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OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

I.
I.1.

ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
Názov

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice
I.2.

Identifikačné číslo
003 328

I.3.

Sídlo

Kasárenské námestie č. 4
040 01 Košice
I.4.

Kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa
Ing. Štefan Ungrady
riaditeľ SSC IVSC Košice
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
tel.:055/72 77 224
e-mail: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

I.5.

Kontaktné údaje oprávnenej osoby pre poskytovanie relevantných informácií
o navrhovanej činnosti a miesto konzultácie:
Ing. Andrea Korimová
SSC IVSC Košice
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
tel.:055/72 77 245
e-mail: andrea.korimova@ssc.sk

II.

NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka

III.

ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

III.1

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj:
Košický
Okres:
Trebišov
Obec:
Kráľovský Chlmec
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Parcela KNC
Druh pozemku
Objekt stavby
2102/1
zastavaná plocha
101-00; 102-00; 103-0; 110-00; DZ
2102/2
zastavaná plocha
101-00; 110-00
2102/19
zastavaná plocha
101-00; 110-00
2102/29
ostatná plocha
101-00; 110-00
2102/38
zastavaná plocha
101-00; 110-00
5054/2
zastavaná plocha
110-00
5054/9
zastavaná plocha
110-00
5054/12
zastavaná plocha
110-00
5054/13
záhrada
110-00
15055/4
orná pôda
103-00
15055/28
orná pôda
103-00; DZ
15056/2
zastavaná plocha
103-00; 110-00; DZ
1636/2
vodná plocha
201-00; DZ
Poznámka: DZ – dočasný záber pozemkov
III.2

Popis technického a technologického riešenia

III.2.1. Základné údaje
Účelom stavby je prestavba existujúcej úrovňovej stykovej križovatky cesty I/79 a cesty II/555
v meste Kráľovský Chlmec, z dôvodu nevyhovujúcich parametrov, zlého technického stavu
pôsobením poveternostných vplyvov na vozovku a vplyvom dopravnej záťaže.
Cieľom rekonštrukcie je vybudovanie križovatky s vyhovujúcimi parametrami, vylepšenie jej
technického stavu, komfortnejšie napojenie cesty II/555 a III/3712, usporiadanie dopravných prúdov
a úprava nadväzných úsekov cesty I/79 a tým z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom
území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy.
V trase cesty I/79 v km 85,191 sa nachádza styková križovatka s cestou II/555 a následne o
cca 90m ďalšia styková križovatka s cestou III/3712. Jedná sa o nevhodne usporiadané dve za sebou
idúce stykové križovatky s cestou I/79 v extraviláne, ktoré vytvárajú v doprave nebezpečné situácie.
Podľa predkladaného riešenia zmeny navrhovanej činnosti sa všetky tri spomínané komunikácie
navzájom prepoja v navrhovanej okružnej križovatke. Okrem nich sa v križovatke v súlade s ÚP
mesta Kráľovský Chlmec vymedzí priestor na zaústenie výhľadovej preložky cesty III/3698. Súčasťou
stavby sú aj úpravy na nadväzných komunikáciách - prioritne na ceste I/79. Jedná sa o modernizáciu
tejto komunikácie v zastavanom území mesta od napojenia na nedávno zrekonštruovaný úsek v
rámci stavby okružnej križovatky pri Supermarkete Tesco a úseku mimo zastavaného územia za
navrhovanou okružnou križovatkou. Modernizácia sa týka aj bezprostredného úseku cesty II/555.
Základné parametre navrhovanej činnosti vo vzťahu k zákonu 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie:
- Celková stavebná dĺžka úpravy ciest I a II triedy bude menšia ako 1 km. Počet stojísk v
navrhovanom parkovacom pruhu bude 14 stojísk: Samotná výstavba križovatky s úpravou
priľahlých ciest (mimo mosta), nespĺňa kritériá pre zisťovacie konanie, vzhľadom k tomu, že sa
jedná o úpravu ciest I. a II. triedy v dĺžke menšej ako 1 km a navrhovaným počtom parkovacích
miest 14 stojísk, pričom zisťovacie konanie je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní od 5 km
stavebnej dĺžky cesty I. a II. triedy a pri parkovacích miestach od 100 stojísk.
- Rekonštrukcia mosta 79-043 je zmenou činnosti uvedenej v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní v
bode 13. Doprava a telekomunikácie položke č. 8. Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II.
triedy) a železničných mostov (kde je v časti B zisťovacie konanie bez limitu) a v súlade s § 18
písm. d) zákona o posudzovaní sa jedná o zmenu navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8
časti B zákona o posudzovaní, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov
zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 29 zákona o posudzovaní.
Popis súčasného stavu: Úprava cesty I/79 sa dotýka existujúceho komunikačného systému a to
jestvujúcej cesty I/79, napájajúcej sa cesty II/555 a neďalekej napájajúcej sa cesty III/3712. Okrem
spomínaných štátnych ciest a stavba dotkne aj miestnych komunikácií v mieste ich napojenia na
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cestu I/79 v zastavanom území mesta Kráľovský Chlmec. Predmetná stavba je líniovou stavbou
vedenou v zastavanom a mimo zastavaného územia mesta.
V zastavanom území mesta Kráľovský Chlmec, kde predmetná stavba začína je cesta I/79 v
extravilánovej úprave t.j. bez vyvýšených obrubníkov aj bez chodníkov. Uličný priestor okrem
komunikácie vypĺňajú nespevnené krajnice, ktoré sa využívajú na parkovanie hlavne pred predajňou
Fresh. Predajňa je situovaná na pravej strane cesty za autobusovou zastávkou. Zastávka má síce
samostatný zastávkový pruh, ale chýba jej nástupište s napojením na pešie ťahy. Tie vedú po
spomínaných nespevnených krajniciach, t.j. absentujú tam chodníky. Okrem spomínaných funkcií
nespevnená krajnica má aj funkciu odvodňovaciu - dažďové vody sú priečnym sklonom odvedené k
nej, tam sa následne zhromažďujú a vsakujú alebo sa odparujú bez ďalšieho odvedenia. Tento
spôsob odvodnenia takisto nepriaznivo vplýva na kvalitu vozovky.
Na konci zastavaného územia je situovaná križovatka ciest I/79 a II/555. Jedná sa o stykovú
križovatku na pomerne veľkej ploche, so stredovým ostrovom. V križovatke chýba samostatný pruh
pre odbočenie vľavo z cesty I/79 na cestu II/555. Samostatné pruhy na ceste II/555 však nechýbajú. Z
hľadiska dopravnej intenzity sú priame smery na hlavnej smer z vedľajšej komunikácie smerom na
Kráľovský Chlmec vyrovnané. Vo vzdialenosti cca 80m za spomínanou križovatkou je situovaná
ďalšia križovatka s cestou III/3712 v smere do obce Fejséš bez akýchkoľvek prídavných pruhov.
Vzdialenosť týchto križovatiek je nevyhovujúca a križovatka ciest I/79 a III/3712 predstavuje
bezpečnostné riziko.
Podľa cestnej databanky a na základe obhliadky je vozovka z hľadiska:
- pozdĺžnej nerovnosti v nevyhovujúcom až havarijnom stave v celom úseku stavby
- priečnej nerovnosti vo vyhovujúcom stave
- únosnosti v dobrom stave
Takto zdeformovaná vozovka významne znižuje cestovnú rýchlosť, kvalitu dopravy (hustotu
dopravy), bezpečnosť zákazníkov cestnej dopravy a ich požadovaný komfort. Vozidlá prechádzajúce
poškodenou vozovkou, spôsobujú navyše značné negatívne vplyvy na životné prostredie pre
obyvateľov okolia cestnej komunikácie, čo je osobitne neprijateľné najmä v blízkosti obytných domov.
Z hľadiska bezpečnostných zariadení na ceste I/79 ale aj II/555 chýbajú zvodidlá z dôvodu
vysokých násypov, rastúcich stromov a blízkosti vodnej plochy.
Na začiatku úseku sa nachádza aj mostný objekt 79-43. Mostný objekt je presypaný,
jednopoľový, nosná konštrukcia mosta je železobetónová dosková. Stavebnotechnický stav mosta je
hodnotený stupňom 3 – dobrý. Spodná stavba mosta je v dobrej kondícii. Na spodnej stavbe neboli
zaznamenané žiadne statické poruchy. Nosná konštrukcia mosta je tvorená železobetónovou doskou.
Na nosnej konštrukcii neboli zaznamenané žiadne stopy po zatekaní. Na výtokovej strane je miestami
obnažená betonárska výstuž. V čase obhliadky mosta projektantom (10.2019) nosná konštrukcia
mosta nevykazovala žiadne statické poruchy. Vozovka na moste sa nachádza bituménová vozovka
nezistenej konštrukcie. Konštrukcia vozovky je zarovno s hornou hranou ríms (most je
preasfaltovaný). Vozovka je súčasťou cesty I/79. Na moste sa nachádza obojstranná železobetónová
rímsa, zvýšená obruba je tvorená kamenným obrubníkom. Betón ríms je skorodovaný, betonárska
výstuž miestami obnažená a skorodovaná. Pohľadové plochy ríms sú oplechované. Zábradlie je
skorodované a poškodené, neplní svoju funkciu. Premosťovaný kanál je neupravený, zarastený
burinou a náletovými drevinami a krami. V mostnom otvore sa nachádzajú naplaveniny.
Počas spracovania projektu boli okrem predkladaného návrhu zmeny navrhovanej činnosti
vypracované ešte 3 variantne riešenia, ktoré boli vyhodnotené ako technicky nevyhovujúce na
naplnenie účelu zmeny navrhovanej činnosti.
Variant 1: Riešil prestavbu križovatky I/79 a II/555 na okružnú križovatku so štyrmi ramenami, t.j.
cesta I/79 - dve ramená križovatky, cesta II/555 a výhľadová preložka cesty III/3698. Cesta III/3712
resp. jej preložka by bola napojená na cestu II/555 prostredníctvom stykovej križovatky vzdialenej
cca 280m od okružnej križovatky. Tento variant vychádzal z Územného plánu mesta Kráľovský
Chlmec. Jeho nevýhodou bola dĺžka preložky cesty III/3712 cca 500 m, podstatne väčšie nároky na
záber poľnohospodárskej pôdy, dve rôzne križovatky v malej vzdialenosti na ceste II/555 a potreba
rozsiahlejších úprav na ceste II/555.
Variant 3: V tomto variante sa uvažovalo s minimálnymi úpravami križovatky I/79 a II/555 a s
rozsiahlejšou preložkou cesty III/3712 do polohy podľa Variantu 1, t.j. napojenie na cestu II/555
prostredníctvom stykovej križovatky vzdialenej cca 300m od okružnej križovatky. Jeho nevýhodou
bola potreba vzniku kapacitne nevyhovujúcej priesečnej križovatky s výhľadovou preložkou cesty
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III/3698, dĺžka preložky cesty III/3712 cca 500 m, podstatne väčšie nároky na záber
poľnohospodárskej pôdy, dve rôzne križovatky v malej vzdialenosti na ceste II/555 a potreba
rozsiahlejších úprav na ceste II/555.
Variant 4: Riešil prestavbu križovatky I/79 a II/555 na okružnú križovatku so štyrmi ramenami, t.j.
cesta I/79 - dve ramená križovatky, cesta II/555 a výhľadová preložka cesty III/3698. Cesta III/3712
resp. jej preložka by bola napojená na cestu I/79 prostredníctvom stykovej križovatky vzdialenej cca
180 m od okružnej križovatky. Jeho nevýhodou boli dve rôzne križovatky v malej vzdialenosti na
ceste I/79 a potreba rozsiahlejších úprav na ceste I/79 v mieste stykovej križovatky.
III.2. 2. Popis technického riešenia:
Prehľad členenia stavby a základné údaje o zmenách navrhovanej činnosti:
101-00
102-00
103-00
110-00
201-00
501-00
531-00
532-00
601-00
621-00
671-00

Úprava cesty I/79
Úprava cesty II/555 v križovatke s I/79
Úprava cesty III/3712 v križovatke s I/79
Chodníky
Rekonštrukcia mosta 79-043
Cestná kanalizácia
Preložka vodovodu DN500
Preložka vodovodu DN400
Preložka vzdušného vedenia
Verejné osvetlenie
Ochrana podzemných vedení T-com

101-00 Úprava cesty I/79
Objekt rieši prestavbu dvoch stykových križovatiek na ceste I/79 na okružnú križovatku (časti
križovatky v správe SSC) a jej modernizáciu v priľahlých úsekoch. Objekt je situovaný čiastočne vo
východnej časti zastavaného územia mesta Kráľovský Chlmec, väčšia časť stavby je realizovaná
mimo zastavaného územia mesta.
Začiatok je situovaný v zastavanom území pred mostným
objektom cez Chlmecký kanál v km 85,175 cesty I/79. Za hranicou zastavaného územia objekt
pokračuje smerom ku križovatke s cestou II/555, ďalej ku križovatke s cestou III/3712 až po km
85,760 (cca 115 m za križovatku I/79 a III/3712). Súčasťou objektu je hlavne prestavba stykovej
križovatky ciest I/79 a II/555 na okružnú križovatku s napojením cesty III/3712 do okružnej križovatky.
Poloha križovatky rozdeľuje objekt 101-00 na tri samostatné časti, ktoré sú popísané ako:
Vetva "A" - popisuje prevažne úpravy na ceste I/79 v zastavanom území mesta s presahom mimo
zastavané územie po navrhovanú okružnú križovatku. V tejto časti objektu sa uvažuje s
prestavbou komunikácie na kategóriu MZ 9/40, jej rozšírenie o parkovací pruh, výstavbou
chodníkov a nástupišťa autobusovej zastávky (rieši samostatný objekt SO 110-00) a doplnením
absentujúcich odvodňovacích zariadení (cestná kanalizácia - rieši samostatný objekt SO 501-00).
V trase Vetvy "A" sa nachádza mostný objekt, ktorého rekonštrukcia je predmetom samostatného
objektu SO 201-00.
- Vetva "OKRUH" - popisuje samotnú okružnú križovatku resp. jej časť v správe SSC (okružný pás,
prstenec, kruhový ostrovček)
- Vetva "B" - popisuje úpravy na ceste I/79 mimo zastavaného územia od okružnej križovatky po
koniec stavby. Úprava cesty I/79 v tomto úseku okrem jej napojenia do okružnej križovatky
spočíva v zosilnení krytu, doplnení zabezpečovacích zariadení, úpravy odvodňovacích zariadení
a pod.
Hlavné parametre objektu - úprava cesty I/79:
Kategória – funkčná trieda:
Pôvodné šírkové usporiadanie (MZ 9/40, C 9,5/80)
Dĺžka trasy celkom:
469,78m
Vetva "A"
282,88m
Vetva "B"
186,90m
Dĺžka stavebnej úpravy komunikácie na ceste I/79 v úseku 85,175 - 85,760 (kilometrovníkové
staničenie podľa CDB):
585m
Smerové oblúky:
pôvodné prosté kruhové s Rmin=100m, Rmax=500m,
R=23m na okružnom páse križovatky
-

7
Výškové oblúky:
Pozdĺžny sklon:
Križovatky úrovňové:

vrcholové oblúky s Rmax= 5000m a Rmin=1000m
R=2000m na okružnom páse križovatky
min.0,2%; max.2,2%
min.0,6%; max.0,8%na okružnom páse križovatky
1

Hlavné parametre objektu - okružná križovatka:
Dĺžka trasy celkom:
Vetva "OKRUH"
144,50m
Smerové oblúky:
R=23m na okružnom páse križovatky
Výškové oblúky:
R=2000m na okružnom páse križovatky
Pozdĺžny sklon:
min.0,6%; max.0,8%na okružnom páse križovatky
Pre modernizáciu úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
- Rozšírenie komunikácie v zastavanom území o parkovací pruh
- Doplnenie odvodnenia
- Výmena obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky
- Položenie výstužnej geomreže v exponovaných úsekoch
- Výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov
- Výmena zvislého dopravného značenia, konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou NE a HE
Šírkové usporiadanie rekonštruovaného úseku vychádza z pôvodného usporiadania. Šírka
cesty I/79 zodpovedá kategórii MZ 9/50 v zastavanom území a C 9,5/80 mimo zastavaného územia.
Okrem nutného rozšírenia v križovatkovom úseku o smerovacie ostrovčeky sa cesta I/79 rozšíri
v zastavanom území mesta Kráľovský Chlmec o parkovací pravostranný pruh š. 3m. Parametre
pripájacieho pruhu z cesty II/555 (bajpas) zostanú zachované.
Okružná križovatka: Jedná sa o okružnú križovatku na ceste I/79 s piatimi ramenami. Stredný
ostrovček okružnej križovatky má polomer 16 m, vonkajší polomer križovatky je 23,5 m (priemer
47 m) - vrátane vodiaceho prúžku a spevnenej krajnice a šírka okružného pásu je 5,5 m, šírka
prstenca je 2,0 m.
Prostredníctvom okružnej križovatky sú navzájom prepojené nasledovné komunikácie:
- Cesta I/79 (Vetva "A"), smer zastavané územie mesta Kráľovský Chlmec, dl. úpravy 282,88 m, kat.
MZ 9/40
- Výhľadová preložka cesty III/3698 - smer zastavané územie mesta Kráľovský Chlmec, kat. C
7,5/50 - nie je súčasťou stavby - je riešená z priestorových dôvodov
- Cesta I/79 (Vetva "B"), smer Čierna , dl. úpravy 186,90 m, kat. C 9,5/80
- Preložka cesty III/3712, smer Fejséš, dl. úpravy 163,999 m, kat. C 7,5/50
- Cesta II/555, smer Veľké Kapušany, dl. úpravy 46,297 m, kat. C 9,5/80
- súčasťou okružnej križovatky je aj bajpas medzi cestou II/555 a I/79 zo smeru Veľké Kapušany Kráľovský Chlmec
Priestorové umiestnenie objektu v maximálne možnej miere rešpektuje, existujúce
komunikácie, okolitú zástavbu a terén. Smerovo sú jednotlivé komunikácie vedené v priamych
úsekoch s prostými smerovými oblúkmi. Polomery zakružovacích oblúkov jednotlivých vetiev
križovatiek sú 12 m na vjazde do okružnej križovatky a 15 m na výjazde.
Šírkové usporiadanie okružnej križovatky vychádza zo zásad TP 04/2004 pre projektovanie
okružných križovatiek v znení dodatku č.1/2015. Šírka vozovky okružného pásu je 5,0 m a šírka
vodiacich prúžkov 0,5 m. Šírka prstenca je 2,0 m. Šírka jazdných pruhov na vetvách križovatky je
3,5 m pri vstupnej vetve na okružný pás a 4,0 m pri výstupnej vetve z okružného pásu.
Konštrukcia vozovky:
V mieste doplnenia celej konštrukcie (Vetva "A", Vetva "OKRUH":
Asfal.koberec mastix.stredozr.modifik
SMA 11 O; I;
50 mm STN EN 13108-5
Spojovací postrek emul.modifik. 0,3 kg/m2 PSE;
STN 73 6129
Asfal. betón
AC 16 L; I;
60 mm STN EN 13108-1
Spojovací postrek emulzný 0,3 kg/m2
PSE;
STN 73 6129
Asfal. betón
AC 22 P; I
90 mm STN EN 13108-1
Spojovací postrek emulzný 0,6 kg/m2
PSE;
STN 73 6129
Stabilizácia cementom
CBGM C5/6
200mm STN EN 14 227-1
Štrkodrvina fr. 0-63
ŠD
200-240mm STN EN 13285
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Spolu

600-640mm

Výmena asfaltových vrstiev (Vetva "B"):
Asfaltový koberec mastixový
SMA 11 O; I,
50 mm STN EN 13108-5
Spojovací asfaltový postrek min. 0,3 kg/ m2
STN73 6129:2009
Asfaltový betón
ACL 16 L;I;
60 mm STNEN 13108-1
Spojovací asfaltový postrek min. 0,3 kg/ m2
STN 73 6129:2009
Emulzný mikrokoberec
EM 8-II; EMULZIA C60B5 20 mm STN EN 12273
Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť * – vrcholová ťahová pevnosť min.40kN/m (priečne aj pozdĺžne)
Spojovací postrek min.0,6 kg/m2
STN 73 6129:2009
Spolu:
130 mm
Prstenec okruhu
Cementobetónová doska
Štrkodrva
Spolu:

