných vôd
je znečistenie v dôsledku poľnohospodárskej výroby a veľkokapacitných hnojísk bez
nepriepustnej úpravy, ako aj v dôsledku chýbajúcej kanalizačnej siete. Faktorom podporujúcim
vznik znečistenia je priepustnosť pôd a horninového prostredia, ako aj výška hladiny
podzemných vôd. Kvalitu podzemných vôd zhoršujú aj skládky odpadov a environmentálne
záťaže a odpadové vody a poľnohospodárstvo. Podľa tried kvality podzemných vôd podľa stupňa
kontaminácie sa na území obce Lenartov nachádza 1. trieda (0,05 až 0,10 % kontaminácia) na
33,15 % územia obce Lenartov a 2. trieda (0,11 až 0,50 % kontaminácia) na 66,84 % územia obce
Lenartov.
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V predmetnom území sa v súčasnosti nenachádza žiaden zdroj znečisťovania povrchových
a podzemných vôd, ktorý by bezprostredne ovplyvňoval kvalitu podzemnej alebo povrchovej
vody.
4.2 Znečistenie ovzdušia.
S ohľadom na pravdepodobný budúci vývoj klímy je aj pre oblasť obce Lenartov potrebné
počítať s dôsledkami globálnej zmeny klímy. Prejavujú sa miernym nárastom priemerných
teplôt, poklesom zrážkových úhrnov (vrátane snehovej pokrývky) a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Pravdepodobné je prehlbovanie extrémov (intenzívnych zrážok a povodní na jednej strane a
dlhotrvajúcich suchých období na druhej strane). Predpokladané je aj zvýraznenie a predĺženie
suchých období v teplej časti roka so sprievodným poklesom prietokov potokov a pôdnej
vlhkosti. Ďalším faktorom sú zvýšené koncentrácie prízemného ozónu, ktoré negatívne vplývajú
na zdravotný stav lesných ekosystémov, úrody poľnohospodárskych plodín a zdravotný stav
obyvateľov. Územie obce Lenartov nepatrí medzi územia zaťažené.
Dotknuté územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia. Kvalitu ovzdušia v obci
Lenartov možno považovať za relatívne priaznivú (ide o oblasť s málo znečisteným ovzduším).
Na zhoršovaní kvality ovzdušia v území sa podieľa predovšetkým vykurovanie a doprava. Okrem
domácich zdrojov kvalitu ovzdušia nepriaznivo ovplyvňuje aj diaľkový prenos škodlivín a
škodliviny pochádzajúce z mobilných zdrojov znečistenia (dopravné exhalácie). Ich skutočný
vplyv nie je možné presne kvantifikovať, nakoľko nie sú k dispozícii dostatočne podrobné
informácie o kvalite ovzdušia. Kvalita ovzdušia v obci Lenartov je ovplyvňovaná aj zvýšenou
prašnosťou ciest a stavebnou činnosťou. Podľa vypočítaných údajov tvorí cezhraničný prenos
podstatný podiel regionálneho pozadia. Najvyšší podiel na emisiách tvoria malé zdroje (hlavne
vykurovanie domácností) hlavne čo sa týka emisií PM10. V sektore cestnej dopravy k emisiám
PM10 a PM2,5 zo spaľovania najvýraznejšie prispievajú dieselové motory, príspevok abrázie (oter
pneumatík, brzdových a spojkových obložení a vozovky) je menej významný ako pri emisiách
TZL. Resuspenzia, podobne ako emisie PM10 z poľnohospodárskych prác, stavebných prác a
spaľovania poľnohospodárskych zvyškov predstavujú pravdepodobne nezanedbateľnú časť
emisií PM10, je však veľmi komplikované ich kvantifikovať. V zime sú významnými zdrojmi malé
zdroje vykurovania a doprava v kombinácii s nepriaznivými meteorologickými podmienkami
(nízke rýchlosti vetra, nočné aj denné inverzie), pričom najvyššie koncentrácie sa vyskytujú v
prípadoch nízkych rýchlostí vetra, nezávisle od smeru prúdenia. Zdrojom znečistenia ovzdušia sú
aj fugitívne zdroje. Zdroje TZL sú aj poľnohospodárske práce a erózia odkrytej pôdy. Množstvo
emisií tuhých znečisťujúcich látok zo stredných a veľkých zdrojov na území obce Lenartov je v
porovnaní s emisiami pochádzajúcimi z dopravy a prašnosti ciest málo významné. Diaľkový
prenos tuhých častíc PM10 možno rámcovo rozdeliť do dvoch skupín, a to prenos z iných regiónov
štátu a cezhraničný prenos. Slovensko je významne ovplyvňované cezhraničným prenosom
znečisťujúcich látok. Stredná doba zotrvania častíc v ovzduší je nepriamo úmerná ich rozmerom.
Klesá z hodnoty 1 – 3 dni pre hrubo disperznú frakciu PM10, až na niekoľko týždňov v prípade
veľmi malých častíc. Rozsah monitorovacích aktivít a absencia systematických fyzikálnych a
chemických analýz PM10 neumožňuje na Slovensku hodnotiť veľkosť prenosu medzi zónami, ani
cezhraničný prenos. Z pohľadu diaľkového prenosu PM10 je dôležité nielen priestorové
rozloženie emisií antropogénneho pôvodu, ale aj emisie z prírodných zdrojov (erózia a
resuspenzia pôdy a piesku, prenos morskej soli, lesné požiare, sopečná činnosť ...), ale aj emisie
prekurzorov sekundárnych aerosólov (dusičnany, sírany) a chemické transformácie týchto
prekurzorov vedúce k vzniku sekundárnych aerosólov. Za cezhraničný príspevok možno
považovať až 90 % nameraných hodnôt z priemernej ročnej koncentrácie.
V rámci územia obce Lenartov neboli v roku 2018 podľa www.air.sk evidovaní žiadny
významný prevádzkovatelia stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a zdroje znečisťovania
ovzdušia.
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Vyššie koncentrácie TZL bývajú pri niektorých poľnohospodárskych prácach, napr. suchej
orbe. V súčasnosti sú rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia lokálne
vykurovanie na tuhé palivá, výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov,
nevyhovujúci technický stav vozidiel), resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné
čistenie ulíc, nedostatočné čistenie vozidiel, pričom do tejto skupiny patrí aj zimné zaprášenie
ulíc), suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder pneumatík a povrchov ciest, doprava a
manipulácia so sypkými materiálmi), minerálny prach zo stavenísk, veterná erózia z
neupravených mestských priestorov a skládok sypkých materiálov. Na tieto zdroje by sa mali
orientovať lokálne opatrenia na znižovanie úrovne PM10 (zmeny v organizácii dopravy, pešie
zóny, rozširovanie zelene, čistenie ulíc a chodníkov, spevňovanie povrchov, znižovanie spotreby
tuhých palív v lokálnom vykurovaní, kontrola technického stavu a znečistenia pneumatík
vozidiel, čistenie obce, protierózne opatrenia na staveniskách, skládkach sypkých materiálov,
skládkach odpadov).
Doprava je hlavnou príčinou znečistenia vzduchu v obci Lenartov a na hlavných dopravných
koridoroch. Najproblematickejším druhom dopravy z hľadiska dopadu na ovzdušie je cestná
doprava. Nárast intenzity dopravy zvyšuje množstvo emisií z výfukových plynov, ktoré negatívne
ovplyvňujú ovzdušie v dýchateľnej zóne. Najväčšia kumulácia znečisťujúcich látok z dopravy je
v okolí cesty I/77. O tom, aký podiel predstavuje doprava na celkovom znečisťovaní ovzdušia nie
sú k dispozícii údaje. Dopady na zdravie obyvateľstva sa vyskytujú predovšetkým tam, kde hlavné
cestné ťahy s intenzívnou dopravou prechádzajú priamo zástavbou. Tu sú obyvatelia vystavení
zvýšeným koncentráciám škodlivých plynov. Je preukázaný aj nepriaznivý vplyv exhalátov na
údržbu stavebných objektov. Na znečisťovaní ovzdušia sa okrem škodlivín z výfukových plynov
cestných vozidiel podieľa aj zvýšená prašnosť, ktorá je spôsobená vírením usadených častíc na
povrchu vozovky a v jej bezprostrednej blízkosti. Výfukové plyny vozidiel obsahujú okrem
produktov dokonalého spaľovania (CO2, H2O) znečisťujúce látky oxid uhoľnatý, uhľovodíky, oxidy
dusíka, oxid siričitý, aldehydy, ketóny, nespálené uhľovodíky, polycyklické aromatické
uhľovodíky, sadze a iné zložky. Výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov,
nevyhovujúci technický stav vozidiel), resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné
čistenie ulíc, nedostatočné čistenie vozidiel), suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder
pneumatík a povrchov ciest, doprava a manipulácia so sypkými materiálmi) sú zdrojmi
znečisťovania ovzdušia v dotknutom území.
Zdrojom znečistenia ovzdušia je aj veterná erózia z neupravených priestorov a povrchov a
skládok sypkých materiálov, erózia odkrytej pôdy a nespevnených povrchov a diaľkový prenos
znečisťujúcich látok.
Koncentrácie prízemného ozónu narastajú v dôsledku emisií CO, NOX a uhľovodíkov,
ktorých veľmi významným zdrojom sú výfukové plyny, spaľovanie fosílnych palív a pri
uhľovodíkoch aj používanie rozpúšťadiel.
Veľkým problémom súčasnosti sú emisie skleníkových plynov. Pod skleníkovými plynmi
rozumieme oxid uhličitý - CO2, metán - CH4, oxid dusný - N2O, ozón – O3, ktoré sú prirodzenou
súčasťou ovzdušia, ich obsah v ovzduší je ale ovplyvnený ľudskou činnosťou. Skupina umelých
látok ako neplnohalogenové fluorované uhľovodíky – HFCs, perfluorované uhľovodíky – PFCs,
SF6 sú tiež skleníkové plyny, ale do atmosféry sa dostávajú len vplyvom ľudskej činnosti, pričom
aj malé emisie majú veľký negatívny dopad na životné prostredie (majú schopnosť atakovať
stratosférický ozón).
Fotochemicky aktívne plyny ako sú NOX, CO a nemetánové prchavé organické uhľovodíky
(NMVOC) nie sú skleníkovými plynmi, ale nepriamo prispievajú k skleníkovému efektu
atmosféry, pretože ovplyvňujú vznik a rozpad ozónu v atmosfére. Rast koncentrácie
skleníkových plynov v atmosfére (vyvolaný antropogénnou emisiou) vedie k zosilňovaniu
skleníkového efektu a tým k dodatočnému otepľovaniu atmosféry. Koncentrácie prízemného
ozónu narastajú v dôsledku emisií CO, NOX a NMVOC, ktorých veľmi významným zdrojom sú

spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
08/2020

87

navrhovateľ - Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice
zámer navrhovanej činnosti - I/77-033 Lenartov most

výfukové plyny, spaľovanie fosílnych palív a používanie rozpúšťadiel (pri NMVOC). Najväčším
zdrojom emisií skleníkových plynov je spaľovanie fosílnych palív pri výrobe elektriny a tepla.
Znečistenie ovzdušia SO2, CO, NOx a PM10 možno považovať v dotknutom území za
minimálne. Priemerná koncentrácia prízemného ozónu sa v dotknutom území pohybuje na
úrovni 65 – 70 μg.m-3.hod.-1. Priemerné hodnoty AOT40 prízemného ozónu na ochranu vegetácie
sa v dotknutom území pohybujú na úrovni 24 000 – 27 000 μg.m-3.hod.-1. Počet prekročení
cieľovej hodnoty ozónu pre ochranu ľudského zdravia sa v dotknutom území pohybuje na úrovni
nad 45 dní.
4.3 Odpady a devastované plochy.
Obec Lenartov zabezpečuje na svojom území povinnosti v oblasti odpadového
hospodárstva vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä z ustanovenia § 81 uvedeného zákona
a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov vydaných na jeho základe. Systém nakladania s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce Lenartov
upravuje, v súlade s § 81 ods. 8 vyššie uvedeného zákona, všeobecne záväzné nariadenie obce
Lenartov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Lenartov. VZN obce Lenartov upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného
odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a o spôsobe zberu drobného
stavebného odpadu. VZN vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o
nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od
prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z
domácností, odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych
liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých
látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, spôsob zberu
drobného stavebného odpadu.
Na území obce Lenartov je zavedený zber odpadov ako zmesový komunálny odpad, papier,
plasty, sklo, kovy, biologický rozložiteľný odpad (jedlé oleje, zelený a kuchynský z domácností),
stavebný a objemný odpad, elektroodpady, batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky,
lieky nespotrebované fyzickými osobami a odpad s obsahom škodlivín. Na území obce Lenartov
sa dobrovoľne zberá odpad ako textil a šatstvo a nápojové obaly.
Množstvový systém zberu komunálnych odpadov je pre fyzické osoby – občanov, ktorí majú
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo
užívajú nehnuteľnosť, alebo je na území obce Lenartov oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v
zastavanom území obce Lenartov okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha a fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické
osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce, alebo je na území obce Lenartov
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast aj na iný
účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce Lenartov okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha. Pôvodcovia zmesového
komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového
komunálneho odpadu. Obec určila na zber zmesového komunálneho odpadu kovové zberné
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nádoby, prípadne plastové nádoby a to 1 nádoba o objeme 110 litrov pre 1 - 4 osoby v rodinnom
dome, s vývozným intervalom 1 krát za 14 dní, 2 nádoby o objeme 110 litrov (alebo 1 nádoba o
objeme 240 l) pre viac ako 4 osoby v rodinnom dome, s vývozným intervalom 1 krát za 14 dní, 5
ks nádob o objeme 110 litrov pre prevádzku Základnej školy, s vývozným intervalom 1 krát za 14
dní, 1 veľkoobjemový kontajner pre 18 bytov v bytovom dome a ostatnú časť rómskej osady, s
vývozným intervalom 1 krát za 60 dní (okrem vlastných nádob pre každú rodinu), 2 nádoby o
objeme 110 l a 2 nádoby o objeme 240 l pre prevádzku Motorestu Javorina s vývozným
intervalom 1 krát za 14 dní a 1 nádoba o objeme 110 litrov pre každú fyzickú osobu oprávnenú
na podnikania a právnickú osobu, ktorá má sídlo alebo prevádzku na území obce s vývozným
intervalom 1 krát za 14 dní. Zberná nádoba musí byť označená podľa veľkosti nádoby a intervalu
vývozu. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým
komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi. V danom poplatku nie sú zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej
nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu. Túto si každý občan zakúpi na obecnom
úrade. Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba - spoločnosť s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu na zber odpadov. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny
odpad len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu. Pôvodca
komunálneho odpadu je povinný zakúpiť si zbernú nádobu. Do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej
triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady
(zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady,
biologicky rozložiteľný odpad, ako aj odpady.
Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva minimálne dva krát ročne formou
pristavenia veľkoobjemového kontajnera v priestoroch na parkovisku pri cintoríne. Obec vyhlási
termín množstvového zberu stavebných odpadov minimálne 2 týždne vopred obvyklým
spôsobom. Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na základe vážneho lístka pri
odovzdaní drobného stavebného odpadu na mieste určenom obcou / prípadne po vystavení
dokladu na obecnom úrade / a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad
a na základe objednávky veľkokapacitného kontajnera od zberovej spoločnosti s jeho
zneškodnením, poplatok sa vyrubí podľa objemovej hmotnosti s úhradou v hotovosti na
obecnom úrade. Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stanovené odpady. Poplatok sa platí
za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov. Poplatok sa vypočíta ako súčin
odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu. Drobný stavebný
odpad môže byť po dohode s obcou použitý na terénne úpravy. Miesto takýchto úprav dohodne
obec s produkovateľom takýchto odpadov.
Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných
kontajnerov, nádob a vriec, ako aj pomocou mobilného zberu a školského zberu s firmou, ktorá
má s obcou podpísanú zmluvu. Obec určila na triedený zber papiera modré plastové kontajnery,
nádoby alebo vreciam, 1 nádoba o objeme 120 litrov pre 1 - 4 osoby v rodinnom dome, s
vývozným intervalom 2 krát do roka a 1 vrece o objeme 120 litrov pre 1 - 4 osoby v rodinnom
dome, s vývozným intervalom 2 krát do roka. Zberné kontajnery, nádoby alebo vrecia musia byť
označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na kontajnery, zbernej nádobe či vreci na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom,
pre aký odpad sa využíva. Krabice, resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do
nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. Obec vyhlási termín
mobilného zberu papiera vopred obvyklým spôsobom. Školský zber papiera si organizujú školy
na území obce samostatne.
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Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných
kontajnerov, nádob a vriec. Obec určila na triedený zber plastov žlté plastové kontajnery, nádoby
alebo vrecia a to 1 nádoba o objeme 120 litrov pre 1 - 4 osoby v rodinnom dome, s vývozným
intervalom 1 krát za mesiac (ide o zber PET fliaš a zmiešaných plastov) a 1 vrece o objeme 120
litrov pre 1 - 4 osoby v rodinnom dome, s vývozným intervalom 1 krát za mesiac (ide o zber PET
fliaš a zmiešaných plastov). Zberné kontajnery, nádoby alebo vrecia musia byť označené štítkom
s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery,
zbernej nádobe či vreci na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem
a zaberali čo najmenej miesta.
Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov
a zvonov. Obec určila na triedený zber skla zelené plastové kontajnery, nádoby alebo vrecia a to
1 nádoba o objeme 120 litrov pre 1 - 4 osoby v rodinnom dome, s vývozným intervalom 1 krát
za pol rok a 1 vrece o objeme 120 litrov s vývozným intervalom 1 krát za polrok. Zberné
kontajnery a zvony musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je
čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery alebo zvone na viditeľnom mieste a
obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných
kontajnerov a v určených zariadeniach na zber kovov, s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu.
Obec určila na triedený zber kovov čierne plastové kontajnery a to 1 kontajner o objeme 1 100
litrov pre 1 000 obyvateľov, s vývozným intervalom 2 krát do roka. Zberné kontajnery musia byť
označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na kontajnery na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa
využíva. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál.
Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky sa vykonáva
prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov alebo vriec a prostredníctvom
školských zberov, ktoré majú byť zlisované stlačením. Obec určila na triedený zber
viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky oranžové plastové kontajnery alebo
vrecia a to 1 kontajner o objeme 1 100 litrov pre 1 000 obyvateľov, s vývozným intervalom 1 krát
do roka. Zberné kontajnery musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm,
ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery, zbernej nádobe či vreci na
viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva. Obaly z viacvrstvových
kombinovaných materiálov na báze lepenky musia byť čisté, stlačené a uložené do nádob na
odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. Školský zber viacvrstvových
kombinovaných materiálov na báze lepenky si organizujú školy na území obce samostatne.
Obec určila na zber biologických rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad, parkov a
cintorínov v prípade individuálnej bytovej výstavby nádoby a kompostovacie zásobníky (1
kompostovací zásobník pre 1 každú domácnosť, s individuálnym kompostovaním bez vývozného
cyklu a na obecnom kompostovisku pre zber bio odpadov z verejných parkov, brehových
porastov, športového ihriska a cintorína s vývozom 1 krát za 14 dní v období od marca do
novembra.
Zber biologických rozložiteľných komunálnych odpadov - kuchynských odpadov pre fyzické
a právnické osoby, obec Lenartov nezaviedla.
Obec určila na zber jedlých olejov a tukov prázdne nádoby PET fľaše (nádoby a PET fľaše, s
vývozným intervalom minimálne 4 krát za rok mobilným zberom).
Náklady na nádoby na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov znáša obec.
Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov v obci. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a
spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne
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(nie sú súčasťou miestneho poplatku). Ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené
Nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa
vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)
v znení neskorších predpisov a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín v znení
neskorších predpisov. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu
do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a
iné živočíchy a ani verejnosť. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa
kuchyne. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia, minimálne však
1 krát za dva týždne. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie
nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel uzatvorenú
zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom
sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z.z.) a
aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou. Pri nakladaní s týmto odpadom musí prevádzkovateľ
kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ kuchyne
je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem
kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, v
chovných staniciach atď. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné
uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a
podľa potreby dezinfikovateľné. Je zákaz používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu a zbaviť sa použitých jedlých olejov a
tukov vypúšťaním do kanalizácie. Obec Lenartov ako prevádzkovateľ školskej jedálne pri MŠ
zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z prevádzky kuchyne
prostredníctvom tretieho subjektu podpísanou zmluvou.
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
na miestach a v intervaloch vývozu určených obcou. Obec zabezpečí informovanosť občanov v
dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom
využije obvyklé spôsoby oznamovania.
Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného
kontajnera na mieste určenom obcou, najčastejšie na ploche pred cintorínom a v časti pri
rómskej osade. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o
zbere odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby
oznamovania. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob
určených na komunálny odpad z domácností, resp. odovzdať iným subjektom (napr. pouliční
zberači).
Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných
kontajnerov. Obec určila na triedený zber textilu a šatstva kovové kontajnery (1 kontajner pre 1
100 obyvateľov, s vývozným intervalom 1 krát za 150 dní). Zberné kontajnery musia byť
označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na kontajnery na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa
využíva. Triedený zber textilu a šatstva sa môže realizovať aj mobilne s firmou, ktorá má s obcou
Lenartov podpísanú zmluvu na takýto zber odpadov.
Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku
za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov
znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. Zhromažďovanie a preprava
elektroodpadov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u
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zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou,
prípadne mobilný zber po obci. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom
predstihu o zbere elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby
oznamovania. Vytriedené elektroodpady je zakázané ukladať do zberných nádob určených na
komunálny odpad z domácností, ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
odovzdať iným subjektom (napr. pouliční zberači) a rozoberať, zasahovať do nich a vyberať
jednotlivé časti. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde
distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa / predajcu pri predaji nového elektrozariadenia na
výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný
elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného
určenia ako predávané elektrozariadenie, v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a
elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie,
vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je
aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti. Elektroodpady je možné odovzdať aj v
zbernom mieste elektroodpadu. Zberné miesto je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom
elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov
elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže
konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad do 25 cm alebo elektroodpad
zo svetelných zdrojov, do nádoby určenej na tento účel. Zberné miesto môže byť na obecnom
úrade alebo pre Základnej škole. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou
elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Zabezpečenie zberu batérií a
akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny
odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, Tretia
osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. Zhromažďovanie a preprava batérií a
akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci zberu odpadov s obsahom
škodlivín. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané ukladať do zberných nádob určených na
komunálny odpad z domácností, ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
odovzdať iným subjektom (napr. pouliční zberači), rozoberať, zasahovať do nich a vyberať
jednotlivé časti. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci
spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je
bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých
automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve
fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu
na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru. Prenosné batérie a akumulátory
je možné odovzdať aj na zbernom mieste batérií a akumulátorov. Zberné miesto použitých
prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a
akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a
akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže
konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby
určenej na tento účel, zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a
ani do vôd odvádzaných v rámci kanalizácie. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární.
Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované
fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv.
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Konečný
používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách
starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach
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bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum
uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu úroveň vytriedenia.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Lenartov je zrejmá
z nasledujúcej tabuľky.