CB III
ŠD

200mm
330 mm
530 mm

Smerovacie ostrovčeky
Betónová dlažba
DL I
60mm
Lôžko fr. 4- 8mm
P
40mm
Štrkodrva fr.0-32
ŠD
150mm
Spolu
250mm
V miestach priechodov pre chodcov na smerovacích ostrovčekoch budú osadené navigačné
dlažby pre nevidiacich. V miestach priechodov pre chodcov sa zároveň zriadi bezbariérová úprava
zapustením obrubníka na úroveň komunikácie s prevýšením 2cm.
Odvodnenie
Odvodnenie povrchu vozovky v zastavanom území je riešené jej priečnym a pozdĺžnym
sklonom k línii odvodnenia (objekt 501-00 cestná kanalizácia).
Odvodnenie povrchu vozovky mimo zastavaného územia je riešené jej priečnym a pozdĺžnym
sklonom cez nespevnenú krajnicu na terén alebo do existujúcich zemných priekop, ktorých
prietokový systém a vyústenia zostanú zachované. Odvodnenie zemnej pláne je riešené cez 3%-ný
priečny sklon pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah cestného telesa.
102-00 Úprava cesty II/555 v križovatke s I/79
Objekt rieši napojenie cesty II/555 do okružnej križovatky a s tým spojené jej rozšírenie,
doplnenie konštrukcie vozovky v mieste existujúcich smerovacích ostrovčekov a opravu krytu vozovky
v hraniciach stavby. Začiatok objektu je situovaný v okružnej križovatke ako jej samostatné rameno a
končí v osi existujúcej cesty. Úprava cesty II555 okrem jej napojenia do okružnej križovatky spočíva v
zosilnení krytu a doplnení zabezpečovacích zariadení.
Hlavné parametre objektu:
Kategória – funkčná trieda:
Pôvodné šírkové usporiadanie (C 9,5/80)
Dĺžka trasy:
46,297m
Šírkové usporiadanie objektu zodpovedá pôvodnému šírkovému usporiadaniu (kategórii C
7,9/80) s prídavnými pruhmi v križovatke. V mieste napojenia na okružnú križovatku sa rozširuje o
smerovací ostrovček, existujúci prídavný pruh pre odbočenie vpravo zostane zachovaný - využije sa
ako bajpas na obídenie križovatky v smere Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec. Na konci úpravy sa
úprava cesty II/555 zužuje na šírku existujúcej komunikácie.
Konštrukcia vozovky : Navrhovaná konštrukcia vozovky je rovnaká ako konštrukcia vozovky I/79,
objekt SO 101-00.
Odvodnenie
Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom cez nespevnenú
krajnicu s napojením na existujúci odvodňovací systém. Odvodnenie zemnej pláne je riešené cez 3%ný priečny sklon pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah cestného telesa.
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103-00 Úprava cesty III/3712 v križovatke s I/79
Objekt rieši preložku cesty III/3712 resp. jej napojenie do okružnej križovatky, čím sa preloží jej
nevhodné napojenie v stykovej križovatke s cestou I/79. Začiatok objektu je situovaný v okružnej
križovatke ako jej samostatné rameno a končí v osi existujúcej cesty.
Hlavné parametre objektu:
Kategória – funkčná trieda:
C 7,5/50
Dĺžka trasy:
163,999m
Konštrukcia vozovky
Asfal. betón modifik
AC 11 O; II;
50 mm
STN EN 13108-1
Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2
PSE;
STN 73 6129
Asfal. betón
AC 22 L; II
80 mm
STN EN 13108-1
Infiltračný postrek emulzný 1,0 kg/m2
PI;
STN 73 6129
Cementom stmelená zmes
CBGM C8/10 200mm
STN EN 14 227-1
Štrkodrvina fr. 0-63
ŠD
200mm
STN EN 13285
Spolu
530mm
Odvodnenie
Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom cez nespevnenú
krajnicu do nových dláždených priekop, s napojením na existujúci odvodňovací systém. Odvodnenie
zemnej pláne je riešené cez 3%-ný priečny sklon pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah cestného
telesa.
110-00 Chodníky
Predmetom objektu 110-00 sú nové chodníky popri ceste I/79, ktoré v predmetnej časti mesta
Kráľovský Chlmec absentujú. Navrhnuté sú obojstranné chodníky situované od začiatku úpravy, kde
sa napájajú na existujúce chodníky a končia na hranici zastavaného územia mesta. Pravostranný
chodník pokračuje smerom k okružnej križovatke, kde sa napojí na opustený úsek/časť cesty I/79. Za
križovatkou ju križuje a pokračuje k ceste III/3172. Tento navrhovaný chodník kopíruje peší ťah
obyvateľov obce Fejséš smerujúcich do Kráľovského Chlmca. Súčasťou objektu je aj nástupište
autobusovej zastávky a parkovisko situované oproti nej.
Hlavné parametre chodníkov.
Dĺžka chodníkov:

860m

Šírka chodníkov:

2,0m

Konštrukcia vozovky
Konštrukciu chodníka je navrhnutá v nasledovnej skladbe:
Betónová dlažba
DL I
60mm
Lôžko fr. 4- 8mm
P
40mm
Štrkodrva
ŠD
150mm
Spolu
250mm
Chodníky budú vyspádovaný jednostranným priečnym sklonom 2% smerom ku komunikácii. V
miestach priechodov pre chodcov budú osadené navigačné dlažby pre nevidiacich. Drážkované
platne SB 400/400 mm naprieč chodníkom v osi priechodu a platne SB 400/400 mm s výstupkami
pozdĺžne za cestným obrubníkom v šírke priechodu – 3,0 m. V miestach priechodov pre chodcov sa
zriadi bezbariérová úprava zapustením obrubníka na úroveň komunikácie s prevýšením 2cm.
201-00 Rekonštrukcia mosta 79-043
Charakteristika mosta:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

most na pozemnej komunikácii
–
ponad Chlmecký kanál
most s jedným otvorom
jednopodlažný
s presypávkou
nepohyblivý
trvalý
v smerovej priamej, v údolnicovom výškovom oblúku a v
klesaní
šikmý, = 80,8g
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k)
l)
m)
n)
o)
p)
Dĺžka premostenia
Dĺžka mosta
Dĺžka nosnej konštrukcie
Šikmosť mosta
Uhol kríženia
Šírka mosta
Šírka medzi zábradlím
Šírka medzi zvýšenými obrubami
Šírka chodníka
Šírka nosnej konštrukcie
Celková šírka mosta
Výška mosta
Stavebná výška
Plocha mosta
Zaťaženie mosta

s normovou zaťažiteľnosťou
masívny
plnostenný
doskový
otvorene usporiadaný
s neobmedzenou voľnou výškou
:
2,03m,
:
13,0m,
:
4,2m,
:
= 80,8g
:
= 80,8g,
:
11,3m,
:
10,3m,
:
8,00m,
:
1,50m (chodník vľavo),
:
11,0m,
:
11,3m,
:
cca. 3,0m,
:
1,47m,
:
2,03×10,3= 20,91m2
(podľa TP 019 príloha 8, dĺžka premostenia
násobená šírkou medzi zábradlím),
:
v súlade s STN EN 1990 a STN EN 1991

Popis existujúceho stavu:
Mostný objekt je presypaný, jednopoľový, nosná konštrukcia mosta je železobetónová
dosková. Spodná stavba je z prostého betónu a železobetónu, opory sú založené plošne.
Stavebnotechnický stav mosta je hodnotený stupňom 3 – dobrý.
Spodná stavba mosta je tvorená oporami s rovnobežnými krídlami. Spodná stavba mosta je
v dobrej kondícii. Na spodnej stavbe neboli zaznamenané žiadne statické poruchy.
Nosná konštrukcia mosta je tvorená železobetónovou doskou. Na nosnej konštrukcii neboli
zaznamenané žiadne stopy po zatekaní. Na výtokovej strane je miestami obnažená betonárska
výstuž. V čase obhliadky mosta projektantom (10.2019) nosná konštrukcia mosta nevykazovala
žiadne statické poruchy.
Mostné príslušenstvo
Vozovka: na moste sa nachádza bituménová vozovka nezistenej konštrukcie. Konštrukcia
vozovky je zarovno s hornou hranou ríms (most je preasfaltovaný). Vozovka je súčasťou cesty I/79
Rímsy: na moste sa nachádza obojstranná železobetónová rímsa, zvýšená obruba je tvorená
kamenným obrubníkom. Betón ríms je skorodovaný, betonárska výstuž miestami obnažená
a skorodovaná. Pohľadové plochy ríms sú oplechované.
Bezpečnostné zariadenia: na rímsach mosta sa nachádza oceľové dvojmadlové zábradlie.
Zábradlie je skorodované a poškodené, neplní svoju funkciu.
Odvodnenie: na moste sa nenachádzajú odvodňovače.
Ložiská: na moste sa nenachádzajú ložiská.
Cudzie zariadenia na moste: na moste a v jeho okolí sa nachádzajú cudzie podzemné
a nadzemné inžinierske siete.
Okolie mosta: Okolie mosta možno charakterizovať ako rovinaté, mostný objekt sa nachádza
v zastavanom území mesta Kráľovský Chlmec. V širšom okolí mosta sa nachádzajú nadzemné aj
podzemné inžinierske siete.
Popis rekonštrukcie mosta:
V rámci rekonštrukcie mosta sa bude realizovať:
- búracie práce, v rámci ktorých sa odstráni zábradlie, rímsa, časť telesa cesty I/79, vyčistí sa okolie
mosta a mostný otvor,
- predĺženie krídel na vtokovej strane mosta,
- vyrovnávací betón na nosnej konštrukcii,
- samonosné rímsy,
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-

zábradlie na oboch stranách mosta,
chodník na ľavej strane mosta (objekt 110-00),
úprava stavbou dotknutej cesty I/79 (objekt 101-00),
úprava koryta Chlmeckého kanála
povrch pohľadových plôch existujúcej spodnej stavby a nosnej konštrukcie sa očistí vodným
lúčom,
- vysprávky nosnej konštrukcie a spodnej stavby,
- ochranný/zjednocujúci náter nosnej konštrukcie.,
Práce na rekonštrukcii mosta sa budú realizovať v dvoch etapách po polovici. Verejná doprava
bude počas trvania prác organizovaná dočasným dopravným značením. V rámci rekonštrukcie mosta
sa nebude zasahovať do spodnej stavby mosta.
Úprava koryta Chlmeckého kanála
Premosťovaný kanál je neupravený, zarastený burinou a náletovými drevinami a krami. V
mostnom otvore sa nachádzajú naplaveniny. V rámci rekonštrukcie mosta bude koryta na vtoku, v
mostnom otvore a na výtoku, v celkovej dĺžke 20 m vyčistené od naplavenín a svahy budú upravené
do požadovaného sklonu, pričom časť narušeného svahu na vtokovej časti mosta bude dosypaná.
Následné bude v tomto úseku upravené dno a svahy koryta lomovým kameňom hrúbky 150 mm
s urovnaním líca a vyškárovaním cementovou maltou do betónového lôžka hrúbky 100 mm. Svahy
nad úpravou budú opatrené zahumusovaním hr. 20 cm a zatrávnené lúčnym výsevom. Na začiatku
a na konci úpravy sa zriadia úrovňové betónové stabilizačné prahy šírky 0,5m, výšky 1,0m votknuté
do priľahlých svahov.
501-00 Cestná kanalizácia
Dažďové vody z rekonštruovanej komunikácie I/79 z vetvy „A“ a jej priľahlých chodníkov a z časti
kruhového objazdu sa odvedú cez uličné vpusty a kanalizačné prípojky do novonavrhovanej stoky
„D“, prečistia sa v odlučovači ropných látok a vyústia sa do Chlmeckého kanálu. V celej dĺžke je
navrhnutá gravitačná kanalizácia.
Cestná kanalizácia pozostáva zo:
- Stoky „D“ : celková dĺžka s ORL je 193 m
kanalizačné PVC rúry hladké – SN8 – DN/ID300 – dĺžky 187 m
ORL – dĺžky 6 m, šírka 2 m – 0,5 mg/l NEL
- Kanalizačných prípojok (KP): kanalizačné PVC rúry hladké – SN8 – DN/OD200, počet prípojok
a ich dĺžka sa upresní v ďalšom stupni projektu – DSP.
Stoka „D“: V km 0,000 sa stoka zaústi cez výpustný objekt do Chlmeckého kanálu. V ORL, ktorý sa
osadí v blízkosti Chlmeckého kanála sa dažďové vody prečistia. Ďalej stoka pokračuje v strede
jazdného pruhu, kde je ukončená v km 0,193.
Kanalizačné prípojky: Kanalizačné prípojky sa napoja do skoky „D“ a ukončené budú uličnými
vpustami (uličné vpusty sú súčasťou SO 101-00 – Úprava cesty I/79). Sklon kanalizačných prípojok
musí byť v celom rozsahu jednotný minimálne 1%.
Hydrotechnický výpočet: Pri výpočte množstva dažďových vôd odvádzaných dažďovou kanalizáciou
sa použili tieto základné výpočtové parametre:
Doba trvania dažďa 15 min
Periodicita dažďa p=0,5
Výdatnosť dažďa q=178,08 l/s/ha
Množstvo vody na stoke „D“:
QD = (3 246 x 0,9 + 245 x 0,6) / 10 000 x 178,08 = 54,64 l/s
Kapacita stoky DN 300 pri sklone 5 ‰ je 82 l s-1
Z toho vyplýva, že DN 300 plne postačuje na odvedenie dažďovej vody.
Kanalizačné šachty
Kanalizačné šachty sa navrhnú v lomových bodoch trasy a v priamych úsekoch v max.
vzdialenosti 50,0 m. Vybudujú sa typové revízne betónové šachty DN1000 z prefabrikovaných skruží
a s prefabrikovaným dnom.
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Odlučovač ropných látok (ORL) sa osadí na stoke „D“ s kapacitou 60 l/s. Oceľový plnoprietokový ORL
je určený k zachytávaniu ropných látok a olejov z dažďových odpadových vôd zo štátnej cesty č.I/79
a z projektovaných chodníkov s výstupnou hodnotou 0,5 mg/l NEL. Oceľový plášť je z vonkajšej
strany chránený dvojitou polyesterovou vrstvou kombinovanou so sklenými vláknami.
Vybavenie ORL: Koalescenčný oceľový odlučovač ropných látok, s kalovou nádržou, s
koalescenčnou nádržou a s automatickým bezpečnostným uzáverom na odtoku.
531-00 Preložka vodovodu DN 500
V telese cesty I/79, v úseku cca 0,038 – 0,192, sa v súčasnosti nachádza zásobný vodovodný rad
Kráľovský Chlmec – Boťany profilu DN 500, ktorý je v správe VVS, a.s., závod Trebišov. Vzhľadom
na mimoriadne stiesnené pomery v tomto úseku cesty I/79 je preložka vodovodu situovaná v
prevažnej miere do telesa cesty I/79. Preložka vodovodu v profile DN 500 je navrhnutá v dĺžke 157,5
m, s ukončením preložky pred Chlmeckým kanálom.
532-00 Preložka vodovodu DN 400
V telese cesty I/79, v úseku cca 0,040 – 0,257, sa v súčasnosti nachádza zásobný vodovodný rad
Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou profilu DN 400, ktorý je v správe VVS, a.s., závod Trebišov.
Vzhľadom na mimoriadne stiesnené pomery v tejto časti cesty I/79 je preložka vodovodu situovaná v
prevažnej miere v odstavnom pruhu cesty I/79. Preložka vodovodu DN 400 je navrhnutá v dĺžke
220,0 m, s ukončením preložky pred Chlmeckým kanálom.
V stanovisku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. k dokumentácii pre územné
rozhodnutie, ktorá je podkladom pre posúdenie zmeny navrhovanej činnosti, bola vznesená
požiadavka na
predĺženie preložky dotknutých vodovodov DN 400 a DN 500 o úsek pod
rekonštruovaným mostom, teda ukončenie preložiek za Chlmeckým kanálom. Táto požiadavka bude
riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie, pričom dôjde k predĺženiu preložiek vodovodov o cca
30 m.
601-00 Preložka vzdušného vedenia
Súčasťou tohto objektu je preložka dvoch vzdušných NN káblov vedúcich od koncového
stožiara NN siete po prechod týchto vzdušných káblov do zeme. Dĺžka trasy nového NN kábla je cca
175 m.
621-00 Verejné osvetlenie
Dokumentácia rieši osvetlenie navrhovanej ciest a kruhového objazdu v meste Kráľovský
Chlmec. Navrhované osvetľovacie stožiare budú napojené na nový rozvádzač verejného osvetlenia
RVO, ktorý sa osadí za poslednou parcelou mesta.
Základné údaje:
Elektrická sieť: TNC - 3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V
Navrhované rozvody : podzemné káblové káblom 1-AYKY-J 4x16 mm2.
Druh nadzemných podpier : oceľový stožiar výška 8m
Druh svietidiel : BGP 621 miniLuma R3(DM11), 30 LED, 9000lm, 63W, IP66 (Indal)
Počet navrhovaných stožiarov : 12ks
Počet svietidiel : MiniLuma : 12 ks
Inštalovaný výkon jedného svietidlá Luma 1 : Pi = 63 W
Inštalovaný výkon všetkých svietidiel : Pi = 63W x 12ks = 660 W = 0,756 kW
Súčasný výkon : Ps = 0,756 kW
Ročná spotreba el. energie pri potrebe 3480 hod/rok: A = 2 631 kWh/rok
671-00 Ochrana podzemných vedení T-com
Navrhovanou výstavbou okružnej križovatky bude dotknutá trasa telekomunikačných káblov.
Jedná sa o dve trasy káblových vedení. V prípade, že existujúce vedenie nie je uložené v chráničke je
potrebné riešiť jeho ochranu. Existujúce káble budú v miestach rozšírenia existujúcej komunikácie
chránené uložením do plastového káblového žľabu s potrebnou hĺbkou pre uloženie pod
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komunikáciou. V prípade potreby budú existujúce káble odkopané vo väčšej dĺžke pre uvoľnenie
káblov k hlbšiemu uloženiu.
Celková dĺžka navrhovanej ochrany je cca 17m+29m, t.j. 46m.
701-00 Ochrana VTL plynovodu
V riešenom úseku navrhovaná cesta križuje existujúci VTL plynovod DN 100, PN 4 MPa. Pri
realizácii cesty nedôjde k realizácii zárezov a obnaženiu plynovodu, preto sa navrhuje jeho dodatočná
ochrana osadením oceľovej chráničky DN 200 dĺžky 18 m na plynovod v rozsahu telesa križovanej
komunikácie s potrebným presahom v zmysle STN 38 6410.
III.2.3. Požiadavky na vstupy
Zmena navrhovanej činnosti vyvoláva iba menšie zmeny v požiadavkách na vstupy, oproti
pôvodnému zámeru.
Zábery pôdy:
Mimo jestvujúcich cestných telies dotknutých ciest si zmena navrhovanej činnosti vyžaduje nové
trvalé a dočasné zábery pozemkov v k.ú. Kráľovský Chlmec.
Tabuľka č.1: Celkový záber pozemkov podľa druhu pozemkov
Druh pozemku
Dočasný záber (ha)
Trvalý záber (ha)
Orná pôda
0,1131
0,1884
Záhrady
0,0000
0,0015
Celkom podľa druhu záberu:
0,1131
0,1899
Mimo vyššie definovaných záberov súvisiacich s úpravou ciest, dôjde k vstupu do koryta Chlmeckého
kanála v súvislosti s prečistením a úpravou koryta Chlmeckého kanála na vtoku, v mostnom otvore
a na výtoku ako aj predĺžením preložky preložkou vodovodov DN 400 a DN 500. Predpokladaná dĺžka
úpravy toku je 20 m.
Bilancia zemných prác:
Zemné práce na budú pozostávať z zo skrývky humusovej vrstvy pôdy na nových záberoch pôdy
a na svahoch jestvujúceho cestného telesa, odstránenia starej vozovky, vybudovania pláne pod novú
vozovku, zriadenie násypu cestného telesa.
Tabuľka č.2: Rozsah zemných prác zmeny navrhovanej činnosti
Objekt

Výkop

Násyp

Odhumusovanie

Zahumusovanie

101-00

5445

1945

600

200

102-00

740

100

80

80

103-00

2748

948

400

80

110-00

350

50

-

-

201-00

200

30

-

-

501-00

563

338

-

-

Spolu

10046

3411

1080

360

Bilancia zemných prác spolu
Výkop :
10 046 m3
Násyp :
3 411 m3
Prebytok zeminy - odvoz:
6 635 m3
3
Odhumusovanie:
1 080 m
Spätné zahumusovanie:
360 m3
Prebytok humusu:
720 m3
Z celkovej bilancie zemných prác vyplýva, že stavba vykazuje nadbytok výkopu a humusu. Pre celú
stavbu je potrebné odviesť 6 635m3 výkopového materiálu.
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Spotreba vody
Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje činnosť náročnú na spotrebu vody. Potreba vody
sa viaže najmä na stavebné účely (celoplošné očistenie nosnej konštrukcie mosta vodným lúčom,
skrápanie konštrukčných vrstiev vozovky) a sociálne zabezpečenie pracovníkov počas výstavby
(pitná voda, voda pre sociálne účely) a údržbu ciest (technologická voda). Voda na stavebné účely
bude dovezená na stavenisko cisternou. Voda na sociálne účely bude na zariadenie staveniska
taktiež dovážaná.
Prevádzka zámeru neuvažuje s nárokmi na pitnú vodu a vodu na sociálne účely.
Ostatné surovinové a energetické zdroje
Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti vznikajú nároky na zásobovanie staveniská
elektrickou energiou pre stavebné účely. Potreba elektrickej energie pre stavebné účely bude pokrytá
z mobilných zdrojov. Množstvá potrebné v etape výstavby nie je možné v tomto štádiu technickej
dokumentácie bližšie špecifikované. Zariadenie staveniska (kancelária, sociálne zázemie) sa
predpokladá v niektorom z existujúcich priemyselných a skladových areálov v dotyku so stavbou. Pre
úpravy koryta Chlmeckého kanála bude potrebné zabezpečiť lomový kameň, z niektorého
z jestvujúcich lomov. Presná potreba lomového kameňa a betónu bude určená v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie.
Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti vznikajú nároky na elektrickú energiu v rámci
prevádzky verejného osvetlenia. Inštalovaný výkon všetkých svietidiel : Pi = 63W x 12ks = 660 W =
0,756 kW. Ročná spotreba el. energie pri potrebe 3480 hod/rok: A = 2 631 kWh/rok. Navrhované
osvetľovacie stožiare budú napojené na nový rozvádzač verejného osvetlenia RVO, ktorý sa osadí za
poslednou parcelou mesta. Napojenie RVO je z koncového stožiara jestvujúceho NN vedenia.
Nároky na surovinové zdroje počas prevádzky súvisia iba so zabezpečením posypového
materiálu na zimnú údržbu a budú pokryté z jestvujúcich prevádzok.
Dopravná a iná infraštruktúra
Územie zmeny navrhovanej činnosti je priamo dopravne napojená na štátne cesty I/79, II/555
a III/3712. Počas realizácie prác bude v priestore stavby obmedzená premávka na týchto cestách a je
predpoklad presmerovania dopravy do jedného jazdného pruhu a jej riadenie svetelnou signalizáciou.
Projekt organizácie výstavby a dočasného dopravného značenia bude súčasťou projektu pre
stavebné povolenie a realizáciu stavby. Rekonštrukcia mosta ponad Chlmecký kanál
bude
realizovaná v dvoch etapách, pričom premávka na ceste I/79 v mieste mosta bude presmerovaná
striedavo do jedného pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.
Dovoz materiálov a odvoz prebytočnej zeminy na depóniu z ostatných objektov stavby bude
realizovaný najmä po ceste I/79 a II/555. Pričom počas výstavby bude premávka v dotknutých
úsekoch týchto ciest výrazne obmedzená.
Nároky na pracovné sily
Počas výstavby sa nedá odhadnúť predpoklad potreby pracovných síl, pretože v tomto štádiu
prípravy stavby nie je jasná časová postupnosť realizácie stavby.
Počas prevádzky nárast počtu pracovných príležitostí sa neočakáva, predpokladá sa, že užívateľ
komunikácie ju bude zabezpečovať z doterajších zdrojov.
Iné nároky : Neboli identifikované.
III.2.4. Údaje o výstupoch
Zmena navrhovanej činnosti vyvoláva iba menšie zmeny vo výstupoch, oproti pôvodnému
zámeru. Základné údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti sú skoro vo všetkých
posudzovaných oblastiach totožné s pôvodným zámerom.
Charakter navrhovanej činnosti dáva predpoklad inicializácie týchto stresových faktorov:
Zdroje znečistenia ovzdušia
Počas výstavby: Plošné zdroje znečistenia ovzdušia predstavujú plochy súvisiace s výstavbou
komunikácie a okružnej križovatky, ide o plošné zdroje znečistenia ovzdušia dočasného charakteru,
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pôsobiace na malom území. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti dôjde ku krátkodobému
zvýšeniu prašnosti na malom území počas zemných prác, ako aj k lokálnemu zvýšeniu emisií
z dopravy z dôvodu obmedzenia premávky na moste počas výstavby.
Líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby budú cesty I/79, II/555, po ktorých
bude dopravovaný materiál na stavenisko. Výstupy budú pôsobiť krátkodobo, s rôznou intenzitou
pôsobenia a budú súčasťou bežnej dopravy na týchto komunikáciách.
Počas prevádzky: Na posúdenie dopadu stavby (zmeny stykovej križovatky na okružnú) na
emisnú situáciu, bola vypracovaná „Hluková a rozptylová štúdia“ (LUMNITZER Ervin., TU Košice,
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva, Košice 2019). Na základe modelových
výpočtov bolo konštatované, že koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší v priestoroch obytných
zón sa prakticky nezmenia, zmena typu križovania prakticky nezmení situáciu v obytných zónach.
Modelové výpočtu ukazujú, že koncentrácie NOx a NO2 ako aj PM10 pri stave bez realizácie zmeny
navrhovanej činnosti, ako aj v prípade jej realizácii sú niekoľko násobne nižšie ako prípustné limity.
Hluková a rozptylová štúdia, v ktorej je aj graficky znázornené rozmiestnenie výpočtových
bodov, tvorí prílohu Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Tabuľka č.3: Koncentrácia NOx a NO2 vo výpočtových bodoch – porovnanie predikcie pre rok 2040,
pre stav s realizáciu okružnej križovatky a bez realizácie.
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Tabuľka č.4: Koncentrácia PM10 vo výpočtových bodoch – porovnanie predikcie pre rok 2040, pre
stav s realizáciu okružnej križovatky a bez realizácie

Odpadové vody
Počas výstavby: budú vznikať odpadové vody pri týchto technologických procesoch:
- umývanie stavebných mechanizmov a zariadení,
- pri betonážnych a asfaltérskych prácach,
- pri čistení povrchu pohľadových plôch existujúcej spodnej stavby a nosnej konštrukcie mosta
vodným lúčom
- splaškové vody z objektov sociálnych zariadení staveniska
- možný únik ropných látok zo stavebných mechanizmov v dôsledku ich zlého technického stavu
a nedostatočnej údržby, prípadne pri vzniku havárie.
Počas prevádzky: budú, tak ako doteraz vznikať odpadové vody z povrchového odtoku zo
spevnených plôch, tieto vody sú v súčasnosti z plochy vozovky 8 302 m2 odvádzané z povrchu
vozovky priamo na okolitý terén resp. zachytávané v odvodňovacích priekopách a zaústené priamo
do Chlmeckého kanála, vodnej plochy - Studenej doliny resp. na terén. V rámci zmeny navrhovanej
činnosti sa výmera vozovky aj s navrhovanými chodníkmi zvýši na 10 987 m2 a zmení sa aj spôsob
odvodnenia vozovky. Z úseku cesty I/79 v zastavanom území (vetva „A“ a časť okružnej križovatky)
budú vody z povrchového odtoku z plochy 3 246 m2 zachytávané do cestnej kanalizácie a po
prečistení cez ORL vypúšťané do Chlmeckého kanála. Z ostatných úsekov ciest dotknutých zmenou
navrhovanej činnosti o výmere 7 741 m2 budú vody z povrchu vozovky tak ako doteraz odvádzané
cez nespevnenú krajnicu na terén alebo do existujúcich zemných priekop, ktorých prietokový systém
a vyústenia zostanú zachované. Na úseku cesty III/3712 budú vody z povrchového odtoku odvádzané
do nových dláždených priekop, s napojením na existujúci odvodňovací systém, ktorý je vyústený do
terénu.
Vody z mosta sú odvádzané cez nevyvýšenú rímsu priamo do Chlmeckého kanála. V navrhovanom
riešení sa pred a za mostom osadia uličné vpusty s priamy vyústením takisto do Chlmeckého kanála.
Odpady, znečistenie substrátu, reliéfu a pôdy
Počas výstavby budú vznikať najmä odpady z búracích prác konštrukčných vrstiev cestného
telesa a častí mosta. V rámci celej stavby sa odstráni stará vozovka resp. kryt z plochy 4 450m2
(vrátane vozovky na moste), z čoho sa získa 668 m3 frézovaných asfaltov. S vyfrézovaným asfaltom
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sa naloží v súlade so Zákonom o odpadoch. Vyfrézovaný materiál sa odvezie na skládky správcu
SSC IVSC v Trebišove, resp. na riadené skládky.
Z celkovej bilancie zemných prác vyplýva, že stavba vykazuje prebytok výkopu v množstve
6 635 m3 a prebytok humusu v množstve 720 m3.
Očakávané druhy odpadov v členení podľa ich vzniku:
1. skupina: Odpady zo zemných práca a demolácií: (zemina, štrk, kamenivo, iný inertný odpad
neznečistené škodlivinami, odpady zaradené v kategórii ostatný odpad – „O“):
- 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
- 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
- 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
- 17 04 05 – železo, oceľ (z demolovaných objektov)
- 17 01 01 – betón
- 17 04 02 – hliník „O“ (dopravné značenie)
- 17 04 05 – železo a oceľ „O“ (demolácie zvislého dopravného značenia, oceľových zvodidiel,
zábradlia, oplotení, stožiarov verejného osvetlenia, stožiarov VN)
- 17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10
„O“
- 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901-170903 (navážky
v mieste jestvujúcich komunikácii a v násypoch pod komunikáciami. Jedná sa o konštrukčné vrstvy
vozovky – asfaltové kamenivo, makadam, štrkodrva, piesok a tiež násypy, ktoré boli budované
prevažne štrkom s prímesou jemnozrnnej zeminy)
Odpady 17 05 04; 17 05 06; 17 09 04, ktoré podľa svojho zloženia sú vhodné do násypov, budú
dočasne uložené na depóniach a následne podľa potreby použité do násypov cesty, príp na
budovanie dočasných prístupových ciest. Zeminy, ktoré na základe inžinierskogeologického
prieskumu nie sú vhodné do násypov budú po dohode so samosprávou využité iným spôsobom,
napr. na prevrstvenie na skládke odpadov.
Odpad 17 04 05 a 17 04 02 budú v prípade požiadavky odovzdané správcov (SSC, VSD, mesto) na
ďalšie využitie alebo budú odovzdané na zhodnotenie oprávnenej osobe.
Odpad 17 01 01; 17 03 02 – vyfrézované bitumenové zmesi z vozoviek a betón, ktorý sa na mieste
stavby predrví, budú použité do násypov cestného telesa resp. na obsyp konštrukcií.
Odpad 17 4 11 – bude odovzdaný oprávnenej osobe na ďalšie zhodnotenie
2. skupina: odpad, ktorý vznikne z odstraňovania drevín alebo inej zelene:
- 17 02 01 – drevo
„O“
Pod týmto druhom odpadu je zaradený odpad, ktorý sa bližšie dá špecifikovať ako odpad: chrastie,
kôra, haluzina, drevo, iný rastlinný odpad. Nakoľko sa jedná o využiteľný a dobre zhodnotiteľný odpad
je potrebné s nim ďalej takto nakladať. Vetvy, ostatnú haluzinu, chrastie a iný rastlinný odpad podrviť
a zabezpečiť jeho druhotné využitie (kompostovanie, energetické využitie), hrubé odvetvené drevo
využiť energeticky ako palivo prípadne využiť materiálovo.
3. skupina: odpad, z obalových materiálov z použitých stavebných hmôt:
- 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky
„O“
- 15 01 02 - obaly z plastov
„O“
- 15 01 03 - obaly z dreva
„O“
- 15 01 04 - obaly z kovu
„O“
- 15 01 06 - zmiešané obaly
„O“
Vzhľadom na charakter a rozsah stavby nepredpokladáme výrazné množstvo
vyššie
uvedených odpadov z obalov, pôjde skôr len o ojedinelý výskyt v priestore zariadenia staveniska.
V prípade vzniku takýchto odpadov je potrebné mať zriadené v rámci stavby zberné miesto, kde sa
budú uvedené druhy odpadov zhromažďovať, separovať a následne budú odovzdané oprávnenej
osobe na zhodnotenie, nevyužiteľné odpady budú odvezené na riadenú skládku odpadov.
4. skupina: iný odpad, ktorý vznikne pri realizácii výstavby (prevádzka mechanizmov, technologické
odpady, odpad podobný komunálnemu odpadu):
- 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami „N“
- 15 01 10- obaly znečistené nebezpečnými látkami (obaly z farieb, oleja...)
„N“
- 20 03 01 - zmesový komunálny odpad
„O“
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Dodávateľ stavby musí mať na stavenisko a v priestoroch zariadenia staveniska zriadené
zhromažďovacie miesto, kde sú odpady oddelene zhromažďované až do doby ich zneškodnenia
alebo zhodnotenia.
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo
nežiadúcim kontamináciám životného prostredia, a to vypracovaním a dodržiavaním prevádzkových
poriadkov skladovacích priestorov látok priamo ohrozujúcich kvalitu zložiek životného prostredia
a havarijného plánu.
Znečistenie substrátu, reliéfu ani pôdy počas výstavby a prevádzky sa nepredpokladá za
dodržania podmienok:
 dodržanie technologického postupu jednotlivých stavebných a terénnych prác,
 dodržanie pracovnej disciplíny
 pri zabezpečení a udržiavaní dobrého stavu stavebných mechanizmov.
Počas prevádzky: Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti budú vznikať nové druhy odpadov:
- 13 05 01 - tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody (N) – odlučovač ropných látok
- 13 05 02 - kaly z odlučovača oleja z vody (N) - odpad z odlučovača ropných látok
- 13 05 03 - kaly z lapačov nečistôt (N) - odpad z odlučovača ropných látok
- 13 05 07 - voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody (N)
- 13 05 08 – zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody (N) - odpad z ORL
Odpad vznikajúci za premávky na pozemnej komunikácii bude odstraňovať organizácia, ktorá
vykonáva údržbu dotknutých ciest.
Hluk
Počas výstavby: Zdrojom hluku počas výstavby budú prístupové komunikácie, po ktorých sa budú
presúvať stavebné mechanizmy a samotné stavenisko (hluk zo stavebných mechanizmov).
Rozsah a intenzitu hlukovej záťaže je možné usmerňovať a eliminovať organizačnými
opatreniami v postupe stavebných prác, voľbou technológií a úpravou pracovného času pri výstavbe
úsekov v zastavanom území mesta kráľovský Chlmec – rekonštrukcia mosta 79-043 a úprava cesty
I/79 v zastavanom území mesta.
V zastavanom území, budú počas výstavby najviac ovplyvnení obyvatelia žijúci okolo cesty I/79
v úseku cca 200 m.
Počas prevádzky: V súvislosti s posudzovanou zmenou navrhovanej činnosti nedôjde počas
prevádzky k podstatným zmenám hlukovej záťaže z dopravy
v posudzovanom území a bude
obdobná ako pred rekonštrukciou.
Pre posúdenie predpokladaných vplyvoch (zaťaženie územia hlukom) navrhovanej stavby počas
prevádzky bola vypracovaná „Hluková a rozptylová štúdia“ (LUMNITZER Ervin., TU Košice, Katedra
procesného a environmentálneho inžinierstva, Košice 2019), ktorá sa zamerala najmä na posúdenie
zmien v súvislosti s prestavbou stykovej križovatky na okružnú.
Podľa údajov zo štúdie sú v meste Kráľovský Chlmec v súčasnosti prekročené prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku. Toto prekročenie je však spôsobené komunikáciou, ktorá nie je predmetom
rekonštrukcie (zmeny navrhovanej činnosti).
Hluková a rozptylová štúdia, v ktorej je aj graficky znázornené rozmiestnenie výpočtových
bodov, tvorí prílohu Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
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Tabuľka č. 5: Hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku vo výpočtových bodoch, porovnanie

Tabuľka č. 6: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
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Žiarenie, teplo, zápach a iné výstupy
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa počas prevádzky neočakávajú výstupy, ktoré
by trvalo ovplyvňovali obyvateľov dotknutého územia. K dočasnému zhoršeniu situácie môže dôjsť
počas výstavby pri zhotovovaní asfaltovej vrstvy vozovky, kedy bude v okolí cesty I/79 (vrátane
mosta 79-043) pôsobiť zápach a teplo z týchto procesov.
Vyvolané investície a demolácie
Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti vyvoláva nutnosť riešiť úpravu koryta Chlmeckého
kanála v dotyku s mostom v celkovej odporúčanej dĺžke 20 m a prekládky inžinierskych sietí, ktoré
sú uvedené v kapitole III.2 Opis technického a technologického riešenia.
Navrhované technické riešenie si nevyžiada demoláciu obytných ani priemyselných objektov.
Železný sakrálny kríž na betónovom podstavci nachádzajúci sa vo vnútornom priestore
križovatky sa preloží na vhodné miesto, ktoré určí mesto Kráľovský Chlmec.
III.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území
a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie
Prepojenie so známymi plánovanými činnosťami v území:
- V navrhovanej okružnej križovatke sa v súlade s územným plánom mesta Kráľovský Chlmec
vymedzí priestor na zaústenie výhľadovej preložky cesty III/3698.
Prepojenie s už realizovanými činnosťami v území sa týka:
- Napojenia nových osvetlených úsekov cesty na NN siete.
- Akceptovania už jestvujúcich inžinierskych sietí v území – ochrana resp. preloženie jestvujúcich
inžinierskych sietí v území podľa platných noriem.
- Napojenie navrhovaných chodníkov na jestvujúce chodníky v území.
- Stavba si nevyžiada demolácie objektov, ani obmedzenia existujúcich prevádzok výrobného
charakteru a obytných objektov. Počas realizácie prác bude doprava vedená po existujúcich
cestách I/79, II/555 a III/3712 s dočasným dopravným obmedzením. Doprava bude usmernená
dočasným dopravným značením. Počas realizácie stavby sa pre verejnú dopravu v plnej miere
využije existujúca cesta I/79 a následne už zrealizované úseky novej cesty
Možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie: zmena navrhovanej činnosti je
nevýrobného charakteru. Riziko havárie súvisí iba s možnými dopravnými nehodami na ceste
a následným znečistením prostredia únikom ropných látok z havarovaných vozidiel, resp. únikom
prepravovaných materiálov a látok v prípade havárie vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad.
Rozsah a týchto havárií nie je možné predpokladať.
III.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
a dotknuté orgány
- Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Súhlas na uskutočňovanie stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
(§ 27 zákona 364/2004 Z.z. o vodách)
- Súhlas na výrub drevín (§ 47 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)
- Súhlas na trvalé a dočasné vyňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (§17
zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy)
Dotknutá obec:
mesto Kráľovský Chlmec
Dotknutý samosprávny kraj: Košický samosprávny kraj
Dotknutý orgán:
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Povoľujúci orgán:
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Rezortný orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
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III.5

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich
štátne hranice

Zmeny navrhovanej činnosti predmetnej stavby nebudú mať žiadne vplyvy presahujúce štátne
hranice SR.
III.6

Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

Zmena navrhovanej činnosti, oproti pôvodnému stavu nepredstavuje zmenu v umiestnení
činnosti, prestavba križovatky bude realizovaná v priestore jestvujúcej križovatky.
III.6.1. Geologická stavba, inžiniersko-geologické vlastnosti hornín a hydrogeologická stavba
územia
V mieste prestavby križovatky ciest I/79 a II/555 bol realizovaný Inžinierskogeologický
prieskum (CUNINKA Milan, doc. RNDr., GEOVRT Košice, 2019). Z realizovaného prieskumu vyplýva:
Širšie okolie Kráľovského Chlmca patrí do orografického celku Východoslovenskej nížiny. Povrch
územia v mieste križovatky je rovinatý. V geologickej stavbe územia tu možno vyčleniť sedimenty
kvartéru a neogénu. Kvartér reprezentujú hnedé jemnozrnné eolické piesky, ktoré tvoria povrchovú
vrstvu územia. podložím kvartéru sú sivé a žltohnedé tufiticko-lignitickej série miocénu.
Eolické piesky budú tvoriť podložie komunikácií kruhovej križovatky. Z hľadiska ich použitia do
podložia ich hodnotíme ako vhodné. Obsah piesčitej frakcie je na úrovni cca 90%, pričom
zostávajúcich 10% tvorí ílovitá asiltovitá zložka. Sú len mierne namŕzavé a dostatočne únosné.
Problém môže nastať s ich hutnením, nakoľko sú prakticky rovnozrnné a ťažko sa zhutňujú
vibračnými strojmi. Pre dosiahnutie lepších výsledkov je vhodné premiešať, alebo zavalcovať do nich
hrubozrnnejšie materiály, ktoré vytvoria skelet a piesky výplň. Podzemná voda nebude stavebné
práce komplikovať, nakoľko nebola do hĺbky 5 m zistená.
Vzhľadom na veľmi nízku energiu reliéfu sa v bezprostredne v hodnotenom území nevyskytujú
ani nevznikajú žiadne geodynamické javy.
Vzhľadom na rovinatý charakter povrchu územia jeho širšieho okolia patrí hodnotené územie k
stabilným. V území neboli identifikované žiadne erózne javy.
V mieste stavby a jej najbližšom okolí sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín.
III.6.2. Klimatické podmienky a ovzdušie
Z hľadiska klimaticko-geografických typov je dotknuté územie zaradené do typu nížinnej klímy,
subtypu teplej klímy.
Záujmové územie sa podľa mapy klimatických oblastí (Atlas krajiny SR, 2002) nachádza
v teplej oblasti, okrsku charakterizovanom ako teplý, mierne vlhký až suchý s chladnou zimou.
Základné klimatické charakteristiky (Atlas krajiny SR, 2002, priemer za r. 1961-1990):
- počet letných dní:
nad 50
- priemerná ročná teplota vzduchu:
9 - 10oC
- priemerná teplota vzduchu v januári:
do -3oC
- priemerná teplota vzduchu v júli:
 20oC
- priemerný ročný úhrn zrážok:
550-600 mm
- priemerný úhrn zrážok v januári:
30-40 mm
- priemerný úhrn zrážok v júli:
60-80 mm
- priemerný počet dní so snehovou pokrývkou:
40-60
- priemerný počet letných dní:
64
- priemerný počet dní s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu ( 40%): 50
Veterné pomery sú prezentované meracou stanicou v meste Trebišov. Určujúcim faktorom
veterných pomerov je predovšetkým severojužná orientácia Slanských vrchov. Na lokálnom
formovaní inverzných stavov v okolí Kráľovského Chlmca sa podieľajú stekajúce prúdy chladného
vzduchu z okolitých Chlmeckých pahorkov. Vo vzťahu k prízemným inverziám je okolie mesta
charakterizované ako mierne inverzné polohy.
Znečistenie ovzdušia: v samotnom meste sa meranie čistoty ovzdušia a prašného spádu
neuskutočňuje. Na území mesta sú evidované len malé zdroje znečistenia ovzdušia, jedná sa
o kotolne pre bytové domy a kotolne vo výrobných areáloch a individuálne kotolne v občianskej
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vybavenosti. Významnou mierou sa na znečistení ovzdušia podieľa automobilová doprava, ktorej
nepriaznivé vplyvy sú citeľné najmä v zastavanom území.
Katastrálne územie mesta Kráľovský Chlmec nie je zaradené medzi vymedzené oblasti
riadenia kvality ovzdušia SR na rok 2020, ktoré boli vymedzené na základe merania v rokoch 20172019 (zdroj: vyhláška MŽP SR č. 32/2020 Z.z.).
III.6.3. Voda
Povrchové vody a odtokové pomery
Z vodohospodárskeho hľadiska dotknuté územie patrí do povodia rieky Bodrog (hydrologické
číslo 4-30-11). Most 79-043 na ceste I/79 premosťuje Chlmecký kanál (hydrologické číslo 4-30-11248), ktorý je prítokom Krčavského kanála, ktorý ústí do Somotorského kanála a ten následne ústi do
jedného z ramien rieky Bodrog pri obci Somotor. Kvalita vôd v Chlmeckom kanály je nevyhovujúca
a to najmä v časti kanála na prietoku zastavaným územím, kde voda v letnom období zapácha.
Nepriaznivý vplyv na kvalitu vody v Chlmeckom kanály má nevyhovujúca verejná kanalizácia v meste.
Prevažná časť dažďovej kanalizácie v severnej časti mesta plní totiž funkciu splaškovej kanalizácie
a je čiastočne vyústená priamo do Chlmeckého kanála.
Povodie rieky Bodrog predstavuje zložitý riečny systém skladajúci sa zo štyroch hlavných riek
(Latorica, Laborec, Uh, Ondava) vzájomne sa stretávajúcich na malom priestore. Hlavné toky
čiastkového povodia Bodrogu tvoria vejárovitú sústavu. Vodné toky na úpätí Karpát prechádzajú do
nížiny a väčšinu povrchu povodia tvorí málo priepustný flyš. Tieto prírodné podmienky vytvárajú
počas povodní nepriaznivé odtokové pomery. Tento fakt spolu s nedostatočnými spádovými pomermi
boli v minulosti príčinou častých záplav. Nepriaznivé hydrologické podmienky viedli v rokoch 1946 až
1964 k výstavbe hrádzí a hydromelioračných kanálov. K najvýznamnejším patrí Somotorský kanál.
Hydrogeologické pomery, podzemné vody
Územie je súčasťou hydrogeologického regiónu QN 104 - kvartér juhovýchodnej časti
Východoslovenskej nížiny. Región je vymedzený na severe ľavým brehom Latorice, na západe riekou
Bodrog. Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú štátna hranica s Ukrajinou.
Budovaný je litologicky homogénnymi kvartérnymi sedimentmi, ktoré podmienili vznik pomerne
jednotných hydrogeologických pomerov. Sú to predovšetkým akumulácie pieskov, ktoré majú v
západnej časti Medzibodrockých pláňav mocnosť až 30 - 40 m a vo východnej nad 60 m. Využiteľné
množstvo podzemných vôd bolo určené na 780 ls-1 (Némethyová, Šebesta 2005; Némethyová et al.
2006). Celkový režim podzemnej vody je v prevažnej miere ovplyvňovaný riekou Latorica, menší
podiel majú atmosférické zrážky. Bodrog a Latorica zo svojimi prítokmi je zaradená do oblasti
vrchovinno-nížinnej, s typom režimu odtoku dažďovo-snehovým. Kvalitu podzemnej vody v regióne
ovplyvňuje kvalita povrchových vôd v Latorici a Bodrogu V jednotlivých sondách boli zistené rozdielne
vlastnosti vôd, ktoré sú podmienené geologickou a tektonickou stavbou územia, klimatickými a
geomor- fologickými podmienkami (Némethyová, Šebesta, 2005; Némethyová et al. 2006).
Podľa Palmer – Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody zaraďované do základného
výrazného ň, resp. nevýrazného vápenato-horečnato-hydrogénuhličitanového typu, ktorý sa
v dôsledku vplyvu antropogénneho znečistenia mení na prechodný vápenato-síranohydrogénuhličitanový typ.
Pramene a pramenné oblasti:
V území ovplyvnenom zmenou navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne pramene
a pramenné oblasti. Mesto Kráľovský Chlmec je zásobované pitnou vodou z Pobodrožskej
vodárenskej sústavy. Napojenie obyvateľov na toto zásobovanie je 100%-né. Vodnými zdrojmi sú
studne v Slovenskom Novom Meste.
Termálne a minerálne pramene
Na území okresu Trebišov sa nachádza perspektívna geotermálna oblasť Beša – Čičarovce,
mimo územia ovplyvneného zmenou navrhovanej činnosti.
V území dotknutom posudzovanou zmenou navrhovanej činnosti nie sú dokumentované
prírodné zdroje liečivých a minerálnych vôd.
Vodohospodársky chránené územia: V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, nie
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je Chlmecký kanál vyhlásená za vodárenský tok, resp. za vodohospodársky významný tok. Dotknuté
územie nie je súčasťou žiadneho vodohospodársky chráneného územia alebo pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov.
Vodné plochy – v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne prirodzené ani umelo vytvorené vodné
plochy.
Citlivé a zraniteľné územia:
Podľa nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné
oblasti sú za citlivé oblasti podľa § 33 vodného zákona ustanovené vodné útvary povrchových vôd na
celom území Slovenskej republiky.
Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú poľnohospodársky využívané
pozemky v obciach uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Zraniteľné oblasti sú
poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo
vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa
môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Územie mesta Kráľovský Chlmec je zaradené medzi takto
definované zraniteľné oblasti.
Odborné posúdenie v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
Primárne posúdenie významnosti vplyvu realizácie projektu „I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec,
križovatka“ na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu
environmentálnych cieľov a vydanie stanoviska o potrebe posúdenia projektu podľa § 16 ods. 6
písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou článku 4.7 rámcovej smernice o vode vykonal
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava (stanovisko zo dňa 17.2.2021).
Základné charakteristiky o dotknutých útvaroch povrchových a podzemných vôd uvádzame
z tohto stanoviska:
Lokalita zmeny navrhovanej činnosti je situovaná v čiastkovom povodí Bodrogu. Dotýka sa
troch vodných útvarov – jedného útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál a dvoch útvarov
podzemnej vody – útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001500P Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych náplavov južnej časti povodia Bodrog a SK2005800P Medzizrnové
podzemné vody Východoslovenskej panvy.
Navrhovanou činnosťou bude dotknutý aj drobný vodný tok (hydromelioračný kanál) Chlmecký
kanál s dĺžkou 4,85 km (hydrologické číslo 4-30-11-248), prítok útvaru povrchovej vody SKB0128
Krčavský kanál, ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar.“
Útvar povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál – súčasný stav:
V rámci prípravy 1 cyklu plánov manažmentu povodí útvar povrchovej vody SKB0128
Krčavský kanál (rkm 9,50 – 0,00) bol na základe skríningu hydromorfologických zmien v útvaroch
povrchovej vody vymedzený ako umelý vodný útvar.
Čiastkové
povodie