Na území obce Lenartov sa nenachádza žiadne odkalisko, prevádzkovaná skládka odpadov,
spaľovňa odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov.
Devastované plochy sa nachádzajú v okolí komunikácií, stavebných, poľnohospodárskych
a opustených dvorov a v okolí poľnohospodárskych areálov.
Podľa Registra zaevidovaných skládok odpadov na území Slovenskej republiky sa na území
obce Lenartov nachádzajú dve (viď. nasledujúca tabuľka.
registračné číslo
plocha v m2
priemerná mocnosť v m
maximálna mocnosť v m
objem skládky v m3
rok vytvorenia skládky
vzdialenosť od obydlia v m
ochranný systém podložia - tesnenie
drenážny systém priesakových vôd
prekrytie skládky
indikačný kontrolný systém
evidencia odpadov
medzivrstvy skládky - prekrytie počas skládkovania
Postrek
reliéf povrchu skládky
pozícia materiálu voči okoliu
kontakt s podzemnými vodami
rozsah kontaktu
vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu - bez negatívneho vplyvu
technická bezpečnosť v priestore skládky - bez vplyvu
technická bezpečnosť v okolí skládky - bez vplyvu
typ vodného zdroja
návrh na ďalšie využitie skládky - likvidácia
miestny názov skládky
stav skládky - upravená (spôsob)
územný význam
stav skládky - aplikácia

4690
210

4692
20
0,5

0,5
80
1980

1
10
1985
50
nemá

žiadna
nie sú
nemá
prevažne elevácia
nadúrovňová
nijaký
nie je zjavná
nie je zistený negatívny vplyv skládky na ovzdušie
nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť
nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť
nie je
likvidácia
Lenartov
prekrytá vrstvou zeminy
miestny (do 5 obcí s priemerným počtom obyvateľov do 2 000)
opustená skládka bez prekrytia
upravená (prekrytie,
(nelegálna skládka)
terénne úpravy a pod.)
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4.4 Hluk.
V dotknutom území je najväčším producentom hluku a vibrácií doprava po ceste I/77 a
hlavných komunikačných osiach v obci Lenartov, resp. miestnych komunikáciách. Významnejším
zdrojom hluku a vibrácií v dotknutom území sú taktiež obchodné prevádzky a prevádzky služieb
a hospodárskeho charakteru. V okolí uvedených zdrojov zväčša nedochádza k prekračovaniu
limitných hodnôt hluku v rámci obytného územia.
4.5 Poškodenie vegetácie imisiami a ohrozené biotopy živočíchov.
Vegetácia v dotknutom území je zväčša druhového zloženia, ktoré by korešpondovalo
s druhovým zložením potenciálnej vegetácie. Zdravotný stav lesov dotknutého územia možno
charakterizovať podľa poškodenia lesov, pričom 47,6 % lesov na území obce Lenartov je
zdravých, 40,22 % porastov je s prvými príznakmi poškodenia, 11,19 % porastov možno zaradiť
medzi mierne poškodené, 0,25 % porastov možno zaradiť medzi stredne poškodené a 0,74 %
porastov možno zaradiť medzi silne až veľmi silne poškodené. Za ohrozené typy biotopov v obci
Lenartov možno považovať biotopy nachádzajúce sa v rámci povrchových vodných tokov a v ich
bezprostrednej blízkosti, resp. je za ne možno považovať aj lesné a mokraďné biotopy
v dotknutom území a trvalé trávnaté porasty.
4.6 Celková kvalita životného prostredia človeka a súčasný zdravotný stav obyvateľstva.
Nesystémová exploatácia prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, povrchových a
podzemných vôd a pôdy (intenzívna poľnohospodárska činnosť), neorganizované hromadenie
priemyselných a komunálnych odpadov, zastaralosť technológií a infraštruktúry, odlesňovanie,
sceľovanie pozemkov, odvodnenie krajiny a tiež dopravná záťaž podmieňujú celkové narušenie
funkčnosti a štruktúry krajiny s nepriaznivým vplyvom na genofond a biodiverzitu, čo so
všetkými negatívnymi dôsledkami spôsobuje prenikanie cudzorodých látok do prostredia a tým
aj do potravinového reťazca človeka, čím zhoršuje kvalita jeho života.
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomickej a
sociálnej situácie, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej starostlivosti, ako
aj životného prostredia. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo
preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu
obyvateľstva:
❖ stredná dĺžka života pri narodení,
❖ celková úmrtnosť (mortalita),
❖ dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť,
❖ počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami,
❖ štruktúra príčin smrti,
❖ počet alergfajčických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení,
❖ stav hygienickej situácie,
❖ šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia,
❖ stav pracovnej neschopnosti a invalidity,
❖ choroby z povolania a profesionálne otravy.
Výrazný podiel na chorobnosti má aj životný štýl, genetické faktory, stresy, pracovné
prostredie, životné prostredie, úroveň zdravotníctva a pod.. V súčasnosti dostupné údaje
neumožňujú dostatočne kvalitatívne určiť podiel kontaminácie životného prostredia na vývoji
zdravotného stavu. Vplyv životného prostredia sa odhaduje na 15 - 20 %.
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V roku 2014 zomrelo v obci Lenartov 5 ľudí, z toho boli 2 muži a 3 ženy. Nasledujúca tabuľka
uvádza počet zomrelých a podiel zomrelých podľa príčiny smrti a pohlavia v obci Lenartov v roku
2014.
ukazovateľ pohlavie

zomretí
(počet)
podiel
zomretých
podľa
príčin smrti
(v %)

niektoré choroby
vznikajúce v
perinatálnej perióde

choroby tráviacej sústavy
spolu

choroby pečene

spolu

1
1
0

3
0
3
60
0

spolu
muži
ženy
spolu
muži

1
1
0
20
50

1
1
0
20
50

ženy

0

0

choroby obehovej sústavy
chronická
cievne
hypertenzné
ischemická
(cerebrovaskulárne)
choroby
choroba srdca
choroby mozgu
1
1
1
0
0
0
1
1
1

100

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na
životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich
zmiernenie
V rámci tohto zámeru navrhovanej činností bolo posúdené obdobie prípravy navrhovanej
činnosti, jej realizácie a ukončenia, najmä z hľadiska únosného zaťaženia územia, dôsledkov
bežnej činnosti a možných havárií, kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych
časových horizontoch a s uvážením ich nezvratnosti, prevencie, minimalizácie, prípadne
kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií a porovnania s najlepšími dostupnými
technológiami.

1.

Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, spotreba vody, ostatné
surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné
sily, iné nároky).
V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti dôjde k minimálnym záberom pôdy, pričom
zväčša pôjde o dočasný záber o dĺžke trvania do jedného roka.
Uvedený záber sa bude týkať poľnohospodárskej pôdy ako aj lesných pozemkov
Z pohľadu pôdy ide o hlavnú pôdnu jednotku kambizeme plytké na flyši (KM), stredne ťažké
až ťažké (veľmi ťažké) - piesočnatohlinité, plytké (do 30 cm), s BPEJ 0878465 (8. skupina kvality),
stredne až silne skletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte je 25 – 50 %
a v podpovrchovom horizonte viac ako 25 %), ktoré patria medzi najkvalitnejšie
poľnohospodárske pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek. Hrúbka humusového horizontu je menej ako 18 cm. Z hľadiska
typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskych pôd sa zaraďujú medzi menej
produkčné trvalé trávne porasty. Potenciálna produkcia fytomasy je veľmi malá (menej ako 8
t/ha). Ohrozenie potenciálnou vodnou eróziou dotknutých pôd je silné a ohrozenie dotknutých
pôd potenciálnou veternou eróziou je žiadne až slabé. Kompakcia (ohrozenosť pôdy zhutnením)
tejto pôdy je v predmetnom území žiadna. Kategória inaktivácie organických kontaminantov je
v uvedených pôdach vysoká a kategória transportu organických kontaminantov je nízka. Erózny
účinok prívalového dažďa je v rámci dotknutých pôd vysoký.
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Z uvedeného vyplýva, že vplyvom realizácie navrhovanej činnosti dôjde k použitiu
poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely a preto bude
potrebné postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Chemickú degradáciu pôd môže vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň
zraniteľnosti pôdy voči takejto degradácii je však daný prirodzenou kvalitou komplexu
biochemických vlastností pôdy, konkrétne kvality humusových látok a acidity pôdneho
prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených pádnych vlastnosti (fyzikálno chemických, fyzikálno - biologických).
Navrhovaná činnosť sa bude dotýkať aj lesných pozemkov, pričom dôjde k zásahom do
ochranného pásma lesa. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v blízkosti, resp. v dotyku:
1. s dielcom 376, porastovou skupinou 0, kde vek porastu je 75 rokov, výmera etáže 17 ha,
zakmenenie 0,80, ide o lesy hospodárske, prevádzkový súbor 62 – Bučiny – semenného
pôvodu (rubná doba 110 rokov, obnovná doba 30 rokov, doba zabezpečenia 7 rokov), južnej
expozície a so sklonom 40 %. Terénny typ je 05 – Priechodný terén za určitých klimatických
podmienok, približovacia vzdialenosť 100 m, rastový stupeň 7 – stredná kmeňovina hrúbky
stredného kmeňa, stupeň ohrozenia 1 – mierne ohrozené porasty, ZHSLT 43, PHSLT 435 –
Kyslé bučiny s jedľou, funkčný typ BA – protieróznyprodukčný, rôznoveké, zakmenenie
nerovnomerné, miestami zmladenie bukom lesným a ide o kamenitú bučinu s jedľou (LT
4122). Drevina tvoria hlavne buk lesný (výška 24 m, hrúbka 29 cm, bonita 28, objem
stredného kmeňa 0,72, zásoba 324 m3/ha, resp. 5 508 m3).
2. s dielcom 375, čiastkovou plochou b, porastovou skupinou 0, kde vek porastu je 15 rokov,
výmera etáže 2,02 ha, zakmenenie 0,70, ide o lesy hospodárske, prevádzkový súbor 70 –
Smrekové bučiny (rubná doba 100 rokov, obnovná doba 30 rokov, doba zabezpečenia 7
rokov), juhozápadnej expozície a so sklonom 35 %. Terénny typ je 04 – Priechodný terén
v rozsahu sklonov 21 – 40 %, približovacia vzdialenosť 30 m, rastový stupeň 3 – mladina do
5 cm hrúbky stredného kmeňa, stupeň ohrozenia 0 – neohrozené porasty, ZHSLT 45, PHSLT
411 – Živné bučiny, funkčný typ BA – protieróznyprodukčný, veľmi rôznoveké, zmiešanie
nepravidelné, zakmenenie nerovnomerné a ide o kamenitú bučinu s jedľou (LT 4122) na 30
% a Živnú typickú bučinu (LT 4313) na 70 %. Dreviny tvoria hlavne buk lesný (zastúpenie 50
%, výška 3 m, bonita 28), smrek obyčajný (zastúpenie 25 %, výška 4 m, bonita 36), breza
previsnutá (zastúpenie 20 %, výška 2 m, bonita 18) a smrekovec opadavý (zastúpenie 5 %,
výška 5 m, bonita 20).
Výstavba navrhovanej činnosti v navrhovanom variante bude prebiehať iba na pozemkoch
navrhovanej činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebné dvory a vybavenie
stavenísk budú taktiež iba na parcelách situovania navrhovanej činnosti.
V rámci výstavby navrhovanej činnosti bude voda pre potreby stavebných činností
dovážaná, ako aj pre potreby pracovníkov výstavby (balená pitná voda). Zároveň bude voda
dovážaná pre potreby čistenia priľahlých komunikácií v dôsledku pôsobenia stavebných
mechanizmov a dopravnej obsluhy stavby v prípade potreby, ako aj pre potreby kropenia v
suchom období. Prípadné znečistenie komunikácií spôsobené stavebnou činnosťou bude
priebežne a urýchlene odstraňovať budúci zhotoviteľ stavby. Pre uvedené účely sa predpokladá
minimálna denná spotreba vody.
Pre potreby prevádzky navrhovanej činnosti nebude potrebná voda.
Navrhovaná činnosť má byť riešená z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v súlade so
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV
SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe
a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení
stavieb vodou na hasenie požiarov v znení zákona č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
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zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR
č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia
a vykonávania kontrol, STN 92 0201-1 + Z1 + Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné
ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku, STN 92 0201-2 Požiarna
bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie, STN 92 0201-3 + Z1 +
Z2 + Z3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia
osôb, STN 92 0201-4 + Z1 + Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4:
Odstupové vzdialenosti, STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb
hasiacimi prístrojmi, STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie
požiarov, STN 92 0241 + Z1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami a ďalšími
normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi požiarnej ochrany.
Protipožiarna ochrana staveniska bude zabezpečená prístupom pre požiarne vozidlá,
zabezpečením zdroja na hasenie požiaru, umiestnením prenosných hasiacich prístrojov a
dodržiavaním protipožiarnych bezpečnostných opatrení podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany. Stavenisko po celý čas výstavby bude adekvátne
zabezpečené proti vzniku a následkom požiaru.
Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje samostatné zariadenia civilnej a
protipožiarnej ochrany.
Pre potreby výstavby navrhovanej činností budú potrebné suroviny, materiály a ostatné
stavebné prvky, výrobky a polotovary potrebné pri výstavbe, ako aj iné produkty a stavebné
materiály od dodávateľských a predajných organizácií pre vybavenie a postavenie navrhovaných
stavebných objektov. Vzhľadom na rozsah stavebných prác nie je v súčasnosti možné presne
kvantifikovať množstvá a druh potrebných stavebných surovín, materiálov a ostatných
stavebných prvkov, výrobkov, produktov a polotovarov. Navrhované používanie materiálov
a výrobkov je zrejmé z popisu navrhovanej činnosti, ktoré sa nachádza v kapitole II.8. tohto
zámeru navrhovanej činnosti. Ich množstvo bude podrobnejšie určené vo vyššom stupni
projektovej dokumentácie.
Nároky na surovinové zdroje počas výstavby navrhovanej činnosti sú nevyhnutné pre
bezchybnú a environmentálne vhodnú výstavbu a prevádzku navrhovanej činnosti.
Stavba nemá dopravné obslužné zariadenia a nebudú vybudované prevádzky, ktoré by
potrebovali zabezpečiť zásobovanie vodou, plynom, teplom a palivom. Stavba nemá objekty a
zariadenia, pre ktoré by bol potrebný samostatný rozvod elektrickej energie. Stavba si
nevyžaduje zriadenie osvetlenia ulíc, križovatiek, dopravných značiek, dopravných obslužných
zariadení, podjazdov a tunelov. Na stavbe nie sú navrhnuté bezpečnostné systémy, ovládanie
trvalej signalizácie, spojové zariadenia ani iné zariadenia, ktoré by vyžadovali zriadiť nové
slaboprúdové rozvody. Pre stavebnú činnosť zhotoviteľa stavby je určená dočasná plocha pre
zariadenie staveniska. Odporúča sa vytypovať vhodnú plochu po prerokovaní s Obecným
úradom Lenartov. Krátkodobé skládky materiálov bude možné umiestniť aj na plochách
staveniska na cestnom pozemku. V priestore staveniska sa nenachádza budova vhodná pre
tento účel a ani splašková kanalizácia pre možnosť napojenia staveniska. Zhotoviteľ stavebných
prác na základe zvoleného postupu prác a technológie výstavby spracuje základné riešenie
staveniska. Odporúča sa vybratému zhotoviteľovi stavby vykonať vlastný prieskum možností
napojenia na rozvody jednotlivých správcov vedení a zvoliť riešenie, ktoré bude z jeho hľadiska
najvýhodnejšie a najekonomickejšie (zvážiť dopravu vody na stavenisko cisternou, využitie
kompresorov, batérií, mobilných telefónov a pod.).
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sú nároky spojené iba s údržbou navrhovaných
stavebných objektov (údržba telesa cesty, zimný posyp, odstraňovanie výtlkov, kosenie, čistenie
odvodnenia a po zimnej údržbe....), čo nevytvára nároky na spotrebu vody, plynu, tepla
a elektrickej energie.
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Cesta je bez chodníkov pre peších. Bezprostredné okolie budúceho staveniska je svahovité,
svahy sú zarastené drevinami. Stavenisko bude tvoriť cestný pozemok (vozovka, spevnené aj
nespevnené krajnice cesty, cestné svahy a priekopy, násyp, pozemok pod mostom a neupravené
koryto Židovského potoka na vtokovej aj výtokovej strane mosta. Úprava cestnej vozovky v
úseku pri moste je navrhnutá v celkovej dĺžke 80 m (vrátane úseku na moste). Súbežne s cestou
I/77 sa tu nachádzajú podzemné inžinierske siete (telekomunikačné káble, vodovod). Tieto
vedenia nebudú výstavbou mosta dotknuté. Pred začatím zemných výkopových prác bude
potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie priebehu podzemných vedení v území. Práce v
ochranných pásmach uvedených prvkov technickej infraštruktúry budú môcť byť vykonávané
len podľa pokynov a podmienok, ktoré uviedli vo svojich vyjadreniach ich správcovia a s ich
súhlasom. Práce budú môcť byť prevádzané len na určených plochách staveniska.
Úprava cesty I/77 pred a za mostom je navrhnutá v celkovej dĺžke 80,0 m. Projektová
dokumentácia rieši šírkové usporiadanie mosta v kategórii C 9,5/80. Navrhnutá je nová nosná
konštrukcia z 9 ks klenbových prefabrikovaných zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m so svetlosťou
mostného otvoru 2,66 m. Existujúci most s nadnásypom sa celý odstráni postupným vybúraním.
Súčasťou stavby bude aj krátka úprava Židovského potoka – vybudovanie ochrany mostného
objektu a nových mostných krídiel.
Úprava cesty I/77 sa bude riešiť iba v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom s evidenčným
číslom 77-033. Bude súvisieť s návrhom plynulej nivelety na mostnom objekte, vytvorením
pozdĺžneho sklonu pre odvodnenie plochy mosta a so šírkovým usporiadaním cesty v tomto
úseku na kategóriu C 9,5/80 a mostného objektu na kategóriu C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101 +
O1 Projektovanie ciest a diaľnic. Toto usporiadanie zlepší súčasné šírkové usporiadanie v úseku.
V súvislosti s mostom ev. č. I/77-033 je v tomto úseku potrebné osadiť záchytné bezpečnostné
zariadenia na ceste (cestné zvodidlá schválené pre úroveň zachytenia H1).
Jestvujúca obrusná vrstva vozovky v upravovanom úseku cesty sa odstráni frézovaním, pre
spojenie jestvujúcej vozovky s novou obrusnou vrstvou sa použije spojovací postrek. Frézovanie
vozovky na hrúbku 40 mm sa navrhuje na celú dĺžku úpravy od km Z.Ú. km 0,000 do K.Ú. km
0,080 00. Frézovanie ložnej vrstvy vozovky sa navrhuje na dĺžke 17 m od km 0,041 00 do km
0,058 00 v hrúbke 40 mm.
Na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu a výsledkov sčítania vozidiel
z roku 2015 sa navrhuje nasledujúca základná skladba vozovky:
- asfaltový betón strednozrnný modifikovaný ACo11 I PMB 45/80-65..... hrúbky 40 mm
- spojovací postrek 0,50 kg.m-2
- asfaltový betón hrubozrný ACL 16 I 50/70….............................................hrúbky 50 mm
- spojovací postrek 0,50 kg.m-2
- obaľované kamenivo hrubozrnné ACp22; I 40/60...................................hrúbky 100 mm
- spojovací postrek 0,70 kg.m-2
- vibrovaný štrk ŠV.....................................................................................hrúbky 150 mm
- štrkodrva frakcie 0-63 mm ŠD.................................................................hrúbky 250 mm
- spolu:.......................................................................................................hrúbky 590 mm
Navrhnuté smerové vedenie komunikácie v objekte 100-00 je pracovné, nemení súčasné
smerové pomery na ceste.
Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a pracovníkov zhotoviteľa
stavby je potrebné vybudovať na okraji ľavého jazdného pruhu cesty I/77 súbežnú jednopruhovú
obchádzkovú komunikáciu, z priestorových a majetkovoprávnych dôvodov v danom území na
vtokovej strane mosta. Cestná doprava bude vedená po súbežnej jednopruhovej obchádzkovej
komunikácii striedavo s upravenou prednosťou s využitím svetelnej signalizácie a dočasných
dopravných značiek. Druh použitých dočasných dopravných značiek a ich rozmiestnenie pred
mostom a za mostom sa navrhuje rozmiestniť podľa vypracovanej dokumentácie „Dopravné
značenie celej stavby“. V rámci navrhovaných stavebných úprav je navrhnuté minimálne šírkové
usporiadanie šírky jazdného pruhu 3 m na dočasnej obchádzke dĺžky 82 m, potrebné pre dočasné
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zabezpečenie cestnej dopravy počas stavebných prác. Navrhnutá konštrukcia vozovky
obchádzky je nasledovná:
- cestné železobetónové panely 3000/2000 mm……………..............150 mm
- štrkopieskové lôžko .....................................................................250 mm
Malé nepravidelné trojuholníkové plochy v mieste napojenia okraja asfaltovej cesty I/77 na
začiatku a konci obchádzky bude zrealizované pomocou monolitického betónu C 25/30 hrúbky
150 mm alebo asfaltovým betónom hrúbky 150 mm. Súčasťou objektu obchádzky bude aj
vybudovanie dočasného priepustu pre premostenie potoka. Tento sa navrhuje vybudovať ako
dočasný rúrový priepust celkovej dĺžky 8 m zo železobetónových prefabrikovaných rúr vnútornej
svetlosti minimálne 1 200 mm. Výška cestného nadnásypu nad rúrou bude cca 2,5 m. Ako
alternatívu rúr je možné použiť aj malé rámové prefabrikáty s obdĺžnikovým prietočným
profilom minimálne 1 500 x 1 000 mm, 1 200 x 1 200 mm a podobne. V závere stavebných prác
po zrušení obchádzkovej komunikácie bude priepust odstránený. Ako záchytné bezpečnostné
zariadenia na okrajoch dočasnej panelovej cesty v mieste nad premosťovaným potokom bude
potrebné použiť prefabrikované betónové zvodidlá výšky 1 200 mm, prípadne iné tvarovo
vhodné opevňovacie betónové prefabrikáty. Zhotoviteľ stavby bude povinný organizovať všetky
stavebné práce tak, aby z časového hľadiska minimalizoval využívanie a trvanie dočasnej
obchádzkovej komunikácie, časovo minimalizoval aj dobu úplného vylúčenia cestnej dopravy v
oboch jazdných pruhoch rekonštruovaného mosta ev. č. I/77-033. V celej upravovanej dĺžke 80
m sa zrealizuje určené a odsúhlasené vodorovné dopravné značenie ako dvojzložkové hrúbky 2
- 3 mm (plast za studena).
Odvodnenie cesty bude bez zmeny oproti súčasnému stavu. Cestná komunikácia je v danom
úseku pri moste v násype výšky cca 4 až 7 m. Navrhuje sa úprava nespevnených krajníc
štrkodrvou s priečnym sklonom 8 %. Dve existujúce odvodňovacie priekopy sa upravia ako
dláždené betónovými prefabrikovanými tvárnicami na dĺžke 45 m, resp. 28 m.
Po osadení dočasného dopravného značenia a zabezpečení pracoviska zábranami môžu byť
vykonávané stavebné práce na ceste I/77. Po ukončení výstavby sa dočasné dopravné značenie
odstráni.
Odporúča sa tento postup stavebných prác, pričom úpravu úsekov cesty pred a za mostom
realizovať až po rekonštrukcii mostného objektu:
- vytýčenie osi cesty,
- frézovanie krytu,
- zemné práce v nevyhnutnom rozsahu (očistenie a úprava nespevnených krajníc),
- rekonštrukcia vozovky, na spojenie ložnej a obrusnej vrstvy sa použije spojovací postrek,
- dokončovacie práce (dosypanie krajníc, zosilnenie vozovky, osadenie bezpečnostných
zariadení, vodorovné dopravné značenie),
- úprava terénu okolo objektu.
Pre prístup k mostnému objektu bude využívaná samotná cesta I/77. Pri realizácii
stavebných prác nedôjde k úplnému obmedzeniu dopravného spojenia na žiadnu jestvujúcu
komunikáciu ani pozemky a ani k zamedzeniu prístupu na okolité pozemky.
Je predpoklad, že úpravou cesty I/77 nedôjde k zmene režimu podzemných ani povrchových
vôd. Navrhované úpravy nezmenšia prietočné profily na toku. Povrchové odvodnenie cestnej
komunikácie sa bude riešiť bez zmeny oproti jestvujúcemu stavu, prečistia sa a spevnia dlažbou
existujúce priekopy.
Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu nie sú.
Mostný objekt je jednopoľový. Nová nosná konštrukcia je navrhnutá z 9 ks klenbových
prefabrikovaných zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m s rozmermi mostného otvoru pre prietok vody 2,66
x 1,93 m. Prefabrikáty budú uložené na podkladnej vrstve (betónové lôžko a betónové
zaisťovacie prahy pod krajnými prefabrikátmi) z dôvodu zabránenia ich podomletiu Židovským
potokom v budúcnosti. Konštrukcia je navrhnutá z typových prefabrikovaných prvkov pre
presýpaný systém s klenbou typ 3,5 m2, čo je z hľadiska rozpätia klenby rozmerovo najmenší z
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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ponúkaných typov. Navrhnuté premostenie z klenbových prefabrikátov umožňuje rýchlu
prestavbu objektu, s minimalizáciou časových obmedzení premávky na pozemnej komunikácii
počas výstavby. Krídla mosta sa navrhujú vybudovať ako konštrukcie premennej výšky z
prostého betónu.
Na mostnom objekte sú ako bezpečnostné zariadenie navrhnuté oceľové cestné zvodidlá
na oboch okrajoch cesty schválené pre úroveň zachytenia H1. Bezpečnostné zariadenia budú
očistené tak, aby ich povrch zodpovedal stupňu čistoty Sa 2 1/2 a následne sa povrchovo upravia.
Povrchová úprava bude pozostávať z metalizácie 100 mm + 1 x epoxidového náteru 80 mm +
krycieho polyuretánového náteru 80 mm.
Súčasťou stavby bude aj úprava Židovského potoka – vybudovanie ochrany spodnej stavby
mosta a mostných krídiel. Na začiatku a konci úpravy sú navrhnuté betónové zaisťovacie prahy.
Pri mostnom objekte je z dôvodu ochrany krídiel mosta pred podomieľaním prúdiacou vodou
navrhnuté opevnenie dna potoka dlažbou z lomového kameňa hrúbky 300 mm uloženou do
podkladného betónu hrúbky 150 mm.
Stále zariadenie na mostnom objekte nie je potrebné.
Počas stavebných prác sa vybuduje jednopruhová obchádzková komunikácia na vtokovej
strane vedľa mosta. Počas stavebných prác dôjde k zúženiu profilu dvojpruhovej cesty o jeden
jazdný pruh. Cestná doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu minimálnej šírky
s upravenou prednosťou. Dočasné dopravné značenie pre I. etapu výstavby (pracovisko v ľavom
jazdnom pruhu) sa použije aj v II. etape výstavby (pracovisko v pravom jazdnom pruhu), otočené
o 180˚. Odporúča sa tento postup stavebných prác:
- vytýčenie osí objektov 200-00, 100-00,
- vybudovanie obchádzkovej komunikácie a osadenie dočasných dopravných značiek,
- odstránenie asfaltovej vozovky frézovaním,
- zemné práce – výkopy,
- búranie jestvujúceho premostenia,
- odvoz vyfrézovanej vozovky na stredisko živičného hospodárstva a vybúraných betónových
sutí na riadenú skládku odpadov,
- dočasné usmernenie vody na okraj výkopu pomocou potrubia, prípadne žľabov (v závislosti
od momentálneho prietokového množstva vody v čase výstavby) - výstavba sa odporúča
realizovať v čase nízkych hladín toku,
- zriadenie podkladných vrstiev (podkladný betón) pod klenbové prefabrikáty a betonáž
zaisťovacích prahov na vtokovej a výtokovej strane,
- osadenie klenbových prefabrikátov pomocou kolesového žeriavu,
- budovanie krídiel z prostého betónu,
- dokončovacie práce (izolácie, ochrany izolácií, obsyp a zásyp prefabrikátov po vrstvách so
zhutnením, cestná vozovka, osadenie zábradlí a zvodidiel, povrchové úpravy,
- dokončenie projektovanej úpravy koryta potoka, úprava terénu okolo objektu,
- úprava cesty pred a za mostom,
- odstránenie obchádzkovej cesty a dočasného dopravného značenia.
Pre prístup k mostnému objektu bude využívaná cesta I/77 a dočasná obchádzková
komunikácia.
Pre návrh dočasného dopravného značenia boli použité súvisiace právne predpisy ako
zákony č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) a MV SR 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a TP 069
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Podľa
zásad bolo pri návrhu dočasného dopravného značenia vychádzané z použitia schémy C5 pre
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cesty mimo obce, t.j. zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta, zúžením
vozovky na jeden jazdný pruh.
Ako priečna uzávera pred pracovným miestom sa osadí zábrana Z 2b s minimálne tromi
výstražnými svetlami typu VS1 (trieda L8H). Na tejto zábrane bude osadená aj dopravná značka
C 6b. Priečna uzávera za pracovným miestom bude prevedená pomocou smerovacích dosiek Z
4a. Maximálny odstup dosiek môže byť 5 m. Dosky sa uložia v nábehových uhloch cca 1:5 až 1:10
(podľa priloženej situácie – viď. príloha tohto zámeru navrhovanej činnosti). Priečne a pozdĺžne
čiary na vozovke sa vyznačia odstrániteľnou dočasnou oranžovou farbou alebo dopravnými
gombíkmi (odstup 0,3 až 0,5 m). Pozdĺžna uzávera bude prevedená pomocou smerovacích
dosiek Z 4a. Maximálny odstup dosiek môže byť maximálne 15 m. Samotné pracovisko bude
zabezpečené ochrannými zábranami. Na začiatku úpravy dočasného dopravného značenia sa
osadia značky IP 30 s vyznačenými značkami A19 Práca so žltozeleným fluorescenčným
podkladom a IS 15 na vyznačenie obchádzky. Po ukončení prestavby mosta sa dočasné dopravné
značenie odstráni.
V danom úseku cesty sa v súčasnosti nenachádzajú trvalé zvislé dopravné značky.
Zároveň po vybudovaní nového krytu vozovky bude na dĺžke upravovaného úseku cesty 80
m obnovené existujúce vodorovné dopravné značenie v jeho terajšom usporiadaní (vodorovné
dopravné značenie ako dvojzložkové hrúbky 2 - 3 mm (plast za studena):
- na okrajoch cesty: pozdĺžne súvislé vodiace čiary V4 v dĺžke 80 m na ľavej strane cesty aj na
pravej strane cesty,
- v strede cesty: pozdĺžna prerušovaná čiara V2a a pozdĺžna súvislá čiara V3 doplnená
prerušovanou čiarou v ich súčasnom usporiadaní.
Vzhľadom na malé množstvá dovážaných a vyvážaných materiálov, hmôt a sutí sa
nepredpokladá potreba zvláštnych dopravných opatrení na ceste I/77 počas výstavby. Dopravné
obslužné zariadenia sa v riešenom úseku nenavrhujú. Parkoviská sa v rámci stavby nenavrhujú.
Stavba je navrhnutá tak, že nerozdeľuje pozemky na viac častí. Bezpečnosť dopravy bude na
navrhovanej stavbe riešená osadením oceľových zvodidiel na oboch okrajoch cesty a mosta s
nadnásypom. Stavba nebude obsahovať podzemné kovové zariadenia, preto nerieši ich ochranu.
Bude potrebné venovať mimoriadnu pozornosť bezpečnosti prác realizovaných v blízkosti
verejnej cestnej premávky. Počas realizácie všetkých prác na predmetnom objekte a
navrhovaných plochách bude potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy, najmä
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko a platné normy STN a príslušné Technicko-kvalitatívne
podmienky (TKP) Slovenskej správy ciest.
Stavba si nevyžaduje zriadenie osvetlenia ulíc, križovatiek, dopravných značiek, dopravných
obslužných zariadení, podjazdov a tunelov.
Počas realizácie všetkých prác na predmetnom objekte a navrhovaných plochách bude
potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy, najmä zákony č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 51/1988 Zb. o
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 321/2002
Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 392/2006 Z. z. o minimálnych
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bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 395/2006
Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov, 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko, 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a
zdravotného označenia pri práci v znení NV SR č. 104/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR
č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
a 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia a platné normy STN a príslušné TKP.
Pred začatím prác na stavbe zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a určí koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle NV SR
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Zároveň predloží oznámenie inšpektorátu práce a viditeľne ho umiestni na stavenisku. Je
potrebné dbať na to, aby pri výstavbe nedošlo k znečisteniu vodného toku ropnými a inými
škodlivými látkami. Počas realizácie stavebných prác zhotoviteľ stavby bude povinný zabezpečiť
a uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP ustanovené zákonom
s prihliadnutím najmä na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, určenie priestorov a
komunikácií na priechod a pohyb zamestnancov, určenie priestorov a komunikácií na prejazd a
pohyb pracovných prostriedkov, podmienky na manipuláciu s materiálmi, úpravu plôch na ich
uskladňovanie, uskladňovanie, manipuláciu a spôsob odstraňovania odpadov a technickú
údržbu a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov. Pre predmetnú stavbu sa
predpokladajú aj práce s osobitným nebezpečenstvom ako napr. práce, pri ktorých môže dôjsť
k pádu na klzkom teréne, práce, pri ktorých môže dôjsť k pádu z výšky, zapadnutie v blatistom
teréne, montáž alebo demontáž ťažkých železobetónových konštrukčných prvkov, práce na
pozemných komunikáciách v blízkosti cestnej premávky a práce v ochrannom pásme
podzemných inžinierskych vedení. Na stavenisku musia byť dodržiavané ustanovenia o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko s dôrazom na
pracoviská vo vonkajších priestoroch, pričom je potrebné zabezpečiť stabilitu lešení a rebríkov
bezpečným spôsobom upevnenia, aby sa zabezpečili proti prevrhnutiu, lešenie musí byť odborne
navrhnuté, montované a udržiavané. Lešenie skontroluje odborne spôsobilá osoba. Je potrebné
chrániť pracovníkov pred vplyvmi počasia, ktoré by mohli ovplyvniť ich bezpečnosť a zdravie a
zabrániť pádom z výšky pevným, dostatočne vysokým zábradlím. Zdvíhacie zariadenia musia byť
odborne navrhované a montované, udržiavané v prevádzkyschopnom stave, s vyznačenou
hodnotou ich maximálneho prípustného zaťaženia, kontrolované, skúšané v súlade s osobitnými
predpismi, obsluhované odborne spôsobilými osobami. Dopravné prostriedky a stroje na zemné
práce a manipuláciu s materiálmi musia byť udržiavané v prevádzkyschopnom stave, vodiči a
obsluha strojov sú odborne spôsobilé osoby. Kovové a drevené konštrukcie, debnenia,
prefabrikáty, dočasné nosníky a podpery sa namontujú a rozoberú len pod stálym dozorom
zodpovednej osoby, mali by byť navrhnuté, montované a udržiavané tak, aby odolali
predpokladanému zaťaženiu. Pri zemných a búracích prácach sa použijú bezpečné pracovné
postupy a búracie práce budú vykonávané len pod stálym dozorom zodpovednej osoby. Pred
začatím zemných prác sa vykonajú také opatrenia, aby sa na minimum znížilo akékoľvek
ohrozenie súvisiace s podzemnými rozvodmi prvkov technickej infraštruktúry. Práce v
ochrannom pásme podzemných vedení bude potrebné vykonávať zo zvýšenou opatrnosťou
podľa pokynov ich správcov. Pri dovoze materiálov a vývoze vybúraných hmôt a sutí bude
potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
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Požadovaná miera zhutnenia súdržných zemín pre pozemné komunikácie je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
súčiniteľ zhutnenia DPS v %
zeminy s maximálnou objemovou
konštrukčná pláň
hmotnosťou podľa STN 72 1015
v telese násypu
podložie násypu do
hĺbka pod pláňou
Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti
do hĺbky 0,5 m
hĺbky 0,5 m1)2)
v násype do v záreze do
zemín metódou Proctor štandard
a viac1)
hĺbky 0,5 m hĺbky 0,3 m
1 500 kg.m-3 až 1 600 kg.m-3
1 600 kg.m-3 až 1 750 kg.m-3
102
102
95
92 (95)
> 1 750 kg.m-3
100
100
1)