Kód VÚ

Bodrog

SKB0128

Názov VÚ/
typ VÚ

od

rkm
do

Dĺžka VÚ
(km)

Druh
VÚ

Ekologický
stav /
potenciál

Chemický
stav

Krčavský kanál /P1M

9,50

0,00

9,50

AWB

priemerný (3)

dobrý

Vysvetlivky: VÚ – vodný útvar; AWB – umelý vodný útvar

Na základe monitorovania vôd v rokoch 2009-2012 bol tento útvar klasifikovaný v priemernom
ekologickom potenciáli s nízkou spoľahlivosťou. To znamená, že tento vodný útvar bol do
monitorovania vôd zaradený v rámci skupiny (155) 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.
Hodnotenie ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody Krčavský kanál podľa jednotlivých
prvkov kvality je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
fytoplanktón fytobentos
mykrofyty benetické bezstavovce ryby HYMO FCHPK relevantné látky
N
0
0
0
0
0
0
N
Vysvetlivky: HYMO – hydromorfologické prvky kvality; FCHPK – podporné fyzikálno-chemické prvky kvality; N –
prvok nie je relevantný
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Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé prvky kvality,
a tým aj ekologický potenciál útvaru povrchovej vody SKB0128 bolo identifikované: bodové
komunálne znečistenie, zraniteľná oblasť – riziko z poľnohospodárstva – nutrient. Možné ovplyvnenie
jednotlivých prvkov kvality/dopad je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
biologické prvky kvality
tlaky

nutrienty (P a N)
organické znečistenie

benetické
bezstavovce
sekundárne
priamo

benetické
rozsievky
priamo
-

fytoplanktón
priamo
priamo

makrofyty
priamo
-

ryby
sekundárne
-

Na elimináciu organického znečistenia v útvare povrchovej vody SKB0128 sú v 2. Pláne manažmentu
správneho územia povodia Dunaj (2015) navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd, a to:
- základné opatrenia: zosúladenie nakladania so znečisťujúcimi látkami s podmienkami zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách
- doplnkové opatrenia: realizácia opatrení z programu rozvoja verejných kanalizácií.
Útvar povrchovej vody SKB0128 sa nachádza v zraniteľnej oblasti vymedzenej v súlade
s požiadavkami smernice 91/676/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi.
Drobný vodný tok Chlmecký kanál – súčasný stav:
Drobný vodný tok Chlmecký kanál je hydromelioračný kanál, hydrologické číslo 4-30—11-248, dĺžka
4,85 km. 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 bol
zahrnutý do útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál, do ktorého je zaústený.
Útvary podzemnej vody SK1001500P a SK2005800P – súčasný stav
Základné charakteristiky:
Čiastkové
povodie

Bodrog

Kód VÚ

SK1001500P
SK2005800P

Názov VÚ
Medzizrnové podzemné vody
kvartérnych náplavov južnej časti
povodia Bodrog
Medzizrnové podzemné vody
Východoslovenskej panvy

Plocha VÚ
(km2)

Stav VÚ
kvantitatívny
chemický

1470,868

dobrý

dobrý

2299,046

dobrý

dobrý

Vysvetlivky: VÚ – vodný útvar

III.6.4. Pôdy
Prevažná časť pôd dotknutých zmenou navrhovanej činnosti je evidovaná ako zastavané
plochy a nádvoria – cestné telesá ciest I/79, II/555 a III/3712.
Nezastavané plochy v mieste prestavby križovatky sú evidované ako poľnohospodárske
pozemky, orná pôda a trvalé trávne porasty. V súčasnosti sú tieto plochy vo vnútri jestvujúcej
križovatky využívané ako trvalé trávne porasty.
Bilancia záberu poľnohospodárskej pôdy podľa parciel CKN a BPEJ:
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V rámci prípravy stavby bol vypracovaná dokumentácia „Pedologický prieskum – Okružná
križovatka ciest I/79, I/555 a III/3712 (TORMA. S., 2019, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy Bratislava, regionálne pracovisko Prešov, 2019), z ktorej základné údaje o dotknutých pôdach.
Skupina pôd – iniciálne pôdy: Skupina pôd s iniciálnym pôdotvorným procesom, tlmeným či
narúšaným recentnými pôdotvornými činiteľmi. V našom prípade sa jedná o pôdy s procesom slabej
tvorby a akumulácie humusu v dôsledku rušenia záplavami a aluviálnou akumuláciou, so zvýšenou,
alebo periodicky zvýšenou hladinou podzemných vôd aspoň v dávnej minulosti.
Kód BPEJ: 0311002 – základné charakteristiky
Klimatický región:
03 veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka:
fluvizem glejová
Svahovitosť terénu:
rovina (0-3o)
Skeletovitosť:
bez skeletu (obsah skeletu v hĺbke do 0,60 m pod 10%)
Hĺbka:
hlboké (nad 60 cm)
Zrnitosť (pôdny druh):
stredne ťažké (hlinité)
Expozícia:
rovina
Typologicko-produkčná kategória: produkčné orné pôdy (O4)
Hĺbka humusového horizontu: 0,30 m
Skupina kvality:
5
Kód BPEJ: 0313004 – základné charakteristiky
Klimatický región:
03 veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka:
fluvizem glejová
Svahovitosť terénu:
rovina (0-3o)
Skeletovitosť:
bez skeletu (obsah skeletu v hĺbke do 0,60 m pod 10%)
Hĺbka:
hlboké (nad 60 cm)
Zrnitosť (pôdny druh):
ťažké (ílovité až íly)
Expozícia:
rovina
Typologicko-produkčná kategória: stredne produkčné polia a produkčné trvalé porasty (OT1)
Hĺbka humusového horizontu: 0,30 m
Skupina kvality:
7
Kód BPEJ: 0359201 – základné charakteristiky
Klimatický región:
03 veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka:
regozem arenická
Svahovitosť terénu:
mierny svah (3-7o)
Skeletovitosť:
bez skeletu (obsah skeletu v hĺbke do 0,60 m pod 10%)
Hĺbka:
hlboké (nad 60 cm)
Zrnitosť (pôdny druh):
ťažké (ílovité až íly)
Expozícia:
rovina
Typologicko-produkčná kategória: málo produkčné orné pôdy (O7)
Hĺbka humusového horizontu: 0,30 m
Skupina kvality:
7
Stupeň náchylnosti na fyzikálnu a chemickú degradáciu
Potenciálna vodná erózia: žiadna až slabá - odnos menej ako 4 t/ha
Potenciálna veterná erózia: žiadna až slabá - odnos menej ako 0,7 t/ha
III.6.5. Krajina, ochrana a biota
Súčasná krajinná štruktúra a funkčné využitie územia
Územie dotknuté zmenou navrhovanej činnosti sa nachádza vo východnej časti zastavaného
územia mesta Kráľovský Chlmec, pričom časť stavby presahuje mimo zastavané územie mesta.
V zastavanom území mesta je cesta I/79 situovaná v oblasti so zástavbou rodinných domov,
obchodných a skladových prevádzok. Chlmecký kanál je v mieste kríženia s cestou I/79 bez
brehových porastov. Nepravidelné líniové porasty drevín sa nachádzajú iba na korune hrádze pozdĺž
oplotení súkromných pozemkov.
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V úseku mimo zastavaného územia mesta dominuje poľnohospodárska krajina s hustou
sieťou melioračných kanálov, dopravné línie cestných a železničných tratí a väčšie množstvo
vzdušných elektrických vedení napojených na trafostanicu Kráľovský Chlmec. Prírodne hodnotnejšie
územia sa nachádzajú na svahoch Veľkého kopca, ktorého časť je súčasťou územia európskeho
významu Veľký kopec (SKUEV0029), ktorého predmetom ochrany sú suchomilné travinno-bylinné a
krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210)
a Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: kosatec uhorský bezlistý (Iris aphylla
subsp. hungarica), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), roháč obyčajný (Lucanus cervus),
jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), orol krikľavý (Aquila
pomarina), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), škovránok stromový (Lullula arborea) a penica
jarabá (Sylvia nisoria).
Lesné porasty sa nachádzajú na svahoch Malého vrchu a svahoch Čiernej hory v západnej
a severozápadnej časti katastrálneho územia.
Z krajinárskeho hľadiska dominantným prvkom scenérie krajiny je zástavba mesta Kráľovský
Chlmec, intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina a kopce v okolí mesta s lesnými porastmi
a vinicami.
Flóra
Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák a kol. 1980) patrí územie okresu Trebišov
do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum),
okresu Východoslovenská nížina. Flóra okresu sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou, ktorá je
podmienená geografickou polohou na styku dvoch floristicky odlišných oblastí Panonnicum
a Carpaticum occidentale.
V okolí územia dotknutého zmenou navrhovanej činnosti v rámci potenciálnej prirodzenej
vegetácie (Atlas krajiny SR, 2002) tu dominujú podmienky pre vŕbovo-topoľové lesy v záplavových
územiach veľkých riek, na kopcoch v okolí mesta peripanónske dubovo-hrabové lesy, dubové lesy
s dubom plstnatým a jaseňom mannovým, v menšej miere aj dubové lesy s javorom tatárskym
a dubom plstnatým. Na trvalo podmáčaných plochách aj koreňujúce spoločenstvá stojatých vôd.
Pôvodný vegetačný kryt bol v dôsledku dlhodobého využívania územia človekom značne
zmenený. Podstatná časť územia bola odlesnená a premenená na poľnohospodársku pôdu a časť
bola využitá na zástavbu. Tento stav je charakteristický pre celé dotknuté územie a jeho najbližšie
okolie. Pôvodné lužné lesy, ktoré sprevádzali rieky, sa v území priamo dotknutom zmenou
navrhovanej činnosti nezachovali. V území priamo dotknutom výstavbou sa nenachádzajú žiadne
lesné porasty. Na zamokrenej ostatnej ploche (vodnej ploche určenej v ÚPN mesta na revitalizáciu)
v priestore medzi cestou II/555, cestou I/79 a zástavbou mesta sa zachovali porasty drevín rastúcich
mimo les, ktoré nebudú posudzovanou činnosťou dotknuté.
V území priamo dotknutom zmenou navrhovanej činnosti, resp. v území možného pôsobenia
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti sa vyskytujú tieto základné biotopy (uvádzané v poradí podľa ich
plošného zastúpenia):
1. zastavané plochy - vozovky dotknutých ciest a parkoviská s výskytom ruderálnej vegetácie na
svahoch cestných telies. Jedná sa bylinné antropogénne mierne nitrofilné až nitrofilné lemové
spoločenstvá na vlhkých až vysychavých antropogénnych stanovištiach. Vyskytujú sa na
antropicky ovplyvnených okrajoch lúk, pozdĺž ciest,
melioračných kanálov a v okolí
poľnohospodárskych a priemyselných areálov. Typické je vysoké zastúpenie druhov z čeľade
mrkvovitých.
2. trvalé trávne porasty na poľnohospodárskych pozemkoch - extenzívne lúčne spoločenstvá
s chudobných druhovým zastúpením. Na ploche navrhovanej preložky cesty III/3712 s výskytom
invázneho druhu glejovka americká (Asclepias syriaca).
3. koryto a sprievodná zeleň Chlmeckého kanála - v rámci navrhovanej zmeny činnosti bude pri
rekonštrukcii mosta 79-014 mimo samotného telesa mosta, dotknuté iba koryto Chlmeckého
kanála v celkovej dĺžke 20 m. Bahnisté dno a brehy koryta Chlmeckého kanála sú v mieste
navrhovanej úpravy porastené ruderálnym bylinným spoločenstvom na zamokrených pôdach.
Tieto trávne porasty sú v rámci údržby kanála pravidelne kosené a dno koryta podľa potreby
čistené od nánosov bahna. Na ľavej strane korune hrádze, v úseku nad mostom, sa pozdĺž
oplotenia súkromného pozemku nachádza nepravidelná línia porastu drevín s prevahou krovín,
ktoré by nemali byť navrhovanou činnosťou dotknuté. V období s menšími zrážkami kanál často
vyschýna.
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4. porasty drevín rastúcich mimo les - vo vnútornom ostrovčeku jestvujúcej križovatky a na trase
nového úseku cesty III/3712 sa vyskytujú menšie skupiny drevín v druhovom zložení: topoľ čierny
(Populus nigra), orech kráľovský (Juglans regia) a invázny druh agát biely (Robinia pseudoacacia).
Fauna
Podľa zoogeografického členenia Slovenska (Plesník a kol. 1980) patrí územie okresu
Trebišov do provincie vnútrokarpatských zníženín, oblasti panónskej, do obvodu juhoslovenského,
okrsku potiského.
Vzhľadom na charakter dotknutej krajiny (zastavané územie mesta, intenzívne
poľnohospodársky využívané pozemky, zanesené koryto Chlmeckého kanála) je zoocenóza
dotknutého územia chudobná na druhovú skladbu.
Výskyt živočíchov je však nutné z dôvodu ich presunov, vnímať v rámci širšieho územia.
Dotknuté územie sa nachádza na hranicu chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Medzibodrožie.
Rôznorodosť biotopov v chránenom vtáčom území je predpokladom výskytu vysokého počtu druhov
fauny a to najmä vtákov. Zastúpenie druhov, ktoré sú predmetom vyhlásenia CHVÚ je uvedené nižšie
pri popise CHVÚ.
Chránené územia a ochranné pásma
V záujmovom území platí 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana) v zmysle zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V území priamo alebo nepriamo ovplyvnenom zmenou
navrhovanej činnosti neboli mapované biotopy európskeho a národného významu.
Územie dotknuté navrhovanou zmenou činnosti je umiestnené na okraji, resp. s čiastočným
zásahom do územia európskeho významu CHVÚ Medzibodrožie (SKCHVU015), ktoré bolo
vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 26/2008 Z.z. na celkovej výmere 33 753,7 ha, na účel zabezpečenia
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov
vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, bučiaka trsťového,
ďatľa hnedkavého, ďatľa prostredného, haje tmavej, hrdličky poľnej, bučiaka nočného, chochlačky
bielookej, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, kačice chrapľavej, kalužiaka červenonohého, kane
močiarnej, kane popolavej, krutihlava hnedého, ľabtušky poľnej, muchárika bielokrkého, muchára
sivého, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybára
bahenného, rybára čierneho, rybárika riečneho, škovránka stromového, strakoša červenochrbtého,
strakoša kolesára, včelára lesného, včelárika zlatého, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky
striebristej, výrika lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného
vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa považuje:
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, haje tmavej a včelára
lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár obnovovanej plochy lesného
porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom veku na prirodzené dožitie,
c) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov, ak tak určí obvodný
úrad životného prostredia,
d) pozemné aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov v blízkosti vodných alebo
mokraďových biotopov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu) na iný druh poľnohospodárskeho
pozemku)
f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku
okrem zmeny na trvalý trávny porast,
g) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej
ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu,
h) pozemné aplikovanie insekticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch alebo drevinách
rastúcich mimo lesa,
i) pozemné aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na drevinách rastúcich mimo lesa,
ostatných zatrávnených plochách, medziach alebo porastoch trsti a pálky,
j) vykonávanie akýchkoľvek úprav pobrežnej vegetácie, najmä jej kosenie, presekávanie,
vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie alebo vytváranie priechodov, okrem vykonávania
činnosti podľa osobitného predpisu)
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k) kosenie alebo mulčovanie od 1. mája do 31. augusta na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného
a kalužiaka červenonohého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
l) pozemné aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.
Obrázok 1: Situácia umiestnenia navrhovanej činnosti vo vzťahu k CHVÚ Medzibodrožie

CHVÚ Medzibodrožie

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Zdroj: http://webgis.biomonitoring.sk/

Poznámka: zobrazenie hraníc CHVÚ na obrázku je iba orientačné a nezodpovedá hraniciam podľa
záberu pozemkov CHVÚ uvedených vo vyhláške o vyhlásení územia, ako ani stavu podľa Katastra
nehnuteľností. Pričom v evidencii Katastra nehnuteľností sú do vlastného územia CHVÚ zaradené aj
parcely neuvedené vo vyhláške, v rámci územia dotknutého navrhovanou činnosťou sa jedná
o parcely KNC č. 15055/4 a 15055/28, ktoré sú súčasťou CHVÚ aj podľa popisu hraníc územia.
Podrobnejšie vyznačenie hraníc CHVÚ podľa stavu Katastra nehnuteľnosti, vo vzťahu k stavbe je
zakreslené v prílohe č. 3 Situácia stavby.
V okolí územia dotknutého navrhovanou činnosťou sa z veľkoplošných chránených území
najbližšie nachádza chránená krajinná oblasť (CHKO) Latorica. Najbližšia hranica územia sa
nachádza vo vzdialenosti 1,37 km od miesta realizácia zmeny navrhovanej činnosti. CHKO bola
vyhlásená vyhláškou Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 278/1990 za účelom zabezpečenia
ochrany a optimálneho využívania krajiny v oblasti Východoslovenskej nížiny s dôrazom na
zachovanie mokraďových a vodných biotopov, ako aj v súčasnosti už vzácnych zvyškov pôvodných
lužných lesov v povodí riek Latorica a Laborec. V roku 2004 bolo územie CHKO rozšírené vyhláškou
MŽP SR č. 122/2004 Z.z. V súčasnosti má CHKO Latorica rozlohu 23 198 ha a zaberá centrálnu časť
Východoslovenskej nížiny od hranice s Ukrajinou až po hranicu s Maďarskou republikou. Takmer celé
územie je popretkávané sieťou živých a mŕtvych ramien a melioračných kanálov, ktoré vznikli po
regulácii vodných tokov a odvodňovaní územia v rokoch 1953 – 1965.
Z maloplošných chránených území sa v katastrálnom území Kráľovského Chlmca nachádzajú:
- Prírodná rezervácia Boľské rašelinisko: Rezervácia predstavuje jedno z najzachovalejších
rašelinísk v oblasti Potiskej nížiny so zriedkavým typom prirodzeného jelšovo-brezového lesa.
- Chránený areál Veľký kopec: vyhlásený na ochranu biotopov európskeho významu: Suchomilné
travinno – bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade
Orchidaceae (6210) a Dubovo-cerové lesy (91MO) druhov európskeho významu.
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Obrázok 2: Situácia umiestnenia navrhovanej činnosti vo vzťahu k CHKO Latorica
PR Boľské rašelinisko

CHKO Latorica

CHKO Latorica

CHA Veľký kopec

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Zdroj: http://webgis.biomonitoring.sk/

Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom
prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Táto
je tvorená biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v hierarchických úrovniach:
nadregionálnej – biosférickej a provincionálnej, regionálnej a miestnej (lokálnej) úrovni.
Generel nadregionálneho ÚSES (G-NÚSES) Slovenskej republiky bol schválený uznesením
vlády SR č. 319 27.4.1992. Je to dokument určený na stratégiu ochrany biodiverzity.
Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Trebišov (podľa pôvodného
územnosprávneho členenia územia), bol vypracovaný v roku 1994.
Miestne ÚSES (MÚSES) sú vypracovávané na úrovni obcí v mierke 1:10 000 až 1:25 000 ako
súčasť ÚPN-SÚ alebo ÚPN-Z. Obstarávateľom je miestna samospráva. Mesto Kráľovský Chlmec
nemá spracovaný miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES). V rámci Územného plánu
mesta bola v grafickej forme vymedzená kostra MÚSES. Na k.ú. mesta možno vymedziť nasledovné
úrovne životného prostredia:
- severná a severozápadná časť k.ú. mesta predstavuje prostredie vyhovujúce a prostredie mierne
narušené
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- ostatné časti k.ú. mesta predstavujú prostredie narušené. Jedná sa o prostredie charakteristické pre
urbanizované územie väčších sídiel a prostredie intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny.
V ÚPN mesta je vymedzená nasledovná kostra MÚSES:
- nadregionálny biokoridor Latorica v línii: hranica s Ukrajinou – Latorický luh – Tajba – Kašvár –
hranica s Maďarskom. V katastrálnom území jeho hranice kopírujú hranice CHKO Latorica.
- regionálne biocentrum Fejséš: Komplex močiarov a lúk pri miestnej časti Fejséš. Močiarne komplex
v lete vyschýnajú. Jedná sa o územie s bohatou močiarnou a lúčnou vegetáciou s výskytom veľkého
množstva vzácnych a ohrozených druhov rastlín a bohaté hniezdisko vtákov počas zavodnenia
územia.
- regionálne biocentrum Vysoká – Horešské lúky: Jedná sa o komplex andezitového kopca
Chlmeckých vrchov nad mestom, ktorý prechádza v pieskové poryvy a v okolí obce Malý Horeš
v zamokrené lúky. Jedná sa o bohatý výskyt teplomilných živočíšnych druhov stepí, pieskov,
vlhkých lúk a teplomilnej vegetácie andezitov, pieskov a zasolených lúk. Jeho súčasťou je
Chránený areál Veľký kopec.
- regionálne biocentrum Boľské rašelinisko – Čierna hora: Jedná sa o územie s močiarom,
komplexom lesa a piesočných dún.
Čierna hora je rozsiahla terénna vyvýšenina s najväčším
súvislým lesným porastom teplomilných dúbrav na k.ú. mesta. V južnej časti dominujú pieskové
duny, terénne zníženiny sú už v súčasnosti vysušené.
- miestne biocentrum Nízka (Malý vrch): komplex agátového lesa nad mestom, územie navrhovaného
lesoparku
- miestne biocentrum Húšťava: komplex lesných porastov južne od ČOV zasahujúci z k.ú. Pribeník
- miestny biokoridor Chlmecký kanál (návrh): koryto a sprievodná zeleň kanála. Funkčnosť
biokoridoru je v úseku prechádzajúcom cez zastavané územie mesta výrazne narušená (zástavba
obce, znečistenie toku komunálnymi vodami).
- genofondovo a ekologicky významné lokality:
 piesky Chlmeckých vrchov
 Vysoká
 komplex močiarov pri MČ Fejséš
 komplex Tice
 Hákovo jazero, izolované rameno bývalého vodného systému Tisy
 lokalita Madaraska, vodná plocha, prirodzená depresia v severovýchodnej časti mesta (Studená
dolina)
 lokalita Tice, časť úseku bývalého hlavného koryta vodného systému Tisy
 Veľké debnárske, severne od cesty I/79 Kráľovská Chlmec – Svätuše
 Čierna hora, súvislé lesné porasty
- Stresové faktory a javy: Primárne potenciálne bariérové antropogénne prvky krajiny, ktorých
ekologická kvalita ohrozuje rozvoj života a podstatne obmedzuje migračné pohyby bioty. Jedná sa
o plochy priemyslu (výrobné okrsky), plochy dopravy (cesty I., II. a III. triedy, železničné trate),
rozsiahle vonkajšie elektrovody v krajine (nadzemné vedenia 22 kV a 110 kV, ES Kráľovský
Chlmec), skládka komunálneho odpadu Svätuše, hospodárske dvory poľnohospodárskej výriby
a vlastná zástavba mesta.
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Obrázok 3: Situácia umiestnenia navrhovanej činnosti vo vzťahu k prvkom ÚSES

4

Legenda:
Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti
ÚP mesta Kráľovský Chlmec – ochrana prírody:
stav

4

návrh

genofondovo a ekologicky významná lokalita Madaraska
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Zaťaženie územia hlukom:
Najväčším zdrojom hluku v katastrálnom území mesta Kráľovský Chlmec je cestná
automobilová doprava. Na základe výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 na cestách
I., II. a III. triedy je nadmerným hlukom z dopravy nad 60 dBa zasiahnuté obytné územia mesta na
prieťahu cesty I/79 a na prieťahoch ciest III. triedy cez mesto a to na Kapušanskej, Hlavnej
a Príbenickej ulici.
Úroveň hlukovej záťaže na hranici prípustných limitov, resp. ich prekročenie potvrdili aj
výpočty v Hlukovej a rozptylovej štúdii“ (LUMNITZER Ervin., TU Košice, Katedra procesného
a environmentálneho inžinierstva, Košice 2019) vypracovanej v rámci projektu stavby zmeny
navrhovanej činnosti. Podrobnejšie údaje o súčasnom stave sú uvedené v tabuľke č. 5 na str. 18
tohto Oznámenia o zmene a v citovanej štúdii, ktorá tvorí samostatnú prílohu tejto dokumentácie.
III.6.6. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia
Sídla a obyvateľstvo:
Mesto Kráľovský Chlmec sa nachádza v juhovýchodnej časti Košického kraja v okrese
Trebišov, cca 55 km od okresného mesta. Mesto Kráľovský Chlmec je súčasťou Medzibodrožského
regiónu, ktorý je vymedzený riekami Tisa, Latorica, Bodrog a štátnymi hranicami s Maďarskom
a Ukrajinou. Mesto Kráľovský Chlmec je významným centrom Medzibodrožia.
Komerčná občianska vybavenosť je na území mesta zastúpená zariadeniami obchodu,
nevýrobných služieb, ubytovania a stravovania.
Základné údaje:
- rozloha: 2381 ha
- nadmorská výška (stred mesta): 130 metrov nad morom
- prvá písomná zmienka : 1214
- počet obyvateľov: 7 369 (k 31.12.2020)
Kultúrne a historické hodnoty územia, archeologické a paleontologické náleziská
Podľa registra nehnuteľných NKP, Pamiatkového úradu SR (https://www.pamiatky.sk) sa v
katastrálnom území Kráľovský Chlmec nachádzajú štyri pamiatkové objekty:
- Kostol (kostol sv. Ducha), číslo ÚZPF 24/1, umiestnenie: Hrdinov nám. č. 2, druhové určenie
pamiatkovej ochrany: architektúra, prevládajúci sloh: barok, vznik: 14. storočie
- Kaštieľ, číslo ÚZPF 1056/1, umiestnenie: Lorantsiova ulica č. 10, druhové určenie pamiatkovej
ochrany: architektúra, prevládajúci sloh: renesancia, vznik: druhá polovica 16. storočie
- Budova administratívna (vlastivedné múzeum) číslo ÚZPF 10719/1, umiestnenie: Mailáthova ulica č.
2, druhové určenie pamiatkovej ochrany: architektúra, prevládajúci sloh: eklektizmus, vznik: 1896
- Hrad (hrad Čonkovár), číslo ÚZPF 25/1, umiestnenie: Podhradská ulica č. 13, druhové určenie
pamiatkovej ochrany: architektúra, prevládajúci sloh: gotika, vznik: 13. storočie
V území dotknutom zmenou navrhovanej činnosti nie sú evidované archeologické
a paleontologické lokality, nemožno však vylúčiť, že pri stavebných a s nimi spojenými výkopovými
prácami môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej lokality.
Rekreácia a cestovný ruch:
Mesto Kráľovský Chlmec je súčasťou rekreačného územného celku Zemplínske vrchy –
Latorica. Na území mesta sa nenachádzajú významné celoštátne a regionálne strediská turizmu
a rekreácie. Rozsah športových a rekreačných plôch v meste je minimálny. Pre dennú a koncom
týždňovú rekreáciu obyvateľov slúžia jestvujúce záhradkárske osady, rekreačné domčeky vo
vinohradoch Chlumeckej pahorkatiny. V menšej miere je možná poznávacia turistika kultúrnych
pamiatok v meste. Rekreácia a turistika v oblasti je zameraná na územia mimo k.ú. Kráľovský
Chlmec: CHKO Latorica, turistické vinné cesty po tokajskej oblasti.
V priestore zanesených vodných plôch Studenej doliny v dotyku s navrhovanou prestavbou
križovatky sa navrhuje zriadenie mestskej rekreačnej zóny Madaraska.
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Priemysel:
Mesto Kráľovský Chlmec má v súčasnosti spracovanú koncepciu rozvoja priemyselného parku
na lokalite „Cerovo“. Jestvujúce plochy priemyselnej, stavebnej výroby a skladového hospodárstva sú
v meste sústredené vo výrobnom okrsku „Sever“ a výrobnom okrsku „Juh“ a v rozptyle v zastavanom
území mesta a čiastočne mimo neho. Všetky tieto výrobné okrsky a areály sa nachádzajú mimo
dotknutého územia.
Poľnohospodárstvo:
Poľnohospodárska výroba je zameraná hlavne na rastlinnú výrobu: pestovanie obilnín,
kukurice a výrobu kŕmnych zmesí. Živočíšna výroba je zameraná na chov ošípaných a hydiny.
Hlavnými užívateľmi poľnohospodárskej pôdy patrí AGROHOLDING s.r.o. Trebišov, AGROTISA s.r.o.
a viacerí samostatne hospodáriaci roľníci.
Plochy vo vnútri jestvujúcej križovatky, ktoré sú evidované ako trvalé trávne porasty udržiava
Slovenská správa ciest v rámci údržby cesty. Trávne porasty dotknuté preložkou cesty III/3712 sú
poľnohospodársky málo využívané.
Doprava a dopravné vzťahy:
Mesto Kráľovský Chlmec ja na nadradenú cestnú sieť SR napojené cestou celoštátneho
významu I/79 Vranov n/Topľou – Hriadky (výhľadové napojenie na D1) - Trebišov – Slovenské Nové
Mesto – Kráľovský Chlmec – Čierna – štátna hranica s Ukrajinou. Jestvujúce cesta II/555 Michalovce
– Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec je cesta regionálnej úrovne a výhľadovo umožní napojenie
mesta na diaľnicu D1 v priestore diaľničnej križovatky Michalovce
Južne od obce Pribeník prechádza hlavná magistrálna železničná trať Žilina – Košice – Čierna
nad Tisou.
V rámci prípravy projektu stavby bol vypracovaný dopravno-inžiniersky prieskum. Z prieskumu
vyplýva, že:
- mesto Kráľovský Chlmec má vysoký podiel zdrojovej/cieľovej dopravy. Tento sa pohybuje na úrovni
v priemere 70%.
- z hľadiska tranzitu je najviac vozidiel v smere Veľké Kapušany – Čierna nad Tisou a späť po ceste
I/79. (cca 151 vozidiel/24h v jednom smere).
Pre analýzu súčasného stavu boli získavané údaje z nasledujúcich zdrojov použitých v
Dopravnoinžinierskej analýze štúdie realizovateľnosti (ŠR), Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna
hr. SR/UA:
- Automatické sčítanie dopravy (ASD).
- Prieskum pomocou sledovanie EČV
Sčítací úsek K2 Kráľovský Chlmec II/555
Sčítací úsek bol lokalizovaný na ceste II/555 medzi križovatkami ciest I/79 a II/555 (Kráľovský
Chlmec) a ciest II/555, III/3716 a III/3700 (Leles). Sčítacie zariadenie bolo osadené na dopravnej
značke B29b-Koniec zákazu predchádzania. Sčítací úsek je pri tejto lokalizácii umiestnený v rámci
sčítacieho úseku SSC 01830.
Poveternostná situácia počas prieskumu nemala vplyv na dopravnú situáciu a teda ani na
získané dáta. Zaznamenané intenzity vozidiel na tomto úseku by mali byť s ohľadom na príslušný
mesiac v roku primerané.
Maximálne hodnoty intenzít sú na tomto sčítacom úseku dosahované ráno medzi 7:00-8:00 a
popoludní medzi 14:00 až 16:00. Na danom úseku prevažuje podiel osobných vozidiel nad
nákladnými vozidlami.
Najvyššia hodnota intenzity dopravy 3 690 vozidiel za priemerný deň bola dosiahnutá v stredu.
Podiel nákladnej dopravy na tomto úseku je počas priemerných dní pod úrovňou 7,6%. Cez víkend
podiel nákladnej dopravy klesne, v sobotu na cca 2,1% a v nedeľu na 1,6%, čo je spôsobené hlavne
zákazom jázd nákladných vozidiel nad 7,5 tony v nedeľu v čase od 0:00 do 22:00. Počas nedele boli
nákladné automobily reprezentované hlavne vozidlami do 7,5 tony, autobusmi a vozidlami nad 7,5
tony s výnimkami zo zákazu jázd.
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Maximálna denná intenzita 3768 vozidiel za deň bola na tomto úseku dosiahnutá v piatok.
Denné intenzity na tomto úseku sa počas celého týždňa, okrem dní víkendu, pohybujú v intervale 3
400 až 3 800 vozidiel za deň, v čase priemerných dní to je cca 3 400 až 3 700 vozidiel1 za deň.
Intenzita RPDI je 3 085 voz/24h v profile komunikácie.

Smerovanie vozidiel na sledovanom úseku (zaznamenaných počas trvania prieskumu) je
zobrazené na grafe vyššie. Vyplýva z neho, že z pohľadu celkovej dopravy na úseku prevláda
smerovanie dopravy z Kráľovského Chlmca do Veľkých Kapušian. Toto platí aj v prípade nákladnej
dopravy. V prípade posudzovania smerovania osobných vozidiel prevláda počas pondelka až piatka
smerovanie Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec. Počas víkendu je smerovanie osobnej dopravy
relatívne vyrovnané.
Sčítací úsek K3 Kráľovský Chlmec, I/79 východ
Sčítací úsek bol lokalizovaný na ceste I/79 na východnej hranici mesta Kráľovský Chlmec,
medzi križovatkami ciest I/79 a II/555 (Kráľovský Chlmec) a I/79 a III/3699 (hranice SK/UA). Sčítacie
zariadenie bolo osadené na dopravnej značke IS23a-Smerová tabuľa ku kultúrnemu cieľu. Sčítací
úsek je pri tejto lokalizácii umiestnený v rámci sčítacieho úseku SSC 01650. V rámci dopravného
prieskumu je toto stanovište označované ako K4.
Poveternostná situácia počas prieskumu nemala vplyv na dopravnú situáciu a teda ani na
získané dáta. Zaznamenané intenzity vozidiel na tomto úseku by mali byť s ohľadom na príslušný
mesiac v roku primerané.
Maximálne hodnoty intenzít sú na tomto sčítacom úseku dosahované ráno medzi 7:00-8:00 a
popoludní medzi 14:00 až 16:00. Na danom úseku prevažuje podiel osobných vozidiel nad
nákladnými vozidlami.
Najvyššia hodnota intenzity dopravy 4324 vozidiel za priemerný deň bola dosiahnutá
vo štvrtok. Podiel nákladnej dopravy na tomto úseku je počas priemerných dní pod úrovňou 10,7%.
Cez víkend podiel nákladnej dopravy klesne, v sobotu na cca 2,5% a v nedeľu na 2,1%, čo je
spôsobené hlavne zákazom jázd nákladných vozidiel nad 7,5 tony v nedeľu v čase od 0:00 do 22:00.
Počas nedele boli nákladné automobily reprezentované hlavne vozidlami do 7,5 tony, autobusmi
a vozidlami nad 7,5 tony s výnimkami zo zákazu jázd.

35
Maximálna denná intenzita na tomto úseku 4 431 vozidiel za deň bola dosiahnutá v piatok. Denné
intenzity na tomto úseku sa počas celého týždňa, okrem dní víkendu, pohybujú v intervale 3 900 až 4
500 vozidiel za deň, v čase priemerných dní to je cca 3 900 až 4 400 vozidiel2 za deň. Intenzita RPDI
je 3 659 voz/24h v profile komunikácie

Pri zohľadnení výsledkov prieskumu a trendu, prevláda z pohľadu celkovej dopravy na úseku,
počas pondelka až nedele smerovanie z Kráľovského Chlmca ku hraniciam SK/UA. Toto platí aj pre
smerovanie osobnej dopravy. V prípade posudzovania smerovania nákladných vozidiel prevláda
počas opačný smer od hraníc SK/UA do Kráľovského Chlmca. Hodnoty objemu nákladných vozidiel
v jednotlivých smeroch v piatok a v pondelok sú relatívne vyrovnané.
Križovatka ciest I/79 a II/555
Popis križovatky: V súčasnosti je križovatka cesty I/79 a cesty II/555
neriadená križovatka, viď. obrázok

C

A
B

A

realizovaná ako styková
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Vyznačené sú sledované vstupy do križovatky A-C s popisom smerov a usporiadaním radiacich
pruhov:
Vstup A: cesta I/79 - smer od obce Čierna nad Tisou – 1 združený pruh pre priamy smer a pre pravé
odbočenie.
Vstup B: cesta I/79 - smer od Kráľovského Chlmca – 1 združený pruh pre priamy smer a pre ľavé
odbočenie.
Vstup C: cesta II555 - smer od Veľkých Kapušian - 1 samostatný pruh pre pravé odbočenie a 1
samostatný pruh pre ľavé odbočenie.
Vyhodnotenie údajov: Na základe vyššie popisovaných analýz z Dopravnoinžinierskej analýze štúdie
realizovateľnosti (ŠR), Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hr. SR/UA sa pre predmetnú
križovatku vyselektovalo dopravné zaťaženie popisované v nasledujúcej tabuľke
Vstup

Smer

OA

NA

%NA

Spolu
sk.v.

vstup A

A - C (vpravo)

33

3

9,1%

36

B - C (vľavo)

95

9

9,5%

104

B - A (priamo)

154

15

9,7%

169

C - A (vľavo)

20

2

10.0%

22

C - B (vpravo)

113

11

9,7%

124

200

11

vstup B

vstup C

Spolu

260

Syntéza analýzy dopravy v súčasnosti, socio-ekonomickej charakteristiky dotknutého územia
a predpokladaných demografických a ekonomických trendov vývoja bola podkladom pre spracovanie
dopravnej prognózy. Pre potreby výpočtu dopravného zaťaženia vo výhľadovom období boli použité
koeficienty rastu dopravy Slovenskej správy ciest pre sčítanie dopravy. Na ich základe bolo pre rok
2040 odvodené nasledujúce dopravné zaťaženie:
Vstup

Smer

OA

NA

%NA

Spolu
sk.v.

A - B (priamo)

294

29

9,7%

323

A - C (vpravo)

76

7

9,2%

83

B - C (vľavo)

140

14

10,0%

154

B - A (priamo)

278

27

9,7%

305

C - A (vľavo)

92

9

9,8%

101

C - B (vpravo)

125

12

9,6%

137

200

11

vstup A

vstup B

vstup C

Spolu

260

Technická infraštruktúra:
Mesto Kráľovský Chlmec je zásobované pitnou vodou z Pobodrožskej vodárenskej sústavy.
Napojenie obyvateľov na toto zásobovanie je 100%-né. Vodnými zdrojmi sú studne v Slovenskom
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Novom Meste. V telese cesty I/79 v úseku dotknutom zmenou navrhovanej činnosti sa nachádza
zásobný vodovodný rad Kráľovský Chlmec - Boťany (DN 500) a zásobný vodovodný rad Kráľovský
Chlmec – Čierna nad Tisou (DN 400).
Mesto Kráľovský Chlmec má vybudovanú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd. Čistiareň je
podľa zadania ÚPN mesta Kráľovský Chlmec kapacitne vyhovujúca pre súčasné a rozvojové potreby
mesta a obce Pribeník.
Mesto je napojené regulačnými stanicami VTL/STL RS1 a RS2 na zdroj zemného plynu VTL
plynovod DN 100 PN 6,4 MPa. V meste je sekundárny strednotlakový rozvod plynu.
Mesto je pripojené na zdroj elektrickej energie cez Elektrickú stanicu 110/22 kV Kráľovský
Chlmec prostredníctvom 22 kV vonkajších vedení. V meste sú umiestnené trafostanice 22/0,4 kV.
Zdravotný stav obyvateľstva
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov: sociálna situácia,
životospráva, úroveň zdravotnej starostlivosti a vplyvy životného prostredia.
Vzhľadom na rozsah zmeny navrhovanej činnosti (prestavba stykovej križovatky na okružnú
vrátane úprav krátkych úsekov jestvujúcich ciest a rekonštrukcie jestvujúceho mosta) a očakávané
pôsobenie vplyvov, nebol podrobný zdravotný stav obyvateľstva v danom území hodnotený. Základné
ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva (stredná dĺžka života, celková úmrtnosť, štruktúra príčin
smrti a počet ochorení) sa na území okresu Trebišov nevymykajú z celoslovenského trendu.
Najčastejšími ochoreniami a príčinami smrti sú kardiovaskulárne a nádorové ochorenia.
V súvislosti s cestnou dopravou je na území mesta Kráľovský Chlmec dlhodobo evidované
prekračovanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v okolí cesty I/79. Rekonštrukcia mosta 79043 v predkladanom rozsahu túto situáciu nezmení.
IV.