v prípade násypov nižších ako 10 m , DPS ≥ 90
výške násypov vyšších ako 10 m, DPS ≥ 95

2) pri

Požadovaná miera zhutnenia nesúdržných zemín (s veľkosťou zŕn do 60 mm) je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
kvalitatívne
označovanie
znaky

názov zeminy
1

piesok so zlou zrnitosťou piesok s prímesou
jemných častíc
štrk s dobrou zrnitosťou štrk s prímesou
jemných častíc

2
SW
SP
SF
SP
SF
GW
GF

štrk
piesok
štrk so zlou zrnitosťou

G
S
GP

piesok s dobrou zrnitosťou piesok so zlou
zrnitosťou piesok s prímesou jemných zŕn

1)
2)

relatívna uľahlosť IP2)
horná vrstva
podkladu1)

ostatná časť
násypu

3

4

5

podiel g < 25 %
podiel f < 15 %
podiel s > g
podiel f < 15 %
podiel f < 15 %
podiel g > s

0,90

0,80

0,85

0,75

0,85

0,75

podiel
f + s < 25 %

0,80

0,70

pod pláňou najmenej 500 mm na násype a 300 mm v záreze (výkope)
podľa STN 72 1018 Laboratórne stanovenie relatívnej uľahlosti nesúdržných zemín

Požadované minimálne hodnoty miery zhutnenia, modulu deformácie a ich pomerov pre
teleso pozemných komunikácií je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
podložie násypu
teleso násypu
požadovaná miera
zhutnenia
druh zeminy
modul pretvárnosti (MPa) a pomer modulov pretvárnosti
IP

Edef21)

102*)

≥
≥ 100*)
>95*)

-

≥ 30

≤ 2,5

≥ 45

≤ 2,5

> 92*)

-

≥ 20

≤ 2,5

-

-

-

≥ 0,90

-

-

-

≥ 0,85

-

-

≥ 80

≤ 2,6

-

≥ 0,80

-

-

-

≥ 0,75
≥ 0,70

≥ 45

≤ 2,6

≥ 70

≤ 2,6

D

jemnozrnné F

hrubozrnné,
S, G

*)
1)

Edef2/Edef2

Edef21)

Edef2/Edef2

zemná pláň
TDZ
D, R. I, II

III-VI

1)

Edef21)

Edef2
≥ 90

≥ 45
-

≥ 90

≥ 45

podľa článku 5.4.5 a v tabuľky 7, 5.4.4 a tabuľky 8, STN 73 6133 + Z1 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.
hodnoty sa musia vždy stanoviť terénnou skúškou zhutniteľnosti
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Medzi základné práce, ktoré budú vykonávané na stavenisku možno zaradiť geodetické
vytýčenie stavebných objektov, odstránenie porastov, osadenie a odstránenie dočasného
dopravného značenia, zemné práce (výkopy jám a rýh, odkopávky cesty), rezanie a frézovanie
cestnej asfaltobetónovej vozovky, búracie práce betónových a železobetónových konštrukcií
existujúceho mosta, osadenie klenbových mostných prefabrikátov, montáž a demontáž
pracovných lešení, zhotovenie debnenia betónových a železobetónových konštrukcií
betónových základov a prahov, príprava, strihanie, ohýbanie betonárskych výstuží a sietí pre
mostné železobetónové krídla, betonáž betónových konštrukcií, zhotovenie izolácie proti
zemnej vlhkosti, obsyp a zásyp konštrukcií po vrstvách, príprava a osadenie záchytných
bezpečnostných zariadení, zhotovenie podkladnej, ložnej a obrusnej vrstvy vozovky, zhotovenie
vodorovného dopravného značenia, betónové lôžko pod mostné klenbové prefabrikáty a
mostné krídla, dlažba z lomového kameňa a úprava terénu okolo objektov, dokončovacie práce,
odstránenie dočasnej obchádzky. Medzi stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotoviteľa
budú patriť napr. fréza, finišér, cestný valec, nákladné autá, buldozér, rýpadlo, zbíjacie kladivá,
kolesový žeriav, autodomiešavač, cisterna, kompresor, zváračka, vŕtačka pre kotvenie do
betónu, ľahké pracovné lešenie a ochranné zábradlie.
Podľa STN 73 6201 + O1 + Z1 Projektovanie mostných objektov pre dané rozpätie nosnej
konštrukcie nie sú potrebné meračské značky. V zmysle ustanovení STN 73 6209 + a Zaťažovacie
skúšky mostov nie je potrebné realizovať statickú zaťažovaciu skúšku mosta.
V súčasnosti nie sú známe v danom území staveniska žiadne vecné a časové väzby stavby
na okolitú plánovanú výstavbu a súvisiace investície. V záujmovom úseku cestnej komunikácie
dĺžky 80 m sa v súčasnej dobe a ani v období uvažovanej prestavby mosta neprevádzajú žiadne
stavebné práce, vyžadujúce si koordináciu postupu stavebných prác. Stavebník si zabezpečí
potrebné investície spojené s prípravou a zabezpečením výstavby. Stavebník zabezpečí aj výkon
autorského dozoru projektanta stavby, zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
Stavba bude odovzdaná do užívania naraz ako jeden celok. Postup výstavby sa bude riadiť
harmonogramom postupu výstavby, ktorý spracuje budúci zhotoviteľ stavebných prác
a odsúhlasí stavebník. Po ukončení prác na obidvoch navrhovaných stavebných objektoch budú
tieto odovzdané správcovi, ktorým je navrhovateľ.
Vyfrézované a vybúrané asfaltové vrstvy vozovky sa odvezú na stredisko Správy ciest
Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov na ďalšie spracovanie. Plánovaný je ich
odvoz na stredisko živičného hospodárstva pre oblasť Bardejov. Vybúrané betónové sute z
nosnej konštrukcie mosta a jeho spodnej stavby sa môžu spracovať drvením a znovu použiť v
stavebníctve do podkladových či násypových vrstiev. Nevyužiteľná časť sa odvezie na najbližšiu
riadenú skládku odpadov. Pôvodné oceľové cestné zvodidlá určené na výmenu sa odvezú tiež na
stredisko Správy ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov.
V rámci stavby sa uvažuje s výrubom drevín v nevyhnutnom rozsahu. Dreviny rastúce na
dotknutých plochách sú zeleňou rastúcou v bezprostrednej blízkosti cesty I/77. Niektoré dreviny
vykazujú známky poškodenia, resp. sú v zlom zdravotnom stave z dôvodu prestarnutia,
biotického či iného poškodenia. Všetky skutočnosti – dosiahnuteľný vek, lokalita výskytu,
zdravotný stav a mieru poškodenia boli zohľadnené príslušným prirážkovým indexom podľa
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Pri výstavbe bude potrebné minimalizovať možné
negatívne dopady na dreviny, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom dosahu stavby a nie sú
určené na výrub. V posudzovanom území bola vykonaná špecifikácia drevín v ňom rastúcich bolo zistené druhové, resp. rodové zastúpenie, zistenie veľkosti dreviny meraním obvodu kmeňa
vo výške 1,3 m nad zemou (d1,3) pri stromoch alebo ich plošná výmera v m2 pri krovitých
porastoch (mimo zastavaného územia obce nad 20 m2). Zároveň bolo zistené poškodenie
dreviny, pri ktorom sa zisťovalo poškodenie koruny alebo kmeňa v rozsahu 11 - 25 % (slabé
poškodenie), 26 - 60 % (stredné poškodenie), alebo nad 60 % (ťažké poškodenie). V prípade,
kedy síce drevina nevytvorila súvislú plochu, ale počet jedincov v skupine bol väčší, prípadne ich
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rozlíšenie v grafickom podklade by bolo neprehľadné, boli tieto dreviny označené pod jedným
číslom v rámci jednej plochy (skupiny). Zoznam posudzovaných drevín určených na výrub,
prirážkové indexy a spoločenská hodnota sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Celková
spoločenská hodnota drevín zahrnutých do špecifikácie drevín určených na výrub v súvislosti s
predmetnou stavbou dosahuje po zaokrúhlení sumu 14 200,00 € a inventarizácia obsahuje 19 ks
drevín stromovitého vzrastu (z toho 1 ks stromu ihličnatého a 18 ks stromov listnatých) a celkovú
plochu listnatých krovitých porastov o rozlohe 185 m2.
Pri výstavbe sa neuvažuje s prevádzaním strelných prác, výluk na železničnej trati alebo s
obmedzením jej plynulosti. Stavebné práce na ceste si vyžiadajú len dočasné zníženie rýchlosti
cestnej dopravy a jej riadenie pomocou určeného a schváleného dočasného dopravného
značenia.
Z hľadiska negatívnych vplyv navrhovanej činnosti možno spomenúť dočasný záber pôdy,
výrub drevín, zásah do biotopu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktorý patrí medzi
prioritné biotopy európskeho významu, dočasné obmedzenie plynulosti cestnej premávky po
ceste I/77 v predmetnom úseku a zvýšenie prašnosti a hladín hluku v okolí realizácie
navrhovanej činnosti.
Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžiada nové nároky oproti súčasnosti.
Počet pracovníkov počas výstavby nie je možné v súčasnosti určiť. Skutočne nasadené
kapacity budú na zhotoviteľovi, ktorý ich spresní do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný
postup výstavby a kapacitné možnosti staveniska. Ubytovanie nasadených stavebných
robotníkov bude zabezpečené mimo navrhované stavenisko, pričom stravovanie stavebných
robotníkov bude zabezpečené dovozom stravy. Dovoz stavebných robotníkov na zriadené
stavenisko bude zabezpečený dopravnými prostriedkami dodávateľov, resp. subdodávateľov
výstavby alebo individuálnou dopravou. Prvá pomoc bude zabezpečená priamo na zriadených
staveniskách, vo vyčlenených priestoroch, resp. v nemocničných zariadeniach alebo
ambulanciách mesta Bardejov.
Počet pracovníkov pre potreby prevádzky navrhovanej činnosti bude identický so
súčasnosťou.

2.

Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady,
zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad
vyvolané investície).
Dotknuté územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia.
Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce,
resp. stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na
jednotlivých navrhovaných stavebných objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania
ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové
komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovať
líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade netreba zabudnúť na mobilné zdroje
znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou navrhovanej činnosti (pracovníci,
mechanizmy, zásobovanie...). Doprava surovín a materiálov bude nepravidelná a časovo a
početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude pochádzať z dopravy spojenej
s výstavbou navrhovanej činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, nakoľko nie je zrejmý presný
časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. Uvedené zdroje
znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka
a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov,
priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa
bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to
hlavne v období zemných a výkopových prác.
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Pri stavebných prácach a činnostiach u ktorých môžu vznikať prašné emisie, v zariadeniach
v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky
bude potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prašných emisií (vlhčenie
sypkých látok pri nakladaní či manipulácii). Taktiež sa bude minimalizovať tvorba výfukových
plynov z motorových vozidiel (zemné práce, dovoz materiálov, odvoz výkopovej zeminy a sute)
a splodín vznikajúcich pri zváraní. Na stavenisku je neprípustné akékoľvek spaľovanie odpadu.
Z hľadiska znečisťovania ovzdušia samotnými stavebnými prácami a dopravou s ňou
spojenou, bude dotknuté iba bezprostredné okolie stavby. Samotná výstavba navrhovaných
stavebných objektov bude trvať pomerne krátky čas (do 1 roku), pričom najväčšia intenzita
dopravy sa predpokladá v čase prípravy územia na samotnú výstavbu a v čase zemných úprav.
Výstavba navrhovanej činnosti v navrhovanom variante bude prebiehať iba na pozemkoch
navrhovanej činnosti, resp. podľa projektového riešenia.
Výstavba navrhovanej činnosti v navrhovanom variante nebude mať za následok zníženie
kvality bývania v dotknutej obci. Zvýšenie intenzity dopravy navrhovanou činnosťou počas jej
výstavby bude mať za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom
území.
Situácia v oblasti kvality ovzdušia bude počas prevádzky navrhovanej činnosti rovnaká ako
v súčasnosti.
Zdrojom znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava po ceste
I/77.
Navrhovateľ počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude dodržiavať požiadavky
zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MPŽ SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášok MŽP SR č.
296/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia a 32/2020 Z.
z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky
č. 296/2017 Z. z..
Navrhovaná činnosť v kumulatívnom a synergickom merítku (existujúce znečistenie
ovzdušia, znečistenie ovzdušia z realizácie navrhovanej činnosti a z dopravy súvisiacou
s realizáciou navrhovanej činnosti) bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Vzhľadom na uvedené
zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv
navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a dlhodobý charakter.
Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k tvorbe odpadových vôd pracovníkmi výstavby
navrhovanej činnosti a tie budú zachytávané v suchom (prenosnom) WC, ako aj v dôsledku
kropenia a čistenia dotknutej komunikácie. Odvodnenie cesty bude bez zmeny oproti
súčasnému stavu. Cestná komunikácia je v danom úseku pri moste v násype výšky cca 4 až 7 m.
Navrhuje sa úprava nespevnených krajníc štrkodrvou s priečnym sklonom 8 %. Dve existujúce
odvodňovacie priekopy sa upravia ako dláždené betónovými prefabrikovanými tvárnicami na
dĺžke 45 m, resp. 28 m.
Počas prevádzky nedôjde k tvorbe odpadových vôd.
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti musí pôvodca odpadov pri nakladaní s
odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v
oblasti odpadového hospodárstva to napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášok MŽP SR č.
322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a 379/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z., vyhlášku č. 373/2015
Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
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prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zákon č. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 366/2015
Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a všeobecne
záväzné nariadenia obce Lenartov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na jeho území, resp. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe
stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady
vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a
demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo
v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu
podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zhromažďovať oddelene
nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v
súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi (vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa
určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení
vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa
určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a vyhláškou
MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 Z.
z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a
100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.
z.), zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti (odpad takto nevyužitý ponúknuť na
prípravu na opätovné použitie inému), recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo
účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie (odpad takto nevyužitý ponúknuť na
recykláciu inému), zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť
jeho recykláciu (odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému), zneškodnením, ak nie
je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie a odovzdať odpady len
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nie je v odseku 5 § 14 uvedeného
zákona (Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) uvedeného
zákona, je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e) §
14 uvedeného zákona, ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo
alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu,
odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; konečnou spotrebou sa rozumie
spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na držiteľa
odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d) a e) § 14 uvedeného zákona. Osoba,
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ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 5 § 14 uvedeného zákona, je povinná s ním
zaobchádzať spôsobom a na účel podľa uvedeného odseku a po prevzatí od držiteľa odpadu sa
táto vec nepovažuje za odpad.), § 49 písm. a) a b) uvedeného zákona (Držiteľ použitých batérií a
akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité prenosné batérie a akumulátory, na
mieste uvedenom v § 46 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona alebo osobe oprávnenej na ich zber
a automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a) uvedeného
zákona.) a § 72 (Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.) ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zároveň je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch
a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, predložiť na vyžiadanie
predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce
spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti a
na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov, skladovať odpad
najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením
alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením (na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu), umožniť orgánom
štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a
zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom, vykonať opatrenia na
nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3
uvedeného zákona) a na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi
poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu
programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu. Ak je držiteľom odpadov osoba
prevádzkujúca dopravu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu, vzťahujú sa na neho pri
preprave odpadov iba ustanovenia odseku 1 písm. h) a j) až l) § 14 uvedeného zákona. Povinnosti
držiteľa odpadu uvedené v odseku 1 písm. b), c), i) a j) § 14 uvedeného zákona sa nevzťahujú na
obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe. Na obchodníka a
sprostredkovateľa, ktorí majú tento odpad vo fyzickej držbe, sa vzťahujú povinnosti uvedené v
odseku 1 § 14 uvedeného zákona. Ak bol udelený súhlas podľa odseku 1 písm. i) § 14 uvedeného
zákona pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu odpadu
za skládku odpadov. Za nakladanie s odpadmi podľa uvedeného zákona, ktoré vznikli pri
výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo
vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a
plní povinnosti podľa § 14 uvedeného zákona, pričom ustanovenie odseku 2 § 77 uvedeného
zákona sa neuplatní. Osoba uvedená v odseku 3 § 77 uvedeného zákona je povinná stavebné
odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe,
rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
Odpady produkované počas výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať v troch etapách.
Prvá zahŕňa prípravné práce pre potreby staveniska včítane výrubu drevín. Druhá etapa zahŕňa
zemné práce a výstavbu navrhovaných stavebných odpadov. Tretia etapa sa viaže na
dokončovacie práce. Najväčšie množstvo odpadov bude pri výkopových a búracích prácach.
Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy, resp. odvezená a využitá v rámci terénnych
úprav po dohode s obcou Lenartov alebo podnikateľským subjektom, ktorý ju použije na terénne
úpravy. Odpady budú vznikať počas výstavby navrhovaných stavebných objektov až po ich
finalizáciu, vrátane odpadov z dokončovania a čistenia. Počas výstavby navrhovanej činnosti má
byť zhromažďovanie odpadov riešené hlavne vo veľkokapacitných kontajneroch pre stavebný
odpad. Počas výstavby okrem stavebných odpadov je predpoklad vzniku aj odpadov z obalov.
Odpady vzniknú najmä po rozbaľovaní stavebného materiálu. Odpady vznikajúce počas výstavby
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navrhovanej činnosti budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, koordinovane
s každým stavebným dodávateľom. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, sa bude nakladať
vo vyhovujúcich zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Výkopové zeminy by mali byť
kontrolované na prítomnosť nebezpečných látok, v prípade, že takéto látky budú identifikované,
bude sa so zeminami nakladať ako s nebezpečným odpadom podľa príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov. Taktiež budú rešpektované požiadavky vyplývajúce zo zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde sú
dodávatelia povinný počas stavebných prác udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných
komunikáciách a verejných priestranstvách, pričom výstavbu musia zabezpečiť bez prerušenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a
obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste
odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Evidencia sa vedie samostatne
za každú prevádzkareň. Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa
ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu
(Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich
zneškodňovaní - Oznámenie MZV SR o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému
dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní č.
60/1995 Z. z.). Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových
kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti
odpadu. Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva
sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Množstvo vzniknutých odpadov
počas výstavby navrhovanej činnosti sa spresní po dokončení výstavby na základe evidenčných
listov odpadov.
Pálenie odpadov na stavbe bude zakázané. Po ukončení stavebných prác bude povinný
zhotoviteľ odstrániť všetky zvyšky stavebného materiálu. Počas prevádzania stavebných prác
bude povinný taktiež priebežne odstraňovať vznikajúci odpad vrátane komunálneho odpadu
jeho odvozom na určenú riadenú skládku odpadov. Odpad vznikajúci za premávky na pozemnej
komunikácii bude odstraňovať organizácia poverená údržbou cesty.
Vyfrézované a vybúrané asfaltové vrstvy vozovky sa odvezú na stredisko Správy ciest
Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov na ďalšie spracovanie. Plánovaný je ich
odvoz na stredisko živičného hospodárstva pre oblasť Bardejov. Vybúrané betónové sute z
nosnej konštrukcie mosta a jeho spodnej stavby sa môžu spracovať drvením a znovu použiť v
stavebníctve do podkladových či násypových vrstiev. Nevyužiteľná časť sa odvezie na najbližšiu
riadenú skládku odpadov. Pôvodné oceľové cestné zvodidlá určené na výmenu sa odvezú tiež na
stredisko Správy ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov.
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Predpokladá sa, že počas výstavby navrhovanej činností vzniknú druhy odpadov uvedené
v nasledujúcej tabuľke, pričom je uvedený aj predpokladaný spôsob nakladania s nimi.
číslo

názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu

množstvo
kategória
vt
O
O

spôsob nakladania

15 01 01 obaly z papiera a lepenky
X/R03/D01
15 01 02 obaly z plastov
X/R03/D01
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými
15 01 10
N
D10/R01
látkam
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry
15 02 02
N
D10/R01
na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
17 01 01 betón
108,6
O
R05
17 02 01 drevo
1
O
R01/R12
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
149,8
O
R05
17 04 05 železo a oceľ
5,2
O
R04
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
O
terénne úpravy/D01
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
O
terénne úpravy/D01
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
O
D01/R05
20 03 01 zmesový komunálny odpad
O
D01
O – ostatný odpad, D01 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov), D10 – spaľovanie, R01
– využitie ako palivo, R03 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá, R04 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, R05 – recyklácia alebo spätné
získavanie iných anorganických materiálov, R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až
R11, X – recyklácia alebo D1; spôsob nakladania bude závisieť od vlastností materiálov, ktoré sa nachádzali v použitých
obaloch.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať odpady iba v prípade potrebných
servisných zásahov, resp. pri údržbe alebo pri opravách. Ide o obdobné druhy odpadov ako pri
výstavbe navrhovanej činnosti. Z uvedenými odpadmi bude nakladať zazmluvnená oprávnená
organizácia, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Hlavnými zdrojmi hluku v riešenom území je doprava.
V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa budú dodržiavať ustanovenia zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.
237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách
na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
Posudzované územie sa nachádza mimo obytné územie (mimo zastavaného územia obce
Lenartov).
Zdrojom hluku a vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava po ceste I/77,
pričom intenzity hluku a vibrácií budú približne na rovnakej úrovni ako v súčasnosti a teda
nedôjde k významnejšiemu ovplyvneniu hlukovej situácie v rámci zastavaného územia obce
Lenartov oproti súčasnosti. Navrhovaná činnosť bude spĺňať požiadavky vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
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prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace so
stavebnou činnosťou a doprava. Vibrácie a hluk budú produkované najmä na začiatku výstavby
pri zemných a búracích prácach a v dôsledku dopravy zabezpečujúcej prepravu stavebných
materiálov. Intenzity a charaktery technických seizmických otrasov budú v hodnotenom území
dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením pohybujúcich sa vozidiel,
povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových strojových zariadení, ich
uložením na základových pôdach, typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú otrasy do
základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnosťami horninového
masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení
budú utlmené už samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené
počas vlastnej výstavby, pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby
navrhovanej činnosti. Tento vplyv bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie zo stavebnej
činnosti budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude
meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných mechanizmov, ich súbežného
prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, odchádzania a prichádzania. Ich
vplyv je možné čiastočne eliminovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.
Technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti produkujúce hluk. V
etape základných terénnych úprav a zemných prác súvisiacich so základmi jednotlivých objektov
budú nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby navrhovanej
činnosti. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne
vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter (závisí od druhu
vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj
superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. V
etape základných terénnych úprav a zemných prác budú nasadené rôzne zemné stroje a
mechanizmy. Hluk z pracovných mechanizmov dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A).
Výstavba navrhovanej činnosti nebude mať za následok zníženie kvality bývania v obci
Lenartov.
Z uvedeného vyplýva, že v rámci výstavby navrhovanej činnosti budú dodržané limity
ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Navrhovaná činnosť v kumulatívnom a synergickom merítku počas svojej výstavby
a prevádzky (existujúce hlukové zaťaženie, hlukové zaťaženie z realizácie navrhovanej činnosti)
bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi vo veci ochrany zdravia z pôsobenia hluku a vibrácií. Vzhľadom na uvedené zdroje
hluku a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas
jej výstavby a prevádzky na hlukovú situáciu bude mať lokálny a dlhodobý charakter, pričom
bude v intenciách požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.
237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
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V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom
intenzívneho
elektromagnetického,
rádioaktívneho,
ionizujúceho,
ultrafialového,
infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali
najbližšie okolie navrhovanej činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické
nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej
činnosti nebude používať. O žiarení možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi
elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej činnosti budú výkonové transformátory,
zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory.
V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je možno očakávať krátkodobé používanie
zváračských agregátov. Ultrafialové žiarenie sa môže vyskytovať iba krátkodobo po dobu
montáže konštrukcií, či technológií pri zvarovaní oblúkom, či plameňom a pritom budú
využívané bežné osobné ochranné pomôcky.
Hodnota radónového rizika v dotknutom a predmetnom území je nízka až stredná.
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na preslnenia okolitých bytov, nebude tvoriť tieniacu
prekážku a nebude znižovať úroveň denného osvetlenia v zmysle STN 73 0580-1 + Z1 + Z2 Denné
osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2
- Denné osvetlenie budov na bývanie.
V rámci navrhovanej činnosti budú dodržané podmienky pre osvetlenie pracovných miest
a osvetlenia pri práci.
S inými významnými výstupmi alebo vyvolanými investíciami z prevádzkovania navrhovanej
činnosti, ktoré by bolo potrebné podrobne špecifikovať, sa nepočíta. Pri uskutočňovaní
navrhovanej činnosti nedôjde k závažným zásahom do miestnej krajiny a nebude potrebná ani
realizácia žiadnych vyvolaných investícií, okrem už uvedených.
V rámci navrhovanej činnosti sa nebudú nachádzať iné zdroje tepla a chladu, okrem už
vyššie uvedených. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkovať teplo a
zápach, ktoré by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu
a tepla bude automobilová doprava, resp. určité pracovné postupy.
V prípade vzniku možných neočakávaných investícií, ktorých potreba sa ukáže ako
nevyhnutná, budú sa riešiť v ďalších krokoch povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov, resp. projektového riešenia.