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

A ZDRAVIE

OBYVATEĽSTVA

VRÁTANE

Predpokladané vplyvy sú uvádzané a hodnotené prednostne vo vzťahu k posúdeniu
navrhovaných zmien.
V nasledujúcom texte sú najdôležitejšie z vplyvov zosumarizované a vyhodnotené z hľadiska
ich významnosti. Pre hodnotenie významnosti vplyvov bola zvolená päťstupňová škála s
nasledujúcimi charakteristikami, uplatňovanými rovnako pre negatívne ako aj pozitívne vplyvy:
0
1
2

3
4

bez vplyvu / vplyv sa nepredpokladá (navrhovaná činnosť žiadnym spôsobom neovplyvní
zložku životného prostredia, obyvateľstvo alebo využiteľnosť zeme, kultúrne a historické hodnoty
územia, a pod.)
nevýznamný - zanedbateľný vplyv (ide prevažne o vplyv s charakterom rizika, náhody alebo so
zanedbateľným príspevkom alebo dočasným pôsobením)
málo významný vplyv (vplyv, ktorého pôsobenie je z kvantitatívneho hľadiska minimálne, lokálny
vplyv alebo pôsobiaci na málo zraniteľnú zložku životného prostredia, príp. nie je vnímateľný
alebo je subjektívny, tiež vplyv s charakterom rizika pre viac zraniteľnú zložku životného
prostredia alebo inak špecifické územie, dočasný vplyv so širším plošným záberom alebo
priamym ovplyvnením obyvateľstva)
významný vplyv (má dosah na širšie okolie, alebo pôsobí na viac zraniteľnú zložku životného
prostredia, príp. jeho vnímavosť alebo plošný záber je vysoké, tiež dočasný vplyv s celoplošným
pôsobením)
veľmi významný vplyv (má regionálny dosah, alebo pôsobí na najzraniteľnejšie zložky životného
prostredia, ovplyvňuje ekologickú únosnosť, príp. nie je v súlade s príslušnou legislatívou alebo
inými normami, ovplyvňuje predmet ochrany v chránených územiach, trvalý a nevratný vplyv).
Pri číselnom označení mieru vplyvu je uvádzane znamienko – negatívny vplyv
+ pozitívny vplyv
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 Všeobecné vplyvy z výstavby a prevádzky
Počas výstavby:
- zvýšené zaťaženie územia hlukom a vibráciami v dôsledku pohybu stavebných mechanizmov,
- znečistenie ovzdušia spalinami motorov obslužných a dopravných mechanizmov, počas
výstavby aj prachom.
- riziko znečistenia prostredia odpadmi počas výstavby (motorové oleje, znečistené textílie
z opráv dopravných mechanizmov a pod.).
- narušenie dopravných vzťahov na ceste I/79, II/555 a III/3172 – obmedzenia prevádzky
v súvislosti so stavebnými prácami
Vplyvy počas výstavby hodnotíme ako negatívne, krátkodobé, málo významné (-2)
Počas prevádzky:
- pozitívne ovplyvnenie súvisiace so zlepšením dopravno-technických parametrov komunikácie,
zlepšením plynulosti dopravy, zrušením nevhodného umiestnenia dvoch po sebe idúcich
úrovňových križovatiek, dobudovanie chodníkov. Vplyv pozitívny, trvalý, málo významy (+2)
 Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
-Úprava ciest I/79, II/555 a III/3712: zemné práce v hĺbke do 0,65 m, v mieste budovania
cestných priekop do 1,2 m realizované v rovinatom reliéfe. Tieto zásahy nedávajú predpoklad
významnejšieho ovplyvnenia horninového prostredia a reliéfu. Vplyv negatívny, trvalý, málo
významný (-1).
-Rekonštrukcia mosta: oprava vrchnej stavby mosta a očistenie nosnej časti, bez zásahov do
základov. Bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf (0).
-Stavebné práce súvisiace s úpravou koryta Chlmeckého kanála pod mostom, na vtokovej
a výtokovej časti v celkovej dĺžke 20 m - stavebné práce malého rozsahu. Vplyv negatívny,
krátkodobý málo významný (-1).
-Výstavba okružnej križovatky a úprava ciest I/79, II/555 a III/3712 – výstavba v stabilnom
rovinatom území, bez výskytu podzemnej vody do hĺbky 5 m, zakladanie stavby v malej hĺbke
do 0,65 m, v mieste budovania cestných priekop do 1,2 m. Eolické piesky, ktoré budú tvoriť
podložie komunikácie okružnej križovatky sú z hľadiska ich použitia do podložia hodnotené ako
vhodné. Vplyv negatívny málo významný (-1).
 Vplyvy na zmeny ovzdušia a miestnu klímu
-Podľa výsledkov Hlukovej a rozptylovej štúdie (LUMINITZER. E.,: Katedra procesného
a environmentálneho inžinierstva Strojnícka fakulta TU Košice, 2019), ktorá je prílohou tejto
dokumentácie, sa koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší v priestoroch obytných zón
mesta prakticky nezmení, zmena typu križovatky nezmení situáciu v obytných zónach.
Modelové výpočtu uvedené v kapitole III.2.3. (Údaje o výstupoch) ukazujú, že koncentrácie NOx
a NO2 ako aj PM10 pri stave bez realizácie zmeny navrhovanej činnosti, ako aj v prípade jej
realizácii sú niekoľko násobne nižšie ako prípustné limity. Bez vplyvu na ovzdušie a miestnu
klímu (0).
-Znečisťovanie ovzdušia súvisí iba s pohybom mechanizmov na malom území počas realizácie
stavebných úprav. Vplyv krátkodobý, negatívny málo významný (-1).
 Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
- Primárne posúdenie významnosti vplyvu realizácie projektu „I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec,
križovatka“ na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu
environmentálnych cieľov a vydanie stanoviska o potrebe posúdenia projektu podľa § 16 ods. 6
písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou článku 4.7 rámcovej smernice o vode vykonal
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava (stanovisko zo dňa 17.2.2021). Na základe
tohto stanoviska vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutie (OU-KE-OSZP2021/005689-008 zo dňa 22.3.2021), na základe ktorého navrhovaná činnosť nie je činnosťou
podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné jej posúdenie. Z uvedených
dokumentov uvádzame závery posúdenia predpokladaných vplyvov:
 Z hľadiska zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody
SKB0128 Krčavský kanál, rozhodujúcim stavebným objektom zmeny navrhovanej činnosti,
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ktorý môže spôsobiť zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru
povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál je stavebný objekt 201-00 Rekonštrukcia mosta 79043. Vzhľadom na situovanie mosta mimo útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál
sa pôsobenie priamych vplyvov nepredpokladá. K jeho ovplyvneniu môže dôjsť nepriamo
prostredníctvom drobného vodného toku Chlmecký kanál, ktorá je do neho zaústený.
 K ovplyvneniu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku
Chlmecký kanál a následne aj jeho ekologického potenciálu, ako aj ekologického potenciálu
útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál môže dôjsť počas realizácie stavebného
objektu 01-00 Rekonštrukcia mosta 79-043. Počas realizácie prác na tomto stavebnom
objekte (realizácia búracích prác, predĺženie krídiel na vtokovej strane mosta, úprava koryta
Chlmeckého kanála) budú práce prebiehať priamo v koryte Chlmeckého kanála ako aj v jeho
bezprostrednom okolí. Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti
Chlmeckého kanála, najmä pri realizácii úpravy koryta môže dôjsť k dočasným zmenám jeho
fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík (narušenie brehov a dna koryta toku,
zakaľovanie toku), ktoré sa môžu lokálne prejaviť narušením vodných makrofytov (ostatné
prvky biologickej kvality pri hydrolelioračnom kanále nie sú relevantné).
S postupujúcimi prácami a najmä po ich ukončení, tieto dočasné zmeny fyzikálnych
(hydromorfologických) charakteristík v dotknutom úseku Chlmeckého kanála budú prechádzať
do trvalých (narušenie štruktúry brehu a dnových sedimentov), avšak vzhľadom na lokálny
rozsah týchto zmien a súčasný stav koryta toku (zanesené koryto, s minimálnym prietokom,
často bez viditeľného prietoku vody, znečistenie komunálnym odpadom) možno predpokladať,
že ich vplyv nebude významný a na ekologickom potenciáli Chlmeckého kanála a následne na
ekologickom potenciály útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál sa neprejaví a teda
nepovedú ani k zhoršeniu ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský
kanál.
Vzhľadom na lokálny charakter predpokladaných úprav koryta Chlmeckého kanála, ich vplyv
na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality Chlmeckého kanála ako celku sa
nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na špecifické syntetické znečisťujúce
látky a špecifické nesyntetické látky.
 Vplyv na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu súvislosť
s podzemnými vodami) a kontinuitu toku v Chlmeckom kanáli, so zreteľom na charakter stavby
sa nepredpokladá.
 Podľa charakteru predmetnej navrhovanej činnosti (prevádzka križovatky na cestnej
komunikácii) možno predpokladať, že počas užívania a prevádzky predmetnej križovatky
nedôjde k zhoršeniu ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský
kanál.
 Počas výstavby sa vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti na zmenu hladiny dotknutých
útvarov podzemnej vody SK1001500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov
južnej časti povodia Bodrog a SK2005800P Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej
panvy ako celku nepredpokladá.
 Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter (prevádzka cestnej
križovatky), sa vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001500P
Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov južnej časti povodia Bodrog
a SK2005800P Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy ako celku
nepredpokladá.
 Vzhľadom na umiestnenie a navrhovaný rozsah úprav, nie je predpoklad priameho ovplyvnenia
vodného režimu Somotorského kanála a rieky Bodrog.
 V dôsledku zmeny stykovej križovatky na okružnú, súvisiacimi úpravami dotknutých ciest
a výstavbou chodníkov dôjde k zväčšeniu výmery spevnených plôch z 8 302 m2 na 10 987 m2,
na ktorých vznikajú odpadové vody z povrchového odtoku. Čiastočne sa zmení aj spôsob
odvádzania týchto vôd – pozri kapitola III.2.3. Údaje o výstupoch – odpadové vody, str. 16.Vplyv
negatívny, trvalý málo významný (-1).
 Možné pôsobenie negatívnych vplyvov na povrchové a podzemné vody súvisí so vznikom
havarijnej situácie počas výstavby ako aj počas prevádzky. V prípade havárie (vytečenie
pohonných látok, olejov zo stavebných strojov počas vykonávania prác a pod.) dôjde k
znečisteniu horninového prostredia a možnému znečisteniu podzemných vôd. V prípade vzniku
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havárie je potrebná okamžitá sanácia, odstránenie kontaminovanej zeminy a horninového
substrátu.
 Ovplyvnenie prameňov pitnej vody, termálnych a minerálnych prameňov - bez vplyvu (0).


Vplyvy na pôdu
- Zmena navrhovanej činnosti, si mimo jestvujúce cestné telesá dotknutých ciest vyžiada trvalé
zábery pôdy s celkovou výmerou 1 899 m2, z toho záhrady 15 m2 a orná pôda (stav podľa
registra „C“ katastra nehnuteľností) 1 884 m2. V súčasnosti sú všetky plochy evidované ako
orná pôda využívané ako extenzívne ttp resp. sú súčasťou vnútorného priestoru jestvujúcej
križovatky. Vplyv negatívny trvalý málo významný (-1).
- Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si vyžiada dočasné zábery poľnohospodárskej pôdy do
jedného roka na ploche 1 131 m2. Plochy sú využívané ako extenzívne ttp. Po ukončení prác
budú uvedené do pôvodného stavu. Vplyv negatívny krátkodobý málo významný (-1).
- Mimo poľnohospodárskych pozemkov budú dočasné zábery realizované iba v koryte
Chlmeckého potoka (úsek cca 20 m) počas jeho úprav – bez vplyvu na spôsob užívania pôdy.

 Vplyvy na biotu
- Predpoklad pôsobenia negatívnych vplyvov s trvalým následkom je najmä počas realizácie
zemných prác pri prestavbe križovatky a výstavbe nového úseku cesty III/33712 s plochou
nových záberov 1 899 m2, kde dôjde k odstránenie súčasného pôdneho krytu, likvidácii
rastlinných spoločenstiev a pôdnych organizmov. Vzhľadom na rozsah záberov a charakter
dotknutých spoločenstiev (extenzívne lúčne spoločenstvá s chudobných druhovým zastúpením
a s výskytom inváznych druhov glejovka americká (Asclepias syriaca) a agát biely (Robinia
pseudoacacia) - vplyv negatívny, trvalý málo významný (-1) vo vzťahu k redukcii plôch
s výskytom inváznych druhov vplyv pozitívny, trvalý málo významný (+1). V rámci zemných
prác je zakázané výkopovú zeminu z plôch s výskytom inváznych druhov rastlín umiestňovať do
voľnej prírody resp. na iné poľnohospodárke pozemky a na konečné terénne úpravy v rámci
stavby. Je možné jej použitie napr. na prevrstvene odpadu na riadenej skládke odpadov.
- Predpoklad pôsobenia negatívnych vplyvov s dočasným následkom je najmä počas realizácie
zemných prác na plochách dočasných záberov 1 131 m2, kde dôjde k odstránenie súčasného
likvidácii rastlinných spoločenstiev a pôdnych organizmov. Spoločenstvá v mieste dočasných
záberov budú po ukončení stavebných prác rekultivované, vrátane lúčneho výsevu. Vzhľadom
na rozsah záberov a charakter dotknutých spoločenstiev (extenzívne lúčne spoločenstvá
s chudobných druhovým zastúpením a s výskytom invázneho druhu glejovka americká
(Asclepias syriaca) - vplyv negatívny, dočasný málo významný (-1) vo vzťahu k redukcii plôch
s výskytom inváznych druhov vplyv pozitívny, trvalý málo významný (+1).
- Práce v rámci úprav koryta Chlmeckého kanála v celkovej dĺžke úpravy 20 m. Vzhľadom na
rozsah prác a stav potoka (zanesené koryto, s minimálnym prietokom, v čase sucha bez
viditeľného prietoku vody, znečistenie komunálnym odpadom) je tento vplyv definovaný ako
negatívny, krátkodobý, málo významný pôsobiaci na malom území (-1).
- Výrub drevín : V rámci stavby dôjde celkovo k výrubu 24 stromov (topoľ čierny 2x, orech
kráľovský 7x, agát biely 15x (invázny druh) v priestore križovatky a na trase novej cesty III/3712.
Výrub v mieste rekonštrukcie mosta 79-043 sa nepredpokladá. Vplyv trvalý, negatívny málo
významný.