3.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Súčasťou hodnotenia v tejto kapitole sú priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti,
primárne a sekundárne vplyvy navrhovanej činnosti, krátkodobé a dlhodobé vplyvy navrhovanej
činnosti, dočasné a trvalé vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a to počas ich
výstavby a prevádzky. Zároveň sú posúdené aj kumulatívne a synergické vplyvy súvisiace
s navrhovanou činnosťou, ako aj s činnosťami, ktoré sú vykonávané, resp. sa plánujú vykonávať
v dotknutom území. Hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vychádza z
identifikácie kvality a kvantity vstupov a výstupov už uvedených, ako aj s dostupných informácií
o území, informácií o navrhovanej činnosti, s praktických skúseností z posudzovania obdobných
činností a v neposlednom rade aj z rekognoskácie terénu, na ktorom sa má navrhovaná činnosť
realizovať. Cieľom špecifikácie vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného
prostredia a zdravia obyvateľstva počas ich výstavby a prevádzky je podchytenie tých okolností,
ktoré by závažným spôsobom modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia a zdravie
dotknutého obyvateľstva, či už v pozitívnom alebo negatívnom smere.
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Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické
javy, vodu a pôdu
V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti dôjde k minimálnym záberom pôdy, pričom
zväčša pôjde o dočasný záber o dĺžke trvania do jedného roka.
Uvedený záber sa bude týkať poľnohospodárskej pôdy ako aj lesných pozemkov
Z pohľadu pôdy ide o hlavnú pôdnu jednotku kambizeme plytké na flyši (KM), stredne ťažké
až ťažké (veľmi ťažké) - piesočnatohlinité, plytké (do 30 cm), s BPEJ 0878465 (8. skupina kvality),
stredne až silne skletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte je 25 – 50 %
a v podpovrchovom horizonte viac ako 25 %), ktoré patria medzi najkvalitnejšie
poľnohospodárske pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek. Hrúbka humusového horizontu je menej ako 18 cm. Z hľadiska
typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskych pôd sa zaraďujú medzi menej
produkčné trvalé trávne porasty. Potenciálna produkcia fytomasy je veľmi malá (menej ako 8
t/ha). Ohrozenie potenciálnou vodnou eróziou dotknutých pôd je silné a ohrozenie dotknutých
pôd potenciálnou veternou eróziou je žiadne až slabé. Kompakcia (ohrozenosť pôdy zhutnením)
tejto pôdy je v predmetnom území žiadna. Kategória inaktivácie organických kontaminantov je
v uvedených pôdach vysoká a kategória transportu organických kontaminantov je nízka. Erózny
účinok prívalového dažďa je v rámci dotknutých pôd vysoký.
Z uvedeného vyplýva, že vplyvom realizácie navrhovanej činnosti dôjde k použitiu
poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely a preto bude
potrebné postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Chemickú degradáciu pôd môže vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň
zraniteľnosti pôdy voči takejto degradácii je však daný prirodzenou kvalitou komplexu
biochemických vlastností pôdy, konkrétne kvality humusových látok a acidity pôdneho
prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených pádnych vlastnosti (fyzikálno chemických, fyzikálno - biologických).
Pri hodnotení zraniteľnosti pôd sa vychádza z hodnotenia náchylnosti, prípadne odolnosti
pôdy z hľadiska jej poškodenia v dôsledku pôsobenia negatívnych (stresových faktorov). Miera
ohrozenia pôdy prostredníctvom znečistenia cudzorodými látkami, ktoré prenikajú do pôdy
prevažne zrážkovou je závislá od samotného faktoru prítomnosti a intenzity ohrozujúcej látky,
pričom je potrebné brať do úvahy viaceré vlastnosti prírodného prostredia, ktoré môžu
podporovať alebo zabraňovať šíreniu znečistenia. Za základné faktory hodnotenia zraniteľnosti
pôdy treba považovať vlastnosti pôdy, najmä schopnosť viazať cudzorodé prvky a priepustnosť.
Z hľadiska chemickej zraniteľnosti pôd sa najčastejšie ukazovatele používajú odolnosť voči
acidifikácii a odolnosť voči intoxikácii. Najvýznamnejšia je odolnosť voči rizikovým kovom,
ktorých pohyblivosť v pôdnej hmote do značnej miery závisí od pôdnej reakcie. Pri kyslej reakcii
sú v pôde pohyblivé prvky kyslej skupiny rizikových kovov, zatiaľ čo pri alkalickej reakcii alkalická
skupina rizikových prvkov: As, Cu, Mo, Se. Náchylnosť pôd na acidifikáciu závisí od obsahu
karbonátov, humusu, ílovitých minerálov a solí, pričom v predmetnom území sa nachádzajú
pôdy stredne náchylné na acidifikáciu.
Počas výstavby navrhovanej činnosti je možnosť kontaminácie pôdy spojená so situáciami
spojenými s rizikom nehôd alebo zlým technickým stavom vozového parku a mechanizmov.
Prípadný únik ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe navrhovanej činnosti
možno odstrániť použitím sorpčných prostriedkov. Tieto vplyvy sú dočasné a nevýznamné. Pri
výstavbe navrhovanej činnosti dôjde k strate biotopu pre pôdny edafón a živočíchy, pre ktorých
bola sekundárnym zdrojom v rámci ich potravinových reťazcov. Strata biotopu sa viaže aj na
rastliny rastúce v danom území.
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Zemina z výkopových prác sa rozprestrie v okolí situovania navrhovanej činnosti, resp.
prebytková zemina bude použitá v okolí navrhovanej činnosti po dohode s obcou Lenartov.
Vrchná vrstva zeminy (ornica), odobratá v rámci predmetného územia bude dočasne uložená na
zemníku a bude použitá na iné miesta po dohode s obcou Lenartov.
Navrhovaná činnosť sa bude dotýkať aj lesných pozemkov, pričom dôjde k zásahom do
ochranného pásma lesa. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v blízkosti, resp. v dotyku:
1. s dielcom 376, porastovou skupinou 0, kde vek porastu je 75 rokov, výmera etáže 17 ha,
zakmenenie 0,80, ide o lesy hospodárske, prevádzkový súbor 62 – Bučiny – semenného
pôvodu (rubná doba 110 rokov, obnovná doba 30 rokov, doba zabezpečenia 7 rokov), južnej
expozície a so sklonom 40 %. Terénny typ je 05 – Priechodný terén za určitých klimatických
podmienok, približovacia vzdialenosť 100 m, rastový stupeň 7 – stredná kmeňovina hrúbky
stredného kmeňa, stupeň ohrozenia 1 – mierne ohrozené porasty, ZHSLT 43, PHSLT 435 –
Kyslé bučiny s jedľou, funkčný typ BA – protieróznyprodukčný, rôznoveké, zakmenenie
nerovnomerné, miestami zmladenie bukom lesným a ide o kamenitú bučinu s jedľou (LT
4122). Drevina tvoria hlavne buk lesný (výška 24 m, hrúbka 29 cm, bonita 28, objem
stredného kmeňa 0,72, zásoba 324 m3/ha, resp. 5 508 m3).
2. s dielcom 375, čiastkovou plochou b, porastovou skupinou 0, kde vek porastu je 15 rokov,
výmera etáže 2,02 ha, zakmenenie 0,70, ide o lesy hospodárske, prevádzkový súbor 70 –
Smrekové bučiny (rubná doba 100 rokov, obnovná doba 30 rokov, doba zabezpečenia 7
rokov), juhozápadnej expozície a so sklonom 35 %. Terénny typ je 04 – Priechodný terén
v rozsahu sklonov 21 – 40 %, približovacia vzdialenosť 30 m, rastový stupeň 3 – mladina do
5 cm hrúbky stredného kmeňa, stupeň ohrozenia 0 – neohrozené porasty, ZHSLT 45, PHSLT
411 – Živné bučiny, funkčný typ BA – protieróznyprodukčný, veľmi rôznoveké, zmiešanie
nepravidelné, zakmenenie nerovnomerné a ide o kamenitú bučinu s jedľou (LT 4122) na 30
% a Živnú typickú bučinu (LT 4313) na 70 %. Dreviny tvoria hlavne buk lesný (zastúpenie 50
%, výška 3 m, bonita 28), smrek obyčajný (zastúpenie 25 %, výška 4 m, bonita 36), breza
previsnutá (zastúpenie 20 %, výška 2 m, bonita 18) a smrekovec opadavý (zastúpenie 5 %,
výška 5 m, bonita 20).
Pri hodnotení zraniteľnosti pôd sa vychádza z hodnotenia náchylnosti, prípadne odolnosti
pôdy z hľadiska jej poškodenia v dôsledku pôsobenia negatívnych (stresových faktorov). Miera
ohrozenia pôdy prostredníctvom znečistenia cudzorodými látkami, ktoré prenikajú do pôdy
prevažne zrážkovou je závislá od samotného faktoru prítomnosti a intenzity ohrozujúcej látky,
pričom je potrebné brať do úvahy viaceré vlastnosti prírodného prostredia, ktoré môžu
podporovať alebo zabraňovať šíreniu znečistenia. Za základné faktory hodnotenia zraniteľnosti
pôdy treba považovať vlastnosti pôdy, najmä schopnosť viazať cudzorodé prvky a priepustnosť.
Z hľadiska chemickej zraniteľnosti pôd sa najčastejšie ukazovatele používajú odolnosť voči
acidifikácii a odolnosť voči intoxikácii. Najvýznamnejšia je odolnosť voči rizikovým kovom,
ktorých pohyblivosť v pôdnej hmote do značnej miery závisí od pôdnej reakcie. Pri kyslej reakcii
sú v pôde pohyblivé prvky kyslej skupiny rizikových kovov, zatiaľ čo pri alkalickej reakcii alkalická
skupina rizikových prvkov: As, Cu, Mo, Se. Náchylnosť pôd na acidifikáciu závisí od obsahu
karbonátov, humusu, ílovitých minerálov a solí, pričom v predmetnom území sa nachádzajú
pôdy náchylné na acidifikáciu (pôdy na minerálne bohatších substrátoch).
Počas výstavby navrhovanej činnosti je možnosť kontaminácie pôdy spojená so situáciami
spojenými s rizikom nehôd alebo zlým technickým stavom vozového parku a mechanizmov.
Prípadný únik ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe navrhovanej činnosti
možno odstrániť použitím sorpčných prostriedkov. Tieto vplyvy sú dočasné a nevýznamné. Pri
výstavbe navrhovanej činnosti dôjde k strate biotopu pre pôdny edafón a živočíchy, pre ktorých
bola sekundárnym zdrojom v rámci ich potravinových reťazcov. Strata biotopu sa viaže aj na
rastliny rastúce v danom území.
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V rámci podrobného inžiniersko-geologického prieskumu boli v predmetnom území
overené deluviálne sedimenty až do hĺbky 5,6 m pod terén. Do hĺbky cca 3,0 m v deluviálnych
sedimentoch prevláda prítomnosť piesčitej a ílovitej frakcie a deluviálne sedimenty majú v
zmysle STN 72 1001 + O1 Klasifikácia zemín a skalných hornín charakter ílovitých pieskov (symbol
SC, trieda S5). V nich sa nachádza bohatá prímes zvetraných polopracovaných klastických
úlomkov pieskovca s priemerom väčšinou do 10 cm, no nachádzajú sa tu aj väčšie balvany. Ílovitá
výplň má pevnú konzistenciu. V hĺbkovom intervale 3,0 - 5,6 m majú deluviálne sedimenty pre
väčší podiel klastických úlomkov pieskovca charakter ílovitých štrkov (symbol GC, trieda G5).
Ílovitá výplň má pevnú konzistenciu. Klastické úlomky polopracovaných pieskovcov dosahujú
často priemer viac ako 10 cm.
Pod deluviálnymi sedimentami od hĺbky 5,6 m sa nachádzajú paleogénne sedimenty,
konkrétne strihovské súvrstvie s prevažným zastúpením pieskovcov a občasnými polohami
ílovcov. Celé súvrstvie je charakteristické veľmi nerovnomerným stupňom zvetrania
horninového masívu. Len ojedinele sa tu vyskytujú polohy málo navetraných celistvých
pieskovcov šedomodrej farby, ktoré môžeme v zmysle STN 72 1001 + O1 Klasifikácia zemín a
skalných hornín posudzovať ako skalnú horninu triedy R3. Polohy pieskovcov a ílovcov sú však
prevažne silne rozpukané a zvetrané. Pieskovce a ílovce zvetrávajú do hneda a v zmysle STN 72
1001 + O1 Klasifikácia zemín a skalných hornín môžeme zvetrané pieskovce s polohami ílovcov
posudzovať ako skalné horniny triedy R4, miestami až R5. Celé súvrstvie paleogénnych
sedimentov sa odporúča posudzovať v zmysle STN 72 1001 + O1 Klasifikácia zemín a skalných
hornín ako skalnú horninu s nízkou pevnosťou (pevnosť v prostom tlaku σc = 5 - 15 MPa) triedy
R4.
V súčasnosti je mostný objekt založený na plošných základoch (betónových blokoch),
ktorých hĺbku založenia nepoznáme. Podľa výsledkov realizovaného prieskumu ideálnou vrstvou
pre založenie mosta I/77-033 je vrstva ílovitých štrkov pevnej konzistencie deluviálneho pôvodu
(symbol GC, trieda G5), ktorý tu vystupuje ako súvislá vrstva od hĺbky 3,0 m od súčasného
povrchu vozovky. Pri predpokladanom založení mosta na tejto vrstve ílovitých štrkov nie je
potrebné počítať s trvalým vplyvom podzemných vôd na základové konštrukcie.
Pre jednotlivé overené typy zemín sa odporúča v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce.
Všeobecné ustanovenia uvažovať s ťažiteľnosťou 1. triedy v prípade navážky a piesku ílovitého s
prímesou zvetraných pieskovcov (pevný), 3. triedy (štrk ílovitý, pevný), 4. triedy (zvetrané
pieskovce s polohami ílovcov (strihovské súvrstvie)) a 5. triedy (polohy zdravých pieskovcov).
Doporučené sklony svahov dočasných výkopov do hĺbky 3,0 m v prípade piesku ílovitého s
prímesou zvetraných pieskovcov (pevný) a štrku ílovitého (pevný) sú 1:0,5 (pomer výšky k
pôdorysnej dĺžke svahu).
Z hľadiska zakladania navrhovaných stavebných objektov možno konštatovať, že zo
zemnými prácami pre vlastné založenia, resp. uloženia navrhovaných stavebných objektov sa
začne po úprave staveniska a vytyčovacích prácach. Výkopové práce budú pozostávať z výkopu
stavebných jám a rýh. Hlavné rozpájanie hornín a zeminy bude zabezpečené strojovo,
dokončovacie práce budú prevedené ručne.
Všeobecné technické požiadavky pre výstavbu navrhovanej činnosti sú dané vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch a STN a to aj v súvislosti s použitými materiálmi a vykonanými
prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou
podmienkou. Do navrhovaných stavebných objektov je možné zabudovať výlučne materiál s
príslušným atestom a zeminu schválenú a doporučenú odborne spôsobilou osobou – geológom
na základe vykonania patričných rozborov, na základe ktorých sa stanový technológia sypania a
zhutňovania násypov. Atesty a záväzné posudky o použitých materiáloch a o vykonaných
prácach (zhutnenie) sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri
kolaudačnom konaní od stavebníka.
P
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Prípravou terénu pre realizáciu navrhovaných stavebných objektov je pravdepodobnosť
zvýšenia intenzity veternej erózie odkryvom povrchu pôdy, v dôsledku čoho je pravdepodobnosť
nárastu prašnosti, z uvedených skutočností dôjde k ovplyvneniu geodynamických javov a síce k
zvýšeniu intenzity veternej erózie počas výstavby. Vplyv na morfológiu územia vplyvom
realizácie navrhovanej činnosti nebude výrazný. Z charakteru navrhovanej činnosti a z
geologickej stavby územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili
kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery územia. Hĺbka zakladania
navrhovaných stavebných objektov nebude mať za následok zmeny súčasného stavu
horninového prostredia. Vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie sa predpokladá do
úrovne hĺbky zakladania navrhovaných stavebných objektov a to v súvislosti s výkopovými
prácami (lokálne a krátkodobo môže dôjsť k zmene vlhkosti a teploty hornín). V prípade, že sa
zistí, že výkopová zemina nie je kontaminovaná, uloží sa na depóniu zeminy, resp. zemník a
následne sa môže použiť pri sadovníckych úpravách územia, pri terénnych úpravách a
vyrovnávaní terénu územia, resp. bude použitá na iné účely v okolí navrhovanej činnosti.
Z hľadiska významnosti vplyvov navrhovanej činnosti na horninové prostredie počas jej
výstavby a prevádzky sa predpokladajú vplyvy minimálne. Sekundárne pri odkrytí geologického
podložia a následnej havárii môže dôjsť k jeho znečisteniu. Navrhovaná činnosť je navrhnutá tak,
aby sa v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového
prostredia. Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa okrem havarijných stavov vplyvy na
horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
nepredpokladajú. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť
kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na nerastné suroviny.
Počas realizácie navrhovanej činnosti bude významnejšie zasahované do horninového
prostredia, reliéfu, pričom nebudú vo významnej miere používané nerastné suroviny a taktiež
nebudú závažne ovplyvňované geodynamické a geomorfologické javy v dotknutom území.
Zároveň však dôjde k dočasnému (jednoročnému) záberu najkvalitnejšej poľnohospodárskej
pôdy na katastrálnom území Lenartov. Na základe uvedeného možno konštatovať, že
navrhovaná činnosť počas svojej realizácie nebude mať závažný negatívny vplyv na horninové
prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a pôdu.
Navrhovanou činnosťou nebude ovplyvnená banská činnosť.
Navrhovaná činnosť nemá byť situovaná do územia s významnou prirodzenou akumuláciou
povrchových a podzemných vôd, tzn. do územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd,
resp. chránenej vodohospodárskej oblasti. Navrhovaná činnosť je situovaná v ochrannom pásme
vodného toku Židovský potok a na pobrežných pozemkoch. Navrhovaná činnosť bude situovaná
v ochrannom pásme III. stupňa povrchového vodárenského zdroja. Iné pásma hygienickej
ochrany sa v dotknutom území nenachádzajú. Podľa NV SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa
ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti nie je územie obce Lenartov zaradené medzi
zraniteľné oblasti.
Pre potreby povoľovania navrhovanej činnosti bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu
Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP2-2019/022763-007/PJ, zo dňa 23. 09. 2019
podľa § 16a ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov, že navrhovaná činnosť „I/77-033 Lenartov most“ nie je činnosťou podľa ustanovenia
§ 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 uvedeného
vodného zákona.
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Navrhovanou činnosťou budú podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES
z 23. októbra 2000 ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (tzv.
Rámcovej smernice o vode) dotknuté dva drobné vodné toky s plochou povodia pod 10 km 2,
ktoré neboli vymedzené ako samostatné vodné útvary a to Podrožný potok (ľavostranný prítok
Večného potoka/VU SKB0103 Večný potok v km 5,4, s dĺžkou 4,714 km) a Židovský potok
(ľavostranný prítok Podrožného potoka v km 0,5, s dĺžkou 1,124 km). Lokalita navrhovanej
činnosti je situovaná do útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2005700F Puklinové
podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma, pričom útvary podzemnej vody
kvartérnych sedimentov sa v predmetnej lokalite nenachádzajú.
Zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0103
Večný potok alebo zmenu hladiny podzemnej vody dotknutého útvaru podzemnej vody
SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma, môžu
spôsobiť tie časti stavby/stavebné objekty navrhovanej činnosti, ktoré budú realizované priamo
v týchto vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi, resp. v drobných vodných tokoch,
ktoré sú do útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok zaústené.
Z hľadiska možného vplyvu navrhovanej činnosti na fyzikálne (hydromorfologické)
charakteristiky útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok alebo na zmenu hladiny
podzemnej vody dotknutého útvaru podzemnej vody SK2005700F Puklinové podzemné vody
Podtatranskej skupiny a flyšového pásma rozhodujúcim stavebným objektom je 200-00 Most č.
I/77-033. Priamy vplyv realizácie navrhovanej činnosti na fyzikálne (hydromorfologické)
charakteristiky útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok sa nepredpokladá. K ich
ovplyvneniu môže dôjsť nepriamo, prostredníctvom drobného vodného toku Židovský potok
(ľavostranný prítok Podrožného potoka, ktorý je do útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný
potok zaústený), na ktorom bude navrhovaná činnosť realizovaná.
Nakoľko ekologický stav v útvare povrchovej vody SKB0103 Večný potok vyjadruje aj
ekologický stav dotknutých drobných vodných tokov - predpokladané nové zmeny fyzikálnych
(hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku Židovský potok spôsobených
realizáciou navrhovanej činnosti, by mohli ekologický stav útvaru povrchovej vody SKB0103
Večný potok ovplyvniť.
Počas realizácie prác na stavebnom objekte 200-00 Most č. I/77-033, v etape úpravy
Židovského potoka (vybudovanie zaisťovacích prahov na začiatku a konci úpravy, vybudovanie
ochrany spodnej stavby mosta a mostných krídel, opevnenie dna potoka dlažbou z lomového
kameňa hrúbky 300 mm pri mostnom objekte) budú práce prebiehať priamo v koryte drobného
vodného toku Židovský potok, ako aj v jeho bezprostrednej blízkosti. Možno predpokladať, že
počas realizácie týchto prác v dotknutej časti drobného vodného toku Židovský potok, najmä pri
budovaní zaisťovacích prahov na začiatku a konci úpravy, pri opevňovaní dna Židovského potoka
pri mostnom objekte, môže dôjsť k dočasným zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických)
charakteristík (narušenie brehov a dna koryta toku, zakaľovanie toku najmä pohybom
stavebných mechanizmov a prísunom materiálu), ktoré sa môžu lokálne prejaviť narušením
bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na
hydromorfologické zmeny. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (fytoplanktón, makrofyty a
fytobentos), k ovplyvneniu ktorých môže dôjsť sekundárne, sa v tejto etape prác nepredpokladá.
Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že tieto dočasné zmeny
fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku Židovský potok
zaniknú a vrátia sa do pôvodného stavu, resp. sa k nim čo najviac priblížia a nepovedú k
zhoršovaniu jeho ekologického stavu a následne ani ekologického stavu drobného vodného toku
Podrožný potok a útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok. Vplyv na ostatné prvky kvality
vstupujúce do hodnotenia ekologického stavu dotknutých drobných vodných tokov a následne
útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok sa nepredpokladá. Niektoré dočasné zmeny
fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku Židovský potok
spôsobené najmä opevnením dna Židovského potoka pri mostnom objekte a vybudovaním
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zaisťovacích prahov na začiatku a konci úpravy síce budú prechádzať do zmien trvalých
(narušenie dnových sedimentov, premenlivosť hĺbky), avšak vzhľadom na ich lokálny charakter
(v blízkosti mostného objektu) tieto trvalé zmeny z hľadiska možného ovplyvnenia ekologického
stavu drobného vodného toku Židovský potok a následne ekologického stavu útvaru povrchovej
vody SKB0103 Večný potok, do ktorého je drobný vodný tok Židovský potok prostredníctvom
drobného vodného toku Podrožný potok zaústený, možno pokladať za nevýznamné.
Vzhľadom na charakter stavby (cestná komunikácia) vplyv z jej prevádzky na fyzikálne
(hydromorfologické) charakteristiky drobného vodného toku Židovský potok a následne na
fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky drobného vodného toku Podrožný potok a útvaru
povrchovej vody SKB0103 Večný potok, do ktorého je tento drobný vodný tok zaústený, sa
nepredpokladá.
Vzhľadom na skutočnosť, že drobný vodný tok Židovský potok je prirodzený vodný tok bez
významných hydromorfologických zmien, ako aj vzhľadom na charakter predpokladaných
nových zmien jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík spôsobených realizáciou
predmetnej navrhovanej činnosti, ktoré možno pokladať za nevýznamné (sú lokálneho
významu), možno očakávať, že kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych
(hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku Židovský potok a
predpokladaných nových zmien vôbec nevznikne a na jeho ekologickom stave, ako aj na
ekologickom stave útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok a ekologickom stave drobného
vodného toku Podrožný potok, prostredníctvom ktorého je drobný vodný tok Židovský potok do
útvaru povrchovej vody SKB0103 Večný potok zaústený, sa neprejaví. Realizácia navrhovanej
činnosti v drobnom vodnom toku Židovský potok nebude mať vplyv na opatrenia, ktoré boli
navrhnuté v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj na dosiahnutie
environmentálnych cieľov v útvare povrchovej vody SKB0103 Večný potok a rovnako nebráni
vykonaniu akýchkoľvek ďalších (i budúcich) opatrení.
Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení, vzhľadom na jej charakter
(rekonštrukcia mosta), ovplyvnenie úrovne hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody
SK2005700F Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma ako celku sa
nepredpokladá.
Vplyv z prevádzky navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter (cestná komunikácia
vedená po moste) na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody SK2005700F Puklinové podzemné
vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma ako celku sa nepredpokladá.
Navrhovaná činnosť počas výstavby a prevádzky nebude mať významný vplyv na
kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky povrchových tokov v širšom okolí, resp. na ich
trasovanie.
V rámci výstavby navrhovanej činnosti bude voda pre potreby stavebných činností
dovážaná, ako aj pre potreby pracovníkov výstavby (balená pitná voda). Zároveň bude voda
dovážaná pre potreby čistenia priľahlých komunikácií v dôsledku pôsobenia stavebných
mechanizmov a dopravnej obsluhy stavby v prípade potreby, ako aj pre potreby kropenia v
suchom období. Prípadné znečistenie komunikácií spôsobené stavebnou činnosťou bude
priebežne a urýchlene odstraňovať budúci zhotoviteľ stavby. Pre uvedené účely sa predpokladá
minimálna denná spotreba vody.
Pre potreby prevádzky navrhovanej činnosti nebude potrebná voda.
Navrhovaná činnosť má byť riešená z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v súlade so
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV
SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe
a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení
stavieb vodou na hasenie požiarov v znení zákona č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR
č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia
a vykonávania kontrol, STN 92 0201-1 + Z1 + Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné
ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku, STN 92 0201-2 Požiarna
bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie, STN 92 0201-3 + Z1 +
Z2 + Z3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia
osôb, STN 92 0201-4 + Z1 + Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4:
Odstupové vzdialenosti, STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb
hasiacimi prístrojmi, STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie
požiarov, STN 92 0241 + Z1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami a ďalšími
normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi požiarnej ochrany.
Protipožiarna ochrana staveniska bude zabezpečená prístupom pre požiarne vozidlá,
zabezpečením zdroja na hasenie požiaru, umiestnením prenosných hasiacich prístrojov a
dodržiavaním protipožiarnych bezpečnostných opatrení podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany. Stavenisko po celý čas výstavby bude adekvátne
zabezpečené proti vzniku a následkom požiaru.
Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje samostatné zariadenia civilnej a
protipožiarnej ochrany.
Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k tvorbe odpadových vôd pracovníkmi výstavby
navrhovanej činnosti a tie budú zachytávané v suchom (prenosnom) WC, ako aj v dôsledku
kropenia a čistenia dotknutej komunikácie. Ich množstvo sa v súčasnosti nedá predpokladať,
avšak nie je predpoklad vzniku veľkého množstva takýchto odpadových vôd. Odvodnenie cesty
bude bez zmeny oproti súčasnému stavu. Cestná komunikácia je v danom úseku pri moste
v násype výšky cca 4 až 7 m. Navrhuje sa úprava nespevnených krajníc štrkodrvou s priečnym
sklonom 8 %. Dve existujúce odvodňovacie priekopy sa upravia ako dláždené betónovými
prefabrikovanými tvárnicami na dĺžke 45 m, resp. 28 m. Stavebná činnosť si zabezpečovanie
čerpania podzemných vôd pravdepodobne nevyžiada.
Počas prevádzky nedôjde k tvorbe odpadových vôd.
Z dôvodu zamedzenia úniku znečisťujúcich látok do pôdy (kontaminácia podzemných vôd)
bude realizátor stavebných prác zabezpečovať kontrolu mechanizmov výstavby a zásobovacích
vozidiel tak, aby sa zamedzilo prípadnému úniku motorových olejov alebo iných ropných látok
na povrch terénu, resp. cez vsakovanie po pôdy a podzemných vôd.
V dotknutom území (M. Fendek, K. Poráziková. D. Štefanovičová a M. Supuková, 2002) sa
nenachádza kúpeľné územie, územie s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, zdroje
geotermálnej vody a ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych
zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kanalizačnú a vodovodnú sústavu.
Kontaminácia hydrologického prostredia môže byť daná únikom znečisťujúcich látok do
podzemnej vody s následným zhoršením jej kvality počas havarijných stavov alebo nesprávnou
manipuláciou s nimi. V danom prípade sa bude postupovať podľa vypracovaného a schváleného
havarijného plánu. Realizácia navrhovanej činnosti čiastočne ovplyvní (priamo na zastavanej
ploche) infiltráciu zrážkovej vody do podzemia. Navrhovanou činnosťou by sa nemal narušiť
prirodzený kolobeh vody a nemalo by dôjsť k lokálnemu vysušovaniu územia, resp. pri zvýšených
zrážkach zase naopak k hydraulickému zaťaženiu.
Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke navrhovanej činnosti nie je potrebné
stanovovať dočasné ochranné hygienické pásma. Navrhované stavebné objekty nebudú mať
vplyv na existujúce ochranné hygienické pásma, pričom v prípade ochranných pásiem
technických a dopravných prvkov infraštruktúry bude s nimi nakladané podľa požiadaviek ich
správcov, resp. podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v zmysle projektového
riešenia.
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Navrhovaná činnosť nebude významne ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, ochranné
pásma, termálne a minerálne pramene, prírodné liečivé zdroje a vodohospodársky chránené
územia a počas realizácie nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre
povrchových a podzemných vôd za dodržania prevádzkového poriadku, technickej a pracovnej
disciplíny a za dôsledného dodržania zásad narábania s prípravkami a látkami škodiacich vodám.
Celkovo možno vplyv navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody charakterizovať ako
minimálny.
Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a klimatické zmeny a ich vplyv na navrhovanú činnosť
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti neovplyvní významne zmeny klimatických
ukazovateľov, smeru alebo prúdenia vzduchu, evaporáciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mať
významný vplyv na klimatické pomery v jej okolí. Z pohľadu klimatických zmien sa príspevok
navrhovanej činnosti ku klimatickým zmenám nepredpokladá.
Dotknuté územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia.
Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce,
resp. stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na
jednotlivých navrhovaných stavebných objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania
ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové
komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovať
líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade netreba zabudnúť na mobilné zdroje
znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou navrhovanej činnosti (pracovníci,
mechanizmy, zásobovanie...). Doprava surovín a materiálov bude nepravidelná a časovo a
početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude pochádzať z dopravy spojenej
s výstavbou navrhovanej činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, nakoľko nie je zrejmý presný
časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. Uvedené zdroje
znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka
a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov,
priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa
bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to
hlavne v období zemných a výkopových prác.
Pri stavebných prácach a činnostiach u ktorých môžu vznikať prašné emisie, v zariadeniach
v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky
bude potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prašných emisií (vlhčenie
sypkých látok pri nakladaní či manipulácii). Taktiež sa bude minimalizovať tvorba výfukových
plynov z motorových vozidiel (zemné práce, dovoz materiálov, odvoz výkopovej zeminy a sute)
a splodín vznikajúcich pri zváraní. Na stavenisku je neprípustné akékoľvek spaľovanie odpadu.
Z hľadiska znečisťovania ovzdušia samotnými stavebnými prácami a dopravou s ňou
spojenou, bude dotknuté iba bezprostredné okolie stavby. Samotná výstavba navrhovaných
stavebných objektov bude trvať pomerne krátky čas (do 1 roku), pričom najväčšia intenzita
dopravy sa predpokladá v čase prípravy územia na samotnú výstavbu a v čase zemných úprav.
Výstavba navrhovanej činnosti v navrhovanom variante bude prebiehať iba na pozemkoch
navrhovanej činnosti, resp. podľa projektového riešenia.
Výstavba navrhovanej činnosti v navrhovanom variante nebude mať za následok zníženie
kvality bývania v dotknutej obci. Zvýšenie intenzity dopravy navrhovanou činnosťou počas jej
výstavby bude mať za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom
území.
Situácia v oblasti kvality ovzdušia bude počas prevádzky navrhovanej činnosti rovnaká ako
v súčasnosti.
Zdrojom znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava po ceste
I/77.
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Navrhovateľ počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude dodržiavať požiadavky
zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MPŽ SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášok MŽP SR č.
296/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia a 32/2020 Z.
z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky
č. 296/2017 Z. z..
Navrhovaná činnosť v kumulatívnom a synergickom merítku (existujúce znečistenie
ovzdušia, znečistenie ovzdušia z realizácie navrhovanej činnosti a z dopravy súvisiacou
s realizáciou navrhovanej činnosti) bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Vzhľadom na uvedené
zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv
navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a dlhodobý charakter.
Vplyvy na hlukovú situáciu a ďalšie fyzikálne a biologické charakteristiky
Hlavnými zdrojmi hluku v riešenom území je doprava.
V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa budú dodržiavať ustanovenia zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.
237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách
na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
Posudzované územie sa nachádza mimo obytné územie (mimo zastavaného územia obce
Lenartov).
Zdrojom hluku a vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava po ceste I/77,
pričom intenzity hluku a vibrácií budú približne na rovnakej úrovni ako v súčasnosti a teda
nedôjde k významnejšiemu ovplyvneniu hlukovej situácie v rámci zastavaného územia obce
Lenartov oproti súčasnosti. Navrhovaná činnosť bude spĺňať požiadavky vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace so
stavebnou činnosťou a doprava. Vibrácie a hluk budú produkované najmä na začiatku výstavby
pri zemných a búracích prácach a v dôsledku dopravy zabezpečujúcej prepravu stavebných
materiálov. Intenzity a charaktery technických seizmických otrasov budú v hodnotenom území
dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením pohybujúcich sa vozidiel,
povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových strojových zariadení, ich
uložením na základových pôdach, typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú otrasy do
základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnosťami horninového
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masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení
budú utlmené už samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené
počas vlastnej výstavby, pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby
navrhovanej činnosti. Tento vplyv bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie zo stavebnej
činnosti budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude
meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných mechanizmov, ich súbežného
prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, odchádzania a prichádzania. Ich
vplyv je možné čiastočne eliminovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.
Technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti produkujúce hluk. V
etape základných terénnych úprav a zemných prác súvisiacich so základmi jednotlivých objektov
budú nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby navrhovanej
činnosti. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne
vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter (závisí od druhu
vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj
superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. V
etape základných terénnych úprav a zemných prác budú nasadené rôzne zemné stroje a
mechanizmy. Hluk z pracovných mechanizmov dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A).
Výstavba navrhovanej činnosti nebude mať za následok zníženie kvality bývania v obci
Lenartov.
Z uvedeného vyplýva, že v rámci výstavby navrhovanej činnosti budú dodržané limity
ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Navrhovaná činnosť v kumulatívnom a synergickom merítku počas svojej výstavby
a prevádzky (existujúce hlukové zaťaženie, hlukové zaťaženie z realizácie navrhovanej činnosti)
bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi vo veci ochrany zdravia z pôsobenia hluku a vibrácií. Vzhľadom na uvedené zdroje
hluku a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas
jej výstavby a prevádzky na hlukovú situáciu bude mať lokálny a dlhodobý charakter, pričom
bude v intenciách požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.
237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom
intenzívneho
elektromagnetického,
rádioaktívneho,
ionizujúceho,
ultrafialového,
infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali
najbližšie okolie navrhovanej činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické
nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej
činnosti nebude používať. O žiarení možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi
elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej činnosti budú výkonové transformátory,
zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory.
V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je možno očakávať krátkodobé používanie
zváračských agregátov. Ultrafialové žiarenie sa môže vyskytovať iba krátkodobo po dobu
montáže konštrukcií, či technológií pri zvarovaní oblúkom, či plameňom a pritom budú
využívané bežné osobné ochranné pomôcky.
Hodnota radónového rizika v dotknutom a predmetnom území je nízka až stredná.
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Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na preslnenia okolitých bytov, nebude tvoriť tieniacu
prekážku a nebude znižovať úroveň denného osvetlenia v zmysle STN 73 0580-1 + Z1 + Z2 Denné
osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2
- Denné osvetlenie budov na bývanie.
V rámci navrhovanej činnosti budú dodržané podmienky pre osvetlenie pracovných miest
a osvetlenia pri práci.
V rámci navrhovanej činnosti sa nebudú nachádzať iné zdroje tepla a chladu, okrem už
vyššie uvedených. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude produkovať teplo a
zápach, ktoré by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu
a tepla bude automobilová doprava, resp. určité pracovné postupy.
Vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu, krajinu, chránené územia a ÚSES
Navrhovaná činnosť má byť lokalizovaná do priestoru, v ktorom platí prvý stupeň územnej
ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia alebo stromy (a realizácia
navrhovanej činnosti ich ani neohrozí). V predmetnom území sa nachádza nelesná drevinová
vegetácia a lesné spoločenstvá. Brehové porasty Židovského potoka možno zaradiť k biotopu
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktorý patrí medzi prioritné biotopy európskeho
významu. Spoločenská hodnota tohto biotopu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, je 17,92 EUR za 1 m2. V rámci stavby sa uvažuje s výrubom drevín v nevyhnutnom
rozsahu. Dreviny rastúce na dotknutých plochách sú zeleňou rastúcou v bezprostrednej blízkosti
cesty I/77. Niektoré dreviny vykazujú známky poškodenia, resp. sú v zlom zdravotnom stave z
dôvodu prestarnutia, biotického či iného poškodenia. Pri výstavbe bude potrebné minimalizovať
možné negatívne dopady na dreviny, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom dosahu stavby a nie
sú určené na výrub. V posudzovanom území bola vykonaná špecifikácia drevín v ňom rastúcich
- bolo zistené druhové, resp. rodové zastúpenie, zistenie veľkosti dreviny meraním obvodu
kmeňa vo výške 1,3 m nad zemou (d1,3) pri stromoch alebo ich plošná výmera v m2 pri krovitých
porastoch (mimo zastavaného územia obce nad 20 m2). Zároveň bolo zistené poškodenie
dreviny, pri ktorom sa zisťovalo poškodenie koruny alebo kmeňa v rozsahu 11 - 25 % (slabé
poškodenie), 26 - 60 % (stredné poškodenie), alebo nad 60 % (ťažké poškodenie). Celková
spoločenská hodnota drevín zahrnutých do špecifikácie drevín určených na výrub v súvislosti s
predmetnou stavbou dosahuje po zaokrúhlení sumu 14 200,00 € a inventarizácia obsahuje 19 ks
drevín stromovitého vzrastu (z toho 1 ks stromu ihličnatého a 18 ks stromov listnatých) a celkovú
plochu listnatých krovitých porastov o rozlohe 185 m2. V predmetnom území je evidovaný výskyt
chránených druhov živočíchov a živočíšnych druhov európskeho a národného významu (hlavne
vtáky). Z uvedeného vyplýva, že vplyvy realizácie navrhovanej činnosti nebudú mať žiadne
negatívne vplyvy na tie zložky chránených území, ktoré boli dôvodom ich vyhlásenia podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, funkciu a charakter navrhovanej činnosti,
kvalitu a kvantitu biotickej zložky bezprostredného okolia a na základe možných
identifikovateľných a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv buď samostatne, alebo v
kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území
alebo na územie európskeho významu, resp. ich integritu.
Z uvedeného vyplýva, že pre potreby navrhovanej činnosti bude potrebné požiadať o súhlas
na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V rámci uvedeného súhlasu bude
zadefinovaná aj náhradná výsadba (počet drevín a ich druhy a ostatné charakteristiky drevín
a ich budúce umiestnenie). V rámci potenciálne dotknutých porastov sa nevyskytujú také
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taxóny, ktoré by si vyžadovali pozornosť, ohrozené druhy, druhy zaradené do červeného
zoznamu, druhy, ktoré sú v regióne rozšírené roztrúsene, chránené druhy a regionálne vzácne
druhy, resp. druhy chránené a národného alebo európskeho významu. V rámci uvedeného
súhlasu na výrub sa určí náhradná výsadba (primeraný počet pôvodných domácich druhov
drevín prirodzene sa vyskytujúcich v danom vegetačnom pásme), pričom v rámci miest
dotknutých výstavbou navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné v rámci sadovníckych úprav
prinavrátiť do pôvodného stavu, bude vysiata adekvátna bylinná etáž. Nebudú sa vysádzať
invázne druhy drevín a ani potenciálne invázne taxóny, resp. alergénne dreviny, pričom ich
druhové zloženie a počty budú súčasťou súhlasu na výrub podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, pričom na náhradnú výsadbu môže byť určená aj iná plocha, ako dotknutá.
Starostlivosť o zeleň bude v rámci výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti prebiehať
podľa STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou, STN 83 7016 Technológia
vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Technológia vegetačných
úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie.
Celkovo možno hodnotiť vplyv na rastlinstvo a biotopy tak, že realizácia navrhovanej
činnosti nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mohla mať závažné negatívne vplyvy na rastlinné
druhy vyskytujúce sa v dotknutom území, resp. na ich biotopy, pričom samotná výstavba
navrhovanej činnosti môže mať vplyv na rastlinstvo a ich biotopy v podobe výrubu drevín
a v podobe zastavania nezastavaného územia pokrytého rastlinnou pokrývkou, resp. zásahom
do existujúcej zelene. Predmetné územie je živočíchmi iba v minimálnej miere využívané na
zháňanie obživy, migráciu, rozmnožovanie, hniezdenie a vyvádzanie mláďat, resp. ako úkryt
pred predátormi. Počas výstavby navrhovanej činnosti tak dôjde v miestach výstavby k záberom
ich biotopov, resp. k ich zastavaniu a teda k vytvoreniu prostredia, ktoré nie je vhodné pre všetky
druhy živočíchov nachádzajúcich sa v predmetnom území v súčasnosti a teda tie tu nebudú môcť
vykonávať vyššie uvedené aktivity. Vplyvom výstavby navrhovanej činnosti taktiež dôjde
k vyrušovaniu a plašeniu živočíchov v bezprostrednom okolí realizácie výstavby navrhovanej
činnosti. Uvedené bude mať vplyv hlavne na tie druhy živočíchov, ktoré sú menej mobilné alebo
hibernujú. Uvedené vplyvy budú hlavne počas výstavby navrhovanej činnosti, pričom samotná
prevádzka navrhovanej činnosti nebude predstavovať taký zásah do prostredia, ktorý by mohol
predstavovať závažný negatívny vplyv na živočíchy nachádzajúce sa v predmetnom území, resp.
v jeho bezprostrednej blízkosti. Za vplyvy, ktoré budú pretrvávať v danom území počas jej
prevádzky možno považovať produkciu hluku a vibrácií, znečisťovanie ovzdušia a osvetlenie,
ktoré budú pôsobiť v bezprostrednom okolí navrhovanej činnosti a budú predstavovať taký
vplyv, že môže dôjsť k vyrušovaniu živočíchov. Migračné trasy živočíchov nebudú ovplyvnené.
K významným zásahom do prvkov územného systému ekologickej stability nedôjde.
Vplyv navrhovanej činnosti počas jej realizácie na genofond, biodiverzitu a biotu sa
predpokladá v súvislosti s výkopovými prácami a terénnymi úpravami, resp. výrubom drevín
a záberom pozemkov. Vplyvom navrhovanej činnosti dôjde k priamym vplyvom na vegetáciu a
to jednorazové odstraňovanie vegetácie, narušovanie povrchu pôdy, zhutnenie povrchu pôdy,
odber biomasy, zmenšenie alebo zničenie lokality výskytu a sekundárne zvýši prašnosť a
hlučnosť. Kontaminácia prostredia počas výstavby a prevádzky je možná iba pri náhodných
havarijných situáciách a pri nedodržaní jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov a
noriem, pri porušení pracovnej disciplíny, zlyhaní techniky alebo nepozornosťou návštevníkov a
pracovníkov v území.
Zraniteľnosť živočíšstva je hodnotená prostredníctvom zraniteľnosti biotopov v dotknutom
území a vzhľadom na narušenie a degradáciu ich životného prostredia. Vplyvy pri výstavbe a
realizácii navrhovanej činnosti ako sú vibrácie, hluk, prašnosť a možné havarijné stavy nebudú
mať na živočíšstvo v okolí závažný negatívny vplyv. Potenciálne zasiahnutý negatívnymi vplyvmi
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sú všetky druhy živočíchov vyskytujúcich sa v dotknutom území. Vplyvom výstavby a prevádzky
navrhovanej činnosti nedôjde k ovplyvneniu migračných trás vtáctva a ani potenciálnemu stretu
vtákov s konštrukciami navrhovaných stavebných objektov. V súvislosti so zakladaním
a ukladaním navrhovaných stavebných objektov budú ovplyvnené také druhy, ktoré sa v daných
vrstvách nachádzajú, resp. využívajú dané územie ako potravinový biotop, resp. ako migračný
koridor (hlavne pôdny edafón) a v súvislosti s výrubom bude zničený biotop, ktorý vytváral určité
podmienky pre život, obživu a úkryt, resp. rozmnožovanie živočíchov (určité druhy vtákov a
cicavcov, drobné zemné cicavce, pôdny edafón a hmyz). Z hľadiska prevádzky navrhovanej
činnosti bude pretrvávať potenciálny vplyv na živočíchy vplyvom ich možných stretov
s dopravnými prostriedkami, tak ako tomu je aj v súčasnosti.
Z hľadiska vplyvu navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu možno konštatovať, že do
krajiny budú zakomponované nové prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré sa z
krajinnoekologického hľadiska klasifikujú ako stresové faktory.
Zraniteľnosť faktorov scenérie, pohody a kvality života človeka závisí od náročnosti
zabezpečovania jeho potrieb, ako bývanie, technická a občianska infraštruktúra, zdravotnícka
starostlivosť, zamestnanie, kvalita životného prostredia, vzdialenosť od dopravných tepien a
pod., pričom jeho výpovedná hodnota je veľmi subjektívna a málo výpovedná vzhľadom na rôzne
druhy pohľadov jednotlivých jedincov alebo skupín odvíjajúca sa od celkového cítenia, výchovy,
správania a postoju k životu samého seba a okolia. Zraniteľnosťou krajiny je výsledok
integrovania a kumulácie jednotlivých zložiek krajiny.
Ekologická stabilita dotknutého územia v prípade realizácie navrhovanej činnosti zostane
na približne rovnakej úrovni, pričom z hľadiska prvkov územného systému ekologickej stability
na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni, resp. z hľadiska významných migračných
koridorov živočíchov možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať na ne významný
vplyv.
Navrhovaná činnosť nebude mať výrazné prvky vertikálneho usporiadania, pričom reliéf
záujmového územia nemá vysoký potenciál pre dohľadnosť v krajine (limitom dohľadnosti je
urbanizácia krajiny, nelesná drevinná vegetácia, lesné spoločenstvá, morfológia územia).
Celkovo možno konštatovať, že realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významný
negatívny vplyv na krajinu, resp. bude minimálny.
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické
pamiatky v záujmovom území, resp. ani na pohľady na ne. Realizácia navrhovanej činnosti
významne neovplyvní štruktúru sídla (obce Lenartov) a ani jeho architektúru. Z pohľadu
kultúrnej hodnoty nehmotnej povahy nemá predmetné územie v širších vzťahoch v rámci
regiónu významné postavenie. Na území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú hodnoty, ktoré
by boli cieľom záujmu obyvateľov širšieho okolia alebo návštevníkov regiónu. Navrhovaná
činnosť nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy obce Lenartov.
Priamo na lokalite výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo
predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Predmetné územie sa
nachádza mimo pamiatkových území, resp. zón.
Investor a aj zhotoviteľ stavby budú v dobe realizácie navrhovanej činnosti viazaný zákonom
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, keby sa pri
výkopových prácach narazilo na predmety charakteru pamiatok. Investor aj zhotoviteľ stavby sú
v takomto prípade povinní zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány pamiatkovej starostlivosti k
účasti na stavbe. Všetky tieto náležitosti musia byť podrobne zachytané v stavebnom denníku.
Pokračovať v prácach sa bude môcť až po písomnom vyjadrení orgánu pamiatkovej starostlivosti.
Kultúrno - historické hodnoty v obci Lenartov nebudú realizáciou navrhovanej činnosti
ovplyvnené. Navrhovaná činnosť sa priamo žiadneho z nich nedotýka a ani neovplyvní pohľady
na tieto objekty.
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Z hľadiska záberu poľnohospodárskej pôdy dôjde realizáciou navrhovanej činnosti k
dočasnému (jedno ročnému) záberu poľnohospodárskej pôdy. Ide o pôdy hlavnej pôdnej
jednotky kambizeme plytké na flyši (KM), stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) piesočnatohlinité, plytké (do 30 cm), s BPEJ 0878465 (8. skupina kvality), stredne až silne
skletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte je 25 – 50 % a v podpovrchovom
horizonte viac ako 25 %), ktoré patria medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v príslušnom
katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Hrúbka
humusového horizontu je menej ako 18 cm. Z hľadiska typologicko-produkčných kategórií
poľnohospodárskych pôd sa zaraďujú medzi menej produkčné trvalé trávne porasty. Potenciálna
produkcia fytomasy je veľmi malá (menej ako 8 t/ha). Ohrozenie potenciálnou vodnou eróziou
dotknutých pôd je silné a ohrozenie dotknutých pôd potenciálnou veternou eróziou je žiadne až
slabé. Kompakcia (ohrozenosť pôdy zhutnením) tejto pôdy je v predmetnom území žiadna.
Kategória inaktivácie organických kontaminantov je v uvedených pôdach vysoká a kategória
transportu organických kontaminantov je nízka. Erózny účinok prívalového dažďa je v rámci
dotknutých pôd vysoký.
Z uvedeného vyplýva, že vplyvom realizácie navrhovanej činnosti dôjde k použitiu
poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely a preto bude
potrebné postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Chemickú degradáciu pôd môže vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň
zraniteľnosti pôdy voči takejto degradácii je však daný prirodzenou kvalitou komplexu
biochemických vlastností pôdy, konkrétne kvality humusových látok a acidity pôdneho
prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených pádnych vlastnosti (fyzikálno chemických, fyzikálno - biologických).
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na obhospodarovanie okolitých
poľnohospodárskych pozemkov.
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na existujúcu funkčnú rastlinnú a živočíšnu výrobu
v záujmovom území.
Vplyvom realizácie navrhovanej činnosti dôjde k vplyvom na lesné hospodárstvo, nakoľko
sa navrhovaná činnosť bude dotýkať aj lesných pozemkov, pričom dôjde k zásahom do
ochranného pásma lesa. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v blízkosti, resp. v dotyku:
1. s dielcom 376, porastovou skupinou 0, kde vek porastu je 75 rokov, výmera etáže 17 ha,
zakmenenie 0,80, ide o lesy hospodárske, prevádzkový súbor 62 – Bučiny – semenného
pôvodu (rubná doba 110 rokov, obnovná doba 30 rokov, doba zabezpečenia 7 rokov), južnej
expozície a so sklonom 40 %. Terénny typ je 05 – Priechodný terén za určitých klimatických
podmienok, približovacia vzdialenosť 100 m, rastový stupeň 7 – stredná kmeňovina hrúbky
stredného kmeňa, stupeň ohrozenia 1 – mierne ohrozené porasty, ZHSLT 43, PHSLT 435 –
Kyslé bučiny s jedľou, funkčný typ BA – protieróznyprodukčný, rôznoveké, zakmenenie
nerovnomerné, miestami zmladenie bukom lesným a ide o kamenitú bučinu s jedľou (LT
4122). Drevina tvoria hlavne buk lesný (výška 24 m, hrúbka 29 cm, bonita 28, objem
stredného kmeňa 0,72, zásoba 324 m3/ha, resp. 5 508 m3).
2. s dielcom 375, čiastkovou plochou b, porastovou skupinou 0, kde vek porastu je 15 rokov,
výmera etáže 2,02 ha, zakmenenie 0,70, ide o lesy hospodárske, prevádzkový súbor 70 –
Smrekové bučiny (rubná doba 100 rokov, obnovná doba 30 rokov, doba zabezpečenia 7
rokov), juhozápadnej expozície a so sklonom 35 %. Terénny typ je 04 – Priechodný terén
v rozsahu sklonov 21 – 40 %, približovacia vzdialenosť 30 m, rastový stupeň 3 – mladina do
5 cm hrúbky stredného kmeňa, stupeň ohrozenia 0 – neohrozené porasty, ZHSLT 45, PHSLT
411 – Živné bučiny, funkčný typ BA – protieróznyprodukčný, veľmi rôznoveké, zmiešanie
nepravidelné, zakmenenie nerovnomerné a ide o kamenitú bučinu s jedľou (LT 4122) na 30
% a Živnú typickú bučinu (LT 4313) na 70 %. Dreviny tvoria hlavne buk lesný (zastúpenie 50
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%, výška 3 m, bonita 28), smrek obyčajný (zastúpenie 25 %, výška 4 m, bonita 36), breza
previsnutá (zastúpenie 20 %, výška 2 m, bonita 18) a smrekovec opadavý (zastúpenie 5 %,
výška 5 m, bonita 20).
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na rybné hospodárstvo a poľovníctvo.
Navrhovanou činnosťou nebudú priamo dotknuté priemyselné prevádzky. Počas realizácie
navrhovanej činnosti sa zvýši stavebná činnosť, čo však nemá podstatný vplyv na priemyselnú
výrobu.
Navrhovaná činnosť nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít v širšom okolí.
Vplyvom realizácie navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu produkcie odpadov (hlavne nie
nebezpečných). V prípade výstavby navrhovanej činnosti ide o typické stavebné odpady, ktoré
budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, koordinovane s každým stavebným
dodávateľom. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, budú nakladať dodávateľské
organizácie vo vyhovujúcich zariadeniach na nakladanie s odpadmi, pričom odvoz a následné
zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie odpadov sa zabezpečí zmluvným spôsobom v
organizáciách na to oprávnených. Výkopové zeminy by mali byť kontrolované na prítomnosť
nebezpečných látok, v prípade, že takéto látky budú identifikované, bude sa so zeminami
nakladať ako s nebezpečným odpadom podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov. Držiteľ odpadu bude povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa
ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s všeobecne platnými
právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, zhodnocovať odpady pri svojej
činnosti, resp. odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, zabezpečovať
zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie, odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s všeobecne platnými právnymi
predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie sám, viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými
nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať odpady iba v prípade potrebných
servisných zásahov, resp. pri údržbe alebo pri opravách. Z uvedenými odpadmi bude nakladať
zazmluvnená oprávnená organizácia, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Z hľadiska množstiev odpadov z prevádzky navrhovanej činnosti, tak tie budú minimálne a budú
závislé od intenzity využívania navrhovaných stavebných objektov a od intenzity starostlivosti
o navrhované stavebné objekty. Nakladanie s odpadmi sa bude riešiť prostredníctvom zmluvnej
firmy, ktorá má oprávnenie na uvedenú činnosť a s ktorou bude mať prevádzkovateľ uzatvorenú
obchodnú zmluvu o likvidácii odpadu. Nebezpečné odpady budú zhromažďované v
samostatných nádobách a odovzdávané na likvidáciu alebo zhodnotenie na základe
subdodávateľských zmlúv (subjekt s oprávnením na nakladanie s uvedenými druhmi
nebezpečných odpadov a súhlasom na prevádzkovanie zariadení na ich zhodnocovanie alebo
zneškodnenie). Spôsoby nakladania s odpadmi sa zdokladujú sa v rámci hlásení a na základe
zmluvného zabezpečenia s organizáciami, ktoré majú potrebné súhlasy na zneškodnenie alebo
zhodnotenie, resp. prevoz vyššie uvedených odpadov, čím sa preukáže vytvorenie optimálnych
podmienok pri manipulácii s odpadmi.
Súbežne s cestou I/77 sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (telekomunikačné káble,
vodovod). Tieto vedenia nebudú výstavbou mosta dotknuté. Pred začatím zemných výkopových
prác bude potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie priebehu podzemných vedení v území.
Práce v ochranných pásmach uvedených prvkov technickej infraštruktúry budú môcť byť
vykonávané len podľa pokynov a podmienok, ktoré uviedli vo svojich vyjadreniach ich správcovia
a s ich súhlasom. Práce budú môcť byť prevádzané len na určených plochách staveniska.
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Pre potreby výstavby navrhovanej činností budú potrebné suroviny, materiály a ostatné
stavebné prvky, výrobky a polotovary potrebné pri výstavbe, ako aj iné produkty a stavebné
materiály od dodávateľských a predajných organizácií pre vybavenie a postavenie navrhovaných
stavebných objektov. Vzhľadom na rozsah stavebných prác nie je v súčasnosti možné presne
kvantifikovať množstvá a druh potrebných stavebných surovín, materiálov a ostatných
stavebných prvkov, výrobkov, produktov a polotovarov. Navrhované používanie materiálov
a výrobkov je zrejmé z popisu navrhovanej činnosti, ktoré sa nachádza v kapitole II.8. tohto
zámeru navrhovanej činnosti. Ich množstvo bude podrobnejšie určené vo vyššom stupni
projektovej dokumentácie.
Nároky na surovinové zdroje počas výstavby navrhovanej činnosti sú nevyhnutné pre
bezchybnú a environmentálne vhodnú výstavbu a prevádzku navrhovanej činnosti.
Stavba nemá dopravné obslužné zariadenia a nebudú vybudované prevádzky, ktoré by
potrebovali zabezpečiť zásobovanie vodou, plynom, teplom a palivom. Stavba nemá objekty a
zariadenia, pre ktoré by bol potrebný samostatný rozvod elektrickej energie. Stavba si
nevyžaduje zriadenie osvetlenia ulíc, križovatiek, dopravných značiek, dopravných obslužných
zariadení, podjazdov a tunelov. Na stavbe nie sú navrhnuté bezpečnostné systémy, ovládanie
trvalej signalizácie, spojové zariadenia ani iné zariadenia, ktoré by vyžadovali zriadiť nové
slaboprúdové rozvody. Pre stavebnú činnosť zhotoviteľa stavby je určená dočasná plocha pre
zariadenie staveniska. Odporúča sa vytypovať vhodnú plochu po prerokovaní s Obecným
úradom Lenartov. Krátkodobé skládky materiálov bude možné umiestniť aj na plochách
staveniska na cestnom pozemku. V priestore staveniska sa nenachádza budova vhodná pre
tento účel a ani splašková kanalizácia pre možnosť napojenia staveniska. Zhotoviteľ stavebných
prác na základe zvoleného postupu prác a technológie výstavby spracuje základné riešenie
staveniska. Odporúča sa vybratému zhotoviteľovi stavby vykonať vlastný prieskum možností
napojenia na rozvody jednotlivých správcov vedení a zvoliť riešenie, ktoré bude z jeho hľadiska
najvýhodnejšie a najekonomickejšie (zvážiť dopravu vody na stavenisko cisternou, využitie
kompresorov, batérií, mobilných telefónov a pod.).
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sú nároky spojené iba s údržbou navrhovaných
stavebných objektov (údržba telesa cesty, zimný posyp, odstraňovanie výtlkov, kosenie, čistenie
odvodnenia a po zimnej údržbe....), čo nevytvára nároky na spotrebu vody, plynu, tepla
a elektrickej energie.
Cesta je bez chodníkov pre peších. Bezprostredné okolie budúceho staveniska je svahovité,
svahy sú zarastené drevinami. Stavenisko bude tvoriť cestný pozemok (vozovka, spevnené aj
nespevnené krajnice cesty, cestné svahy a priekopy, násyp, pozemok pod mostom a neupravené
koryto Židovského potoka na vtokovej aj výtokovej strane mosta. Úprava cestnej vozovky v
úseku pri moste je navrhnutá v celkovej dĺžke 80 m (vrátane úseku na moste). Súbežne s cestou
I/77 sa tu nachádzajú podzemné inžinierske siete (telekomunikačné káble, vodovod). Tieto
vedenia nebudú výstavbou mosta dotknuté. Pred začatím zemných výkopových prác bude
potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie priebehu podzemných vedení v území. Práce v
ochranných pásmach uvedených prvkov technickej infraštruktúry budú môcť byť vykonávané
len podľa pokynov a podmienok, ktoré uviedli vo svojich vyjadreniach ich správcovia a s ich
súhlasom. Práce budú môcť byť prevádzané len na určených plochách staveniska.
Úprava cesty I/77 pred a za mostom je navrhnutá v celkovej dĺžke 80,0 m. Projektová
dokumentácia rieši šírkové usporiadanie mosta v kategórii C 9,5/80. Navrhnutá je nová nosná
konštrukcia z 9 ks klenbových prefabrikovaných zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m so svetlosťou
mostného otvoru 2,66 m. Existujúci most s nadnásypom sa celý odstráni postupným vybúraním.
Súčasťou stavby bude aj krátka úprava Židovského potoka – vybudovanie ochrany mostného
objektu a nových mostných krídiel.
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Úprava cesty I/77 sa bude riešiť iba v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom s evidenčným
číslom 77-033. Bude súvisieť s návrhom plynulej nivelety na mostnom objekte, vytvorením
pozdĺžneho sklonu pre odvodnenie plochy mosta a so šírkovým usporiadaním cesty v tomto
úseku na kategóriu C 9,5/80 a mostného objektu na kategóriu C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101 +
O1 Projektovanie ciest a diaľnic. Toto usporiadanie zlepší súčasné šírkové usporiadanie v úseku.
V súvislosti s mostom ev. č. I/77-033 je v tomto úseku potrebné osadiť záchytné bezpečnostné
zariadenia na ceste (cestné zvodidlá schválené pre úroveň zachytenia H1).
Jestvujúca obrusná vrstva vozovky v upravovanom úseku cesty sa odstráni frézovaním, pre
spojenie jestvujúcej vozovky s novou obrusnou vrstvou sa použije spojovací postrek. Frézovanie
vozovky na hrúbku 40 mm sa navrhuje na celú dĺžku úpravy od km Z.Ú. km 0,000 do K.Ú. km
0,080 00. Frézovanie ložnej vrstvy vozovky sa navrhuje na dĺžke 17 m od km 0,041 00 do km
0,058 00 v hrúbke 40 mm.
Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a pracovníkov zhotoviteľa
stavby je potrebné vybudovať na okraji ľavého jazdného pruhu cesty I/77 súbežnú jednopruhovú
obchádzkovú komunikáciu, z priestorových a majetkovoprávnych dôvodov v danom území na
vtokovej strane mosta. Cestná doprava bude vedená po súbežnej jednopruhovej obchádzkovej
komunikácii striedavo s upravenou prednosťou s využitím svetelnej signalizácie a dočasných
dopravných značiek. Druh použitých dočasných dopravných značiek a ich rozmiestnenie pred
mostom a za mostom sa navrhuje rozmiestniť podľa vypracovanej dokumentácie „Dopravné
značenie celej stavby“. V rámci navrhovaných stavebných úprav je navrhnuté minimálne šírkové
usporiadanie šírky jazdného pruhu 3 m na dočasnej obchádzke dĺžky 82 m, potrebné pre dočasné
zabezpečenie cestnej dopravy počas stavebných prác.
Malé nepravidelné trojuholníkové plochy v mieste napojenia okraja asfaltovej cesty I/77 na
začiatku a konci obchádzky bude zrealizované pomocou monolitického betónu C 25/30 hrúbky
150 mm alebo asfaltovým betónom hrúbky 150 mm. Súčasťou objektu obchádzky bude aj
vybudovanie dočasného priepustu pre premostenie potoka. Tento sa navrhuje vybudovať ako
dočasný rúrový priepust celkovej dĺžky 8 m zo železobetónových prefabrikovaných rúr vnútornej
svetlosti minimálne 1 200 mm. Výška cestného nadnásypu nad rúrou bude cca 2,5 m. Ako
alternatívu rúr je možné použiť aj malé rámové prefabrikáty s obdĺžnikovým prietočným
profilom minimálne 1 500 x 1 000 mm, 1 200 x 1 200 mm a podobne. V závere stavebných prác
po zrušení obchádzkovej komunikácie bude priepust odstránený. Ako záchytné bezpečnostné
zariadenia na okrajoch dočasnej panelovej cesty v mieste nad premosťovaným potokom bude
potrebné použiť prefabrikované betónové zvodidlá výšky 1 200 mm, prípadne iné tvarovo
vhodné opevňovacie betónové prefabrikáty. Zhotoviteľ stavby bude povinný organizovať všetky
stavebné práce tak, aby z časového hľadiska minimalizoval využívanie a trvanie dočasnej
obchádzkovej komunikácie, časovo minimalizoval aj dobu úplného vylúčenia cestnej dopravy v
oboch jazdných pruhoch rekonštruovaného mosta ev. č. I/77-033. V celej upravovanej dĺžke 80
m sa zrealizuje určené a odsúhlasené vodorovné dopravné značenie ako dvojzložkové hrúbky 2
- 3 mm (plast za studena).
Odvodnenie cesty bude bez zmeny oproti súčasnému stavu. Cestná komunikácia je v danom
úseku pri moste v násype výšky cca 4 až 7 m. Navrhuje sa úprava nespevnených krajníc
štrkodrvou s priečnym sklonom 8 %. Dve existujúce odvodňovacie priekopy sa upravia ako
dláždené betónovými prefabrikovanými tvárnicami na dĺžke 45 m, resp. 28 m.
Po osadení dočasného dopravného značenia a zabezpečení pracoviska zábranami môžu byť
vykonávané stavebné práce na ceste I/77. Po ukončení výstavby sa dočasné dopravné značenie
odstráni.
Odporúča sa tento postup stavebných prác, pričom úpravu úsekov cesty pred a za mostom
realizovať až po rekonštrukcii mostného objektu:
- vytýčenie osi cesty,
- frézovanie krytu,
- zemné práce v nevyhnutnom rozsahu (očistenie a úprava nespevnených krajníc),
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rekonštrukcia vozovky, na spojenie ložnej a obrusnej vrstvy sa použije spojovací postrek,
dokončovacie práce (dosypanie krajníc, zosilnenie vozovky, osadenie bezpečnostných
zariadení, vodorovné dopravné značenie),
- úprava terénu okolo objektu.
Pre prístup k mostnému objektu bude využívaná samotná cesta I/77. Pri realizácii
stavebných prác nedôjde k úplnému obmedzeniu dopravného spojenia na žiadnu jestvujúcu
komunikáciu ani pozemky a ani k zamedzeniu prístupu na okolité pozemky.
Je predpoklad, že úpravou cesty I/77 nedôjde k zmene režimu podzemných ani povrchových
vôd. Navrhované úpravy nezmenšia prietočné profily na toku. Povrchové odvodnenie cestnej
komunikácie sa bude riešiť bez zmeny oproti jestvujúcemu stavu, prečistia sa a spevnia dlažbou
existujúce priekopy.
Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu nie sú.
Mostný objekt je jednopoľový. Nová nosná konštrukcia je navrhnutá z 9 ks klenbových
prefabrikovaných zostáv z prvkov dĺžky 2,5 m s rozmermi mostného otvoru pre prietok vody 2,66
x 1,93 m. Prefabrikáty budú uložené na podkladnej vrstve (betónové lôžko a betónové
zaisťovacie prahy pod krajnými prefabrikátmi) z dôvodu zabránenia ich podomletiu Židovským
potokom v budúcnosti. Konštrukcia je navrhnutá z typových prefabrikovaných prvkov pre
presýpaný systém s klenbou typ 3,5 m2, čo je z hľadiska rozpätia klenby rozmerovo najmenší z
ponúkaných typov. Navrhnuté premostenie z klenbových prefabrikátov umožňuje rýchlu
prestavbu objektu, s minimalizáciou časových obmedzení premávky na pozemnej komunikácii
počas výstavby. Krídla mosta sa navrhujú vybudovať ako konštrukcie premennej výšky z
prostého betónu.
Na mostnom objekte sú ako bezpečnostné zariadenie navrhnuté oceľové cestné zvodidlá
na oboch okrajoch cesty schválené pre úroveň zachytenia H1. Bezpečnostné zariadenia budú
očistené tak, aby ich povrch zodpovedal stupňu čistoty Sa 2 1/2 a následne sa povrchovo upravia.
Povrchová úprava bude pozostávať z metalizácie 100 mm + 1 x epoxidového náteru 80 mm +
krycieho polyuretánového náteru 80 mm.
Súčasťou stavby bude aj úprava Židovského potoka – vybudovanie ochrany spodnej stavby
mosta a mostných krídiel. Na začiatku a konci úpravy sú navrhnuté betónové zaisťovacie prahy.
Pri mostnom objekte je z dôvodu ochrany krídiel mosta pred podomieľaním prúdiacou vodou
navrhnuté opevnenie dna potoka dlažbou z lomového kameňa hrúbky 300 mm uloženou do
podkladného betónu hrúbky 150 mm.
Stále zariadenie na mostnom objekte nie je potrebné.
Počas stavebných prác sa vybuduje jednopruhová obchádzková komunikácia na vtokovej
strane vedľa mosta. Počas stavebných prác dôjde k zúženiu profilu dvojpruhovej cesty o jeden
jazdný pruh. Cestná doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu minimálnej šírky
s upravenou prednosťou. Dočasné dopravné značenie pre I. etapu výstavby (pracovisko v ľavom
jazdnom pruhu) sa použije aj v II. etape výstavby (pracovisko v pravom jazdnom pruhu), otočené
o 180˚. Odporúča sa tento postup stavebných prác:
- vytýčenie osí objektov 200-00, 100-00,
- vybudovanie obchádzkovej komunikácie a osadenie dočasných dopravných značiek,
- odstránenie asfaltovej vozovky frézovaním,
- zemné práce – výkopy,
- búranie jestvujúceho premostenia,
- odvoz vyfrézovanej vozovky na stredisko živičného hospodárstva a vybúraných betónových
sutí na riadenú skládku odpadov,
- dočasné usmernenie vody na okraj výkopu pomocou potrubia, prípadne žľabov (v závislosti
od momentálneho prietokového množstva vody v čase výstavby) - výstavba sa odporúča
realizovať v čase nízkych hladín toku,
- zriadenie podkladných vrstiev (podkladný betón) pod klenbové prefabrikáty a betonáž
zaisťovacích prahov na vtokovej a výtokovej strane,
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osadenie klenbových prefabrikátov pomocou kolesového žeriavu,
budovanie krídiel z prostého betónu,
dokončovacie práce (izolácie, ochrany izolácií, obsyp a zásyp prefabrikátov po vrstvách so
zhutnením, cestná vozovka, osadenie zábradlí a zvodidiel, povrchové úpravy,
- dokončenie projektovanej úpravy koryta potoka, úprava terénu okolo objektu,
- úprava cesty pred a za mostom,
- odstránenie obchádzkovej cesty a dočasného dopravného značenia.
Pre prístup k mostnému objektu bude využívaná cesta I/77 a dočasná obchádzková
komunikácia.
Pre návrh dočasného dopravného značenia boli použité súvisiace právne predpisy ako
zákony č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) a MV SR 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a TP 069
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Podľa
zásad bolo pri návrhu dočasného dopravného značenia vychádzané z použitia schémy C5 pre
cesty mimo obce, t.j. zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta, zúžením
vozovky na jeden jazdný pruh.
Ako priečna uzávera pred pracovným miestom sa osadí zábrana Z 2b s minimálne tromi
výstražnými svetlami typu VS1 (trieda L8H). Na tejto zábrane bude osadená aj dopravná značka
C 6b. Priečna uzávera za pracovným miestom bude prevedená pomocou smerovacích dosiek Z
4a. Maximálny odstup dosiek môže byť 5 m. Dosky sa uložia v nábehových uhloch cca 1:5 až 1:10
(podľa priloženej situácie – viď. príloha tohto zámeru navrhovanej činnosti). Priečne a pozdĺžne
čiary na vozovke sa vyznačia odstrániteľnou dočasnou oranžovou farbou alebo dopravnými
gombíkmi (odstup 0,3 až 0,5 m). Pozdĺžna uzávera bude prevedená pomocou smerovacích
dosiek Z 4a. Maximálny odstup dosiek môže byť maximálne 15 m. Samotné pracovisko bude
zabezpečené ochrannými zábranami. Na začiatku úpravy dočasného dopravného značenia sa
osadia značky IP 30 s vyznačenými značkami A19 Práca so žltozeleným fluorescenčným
podkladom a IS 15 na vyznačenie obchádzky. Po ukončení prestavby mosta sa dočasné dopravné
značenie odstráni.
V danom úseku cesty sa v súčasnosti nenachádzajú trvalé zvislé dopravné značky.
Zároveň po vybudovaní nového krytu vozovky bude na dĺžke upravovaného úseku cesty 80
m obnovené existujúce vodorovné dopravné značenie v jeho terajšom usporiadaní (vodorovné
dopravné značenie ako dvojzložkové hrúbky 2 - 3 mm (plast za studena):
- na okrajoch cesty: pozdĺžne súvislé vodiace čiary V4 v dĺžke 80 m na ľavej strane cesty aj na
pravej strane cesty,
- v strede cesty: pozdĺžna prerušovaná čiara V2a a pozdĺžna súvislá čiara V3 doplnená
prerušovanou čiarou v ich súčasnom usporiadaní.
Vzhľadom na malé množstvá dovážaných a vyvážaných materiálov, hmôt a sutí sa
nepredpokladá potreba zvláštnych dopravných opatrení na ceste I/77 počas výstavby. Dopravné
obslužné zariadenia sa v riešenom úseku nenavrhujú. Parkoviská sa v rámci stavby nenavrhujú.
Stavba je navrhnutá tak, že nerozdeľuje pozemky na viac častí. Bezpečnosť dopravy bude na
navrhovanej stavbe riešená osadením oceľových zvodidiel na oboch okrajoch cesty a mosta s
nadnásypom. Stavba nebude obsahovať podzemné kovové zariadenia, preto nerieši ich ochranu.
Medzi základné práce, ktoré budú vykonávané na stavenisku možno zaradiť geodetické
vytýčenie stavebných objektov, odstránenie porastov, osadenie a odstránenie dočasného
dopravného značenia, zemné práce (výkopy jám a rýh, odkopávky cesty), rezanie a frézovanie
cestnej asfaltobetónovej vozovky, búracie práce betónových a železobetónových konštrukcií
existujúceho mosta, osadenie klenbových mostných prefabrikátov, montáž a demontáž
pracovných lešení, zhotovenie debnenia betónových a železobetónových konštrukcií
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betónových základov a prahov, príprava, strihanie, ohýbanie betonárskych výstuží a sietí pre
mostné železobetónové krídla, betonáž betónových konštrukcií, zhotovenie izolácie proti
zemnej vlhkosti, obsyp a zásyp konštrukcií po vrstvách, príprava a osadenie záchytných
bezpečnostných zariadení, zhotovenie podkladnej, ložnej a obrusnej vrstvy vozovky, zhotovenie
vodorovného dopravného značenia, betónové lôžko pod mostné klenbové prefabrikáty a
mostné krídla, dlažba z lomového kameňa a úprava terénu okolo objektov, dokončovacie práce,
odstránenie dočasnej obchádzky. Medzi stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotoviteľa
budú patriť napr. fréza, finišér, cestný valec, nákladné autá, buldozér, rýpadlo, zbíjacie kladivá,
kolesový žeriav, autodomiešavač, cisterna, kompresor, zváračka, vŕtačka pre kotvenie do
betónu, ľahké pracovné lešenie a ochranné zábradlie.
Podľa STN 73 6201 + O1 + Z1 Projektovanie mostných objektov pre dané rozpätie nosnej
konštrukcie nie sú potrebné meračské značky. V zmysle ustanovení STN 73 6209 + a Zaťažovacie
skúšky mostov nie je potrebné realizovať statickú zaťažovaciu skúšku mosta.
V súčasnosti nie sú známe v danom území staveniska žiadne vecné a časové väzby stavby
na okolitú plánovanú výstavbu a súvisiace investície. V záujmovom úseku cestnej komunikácie
dĺžky 80 m sa v súčasnej dobe a ani v období uvažovanej prestavby mosta neprevádzajú žiadne
stavebné práce, vyžadujúce si koordináciu postupu stavebných prác. Stavebník si zabezpečí
potrebné investície spojené s prípravou a zabezpečením výstavby. Stavebník zabezpečí aj výkon
autorského dozoru projektanta stavby, zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
Stavba bude odovzdaná do užívania naraz ako jeden celok. Postup výstavby sa bude riadiť
harmonogramom postupu výstavby, ktorý spracuje budúci zhotoviteľ stavebných prác
a odsúhlasí stavebník. Po ukončení prác na obidvoch navrhovaných stavebných objektoch budú
tieto odovzdané správcovi, ktorým je navrhovateľ.
Vyfrézované a vybúrané asfaltové vrstvy vozovky sa odvezú na stredisko Správy ciest
Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov na ďalšie spracovanie. Plánovaný je ich
odvoz na stredisko živičného hospodárstva pre oblasť Bardejov. Vybúrané betónové sute z
nosnej konštrukcie mosta a jeho spodnej stavby sa môžu spracovať drvením a znovu použiť v
stavebníctve do podkladových či násypových vrstiev. Nevyužiteľná časť sa odvezie na najbližšiu
riadenú skládku odpadov. Pôvodné oceľové cestné zvodidlá určené na výmenu sa odvezú tiež na
stredisko Správy ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov.
Pri výstavbe sa neuvažuje s prevádzaním strelných prác, výluk na železničnej trati alebo s
obmedzením jej plynulosti. Stavebné práce na ceste si vyžiadajú len dočasné zníženie rýchlosti
cestnej dopravy a jej riadenie pomocou určeného a schváleného dočasného dopravného
značenia.
Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžiada nové nároky oproti súčasnosti.
Predmetné územie sa nenachádza v ochranných pásmach letísk alebo železníc.
Vplyvy na využívanie jestvujúcich prvkov dopravnej infraštruktúry počas výstavby
a prevádzky navrhovanej činnosti sú dlhodobé, pričom celkovo sa dá hodnotiť vplyv navrhovanej
činnosti na infraštruktúru tak, že dôjde k rozvoju infraštruktúry v dotknutom území. Vplyvom
realizácie navrhovanej činnosti nevzniknú nové ochranné pásma technickej a dopravnej
infraštruktúry v predmetnom území.
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na organizáciu spoločenských podujatí, prvky
cestovného ruchu a voľnočasové aktivity. Z hľadiska vplyvu na služby sa predpokladá, že
prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať na ne vplyv. Počas výstavby navrhovanej činnosti
sa predpokladá, že budú využívané aj služby v obci Lenartov relevantné z hľadiska výstavby.
Vplyvy na obyvateľstvo
Z popisu jednotlivých uvedených vplyvov v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že
navrhovaná činnosť by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na
dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie.
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Počet obyvateľov počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ktorí budú ovplyvnení
jej vplyvmi nemožno jednoznačne stanoviť.
Prípadným vplyvom navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú
havarijné stavy.
S realizáciou navrhovanej činnosti sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k
nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou
(zlyhanie zariadení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor,
sneh, mráz, prívalová voda), čo môže mať za následok napríklad poškodenie zdravia.
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo
ako hluk a znečisťovanie ovzdušia (uvedené je popísané v častiach tejto kapitoly a to „Vplyvy na
ovzdušie, miestnu klímu a klimatické zmeny a ich vplyv na navrhovanú činnosť“ a „Vplyvy na
hlukovú situáciu a ďalšie fyzikálne a biologické charakteristiky“).
Výstavba navrhovanej činnosti v navrhovanom variante nebude mať za následok zníženie
kvality bývania v dotknutej obci. Zvýšenie intenzity dopravy navrhovanou činnosťou počas jej
výstavby bude mať za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom
území.
Významné vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého výstavbou a
prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú. Vplyv výstavby navrhovanej činnosti bude
možné čiastočne minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.
Navrhovaná činnosť nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by
produkovali špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva.
V rámci navrhovanej činnosti sa nebude narábať s látkami, ktoré by predstavovali priame
nebezpečie pre dotknuté obyvateľstvo, pracovníkov a návštevníkov dotknutého územia. Avšak
je dôležité dodržiavať potrebné hygienické požiadavky, požiadavky na bezpečnosť pri práci ako
aj pracovné postupy pri manipulácii s technickými zariadeniami a jednotlivými odpadmi, tak ako
ich uvádza výrobca a tak ako budú vyškolený jednotlivý zamestnanci.
Z hľadiska sociálnych a ekonomických vplyvov počas prevádzky navrhovanej činnosti možno
konštatovať, že navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na sociálne a ekonomické aspekty.
Z hľadiska pozitívnych vplyv navrhovanej činnosti možno spomenúť zlepšený stavebný stav
mosta, zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti mosta vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti
mosta a modernizáciu cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a jeho zdravie je navrhovaná činnosť realizovateľná a
prijateľná.
Eliminácia vplyvov navrhovanej činnosti bude prebiehať aj prostredníctvom optimalizácie
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
Pri plnom rešpektovaní podmienok bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a
starostlivosti o zdravé pracovné podmienky, nebude mať realizácia navrhovanej činnosti závažný
negatívny vplyv na obyvateľstvo a jeho zdravie a to ani v kumulatívnom a synergickom
ponímaní.
Synergické a kumulatívne vplyvy
Na základe predchádzajúceho hodnotenia na jednotlivé zložky životného prostredia
a zdravia obyvateľstva možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické
a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia
a zdravia obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom
území.
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4.

Hodnotenie zdravotných rizík.
Zdravotné riziká sa chápu ako pravdepodobnosť vzniku škodlivých účinkov na ľudí v
dôsledku ich nadlimitnej expozície nebezpečným, zdraviu škodlivým faktorom. Pojem „limit“ § 2
ods. 1 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v definuje ako „úroveň expozície,
ktorá aj keď sa pravidelne opakuje počas života, nebude nikdy viesť k negatívnemu účinku na
zdravie, ako sa dá predpokladať podľa súčasného stavu poznania“. Systém hodnotenia
zdravotných rizík je založený v prvom rade na identifikácii významných faktorov práce a
pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie ľudí a na ich následnej objektivizácii, čiže
zistení ich reálnej úrovne meraním predpísaným spôsobom. Ak sa o niektorých faktoroch práce
a pracovného prostredia objektívne predpokladá, že neovplyvňujú významným spôsobom
zdravie ľudí, posúdením rizika z týchto faktorov sa preukáže, že riziko nie je potrebné podrobne
hodnotiť. Riziká z ostatných, významnejších faktorov sa posúdia na základe výsledkov
uskutočnenej objektivizácie a výsledný posudok o riziku je konštatovaním o tom, či existuje
reálne riziko poškodenia zdravia ľudí a či je potrebné vykonať nejaké opatrenia na odstránenie,
alebo aspoň na zmiernenie tohto rizika. Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery
závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných
podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká.
Pri výstavbe navrhovanej činnosti budú použité certifikované a zdravotne nezávadné
materiály. Počas výstavby navrhovanej činnosti predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy,
zvýšená hlučnosť, znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi z dopravy
a zvýšenie intenzity dopravy po dotknutých komunikáciách. Tieto riziká sú dočasné a čiastočne
eliminovateľné technologickými opatreniami a dodržiavaním pracovnej disciplíny. Z hľadiska
znečistenia ovzdušia boli charakterizované polutanty emitované do ovzdušia, ktoré v rámci
posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravia obyvateľstva, vzhľadom ku
predpokladaným koncentráciám alebo známym vlastnostiam, možno považovať za významné
z hľadiska potenciálneho ovplyvňovania zdravotného stavu obyvateľstva (ide o nasledovné
látky: CO (oxid uhoľnatý), NOx (suma oxidov dusíka ako NO2 - oxid dusičitý), TZL (tuhé
znečisťujúce látky, ako PM10) a VOC (prchavé organické látky).
Z popisu jednotlivých uvedených vplyvov v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že
navrhovaná činnosť by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na
dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie.
Počet obyvateľov počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ktorí budú ovplyvnení
jej vplyvmi nemožno jednoznačne stanoviť.
Prípadným vplyvom navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú
havarijné stavy.
S realizáciou navrhovanej činnosti sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k
nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou
(zlyhanie zariadení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor,
sneh, mráz, prívalová voda), čo môže mať za následok napríklad poškodenie zdravia.
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo
ako hluk, vibrácie, znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy.
Závažné negatívne vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého výstavbou a
prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú. Vplyv výstavby navrhovanej činnosti bude
možné čiastočne minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.
Navrhovaná činnosť nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by
produkovali špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva.
Počas realizácie všetkých prác bude potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy,
najmä zákony č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov, 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej
správe v znení neskorších predpisov, 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
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v znení neskorších predpisov, 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o
zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 56/2018 Z. z.
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko, 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 395/2006 Z. z. o minimálnych
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
v znení NV SR č. 104/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách
na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a 436/2008 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 436/2008
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania
zhody na strojové zariadenia a platné normy STN a príslušné TKP. Pred začatím prác na stavbe
zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a určí
koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zároveň predloží
oznámenie inšpektorátu práce a viditeľne ho umiestni na stavenisku. Je potrebné dbať na to,
aby pri výstavbe nedošlo k znečisteniu vodného toku ropnými a inými škodlivými látkami. Počas
realizácie stavebných prác zhotoviteľ stavby bude povinný zabezpečiť a uplatňovať všeobecné
zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na
udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, určenie priestorov a komunikácií na priechod a
pohyb zamestnancov, určenie priestorov a komunikácií na prejazd a pohyb pracovných
prostriedkov, podmienky na manipuláciu s materiálmi, úpravu plôch na ich uskladňovanie,
uskladňovanie, manipuláciu a spôsob odstraňovania odpadov a technickú údržbu a pravidelnú
kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov. Pre predmetnú stavbu sa predpokladajú aj práce
s osobitným nebezpečenstvom ako napr. práce, pri ktorých môže dôjsť k pádu na klzkom teréne,
práce, pri ktorých môže dôjsť k pádu z výšky, zapadnutie v blatistom teréne, montáž alebo
demontáž ťažkých železobetónových konštrukčných prvkov, práce na pozemných
komunikáciách v blízkosti cestnej premávky a práce v ochrannom pásme podzemných
inžinierskych vedení. Na stavenisku musia byť dodržiavané ustanovenia o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko s dôrazom na pracoviská vo
vonkajších priestoroch, pričom je potrebné zabezpečiť stabilitu lešení a rebríkov bezpečným
spôsobom upevnenia, aby sa zabezpečili proti prevrhnutiu, lešenie musí byť odborne navrhnuté,
montované a udržiavané. Lešenie skontroluje odborne spôsobilá osoba. Je potrebné chrániť
pracovníkov pred vplyvmi počasia, ktoré by mohli ovplyvniť ich bezpečnosť a zdravie a zabrániť
pádom z výšky pevným, dostatočne vysokým zábradlím. Zdvíhacie zariadenia musia byť odborne
navrhované a montované, udržiavané v prevádzkyschopnom stave, s vyznačenou hodnotou ich
maximálneho prípustného zaťaženia, kontrolované, skúšané v súlade s osobitnými predpismi,
obsluhované odborne spôsobilými osobami. Dopravné prostriedky a stroje na zemné práce a
manipuláciu s materiálmi musia byť udržiavané v prevádzkyschopnom stave, vodiči a obsluha
strojov sú odborne spôsobilé osoby. Kovové a drevené konštrukcie, debnenia, prefabrikáty,
dočasné nosníky a podpery sa namontujú a rozoberú len pod stálym dozorom zodpovednej
osoby, mali by byť navrhnuté, montované a udržiavané tak, aby odolali predpokladanému
zaťaženiu. Pri zemných a búracích prácach sa použijú bezpečné pracovné postupy a búracie
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práce budú vykonávané len pod stálym dozorom zodpovednej osoby. Pred začatím zemných
prác sa vykonajú také opatrenia, aby sa na minimum znížilo akékoľvek ohrozenie súvisiace s
podzemnými rozvodmi prvkov technickej infraštruktúry. Práce v ochrannom pásme podzemných
vedení bude potrebné vykonávať zo zvýšenou opatrnosťou podľa pokynov ich správcov. Pri
dovoze materiálov a vývoze vybúraných hmôt a sutí bude potrebné dodržiavať pravidlá cestnej
premávky.