Vplyvy na chránené územia, krajinu a ÚSES
– V záujmovom území platí 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana) v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
– Vplyv na chránené územia:
 CHKO Latorica: Najbližšia hranica územia sa nachádza vo vzdialenosti 1,37 km od miesta
realizácia zmeny navrhovanej činnosti. Bez vplyvu (0).
 Maloplošné chránené územia v okolí (PR Boľské rašelinisko, CHA Veľký kopec) sa nachádzajú
mimo územia možného pôsobenia vplyvov vyvolaných zmenou navrhovanej činnosti. Bez
vplyvu (0).
 Chráneného vtáčieho územia SKCHVU015 Medzibodrožie (územie európskeho významu):
navrhovaná zmena navrhovanej činnosti zasahuje do toho územia iba okrajovo. Presné
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vymedzenie zásahu je problematické nakoľko zoznam parciel uvedených vo vyhláške MŽP SR
č. 26/2008 Z.z. nie je totožný s evidenciou podľa Katastra nehnuteľností ako ani s popisným
vymedzením hraníc územia uvedeným v citovanej vyhláške. Podľa zoznamu parciel uvedených
vo vyhláške MŽP 26/2008 Z.z. navrhovaná činnosť zasahuje do územia CHVÚ Medzibodrožie
iba v rámci parcely 15056/2 zastavané plochy (jestvujúca cesta III/3712). Pričom podľa
evidencie Katastra nehnuteľností navrhovaná činnosť zasahuje do územia CHVÚ
Medzibodrožie aj v rámci parciel KNC č. 15055/4 a 15055/28 (orná pôda), ktoré sú súčasťou
CHVÚ aj podľa popisu hraníc územia. Zásah zmeny navrhovanej činnosti sa dotýka sa iba
pozemkov evidovaných ako zastavané plochy resp. orné pôdy, ktoré sú však dlhodobo
zatrávnené a vyskytuje sa na nich invázne druhy glejovka americká (Asclepias syriaca) a agát
biely (Robinia pseudoacacia). Zmena pozemku orná pôda na zastavané plochy nepodlieha
zakázaným činnostiam podľa vyhlášky MŽP 26/2008 Z.z., tie sa týkajú zmeny druhu
z existujúceho trvalého trávneho porastu, resp. z ostatnej zatrávnenej plochy (stav podľa
evidencie Katastra nehnuteľností) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku. Zmena
navrhovanej činnosti nepatrí ani medzi iné zakázané činnosti v CHVÚ Medzibodrožie.
V území priamo alebo nepriamo ovplyvnenom zmenou navrhovanej činnosti nebol
zaznamenaný trvalý výskyt druhov, ktoré sú predmetom ochrany, ako ani biotopov, ktoré sú
predmetom monitorovania v rámci CHVÚ
Okrajový zásah do CHVÚ Medzibodrožie súvisiaci s predkladanou zmenou navrhovanej
činnosti neovplyvní integritu územia, jeho ekologickú stabilitu ako ani priaznivý stav biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých vtákov, ktoré sú predmetom
ochrany tohto územia.
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody
a krajiny, vo svojom záväznom stanovisku k navrhovanej činnosti, č. OU-TV-OSZP2020/005650-004, vydanom na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody
a krajiny, Správy CHKO Latorica taktiež konštatoval, že uvedenou stavbou, pri dodržaní
podmienok stanoviska (v priebehu realizácie minimalizovať prechádzanie ťažkých
mechanizmov mimo spevnených plôch; zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov;
po ukončení výstavby uviesť plochy dočasných záberov do pôvodného stavu – lúčny výsev;
rešpektovať ustanovenia §2 vyhlášky MŽP SR č. 26/2008, ktorou sa ustanovuje CHVÚ
Medzibodrožie ) nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Celkovo vplyv na CHVÚ Medzibodrožie hodnotíme ako dočasný negatívny, málo významný (-1)
resp. bez vplyvu (0), vo vzťahu k redukcii plôch s výskytom inváznych druhov - vplyv pozitívny,
trvalý málo významný (+1).
– Vplyv na ostatné územia NATURA 2000: Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti umiestnená
mimo ostatných území európskeho významu – bez vplyvu (0).
– Biotopy európskeho a národného významu neboli v území mapované– bez vplyvu (0).
– Vplyvy na ÚSES:
 Nadregionálny biokoridor Latorica v línií hranica s Ukrajinou – Latorický luh – Tajba – Kašvár –
hranica s Maďarskom. Hranica územia v k.ú. Kráľovský Chlmec kopíruje hranicu CHKO
Latorica a v najbližšom mieste je vzdialený od miesta navrhovanej činnosti cca 1,37 km. Bez
vplyvu (0).
 Prvky ÚSES na regionálnej úrovni (regionálne biocentrum Vysoká – Horešské lúky; regionálne
biocentrum Boľské rašelinisko – Čierna hora) sa nachádzajú mimo územia možného pôsobenia
vplyvov vyvolaných zmenou navrhovanej činnosti. Bez vplyvu (0).
 Prvky ÚSES na miestnej úrovni (miestne biocentrum Nízka /Malý vrch/, miestne biocentrum
Húšťava) sa nachádzajú mimo územia možného pôsobenia vplyvov vyvolaných zmenou
navrhovanej činnosti. Bez vplyvu (0).
 Navrhovaný biokoridor miestneho významu Chlmecký kanál, bude zmenou navrhovanej
činnosti priamo dotknutý v rámci stavebného objektu 201-00 Rekonštrukcia mosta 79-043
(realizácia búracích prác, predĺženie krídiel na vtokovej strane mosta, úprava koryta
Chlmeckého kanála). Negatívne vplyvy budú pôsobiť iba krátkodobo počas výstavby, počas
prevádzky nedôjde k zmenám vo funkčnosti navrhovaného biokoridoru. Vzhľadom na súčasnú
výrazne obmedzenú funkčnosť tohto navrhovaného biokoridoru v zastavanom území mesta
(zástavba obce, zanesenie toku s nevyrovnaným prietokom, znečistenie toku komunálnymi
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vodami a komunálnym odpadom) ako aj rozsah zmeny navrhovanej činnosti hodnotíme tento
vplyv ako negatívny, dočasný málo významný (-1).
 Genofondovo a ekologicky významné plochy: V kontakte s navrhovanou činnosťou sa nachádza
lokalita Madaraska (Studená dolina), ktorú predstavuje vodná plocha, prirodzená depresia
v severovýchodnej časti mesta. V rámci územného plánu mesta je navrhnutá na revitalizáciu.
Trvalé a dočasné zábery definované v rámci predkladaného projektu nezasahujú do tohto
územia. V rámci prevádzky cesty v dotyku s týmto územím nedôjde k zmenám v pôsobení
vplyvov z cestnej premávky na toto územie. Bez vplyvu (0).
 Vplyvy na kultúrne pamiatky a archeologické náleziská
- V území dotknutom zmenou navrhovanej činnosti nie sú evidované archeologické
a paleontologické lokality, nemožno však vylúčiť, že pri stavebných a s nimi spojenými výkopovými
prácami môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej lokality.
- V priestore jestvujúcej križovatky sa nachádza železný sakrálny kríž na betónovom podstavci,
ktorý nie je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Je potrebné jeho premiestnenie na vhodné miesto.
 Vplyvy na rekreáciu a cestovný ruch
- Predkladanou zmenou navrhovanej činnosti nie sú dotknuté jestvujúce rekreačné a turistické
plochy a oblasti. Bez vplyvu (0).
- V dotyku s navrhovanou prestavbou križovatky sa navrhuje zriadenie mestskej rekreačnej zóny
Madaraska (zanesené vodné plochy Studenej doliny, ktoré sú evidované ako genofondovo
a ekologicky významné plochy). Navrhovaná činnosť tieto zámery neovplyvňuje. Bez vplyvu (0).
 Vplyvy na priemysel – bez vplyvu (0).
 Vplyvy na poľnohospodárstvo
V rámci trvalých a dočasných záberov budú dotknuté pozemky evidované ako poľnohospodárske
pozemky:
- vo vnútornom ostrovčeku jestvujúcej križovatky, ktoré nie sú poľnohospodársky využívané
(plochy v správe SSC) – bez vplyvu (0).
- trvalé trávne porasty medzi jestvujúcou križovatkou a cestou III/3712, jedná sa
o poľnohospodársky málo využívané plochy s náletom inváznych druhov rastlín, ktoré indikujú
zanedbané obhospodarovanie plôch. Vplyv negatívny, málo významný (-1).
 Vplyvy na služby a infraštruktúru
- Zásobovanie pitnou vodou: Preložka vodovodov spôsobí krátkodobé narušenie dodávok pitnej
vody v meste pri prepájaní jestvujúcich vodovodných rádov a ich preložiek. V stanovisku
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. k dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorá je
podkladom pre posúdenie zmeny navrhovanej činnosti, bola vznesená požiadavka na predĺženie
preložky dotknutých vodovodov DN 400 a DN 500 o úsek pod rekonštruovaným mostom, teda
ukončenie preložiek za Chlmeckým kanálom. Táto požiadavka bude riešená v dokumentácii pre
stavebné povolenie, pričom dôjde k predĺženiu preložiek vodovodov o cca 30 m. Vzhľadom na to
že dôjde iba ku krátkodobému narušeniu dodávky pitnej vody je tento vplyv hodnotený ako
krátkodobý, negatívny zanedbateľný (-1) resp. bez vplyvu (0).
- Zaťaženie elektrickej siete: Nároky na dodávky elektrickej energie pre novobudované verejné
osvetlenie predstavujú iba minimálne zaťaženie jestvujúcej NN siete v meste. Bez vplyvu na
celkovú situáciu v zásobovaní elektrickou energiou.
- Maloobchodná prevádzka Fresh na ul. Kapušanskej nachádzajúca sa pri ceste I/79 v úseku medzi
mostom cez Chlmecký kanál a navrhovanou okružnou križovatkou bude ovplyvnená krátkodobo
počas úprav cesty I/79 v danom úseku a to z dôvodu obmedzenia prístupu do prevádzky
(parkovania pred prevádzkou). Vplyv negatívny, krátkodobý zanedbateľný (-1).
- Prevádzka Správy ciest KSK, cestmajsterský obvod Kráľovský Chlmec, na ul. Kapušanskej bude
ovplyvnená krátkodobo počas úprav cesty I/79 a výstavby chodníka v danom úseku a to z dôvodu
obmedzenia prístupu do/z prevádzky. Vplyv negatívny, krátkodobý zanedbateľný (-1).
- Prevádzka autobazáru pri ceste II/555 sa nachádza mimo úseku cesty, ktorý je predmetom úpravy.
Môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu počas úpravy cesty I/555 z dôvodu vytváranie kolón počas
regulácie dopravy. Vplyv negatívny krátkodobý zanedbateľný (-1).
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 Vplyvy na obyvateľstvo
- Vplyvy zo stavebnej činnosti (hluk, prašnosť). Hlavné stavebné práce budú súvisieť najmä
s výstavbou okružnej križovatky a budú vykonávané mimo zastavaného územia vo vzdialenosti
100 m od prvého obytného domu v zastavanom území mesta Kráľovský Chlmec. V zastavanom
území budú realizované úpravy cesty I/79 v rámci ktorých bude realizovaná aj rekonštrukcia
mosta 79-043, úprava koryta Chlmeckého kanála, rozšírenie cesty o parkovací pruh, výstavba
chodník a nástupišťa autobusovej zastávky. Celkovo hodnotíme vplyvy na obyvateľstvo ako
negatívne, krátkodobé málo významné (-2).
- Počas prevádzky dôjde v danej časti zastavaného územia mesta v dôsledku výstavby chodníka,
autobusového nástupišťa a parkovacieho pruhu k zlepšeniu dopravnej a pešej obsluhy územia vplyv pozitívny, trvalý, málo významný (+2).
- Obmedzenie dopravy na ceste I/79, II/555 a III/3712, v dôsledku presmerovania dopravy počas
prestavby križovatky, rekonštrukcie mosta, úprav priľahlých úsekov ciest, bude pôsobiť na
všetkých účastníkov premávky počas celého obdobia výstavby – vplyv negatívny, krátkodobý,
málo významný (-2).
 Vplyvy na hlukové pomery v území
- Podľa výsledkov Hlukovej a rozptylovej štúdie (LUMINITZER. E.,: Katedra procesného
a environmentálneho inžinierstva Strojnícka fakulta TU Košice, 2019), ktorá je prílohou tejto
dokumentácie, nedôjde k zmene akustickej situácie v porovnaní so situáciou, keby sa
rekonštrukcia nevykonala. Modelové výpočty sú uvedené v kapitole III.2.3. Údaje o výstupoch,
str. 19. Rekonštrukcia križovatky, ako aj mosta 79-043 neovplyvní hlukovú záťaž v meste
Kráľovský Chlmec. Podľa údajov zo štúdie sú v meste Kráľovský Chlmec v súčasnosti
prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku. Toto prekročenie je však spôsobené
komunikáciou, ktorá nie je predmetom rekonštrukcie (zmeny navrhovanej činnosti). Protihlukové
opatrenia sa nenavrhujú. Bez vplyvu na hlukové pomery v území (0).
- Zvýšenie hlukovej záťaže v dennej dobe súvisí iba s pohybom mechanizmov počas realizácie
stavebných úprav na malom území. Vplyv krátkodobý, negatívny málo významný (-1).
 Vplyvy na dopravu
Analýza navrhovaného stavu: Predmetná stavba rieši prestavbu existujúcej stykovej križovatky
na okružnú križovatku. Okrem existujúcich smerov bude v križovatke napojený aj smer na cestu
III/3712 (smer Fejséš) a vo výhľadovom období aj preložka cesty III/3698.
Z kapacitného posúdenia jestvujúcej križovatky ciest I/79 a II/555 vyplýva:
- na jestvujúcej stykovej križovatke, bez riadenia dopravy SSZ, je v súčasnosti dosahovaná funkčná
úroveň kvality pohybu B, kde priemerný čas čakania dosahuje hodnotu ≤ 20 s.
- na jestvujúcej priesečnej križovatke, bez riadenia dopravy SSZ, bude v roku 2040 dosiahnutá
funkčná úroveň kvality pohybu F, kde je priemerný čas čakania vozidiel > 90 s, dochádza k
rozpadu prúdu vozidiel. Takéto prípady nastávajú napr. pri dopravnej nehode alebo ak sa vyskytne
kongescia v dopravnom prúde a počet prichádzajúcich vozidiel je väčší, ako môže prejsť
sledovaným úsekom a v predpokladaných situáciách napr. špičkových hodinách. Počet vozidiel,
ktoré prichádzajú ku križovatke za jednotku času je počas dlhých časových intervalov väčší, ako je
kapacita. Doprava kolabuje, t.j. dochádza k jej zastaveniu a vytváraniu zápchy a tvoria sa kolóny
vozidiel v spätnom smere pohybu dopravného prúdu, pričom sa strieda posúvanie a zastavovanie.
Táto situácia sa opäť vyrieši až po podstatnom znížení intenzity dopravného prúdu. Križovatka je
preťažená – medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu menšiu ako 1 dĺžka vozidla.
Z kapacitného posúdenia navrhovaného riešenia – rekonštrukcie na okružnú križovatku vyplýva:
- v roku 2020, pri predpokladanom uvedení križovatky do prevádzky, funkčná úroveň je A, priemerný
čas čakania vozidiel je menej ako 10 s.
- v roku 2040 bude dosiahnutá funkčná úroveň B, kedy priemerný čas čakania vozidle dosahuje
hodnotu ≤ 20s. reprezentuje ešte voľný pohyb dopravného prúdu a schopnosť manévrovania je vo
vnútri dopravného prúdu len veľmi mierne obmedzená. Prúdy vozidiel nepatrne navzájom
ovplyvňujú svoje jazdné možnosti. Prekážky, ktoré pritom vznikajú - napr. potrebné prispôsobenie
rýchlostí jednotlivých vozidiel - sú sotva pozorovateľné. Stupeň vyťaženia je malý. Dopravný prúd
nie je takmer vôbec obmedzovaný - medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu 18 dĺžok vozidla
- očakáva zlepšenie dopravnej situácie a bezpečnosti premávky v území.
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Celkovo je vplyv na dopravu počas prevádzky zmien navrhovanej činnosti hodnotený ako
pozitívny, dlhodobý, málo významný (+2).
 Hodnotenie zdravotných rizík
- Očakávané pôsobenie vplyvov predkladanej zmeny navrhovanej činnosti počas prevádzky vo
vzťahu k možným zdravotným rizikám (hluková záťaž, emisná záťaž) je rovnaké ako pri
pôvodnom riešení. Bez vplyvu (0).
- Znižuje sa riziko vzniku havárií automobilov medzi sebou a automobilov a chodcov z dôvodu
odstránenia kolíznych bodov, výstavby chodníkov, smerovo oddeleného autobusového nástupišťa
a osvetlenia cesty v zastavanom území, čo nepriamo pozitívne pôsobí na zdravotný stav
obyvateľov. Vplyv pozitívny dlhodobý málo významný (+2).
- Možno očakávať iba krátkodobé negatívne zmeny počas výstavby: V tomto období sa predpokladá
zvýšenie nepriaznivých krátkodobých vplyvov súvisiacich s výstavbou. Zintenzívni sa najmä
hladina hluku a exhalátov zo stavebných strojov a ako aj z dopravy v dôsledku jej spomalenia,
úroveň prašnosti v obytnom prostredí, riziko priamych úrazov z dôvodu zvýšenej pravdepodobnosti
kolízií s dopravnými prostriedkami. Tieto vplyvy budú pôsobiť iba krátkodobo a nepredpokladá sa,
že v dôsledku ich pôsobenia môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov dotknutej
oblasti. Toto konštatovanie neplatí pre prípady priamych kolízií obyvateľov s dopravnými
prostriedkami. Vplyv negatívny, krátkodobý zanedbateľný (-1).
 Vyhodnotenie pôsobenia kumulatívnych vplyvov
- Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických charakteristík útvaru
povrchovej vody SAKB0128 Krčavský kanál, ktorých vznik súvisí priamo s realizáciou navrhovanej
činnosti, budú mať len dočasný charakter lokálneho významu, a ktoré z hľadiska možného
ovplyvnenia ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál ako celku
možno predpokladať za nevýznamné, možno predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich
zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský
kanál a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. že tento kumulatívny dopad
vôbec nevznikne a na ekologickom potenciáli tohto útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský
kanál sa preto neprejaví.
- Pri kumulácii hluku z dopravy po ceste I/79 s inými zdrojmi hluku v zastavanom území mesta
Kráľovský Chlmec sú v súčasnosti ako aj vo výhľadových rokoch prekročené prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku v dotknutej časti mesta reprezentovaných výpočtovým bodom V3 a V4 (ul.
Kapušanska) a to v rozpätí od 0,9 do 6 dB. Toto prekročenie je však spôsobené komunikáciou,
ktorá nie je predmetom rekonštrukcie (zmeny navrhovanej činnosti).
- V čase spracovania tejto dokumentácie nie sú v území známe ďalšie aktivity, ktorých

vplyvy by mohli kumulatívne pôsobiť s vplyvmi z posudzovanej činnosti.

 Zhrnutie pôsobenia očakávaných vplyvov
Zmena navrhovanej činnosti nebude, oproti súčasnému stavu, predstavovať
významnejší nepriaznivý vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo.
Negatívne vplyvy budú pôsobiť iba počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti a ich
pôsobenie bude krátkodobé a ich pôsobenie je hodnotené ako nevýznamné resp. málo význame.
Počas prevádzky sa očakáva pôsobenie priaznivých vplyvov súvisiacich so zlepšením
bezpečnosti a plynulosti dopravy v danom úseku (odstránenia kolíznych bodov, výstavba chodníkov,
smerovo oddeleného autobusového nástupišťa a osvetlenia cesty v zastavanom území).
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V.

VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

V.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO: 003 328
V.2

NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
I/79 A II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka

V.3

UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Kraj:
Košický
Okres:
Trebišov
Obec:
Kráľovský Chlmec
KNC:
2102/1; 2102/2; 2102/19; 2102/29; 2102/38; 5054/2; 5054/9; 5054/12; 5054/13;
15055/4; 15055/28; 15059/2; 1636/2.

V.4

STRUČNÝ OPIS ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

V.4.1 Popis technického riešenia:
V trase cesty I/79 v km 85,191 sa nachádza styková križovatka s cestou II/555 a následne o cca 90m
ďalšia styková križovatka s cestou III/3712. Jedná sa o nevhodne usporiadané dve za sebou idúce
stykové križovatky s cestou I/79. Všetky tri spomínané komunikácie sa navzájom prepoja v
navrhovanej okružnej križovatke. Súčasťou stavby sú aj úpravy na nadväzných komunikáciách prioritne na ceste I/79. Jedná sa o modernizáciu tejto komunikácie v zastavanom území mesta od
napojenia na nedávno zrekonštruovaný úsek v rámci stavby okružnej križovatky pri Supermarkete
Tesco a extravilánového úseku za navrhovanou okružnou križovatkou. Modernizácia sa týka aj
bezprostredného úseku cesty II/555. Pre modernizáciu úseku sa uvažuje s nasledovnými
opatreniami:
- Rozšírenie komunikácie v zastavanom území o parkovací pruh
- Rekonštrukcia mosta 79-043
- Doplnenie chodníkov a nástupišťa autobusovej zastávky
- Pešie ťahy smerom do obce Fejséš
- Doplnenie odvodňovacích zariadení (nová cestná kanalizácia, priekopy...)
- Výmena obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky
- Pokládka výstužnej geomreže v exponovaných úsekoch
- Výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov
- Výmena zvislého dopravného značenia, konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou NE a HE
Súčasťou stavby je aj preložka cesta III/3712 z dôvodu jej v súčasnosti nevhodného napojenia na
cestu I/79. Preložka sa týka úseku dl. 164 m s jej novým napojením do okružnej križovatky.
Základné parametre navrhovanej činnosti vo vzťahu k zákonu 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie:
- Celková stavebná dĺžka úpravy ciest I a II triedy bude menšia ako 1 km. Počet stojísk v
navrhovanom pakovacom pruhu bude 14 stojísk: Samotná výstavba križovatky s úpravou
priľahlých ciest (mimo mosta), nespĺňa kritériá pre zisťovacie konanie, vzhľadom k tomu, že sa
jedná o úpravu ciest I. a II. triedy v dĺžke menšej ako 1 km a navrhovaným počtom pakovacích
miest 14 stojísk, pričom zisťovacie konanie je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní od 5 km
stavebnej dĺžky cesty I. a II. triedy a pri parkovacích miestach od 100 stojísk.
- Rekonštrukcia mosta 79-043 je zmenou činnosti uvedenej v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní v
bode 13. Doprava a telekomunikácie položke č. 8. Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II.
triedy) a železničných mostov (kde je v časti B zisťovacie konanie bez limitu) a v súlade s § 18
písm. d) zákona o posudzovaní sa jedná o zmenu navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8
časti B zákona o posudzovaní, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov
zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 29 zákona o posudzovaní.

46
Prehľad členenia stavby a základné údaje o zmenách navrhovanej činnosti:
101-00
102-00
103-00
110-00
201-00
501-00
531-00
532-00
601-00
621-00
671-00

Úprava cesty I/79
Úprava cesty II/555 v križovatke s I/79
Úprava cesty III/3712 v križovatke s I/79
Chodníky
Rekonštrukcia mosta 79-043
Cestná kanalizácia
Preložka vodovodu DN500
Preložka vodovodu DN400
Preložka vzdušného vedenia
Verejné osvetlenie
Ochrana podzemných vedení T-com

101-00 Úprava cesty I/79
Objekt rieši prestavbu dvoch stykových križovatiek na ceste I/79 na okružnú križovatku (časti
križovatky v správe SSC) a jej modernizáciu v priľahlých úsekoch. Objekt je situovaný čiastočne vo
východnej časti zastavaného územia mesta Kráľovský Chlmec, väčšia časť stavby je realizovaná
mimo zastavaného územia mesta.
Začiatok je situovaný v zastavanom území pred mostným
objektom cez Chlmecký kanál v km 85,175 cesty I/79. Za hranicou zastavaného územia objekt
pokračuje smerom ku križovatke s cestou II/555, ďalej ku križovatke s cestou III/3712 až po km
85,760 (cca 115 m za križovatku I/79 a III/3712). Súčasťou objektu je hlavne prestavba stykovej
križovatky ciest I/79 a II/555 na okružnú križovatku s napojením cesty III/3712 do okružnej križovatky.
Poloha križovatky rozdeľuje objekt 101-00 na tri samostatné časti, ktoré sú popísané ako:
-

-

Vetva "A" - popisuje prevažne úpravy na ceste I/79 v zastavanom území mesta s presahom mimo
zastavané územie po navrhovanú okružnú križovatku. Dĺžka trasy 282,88 m. V tejto časti objektu
sa uvažuje s prestavbou komunikácie na kategóriu MZ 9/40, jej rozšírenie o parkovací pruh,
výstavbou chodníkov a nástupišťa autobusovej zastávky (rieši samostatný objekt SO 110-00) a
doplnením absentujúcich odvodňovacích zariadení (cestná kanalizácia - rieši samostatný objekt
SO 501-00). V trase Vetvy "A" sa nachádza mostný objekt, ktorého rekonštrukcia je predmetom
samostatného objektu SO 201-00.
Vetva "OKRUH" - popisuje samotnú okružnú križovatku resp. jej časť v správe SSC (okružný pás,
prstenec, kruhový ostrovček). Dĺžka trasy 144,50 m.
Vetva "B" - popisuje úpravy na ceste I/79 mimo zastavaného územia od okružnej križovatky po
koniec stavby. Dĺžka trasy 186,90 m Úprava cesty I/79 v tomto úseku okrem jej napojenia do
okružnej križovatky spočíva v zosilnení krytu, doplnení zabezpečovacích zariadení, úpravy
odvodňovacích zariadení a pod.

Okružná križovatka: Jedná sa o okružnú križovatku na ceste I/79 s piatimi ramenami.
Prostredníctvom okružnej križovatky sú navzájom prepojené nasledovné komunikácie:
- Cesta I/79 (Vetva "A"), smer zastavané územie mesta Kráľovský Chlmec, dl. úpravy 282,88 m, kat.
MZ 9/40
- Výhľadová preložka cesty III/3698 - smer zastavané územie mesta Kráľovský Chlmec, kat. C
7,5/50 - nie je súčasťou stavby - je riešená z priestorových dôvodov
- Cesta I/79 (Vetva "B"), smer Čierna , dl. úpravy 186,90 m, kat. C 9,5/80
- Preložka cesty III/3712, smer Fejséš, dl. úpravy 163,999 m, kat. C 7,5/50
- Cesta II/555, smer Veľké Kapušany, dl. úpravy 46,297 m, kat. C 9,5/80
- súčasťou okružnej križovatky je aj bajpas medzi cestou II/555 a I/79 zo smeru Veľké Kapušany Kráľovský Chlmec
Priestorové umiestnenie objektu v maximálne možnej miere rešpektuje, existujúce
komunikácie, okolitú zástavbu a terén. V miestach priechodov pre chodcov na smerovacích
ostrovčekoch budú osadené navigačné dlažby pre nevidiacich. V miestach priechodov pre chodcov
sa zároveň zriadi bezbariérová úprava zapustením obrubníka na úroveň komunikácie s prevýšením
2cm.
Odvodnenie povrchu vozovky v zastavanom území je riešené jej priečnym a pozdĺžnym
sklonom k línii odvodnenia (objekt 501-00 cestná kanalizácia). Odvodnenie povrchu vozovky mimo
zastavaného územia je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom cez nespevnenú krajnicu na terén
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alebo do existujúcich zemných priekop, ktorých prietokový systém a vyústenia zostanú zachované.
Odvodnenie zemnej pláne je riešené cez 3%-ný priečny sklon pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah
cestného telesa.
102-00 Úprava cesty II/555 v križovatke s I/79
Objekt rieši napojenie cesty II/555 do okružnej križovatky a s tým spojené jej rozšírenie,
doplnenie konštrukcie vozovky v mieste existujúcich smerovacích ostrovčekov a opravu krytu vozovky
v hraniciach stavby. Začiatok objektu je situovaný v okružnej križovatke ako jej samostatné rameno a
končí v osi existujúcej cesty. Úprava cesty II555 okrem jej napojenia do okružnej križovatky spočíva v
zosilnení krytu a doplnení zabezpečovacích zariadení.
Kategória – funkčná trieda:
Pôvodné šírkové usporiadanie (C 9,5/80)
Dĺžka trasy:
46,297m
Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom cez nespevnenú
krajnicu s napojením na existujúci odvodňovací systém. Odvodnenie zemnej pláne je riešené cez 3%ný priečny sklon pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah cestného telesa.
103-00 Úprava cesty III/3712 v križovatke s I/79
Objekt rieši preložku cesty III/3712 resp. jej napojenie do okružnej križovatky, čím sa preloží jej
nevhodné napojenie v stykovej križovatke s cestou I/79. Začiatok objektu je situovaný v okružnej
križovatke ako jej samostatné rameno a končí v osi existujúcej cesty.
Kategória – funkčná trieda:
C 7,5/50
Dĺžka trasy:
163,999m
Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom cez nespevnenú
krajnicu do nových dláždených priekop, s napojením na existujúci odvodňovací systém. Odvodnenie
zemnej pláne je riešené cez 3%-ný priečny sklon pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah cestného
telesa.
110-00 Chodníky
Predmetom objektu 110-00 sú nové chodníky popri ceste I/79, ktoré v predmetnej časti mesta
Kráľovský Chlmec absentujú. Navrhnuté sú obojstranné chodníky situované od začiatku úpravy, kde
sa napájajú na existujúce chodníky a končia na hranici zastavaného územia mesta. Pravostranný
chodník pokračuje smerom k okružnej križovatke, kde sa napojí na opustený úsek/časť cesty I/79. Za
križovatkou ju križuje a pokračuje k ceste III/3172. Tento navrhovaný chodník kopíruje peší ťah
obyvateľov obce Fejséš smerujúcich do Kráľovského Chlmca. Súčasťou objektu je aj nástupište
autobusovej zastávky a parkovisko situované oproti nej.
Dĺžka chodníkov:
860m
Šírka chodníkov:
2,0m
201-00 Rekonštrukcia mosta 79-043
Charakteristika mosta:

Dĺžka premostenia

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

most na pozemnej komunikácii
–
ponad Chlmecký kanál
most s jedným otvorom
jednopodlažný
s presypávkou
nepohyblivý
trvalý
v smerovej priamej, v údolnicovom výškovom oblúku a v
klesaní
j) šikmý, = 80,8g
k) s normovou zaťažiteľnosťou
l) masívny
m) plnostenný
n) doskový
o) otvorene usporiadaný
p) s neobmedzenou voľnou výškou
:
2,03m,
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Dĺžka mosta
Dĺžka nosnej konštrukcie
Šikmosť mosta
Uhol kríženia
Šírka mosta
Šírka medzi zábradlím
Šírka medzi zvýšenými obrubami
Šírka chodníka
Šírka nosnej konštrukcie
Celková šírka mosta
Výška mosta
Stavebná výška
Plocha mosta

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13,0m,
4,2m,
= 80,8g
= 80,8g,
11,3m,
10,3m,
8,00m,
1,50m (chodník vľavo),
11,0m,
11,3m,
cca. 3,0m,
1,47m,
2,03×10,3= 20,91m2
(podľa TP 019 príloha 8, dĺžka premostenia
násobená šírkou medzi zábradlím),