5.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené
územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu,
európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné
oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].
Navrhovaná činnosť má byť lokalizovaná do priestoru, v ktorom platí prvý stupeň územnej
ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia alebo stromy (a realizácia
navrhovanej činnosti ich ani neohrozí). V predmetnom území sa nachádza nelesná drevinová
vegetácia a lesné spoločenstvá. Brehové porasty Židovského potoka možno zaradiť k biotopu
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktorý patrí medzi prioritné biotopy európskeho
významu. Spoločenská hodnota tohto biotopu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, je 17,92 EUR za 1 m2. V rámci stavby sa uvažuje s výrubom drevín v nevyhnutnom
rozsahu. Dreviny rastúce na dotknutých plochách sú zeleňou rastúcou v bezprostrednej blízkosti
cesty I/77. Niektoré dreviny vykazujú známky poškodenia, resp. sú v zlom zdravotnom stave z
dôvodu prestarnutia, biotického či iného poškodenia. Pri výstavbe bude potrebné minimalizovať
možné negatívne dopady na dreviny, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom dosahu stavby a nie
sú určené na výrub. V posudzovanom území bola vykonaná špecifikácia drevín v ňom rastúcich
- bolo zistené druhové, resp. rodové zastúpenie, zistenie veľkosti dreviny meraním obvodu
kmeňa vo výške 1,3 m nad zemou (d1,3) pri stromoch alebo ich plošná výmera v m2 pri krovitých
porastoch (mimo zastavaného územia obce nad 20 m2). Zároveň bolo zistené poškodenie
dreviny, pri ktorom sa zisťovalo poškodenie koruny alebo kmeňa v rozsahu 11 - 25 % (slabé
poškodenie), 26 - 60 % (stredné poškodenie), alebo nad 60 % (ťažké poškodenie). Celková
spoločenská hodnota drevín zahrnutých do špecifikácie drevín určených na výrub v súvislosti s
predmetnou stavbou dosahuje po zaokrúhlení sumu 14 200,00 € a inventarizácia obsahuje 19 ks
drevín stromovitého vzrastu (z toho 1 ks stromu ihličnatého a 18 ks stromov listnatých) a celkovú
plochu listnatých krovitých porastov o rozlohe 185 m2. V predmetnom území je evidovaný výskyt
chránených druhov živočíchov a živočíšnych druhov európskeho a národného významu (hlavne
vtáky). Z uvedeného vyplýva, že vplyvy realizácie navrhovanej činnosti nebudú mať žiadne
negatívne vplyvy na tie zložky chránených území, ktoré boli dôvodom ich vyhlásenia podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na
súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, funkciu a charakter navrhovanej činnosti,
kvalitu a kvantitu biotickej zložky bezprostredného okolia a na základe možných
identifikovateľných a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv buď samostatne, alebo v
kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území
alebo na územie európskeho významu, resp. ich integritu. K obdobnému záveru dospel aj
príslušný orgán ochrany prírody v stanovisku podľa § 9 ods. 2 v nadväznosti na § 28 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (Okresný úrad Bardejov,
odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovisku č. OÚ-BJ-OSZP 2018/011570-002, zo dňa
26. 10. 2018, ktoré je súčasťou prílohovej časti tohto zámeru navrhovanej činnosti).
Navrhovaná činnosť nezasahuje do maloplošných a veľkoplošných chránených území, resp.
jej prevádzkou nebudú dotknuté chránené stromy.
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Navrhovaná činnosť nemá byť situovaná do územia s významnou prirodzenou akumuláciou
povrchových a podzemných vôd, tzn. do územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd,
chránenej vodohospodárskej oblasti a navrhovaná činnosť ani na ne nebude mať vplyv.
Keďže pod pojmom biodiverzita sa chápe pestrosť a bohatstvo všetkých druhov
organizmov, živočíchov a rastlín a rozmanitosť ich prirodzených alebo umelých stanovíšť, tak
možno posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na ňu práve prostredníctvom vplyvov na rastlinstvo
a živočíšstvo, resp. ich biotopy, tak ako to bolo popísané v rámci podkapitoly „Vplyvy na faunu,
flóru a ich biotopy“ tohto zámeru navrhovanej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že sa neočakáva
významný negatívny vplyv na biodiverzitu.

6.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu
pôsobenia.
Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti
Ich pôsobenie je dané trvaním stavebných aktivít a ich špecifikáciou. V etape výstavby
navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia
spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore stavenísk a na prístupových
komunikáciách. Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila
nebezpečie vzniku významných negatívnych vplyvov na obyvateľov dotknutého územia a na
jednotlivé zložky životného prostredia. Obdobie výstavby navrhovanej činnosti má byť do
jedného roka, tzn. že možno hovoriť o prechodných vplyvoch (lokálnych), ktoré sa dajú
minimalizovať do určitej miery vhodnými organizačno – technickými opatreniami počas výstavby
(logistika výstavby, časový harmonogram výstavby jednotlivých častí navrhovanej činnosti, typy
a druhy používaných technológií, technických zariadení a druhov materiálov na výstavbu a
dodržiavaním všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov). Celkovo možno vplyvy
hodnotiť ako málo významné, synergické a kumulatívne.
Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti
Sú dané povahou navrhovanej činnosti a jej kvalitatívnymi a kvantitatívnymi parametrami
(vstupmi a výstupmi). Ich trvanie je identické s fungovaním (prevádzkovaním) objektov (čo však
nemusí platiť o ich vplyvoch). Jednotlivé vplyvy či už pozitívne alebo negatívne na jednotlivé
zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva počas prevádzky navrhovanej činnosti boli
popísané v predchádzajúcich kapitolách.
Celkovo možno vplyvy hodnotiť ako málo významné, kumulatívne a dlhodobé.

7.

Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice.
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny charakter a nebude mať žiadny
vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.

8.

Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň
existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).
V súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne
relevantné vyvolané súvislosti vo vzťahu k súčasnému stavu životného prostredia, ktoré nie sú
predmetom predchádzajúcich hodnotení.

9.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti.
Výstavba navrhovanej činnosti sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými
predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce. V tomto smere sú
riziká obdobné ako pri každej stavebnej činnosti, vrátane havárií. Riziká je možné eliminovať len
dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade poškodenia alebo
ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu
a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, zvýšené nebezpečenstvo dopravných kolízií a
požiar.
Riziká technického pôvodu je možné minimalizovať bežnými opatreniami a za dodržania
všetkých stavebných, prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov,
čím by malo byť riziko činnosti počas výstavby aj prevádzky eliminované.
Počas realizácie všetkých prác bude potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy,
najmä zákony č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov, 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej
správe v znení neskorších predpisov, 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o
zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 56/2018 Z. z.
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko, 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 395/2006 Z. z. o minimálnych
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
v znení NV SR č. 104/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách
na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a 436/2008 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 436/2008
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania
zhody na strojové zariadenia a platné normy STN a príslušné TKP. Pred začatím prác na stavbe
zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a určí
koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zároveň predloží
oznámenie inšpektorátu práce a viditeľne ho umiestni na stavenisku. Je potrebné dbať na to,
aby pri výstavbe nedošlo k znečisteniu vodného toku ropnými a inými škodlivými látkami. Počas
realizácie stavebných prác zhotoviteľ stavby bude povinný zabezpečiť a uplatňovať všeobecné
zásady prevencie a požiadavky na zaistenie BOZP ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na
udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, určenie priestorov a komunikácií na priechod a
pohyb zamestnancov, určenie priestorov a komunikácií na prejazd a pohyb pracovných
prostriedkov, podmienky na manipuláciu s materiálmi, úpravu plôch na ich uskladňovanie,
uskladňovanie, manipuláciu a spôsob odstraňovania odpadov a technickú údržbu a pravidelnú
kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov. Pre predmetnú stavbu sa predpokladajú aj práce
s osobitným nebezpečenstvom ako napr. práce, pri ktorých môže dôjsť k pádu na klzkom teréne,
práce, pri ktorých môže dôjsť k pádu z výšky, zapadnutie v blatistom teréne, montáž alebo
demontáž ťažkých železobetónových konštrukčných prvkov, práce na pozemných
komunikáciách v blízkosti cestnej premávky a práce v ochrannom pásme podzemných
inžinierskych vedení. Na stavenisku musia byť dodržiavané ustanovenia o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko s dôrazom na pracoviská vo
vonkajších priestoroch, pričom je potrebné zabezpečiť stabilitu lešení a rebríkov bezpečným
spôsobom upevnenia, aby sa zabezpečili proti prevrhnutiu, lešenie musí byť odborne navrhnuté,
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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montované a udržiavané. Lešenie skontroluje odborne spôsobilá osoba. Je potrebné chrániť
pracovníkov pred vplyvmi počasia, ktoré by mohli ovplyvniť ich bezpečnosť a zdravie a zabrániť
pádom z výšky pevným, dostatočne vysokým zábradlím. Zdvíhacie zariadenia musia byť odborne
navrhované a montované, udržiavané v prevádzkyschopnom stave, s vyznačenou hodnotou ich
maximálneho prípustného zaťaženia, kontrolované, skúšané v súlade s osobitnými predpismi,
obsluhované odborne spôsobilými osobami. Dopravné prostriedky a stroje na zemné práce a
manipuláciu s materiálmi musia byť udržiavané v prevádzkyschopnom stave, vodiči a obsluha
strojov sú odborne spôsobilé osoby. Kovové a drevené konštrukcie, debnenia, prefabrikáty,
dočasné nosníky a podpery sa namontujú a rozoberú len pod stálym dozorom zodpovednej
osoby, mali by byť navrhnuté, montované a udržiavané tak, aby odolali predpokladanému
zaťaženiu. Pri zemných a búracích prácach sa použijú bezpečné pracovné postupy a búracie
práce budú vykonávané len pod stálym dozorom zodpovednej osoby. Pred začatím zemných
prác sa vykonajú také opatrenia, aby sa na minimum znížilo akékoľvek ohrozenie súvisiace s
podzemnými rozvodmi prvkov technickej infraštruktúry. Práce v ochrannom pásme podzemných
vedení bude potrebné vykonávať zo zvýšenou opatrnosťou podľa pokynov ich správcov. Pri
dovoze materiálov a vývoze vybúraných hmôt a sutí bude potrebné dodržiavať pravidlá cestnej
premávky.
Základnou podmienkou úspešnej realizácie navrhovanej činnosti sú povolenia navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov. Projektové dokumentácie a následná realizácia diel musí
spĺňať platné legislatívne požiadavky vrátane všetkých bezpečnostných predpisov o
minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri prác. Dodávateľ stavebných
prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky k zaisteniu bezpečnosti
práce. Stavba musí byť odovzdaná v súlade s účelom užívania a po splnení všetkých požiadavkou
(technických, environmentálnych, požiarnych a ekonomických a hygienických).

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej
činnosti na životné prostredie.
Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané
(predpokladané) vplyvy navrhovanej činnosti, ktoré môžu vzniknúť počas ich realizácie (výstavby
alebo prevádzky). Tento cieľ je možné dosiahnuť opatreniami, ktoré sa viažu na jeden alebo na
viac vplyvov zároveň. Cieľom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je nielen
identifikovať významné vplyvy, ale nájsť k ním aj prijateľné riešenie, ktorými sa vybrané javy
ochránia, alebo zmiernia dopady na ne. Ak daný jav nie je možné nijakým spôsobom eliminovať
ani minimalizovať, po zvážení je možné prijať kompenzačné opatrenia. Technické opatrenia majú
za cieľ znížiť, vplyv realizácie navrhovanej činnosti na životné prostredie na minimálnu úroveň,
pri dodržaní stanovených pracovných postupov. V rámci navrhovanej činnosti bude realizovaný,
celý rad bezpečnostných a protipožiarnych opatrení vyplývajúcich, zo všeobecne záväzných
právnych predpisov a technických noriem. Účelom týchto opatrení je zamedziť vzniku
neštandardných stavov, ktoré by predstavovali zdroj ohrozenia pre životné a pracovné
prostredie. Územnoplánovacie a kompenzačné opatrenia nie sú navrhované. Výstavba
navrhovanej činnosti sa musí realizovať na základe projektových dokumentácií podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v platnom znení.
Dokumentácie stavieb, vrátane technologických dokumentácií, na základe ktorých sa bude
navrhovaná činnosť realizovať, budú musieť obsahovať všetky požiadavky na prijatie takých
opatrení, aby sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy. Pred začatím zemných prác je stavebník
povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich
poškodeniu. Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať zásady ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Podľa zákona je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na
začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti so zákonom, s rozhodnutiami vydanými
podľa zákona a ich podmienkami.
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Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa
navrhujú nasledovné opatrenia, pričom viaceré opatrenia sú uvedené aj pri jednotlivých
popisoch navrhovaných stavebných objektoch:
• Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s príslušným záväzným územnoplánovacím
dokumentom, ktorý rieši predmetné územie a v súlade s povoleniami podľa osobitných
predpisov.
• V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa budú musieť dodržiavať ustanovenia
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a
kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a NV SR č.
115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
• Bude požiadané o súhlas na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V rámci
uvedeného súhlasu bude zadefinovaná aj náhradná výsadba (počet drevín a ich druhy a
ostatné charakteristiky drevín a ich budúce umiestnenie), pričom táto výsadba bude
realizovaná ku kolaudácii navrhovanej činnosti.
• Po ukončení stavebných prác na navrhovaných stavebných objektoch dôjde k výsadbe
zelene na nezastavaných plochách. Nebudú sa vysádzať invázne a nepôvodné druhy rastlín.
• Starostlivosť o zeleň bude v rámci výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti prebiehať
podľa STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou, STN 83
7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017
Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie.
• Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude vlastník, správca, užívateľ pozemku
povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu inváznych druhov rastlín
na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.
• Nezriaďovať skládky materiálu a nezriaďovať stavebné dvory počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch.
• Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia byť vo výbornom technickom stave, musia
mať platnú STK, pred vjazdom na stavenisko musí byť vykonaná vizuálna kontrola ich
technického stavu a vykonané opatrenia proti únikom ropných látok a iných kvapalín.
• Pri zemných a základových prácach musia byť sledované a včas zachytené úniky
znečisťujúcej látky (PHM, oleje, hydraulika) a v prípade únikov znečisťujúcich látok musí byť
znečistená zemina bezodkladne odstránená (PE vrecia, plastové barely) a zabezpečené jej
zneškodnenie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
• Spätný zásyp výkopov musí byť vykonaný v čo najkratšom čase a na zásyp použiť prednostne
vyťaženú zeminu.
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Budú vykonané všetky potrebné opatrenia na zabránenie šíreniu inváznych druhov rastlín
v miestach zasiahnutých výstavbou navrhovanej činnosti.
Podzemné vedenia budú pred začatím stavebných prác vytýčené v teréne ich správcami,
pričom v prípade ochranných pásiem technických a dopravných prvkov infraštruktúry bude
s nimi nakladané podľa požiadaviek ich správcov, resp. podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a v zmysle projektového riešenia.
Nasadzované stavebné stroje a dopravné prostriedky budú v dobrom technickom stave,
v prípade potreby budú opatrené predpísanými krytmi pre zníženie hluku a zabezpečené
tak, aby nedošlo k neželaným únikom ropných látok do prírodného prostredia.
Bude zabezpečovaná plynulá práca stavebných strojov, pričom v čase nutných prestávok sa
budú zastavovať motory stavebných strojov, pričom nebude pripustená prevádzky
dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným množstvom škodlivín vo výfukových
plynoch.
Maximálnej miere bude obmedzená prašnosť pri stavebných prácach a doprave, pričom
prepravovaný materiál bude zaistený tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty,
vlhčenie, zníženie rýchlosti) a pri výjazde na verejné komunikácie bude v prípade potreby
zabezpečené čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov, pričom
prípadné znečistenie komunikácií bude okamžite odstraňované.
Na stavenisku bude udržiavaný poriadok a materiál sa bude ukladať na vyhradené miesta.
Po ukončení výstavby navrhovanej činnosti budú nezastavané plochy zahumusované
a bude zabezpečená rekultivácia územia po stavebných prácach.
Bude zabezpečená vhodná organizácia výstavby za účelom minimalizácie trvania
stavebných prác a vplyvov na životné prostredie.
Budú vykonané všetky opatrenia na minimalizáciu intenzity hluku z technologických
zariadení.
Na stavbe bude zakázané skladovanie a manipulácia s látkami nebezpečnými vodám, v
prípade, že to bude z technologicko-prevádzkových dôvodov nevyhnutné, skladovať sa tieto
látky budú v súlade s platnými predpismi tak, aby nevznikla možnosť ohrozenia
podzemných a povrchových vôd.
Počas výstavby navrhovanej činnosti sa bude monitorovať vzniknutý odpad a výkopová
zemina na prítomnosť škodlivých látok a následne podľa výsledkov sa s nimi bude nakladať
podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Pri stavebných a montážnych prácach sa dodržia zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri
práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Budú dodržané ustanovenia zákonov č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších
predpisov č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE v znení neskorších predpisov.
Budú dodržané ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov.
Pôvodca odpadov, musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva to napr.
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášok MŽP SR č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch a 379/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z., vyhlášku č. 373/2015 Z.
z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zákon č.
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17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP
SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov a všeobecne záväzné nariadenia obce Lenartov o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na jeho území, resp. VZN o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Budú spĺňané požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a
o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Budú sa dodržiavať ustanovenia zákonov č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Budú sa dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Budú sa dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Budú sa dodržiavať ustanovenia zákonov č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 125/2006
Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Budú sa dodržiavať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb.,
ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických
zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP č.
59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a
technických zariadení.
Budú sa dodržiavať ustanovenia vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností v znení vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 100/2015
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení
vyhlášky č. 46/2014 Z. z.
Budú sa dodržiavať ustanovenia NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu
vôd.
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa budú dodržiavať požiadavky zákona č.
137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení
vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia.
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Budú dodržiavané náležitosti zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky MŽP SR č. 212/2016 Z. z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu
verejných vodovodov a verejných kanalizácií resp. ostatných relevantných všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva, resp. ochrany vôd.
Budú dodržiavané nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy: NV SR: č. 387/2006 Z.
z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení
NV SR č. 104/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri
práci, č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov, č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko, 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
a č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko.
Budú dodržiavané požiadavky vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o
požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o
podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.
Budú dodržiavané všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti
všeobecných technických požiadaviek na vyhotovenie diela a vedenie stavby.
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti bude navrhovaná činnosť riešená v súlade so
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláškou
MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV
SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a
vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. a vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o
zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení zákona č. 562/2005 Z. z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.
Stavebnotechnické riešenie navrhovanej činnosti bude spĺňať požiadavky vyhlášky MV SR
č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany, o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v
znení vyhlášky MV SR č. 444/2007 Z. z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
a vyhlášky MV SR č. 399/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v
znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.
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Počas stavebných prác budú rešpektované a dodržiavané normy, technické a technologické
postupy a bezpečnosť práce v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi platnými
na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
Budú dodržiavané relevantné STN a TP.

Všetky navrhované opatrenia sú po technickej stránke realizovateľné a ekonomicky
prijateľné.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
V prípade, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, tak by mohlo dôjsť k obmedzeniu
alebo zastaveniu cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I/77 z dôvodu zabezpečenia
ochrany zdravia a bezpečnosti cestnej premávky na predmetnom úseku cesty I/77 vo vzťahu ku
všetkým účastníkom cestnej premávky na predmetnom úseku cesty I/77.
Zároveň však nebudú pôsobiť vplyvy výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti popísané
v kapitole IV. „ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH
ZMIERNENIE“ v rámci tohto zámeru navrhovanej činnosti.

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi.
Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom obce Lenartov v znení neskorších Zmien
a doplnkov a Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja v platnom znení.

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.
Podľa § 29 zákona vykoná príslušný orgán na základe zámeru navrhovanej činnosti
predloženého navrhovateľom zisťovacie konanie a rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude
alebo nebude posudzovať podľa zákona, pričom má prihliadať najmä na povahu a rozsah
navrhovanej činnosti, miesto vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie a
ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, význam očakávaných vplyvov, stanoviská k
zámeru navrhovanej činnosti, obsahovú náplň zámeru navrhovanej činnosti a kritériá pre
zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 zákona. Príslušný orgán môže vyžiadať od
navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo
stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa
navrhovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. O tom, či sa navrhovaná
činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona, rozhodne príslušný orgán v lehotách
daných zákonom, pričom rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní obsahuje v odôvodnení
dôvody, na ktorých sa zakladá, vyhodnotenie kritérií podľa § 29 ods. 3 zákona a vyhodnotenie
stanovísk doručených podľa § 29 ods. 9 zákona alebo § 23 ods. 4 zákona.

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu
s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie (vrátane porovnania s
nulovým variantom)
1.

Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.
Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona:

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti:
•
•
•

Rozsah navrhovanej činnosti.
Súvislosť s inými činnosťami.
Požiadavky na vstupy.
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Údaje o výstupoch.
Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.
Ovplyvňovanie pohody života.
Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia.
Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné
riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti:
Environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou
činnosťou s prihliadnutím najmä na:
• súčasný stav využitia územia,
• súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,
• relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej
oblasti,
• únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:
- močiare,
- vodné plochy,
- pohoria a lesy,
- chránené územia,
- oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a
flóry,
- oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,
- husto obývané oblasti,
- historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.
III. Význam očakávaných vplyvov
Význam očakávaných vplyvov bol posúdený vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I.
a II. s prihliadnutím najmä na:
• pravdepodobnosť vplyvu,
• rozsah vplyvu,
• pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,
• veľkosť a komplexnosť vplyvu,
• trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu.
Z hľadiska relevantnosti a objektivizácie posúdenia navrhovanej činnosti na základe súboru
kritérií, je každé kritérium rovnako dôležité.

2.

Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty.
V rámci predkladaného zámeru navrhovanej činnosti je posúdený 0 variant, tzn. keby sa
navrhovaná činnosť nerealizovala a realizačný variant a to na základe rozhodnutia o upustení od
variantného riešenia zámeru pre navrhovanej činnosti, ktorý vydal Okresný úrad Bardejov,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
Na základe súboru kritérií na výber optimálneho variantu možno konštatovať, že rozdiel
medzi kvalitou a kvantitou vplyvu navrhovaného variantu a nulového variantu nie je výrazný,
pričom je logické, že navrhovaná činnosť bude mať vplyv (pozitívny a negatívny) na určité zložky
životného prostredia a zdravie obyvateľov, avšak dôležité je, či bude navrhovanou činnosťou
narušená ekologická stabilita a únosnosť jednotlivých zložiek životného prostredia, resp.
životného prostredia ako celku poprepájaného vzájomnými interakciami.
Navrhovaná činnosť bola primerane posúdená v zmysle vyššie uvedeného súboru kritérií
v rámci jednotlivých kapitol tohto zámeru navrhovanej činnosti.
spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: Mgr. Tomáš Černohous
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Na základe uvedeného, vyhodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva
a jednotlivých kritérií možno konštatovať, že navrhovaný variant je environmentálne prijateľný,
pričom jeho realizácia, či nerealizácia nebude mať závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky
životného prostredia a ich vzájomné prepojenie a zdravie obyvateľstva, nakoľko prevládajúcim
vplyvom v území je kumulatívny a synergický vplyv, na ktorom sa bude navrhovaná činnosť
počas výstavby a prevádzky podieľať.

3.

Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.
Na základe uvedeného je možné sa prikloniť k realizácii navrhovanej činnosti
v predkladanom variante.

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
Mapová a iná obrazová dokumentácia je súčasťou prílohovej časti tohto zámeru
navrhovanej činnosti:
• Celková situácia stavby
• Koordinačný výkres
• Dopravné značenie celej stavby
• 100-00 Pozdĺžny rez
• 100-00 Priečne rezy cesty
• 200-00 Prehľadný výkres
• 200-00 Výkres detailov
• 200-00 Výkres zábradlia
• Mostný list
• Mostný zošit
• Protokol z hlavnej prehliadky mosta
• Fotodokumentácia
• stanoviská

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
1.

Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam
hlavných použitých materiálov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti boli použité predovšetkým:
Projektová dokumentácia „I/77-033 Lenartov most“, Ing. Marián Rimarčík PROJEKT MR,
11/2018,
Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja v platnom znení,
Územný plán obce Lenartov v znení neskorších Zmien a doplnkov,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov na roky 2015 - 2024
zameranie navrhovanej činnosti,
podrobný Inžinierskogeologický prieskum I/77-033 Lenartov most, RNDr. Ján GrechPenetra, 11/2018,
Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov, Ing. Peter Chomjak, 11/2018,
Odborné vyjadrenie č. 25/2018, Ing. Michal Lieskovský, 10/2018,
stanoviská uvedené v kapitole VII.2. tohto zámeru navrhovanej činnosti,
písomnosti, ktoré sú súčasťou prílohovej časti tohto zámeru navrhovanej činnosti
terénny prieskum,
podklady od navrhovateľa, doplňujúce informácie a konzultácie,
fotodokumentácia.
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2.

Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním
zámeru.
•

•

•

3.

Pre potreby vypracovania zámeru navrhovanej činnosti boli použité aj:
stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 2 v nadväznosti na § 28 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresného úradu
Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-BJ-OSZP 2018/011570-002, zo
dňa 26. 10. 2018,
súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov Okresného úradu Bardejov, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-BJ-OSZP 2019/011978-002, zo dňa 05. 11. 2019
rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP22019/022763-007/PJ, zo dňa 23. 09. 2019 podľa § 16a ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, že navrhovaná činnosť
„I/77-033 Lenartov most“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a nie
je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 uvedeného vodného zákona.

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

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
Bratislava, 31. 08. 2020

IX. Potvrdenie správnosti údajov
1.

Spracovatelia zámeru.
Mgr. Tomáš Černohous
Smolenická 3135/3
851 05 Bratislava
tel. č.: +421 903 702 788
e-mail: eiasea@gmail.com
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2.

Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom
(pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa.
Potvrdzujeme správnosť údajov uvedených v tejto dokumentácii.
Za navrhovateľa:

Ing. Gabriela Mareková
námestník úseku investičnej prípravy
SSC IVSC Košice

Za spracovateľa zámeru navrhovanej činnosti:

Mgr. Tomáš Černohous
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39,436 km (77)

Rok postavenia:
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77_033 Most cez potok
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Teplota vzduchu:

&

Teplota konštrukcie:

&

=KRWRYLWHĐSUHKOLDGN\
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RUJDQL]iFLDPHQiDIXQNFLHSUDFRYQtNRY
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26,0 t

Pred prehliadkou:
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59,0 t

Po prehliadke:
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9êQLPRþQi

146,0 t
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PORUCHY
ýDVĢ3UYRN

3RUXFKD3R]QiPND

9êVN\W

%6SRGQiVWDYED

STS
VI

%6SRGQiVWDYED

9êPROHSRGRPOHWLH]iNODGRY

DCM 01

VI

Y\PêYDQLHVWLHQNOHQERYHMNRQãWUXNFLHYPLHVWH
SU~GHQLDYRG\FPVPHURPGRKU~EN\
konštrukcie
%6SRGQiVWDYED

5R]SDGEHWyQX

DCM 01

V

YPLHVWHY\P\WLDYLGLWHĐQpY\SDGDQpNXV\EHWyQX
%IPRVWQpNUtGOD

5R]SDGEHWyQX

DCM 01

V

YĐDYRPNUtGOHQDYêWRNXYVSRGQHMþDVWLUR]SDGEHWyQX
%IPRVWQpNUtGOD

327-Prasklina

DCM 01

V

YRGRURYQiWUKOLQDYĐDYRPNUtGOHQDYêWRNXSO\QXOH
SRNUDþXMHGRSULHþHOLDNOHQE\QDYêWRNX
&1RVQiNRQãWUXNFLD

V
YêVN\WWUKOtQYþHOHNOHQE\QDYêWRNX

&1RVQiNRQãWUXNFLD

9OKNpãNYUQ\

DCM 01

III

DCM 01

V

na spodnej strane nosnej konštrukcie
&1RVQiNRQãWUXNFLD

3ULHþQHWUKOLQ\

YRGRURYQiWUKOLQDQDGRWYRURPGRQRVQHMNRQãWUXNFLH
QDYêWRNX
'0RVWQê]YUãRN

IV

'HUtPVD

%LRORJLFNiNRUy]LDEHWyQX

DCM 01

IV

EXMQiYHJHWiFLDSRãNRG]XMHNRQãWUXNFLXUtPVQDG
otvormi do nosnej konštrukcie
G-Odvodnenie mosta

III

+2VWDWQpSUtVOXãHQVWYRPRVWD

IV
NRUy]LDEH]SHþQRVWQêFKSUYNRYQDGPRVWRP

+E]YRGLGOi

&KêEDM~FHSUYN\]iEUDGOLDDOHER
zvodidla

DCM 01

IV

]iEUDGORYp]YRGLGORQDGPRVWRPQHPiRVDGHQ~
zvodnicu
,&XG]LH]DULDGHQLD QHKRGQRWLĢ
ULHãLĢYQiYUKXRSDWUHQt

III

J-Okolie mosta

III

J-Okolie mosta

1HåLDG~FDYHJHWiFLD

DCM 01

III

DCM 01

III

]QHþLVWHQLH
J-Okolie mosta
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pred a za mostom
&HONRYpKRGQRWHQLHPRVWD
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

1È95+<1$2'675È1(1,(325Ò&+
Y\þLVWLĢRNROLHPRVWDDRGNU\Ģ]DUDVWHQpUtPV\QDGRWYRUPLGR
konštrukcie
YUiPFLVWDYHEQHM~GUåE\]DEH]SHþLĢY\EHWyQRYDQLHGRþDVQHM
VWLHQN\DVWDELOL]iFXSRGP\WHMþDVWLNOHQE\
]GOKRGREHMãLHKRKĐDGLVND]DEH]SHþLĢUHNRQãWUXNFLHNOHQE\
1È95+1$9<.21$1,('23/ĕ8-Ò&,&+ý,11267Ë
RVDGLĢViGURYpWHUþHGRWUKOtQYþHOHNOHQE\QDYêWRNXDYĐDYRPNUtGOHNUtGOHQDYêWRNX
GRSOQLĢ]YRGQLFXGR]iEUDGORYpKR]YRGLGODQDGNRQãWUXNFLRXPRVWDYHGĐDYR]RYN\
'23/ĕ8-Ò&(,1)250È&,(32=1È0.$
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Fotodokumentácia

Pohľad na predmetný úsek cesty I/77
a most I/77-033 zo západu

Pohľad na predmetný úsek cesty I/77 z východu

Pohľad na most I/77-033 z juhu

Pohľad na most I/77-033 z juhozápadu