Popis existujúceho stavu:
Mostný objekt je presypaný, jednopoľový, nosná konštrukcia mosta je železobetónová
dosková. Spodná stavba je z prostého betónu a železobetónu, opory sú založené plošne.
Stavebnotechnický stav mosta je hodnotený stupňom 3 – dobrý.
Spodná stavba mosta je tvorená oporami s rovnobežnými krídlami. Spodná stavba mosta je
v dobrej kondícii. Na spodnej stavbe neboli zaznamenané žiadne statické poruchy.
Nosná konštrukcia mosta je tvorená železobetónovou doskou. Na nosnej konštrukcii neboli
zaznamenané žiadne stopy po zatekaní. Na výtokovej strane je miestami obnažená betonárska
výstuž. V čase obhliadky mosta projektantom (10.2019) nosná konštrukcia mosta nevykazovala
žiadne statické poruchy.
Mostné príslušenstvo
Vozovka: na moste sa nachádza bituménová vozovka nezistenej konštrukcie. Konštrukcia
vozovky je zarovno s hornou hranou ríms (most je preasfaltovaný). Vozovka je súčasťou cesty I/79
Rímsy: na moste sa nachádza obojstranná železobetónová rímsa, zvýšená obruba je tvorená
kamenným obrubníkom. Betón ríms je skorodovaný, betonárska výstuž miestami obnažená
a skorodovaná. Pohľadové plochy ríms sú oplechované.
Bezpečnostné zariadenia: na rímsach mosta sa nachádza oceľové dvojmadlové zábradlie.
Zábradlie je skorodované a poškodené, neplní svoju funkciu.
Odvodnenie: na moste sa nenachádzajú odvodňovače.
Ložiská: na moste sa nenachádzajú ložiská.
Cudzie zariadenia na moste: na moste a v jeho okolí sa nachádzajú cudzie podzemné
a nadzemné inžinierske siete.
Okolie mosta: Okolie mosta možno charakterizovať ako rovinaté, mostný objekt sa nachádza
v zastavanom území mesta Kráľovský Chlmec. V širšom okolí mosta sa nachádzajú nadzemné aj
podzemné inžinierske siete.
Popis rekonštrukcie mosta:
V rámci rekonštrukcie mosta sa bude realizovať:
- búracie práce, v rámci ktorých sa odstráni zábradlie, rímsa, časť telesa cesty I/79, vyčistí sa okolie
mosta a mostný otvor,
- predĺženie krídel na vtokovej strane mosta,
- vyrovnávací betón na nosnej konštrukcii,
- samonosné rímsy,
- zábradlie na oboch stranách mosta,
- chodník na ľavej strane mosta (objekt 110-00),
- úprava stavbou dotknutej cesty I/79 (objekt 101-00),
- úprava koryta Chlmeckého kanála
- povrch pohľadových plôch existujúcej spodnej stavby a nosnej konštrukcie sa očistí vodným
lúčom,
- vysprávky nosnej konštrukcie a spodnej stavby,
- ochranný/zjednocujúci náter nosnej konštrukcie.,
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Práce na rekonštrukcii mosta sa budú realizovať v dvoch etapách po polovici. Verejná doprava
bude počas trvania prác organizovaná dočasným dopravným značením. V rámci rekonštrukcie mosta
sa nebude zasahovať do spodnej stavby mosta.
Úprava koryta Chlmeckého kanála
Premosťovaný kanál je neupravený, zarastený burinou a náletovými drevinami a krami. V
mostnom otvore sa nachádzajú naplaveniny. V rámci rekonštrukcie mosta bude koryta na vtoku, v
mostnom otvore a na výtoku, v celkovej dĺžke 20 m vyčistené od naplavenín a svahy budú upravené
do požadovaného sklonu, pričom časť narušeného svahu na vtokovej časti mosta bude dosypaná.
Následné bude v tomto úseku upravené dno a svahy koryta lomovým kameňom hrúbky 150 mm
s urovnaním líca a vyškárovaním cementovou maltou do betónového lôžka hrúbky 100 mm. Svahy
nad úpravou budú opatrené zahumusovaním hr. 20 cm a zatrávnené lúčnym výsevom. Na začiatku
a na konci úpravy sa zriadia úrovňové betónové stabilizačné prahy šírky 0,5m, výšky 1,0m votknuté
do priľahlých svahov.
501-00 Cestná kanalizácia
Dažďové vody z rekonštruovanej komunikácie I/79 z vetvy „A“ a jej priľahlých chodníkov a z časti
kruhového objazdu sa odvedú cez uličné vpusty a kanalizačné prípojky do novonavrhovanej stoky
„D“, prečistia sa v odlučovači ropných látok a vyústia sa do Chlmeckého kanálu. V celej dĺžke je
navrhnutá gravitačná kanalizácia.
Cestná kanalizácia pozostáva zo:
- Stoky „D“ : celková dĺžka s ORL je 193 m
kanalizačné PVC rúry hladké – SN8 – DN/ID300 – dĺžky 187 m
ORL – dĺžky 6 m, šírka 2 m – 0,5 mg/l NEL
Stoka „D“: V km 0,000 sa stoka zaústi cez výpustný objekt do Chlmeckého kanálu. V ORL, ktorý sa
osadí v blízkosti Chlmeckého kanála sa dažďové vody prečistia. Ďalej stoka pokračuje v strede
jazdného pruhu, kde je ukončená v km 0,193.
Kanalizačné prípojky: Kanalizačné prípojky sa napoja do skoky „D“ a ukončené budú uličnými
vpustami.
Hydrotechnický výpočet: Pri výpočte množstva dažďových vôd odvádzaných dažďovou kanalizáciou
Odlučovač ropných látok (ORL) sa osadí na stoke „D“ s kapacitou 60 l/s. Oceľový plnoprietokový ORL
je určený k zachytávaniu ropných látok a olejov z dažďových odpadových vôd zo štátnej cesty č. I/79
a z projektovaných chodníkov s výstupnou hodnotou 0,5 mg/l NEL.
531-00 Preložka vodovodu DN 500
V telese cesty I/79, v úseku cca 0,038 – 0,192, sa v súčasnosti nachádza zásobný vodovodný rad
Kráľovský Chlmec – Boťany profilu DN 500, ktorý je v správe VVS, a.s., závod Trebišov. Vzhľadom
na mimoriadne stiesnené pomery v tomto úseku cesty I/79 je preložka vodovodu situovaná v
prevažnej miere do telesa cesty I/79. Preložka vodovodu v profile DN 500 je navrhnutá v dĺžke 157,5
m, s ukončením preložky pred Chlmeckým kanálom.
532-00 Preložka vodovodu DN 400
V telese cesty I/79, v úseku cca 0,040 – 0,257, sa v súčasnosti nachádza zásobný vodovodný rad
Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou profilu DN 400, ktorý je v správe VVS, a.s., závod Trebišov.
Vzhľadom na mimoriadne stiesnené pomery v tejto časti cesty I/79 je preložka vodovodu situovaná v
prevažnej miere v odstavnom pruhu cesty I/79. Preložka vodovodu DN 400 je navrhnutá v dĺžke
220,0 m, s ukončením preložky pred Chlmeckým kanálom.
V stanovisku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. k dokumentácii pre územné
rozhodnutie, ktorá je podkladom pre posúdenie zmeny navrhovanej činnosti, bola vznesená
požiadavka na
predĺženie preložky dotknutých vodovodov DN 400 a DN 500 o úsek pod
rekonštruovaným mostom, teda ukončenie preložiek za Chlmeckým kanálom. Táto požiadavka bude
riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie, pričom dôjde k predĺženiu preložiek vodovodov o cca
30 m.
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601-00 Preložka vzdušného vedenia
Súčasťou tohto objektu je preložka dvoch vzdušných NN káblov. Dĺžka trasy nového NN kábla
je cca 175 m.
621-00 Verejné osvetlenie
Dokumentácia rieši osvetlenie navrhovanej ciest a kruhového objazdu v meste Kráľovský
Chlmec. Navrhované osvetľovacie stožiare budú napojené na nový rozvádzač verejného osvetlenia
RVO, ktorý sa osadí za poslednou parcelou mesta.
Základné údaje:
Druh svietidiel : BGP 621 miniLuma R3(DM11), 30 LED, 9000lm, 63W, IP66 (Indal)
Počet navrhovaných stožiarov : 12ks
Počet svietidiel : MiniLuma : 12 ks
Inštalovaný výkon všetkých svietidiel : Pi = 63W x 12ks = 660 W = 0,756 kW
Ročná spotreba el. energie pri potrebe 3480 hod/rok: A = 2 631 kWh/rok
671-00 Ochrana podzemných vedení T-com
Navrhovanou výstavbou okružnej križovatky bude dotknutá trasa telekomunikačných káblov. V
prípade, že existujúce vedenie nie je uložené v chráničke je potrebné riešiť jeho ochranu.
Celková dĺžka navrhovanej ochrany je cca 17m+29m, t.j. 46m.
701-00 Ochrana VTL plynovodu
V riešenom úseku navrhovaná cesta križuje existujúci VTL plynovod DN 100, PN 4 MPa. Pri
realizácii cesty nedôjde k realizácii zárezov a obnaženiu plynovodu, preto sa navrhuje jeho dodatočná
ochrana osadením oceľovej chráničky DN 200 dĺžky 18 m na plynovod v rozsahu telesa križovanej
komunikácie s potrebným presahom v zmysle STN 38 6410.
V.4.1 Údaje o vstupoch
Zábery pôdy:
Mimo jestvujúcich cestných telies dotknutých ciest si zmena navrhovanej činnosti vyžaduje nové
trvalé a dočasné zábery pozemkov v k.ú. Kráľovský Chlmec.
Tabuľka č.1: Celkový záber pozemkov podľa druhu pozemkov
Druh pozemku
Dočasný záber (ha)
Trvalý záber (ha)
Orná pôda
0,1131
0,1884
Záhrady
0,0000
0,0015
Celkom podľa druhu záberu:
0,1131
0,1899
Mimo vyššie definovaných záberov súvisiacich s úpravou ciest, dôjde k vstupu do koryta Chlmeckého
kanála v súvislosti s prečistením a úpravou koryta Chlmeckého kanála na vtoku, v mostnom otvore
a na výtoku ako aj predĺžením preložky preložkou vodovodov DN 400 a DN 500. Predpokladaná dĺžka
úpravy toku je 20 m.
Bilancia zemných prác spolu
Výkop :
10 046 m3
Násyp :
3 411 m3
Prebytok zeminy - odvoz:
6 635 m3
3
Odhumusovanie:
1 080 m
Spätné zahumusovanie:
360 m3
Prebytok humusu:
720 m3
Z celkovej bilancie zemných prác vyplýva, že stavba vykazuje nadbytok výkopu a humusu. Pre celú
stavbu je potrebné odviesť 6 635m3 výkopového materiálu.
Spotreba vody
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Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje činnosť náročnú na spotrebu vody. Potreba vody
sa viaže najmä na stavebné účely (celoplošné očistenie nosnej konštrukcie mosta vodným lúčom,
skrápanie konštrukčných vrstiev vozovky) a sociálne zabezpečenie pracovníkov počas výstavby
(pitná voda, voda pre sociálne účely) a údržbu ciest (technologická voda). Voda na stavebné účely
bude dovezená na stavenisko cisternou. Voda na sociálne účely bude na zariadenie staveniska
taktiež dovážaná.
Prevádzka zámeru neuvažuje s nárokmi na pitnú vodu a vodu na sociálne účely.
Ostatné surovinové a energetické zdroje
Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti vznikajú nároky na zásobovanie staveniská
elektrickou energiou pre stavebné účely. Potreba elektrickej energie pre stavebné účely bude pokrytá
z mobilných zdrojov.
Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti vznikajú nároky na elektrickú energiu v rámci
prevádzky verejného osvetlenia. Inštalovaný výkon všetkých svietidiel : Pi = 63W x 12ks = 660 W =
0,756 kW. Ročná spotreba el. energie pri potrebe 3480 hod/rok: A = 2 631 kWh/rok. Navrhované
osvetľovacie stožiare budú napojené na nový rozvádzač verejného osvetlenia RVO, ktorý sa osadí za
poslednou parcelou mesta. Napojenie RVO je z koncového stožiara jestvujúceho NN vedenia.
Nároky na surovinové zdroje počas prevádzky súvisia iba so zabezpečením posypového
materiálu na zimnú údržbu a budú pokryté z jestvujúcich prevádzok.
Dopravná a iná infraštruktúra
Územie zmeny navrhovanej činnosti je priamo dopravne napojená na štátne cesty I/79, II/555
a III/3712. Počas realizácie prác bude v priestore stavby obmedzená premávka na týchto cestách a je
predpoklad presmerovania dopravy do jedného jazdného pruhu a jej riadenie svetelnou signalizáciou.
Rekonštrukcia mosta ponad Chlmecký kanál bude realizovaná v dvoch etapách, pričom premávka na
ceste I/79 v mieste mosta bude presmerovaná striedavo do jedného pruhu a bude riadená svetelnou
signalizáciou.
Nároky na pracovné sily
Počas výstavby sa nedá odhadnúť predpoklad potreby pracovných síl, pretože v tomto štádiu
prípravy stavby nie je jasná časová postupnosť realizácie stavby.
Iné nároky : Neboli identifikované.
V.4.2. Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
Počas výstavby: Plošné zdroje znečistenia ovzdušia predstavujú plochy súvisiace s výstavbou
komunikácie a okružnej križovatky, ide o plošné zdroje znečistenia ovzdušia dočasného charakteru,
pôsobiace na malom území.
Počas prevádzky: Na posúdenie dopadu stavby (zmeny stykovej križovatky na okružnú) na
emisnú situáciu, bola vypracovaná „Hluková a rozptylová štúdia“ (LUMNITZER Ervin., TU Košice,
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva, Košice 2019). Na základe modelových
výpočtov bolo konštatované, že koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší v priestoroch obytných
zón sa prakticky nezmenia, zmena typu križovania prakticky nezmení situáciu v obytných zónach.
Modelové výpočtu ukazujú, že koncentrácie NOx a NO2 ako aj PM10 pri stave bez realizácie zmeny
navrhovanej činnosti, ako aj v prípade jej realizácii sú niekoľko násobne nižšie ako prípustné limity.
Odpadové vody
Počas výstavby: budú vznikať odpadové vody pri týchto technologických procesoch.
Počas prevádzky: budú, tak ako doteraz vznikať odpadové vody z povrchového odtoku zo
spevnených plôch, tieto vody sú v súčasnosti z plochy vozovky 8 302 m2 odvádzané z povrchu
vozovky priamo na okolitý terén resp. zachytávané v odvodňovacích priekopách a zaústené priamo
do Chlmeckého kanála, vodnej plochy - Studenej doliny resp. na terén. V rámci zmeny navrhovanej

52
činnosti sa výmera vozovky aj s navrhovanými chodníkmi zvýši na 10 987 m2 a zmení sa aj spôsob
odvodnenia vozovky. Z úseku cesty I/79 v zastavanom území (vetva „A“ a časť okružnej križovatky)
budú vody z povrchového odtoku z plochy 3 246 m2 zachytávané do cestnej kanalizácie a po
prečistení cez ORL vypúšťané do Chlmeckého kanála. Z ostatných úsekov ciest dotknutých zmenou
navrhovanej činnosti o výmere 7 741 m2 budú vody z povrchu vozovky tak ako doteraz odvádzané
cez nespevnenú krajnicu na terén alebo do existujúcich zemných priekop, ktorých prietokový systém
a vyústenia zostanú zachované. Na úseku cesty III/3712 budú vody z povrchového odtoku odvádzané
do nových dláždených priekop, s napojením na existujúci odvodňovací systém, ktorý je vyústený do
terénu.
Vody z mosta sú odvádzané cez nevyvýšenú rímsu priamo do Chlmeckého kanála. V navrhovanom
riešení sa pred a za mostom osadia uličné vpusty s priamy vyústením takisto do Chlmeckého kanála.
Odpady, znečistenie substrátu, reliéfu a pôdy
Počas výstavby budú vznikať najmä odpady z búracích prác konštrukčných vrstiev cestného
telesa a častí mosta. V rámci celej stavby sa odstráni stará vozovka resp. kryt z plochy 4 450m2
(vrátane vozovky na moste), z čoho sa získa 668 m3 frézovaných asfaltov. S vyfrézovaným asfaltom
sa naloží v súlade so Zákonom o odpadoch. Vyfrézovaný materiál sa odvezie na skládky správcu
SSC IVSC v Trebišove, resp. na riadené skládky.
Z celkovej bilancie zemných prác vyplýva, že stavba vykazuje prebytok výkopu v množstve
6 635 m3 a prebytok humusu v množstve 720 m3.
So všetkými odpadmi vznikajúcimi počas výstavby a prevádzky bude nakladané v súlade so
zákonom o odpadoch.
Hluk
Počas výstavby: Zdrojom hluku počas výstavby budú prístupové komunikácie, po ktorých sa budú
presúvať stavebné mechanizmy a samotné stavenisko (hluk zo stavebných mechanizmov).
V zastavanom území, budú počas výstavby najviac ovplyvnení obyvatelia žijúci okolo cesty I/79
v úseku cca 200 m.
Počas prevádzky: V súvislosti s posudzovanou zmenou navrhovanej činnosti nedôjde počas
prevádzky k podstatným zmenám hlukovej záťaže z dopravy
v posudzovanom území a bude
obdobná ako pred rekonštrukciou.
Pre posúdenie predpokladaných vplyvoch (zaťaženie územia hlukom) navrhovanej stavby počas
prevádzky bola vypracovaná „Hluková a rozptylová štúdia“ (LUMNITZER Ervin., TU Košice, Katedra
procesného a environmentálneho inžinierstva, Košice 2019), ktorá sa zamerala najmä na posúdenie
zmien v súvislosti s prestavbou stykovej križovatky na okružnú.
Podľa údajov zo štúdie sú v meste Kráľovský Chlmec v súčasnosti prekročené prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku. Toto prekročenie je však spôsobené komunikáciou, ktorá nie je predmetom
rekonštrukcie (zmeny navrhovanej činnosti).
Žiarenie, teplo, zápach a iné výstupy
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa počas prevádzky neočakávajú výstupy, ktoré
by trvalo ovplyvňovali obyvateľov dotknutého územia. K dočasnému zhoršeniu situácie môže dôjsť
počas výstavby pri zhotovovaní asfaltovej vrstvy vozovky, kedy bude v okolí cesty I/79 (vrátane
mosta 79-043) pôsobiť zápach a teplo z týchto procesov.
Vyvolané investície a demolácie
Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti vyvoláva nutnosť riešiť úpravu koryta Chlmeckého
kanála v dotyku s mostom v celkovej odporúčanej dĺžke 20 m a prekládky inžinierskych sietí, ktoré
sú uvedené v kapitole III.2 Opis technického a technologického riešenia.
Navrhované technické riešenie si nevyžiada demoláciu obytných ani priemyselných objektov.
Železný sakrálny kríž na betónovom podstavci nachádzajúci sa vo vnútornom priestore
križovatky sa preloží na vhodné miesto, ktoré určí mesto Kráľovský Chlmec.
V.5

ÚDAJE O PRIAMYCH
A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH
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Predpokladané vplyvy sú uvádzané a hodnotené prednostne vo vzťahu k posúdeniu
navrhovaných zmien.
Pre hodnotenie významnosti vplyvov bola zvolená päťstupňová škála s nasledujúcimi
charakteristikami, uplatňovanými rovnako pre negatívne ako aj pozitívne vplyvy:
0
1
2

3
4

bez vplyvu / vplyv sa nepredpokladá (navrhovaná činnosť žiadnym spôsobom neovplyvní
zložku životného prostredia, obyvateľstvo alebo využiteľnosť zeme, kultúrne a historické hodnoty
územia, a pod.)
nevýznamný - zanedbateľný vplyv (ide prevažne o vplyv s charakterom rizika, náhody alebo so
zanedbateľným príspevkom alebo dočasným pôsobením)
málo významný vplyv (vplyv, ktorého pôsobenie je z kvantitatívneho hľadiska minimálne,
lokálny vplyv alebo pôsobiaci na málo zraniteľnú zložku životného prostredia, príp. nie je
vnímateľný alebo je subjektívny, tiež vplyv s charakterom rizika pre viac zraniteľnú zložku
životného prostredia alebo inak špecifické územie, dočasný vplyv so širším plošným záberom
alebo priamym ovplyvnením obyvateľstva)
významný vplyv (má dosah na širšie okolie, alebo pôsobí na viac zraniteľnú zložku životného
prostredia, príp. jeho vnímavosť alebo plošný záber je vysoké, tiež dočasný vplyv s celoplošným
pôsobením)
veľmi významný vplyv (má regionálny dosah, alebo pôsobí na najzraniteľnejšie zložky
životného prostredia, ovplyvňuje ekologickú únosnosť, príp. nie je v súlade s príslušnou
legislatívou alebo inými normami, ovplyvňuje predmet ochrany v chránených územiach, trvalý a
nevratný vplyv).
Pri číselnom označení mieru vplyvu je uvádzane znamienko – negatívny vplyv
+ pozitívny vplyv

 Všeobecné vplyvy z výstavby a prevádzky
Počas výstavby:
- zvýšené zaťaženie územia hlukom a vibráciami v dôsledku pohybu stavebných mechanizmov,
- znečistenie ovzdušia spalinami motorov obslužných a dopravných mechanizmov, počas
výstavby aj prachom.
- riziko znečistenia prostredia odpadmi počas výstavby (motorové oleje, znečistené textílie
z opráv dopravných mechanizmov a pod.).
- narušenie dopravných vzťahov na ceste I/79, II/555 a III/3172 – obmedzenia prevádzky
v súvislosti so stavebnými prácami
Vplyvy počas výstavby hodnotíme ako negatívne, krátkodobé, málo významné (-2)
Počas prevádzky:
- pozitívne ovplyvnenie súvisiace so zlepšením dopravno-technických parametrov komunikácie,
zlepšením plynulosti dopravy, zrušením nevhodného umiestnenia dvoch po sebe idúcich
úrovňových križovatiek, dobudovanie chodníkov. Vplyv pozitívny, trvalý, málo významy (+2)
 Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
-Rekonštrukcia mosta: oprava vrchnej stavby mosta a očistenie nosnej časti, bez zásahov do
základov. Bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf (0).
-Stavebné práce súvisiace s úpravou koryta Chlmeckého kanála v celkovej dĺžke 20 m stavebné práce malého rozsahu. Vplyv negatívny, krátkodobý málo významný (-1).
-Výstavba okružnej križovatky a úprava ciest I/79, II/555 a III/3712 – výstavba v stabilnom
rovinatom území, bez výskytu podzemnej vody do hĺbky 5 m, zemné práce v malej hĺbke do
0,65 m, v mieste budovania cestných priekop do 1,2 m. Vplyv negatívny málo významný (-1).
 Vplyvy na zmeny ovzdušia a miestnu klímu
-Podľa výsledkov Hlukovej a rozptylovej štúdie (LUMINITZER. E.,: Katedra procesného
a environmentálneho inžinierstva Strojnícka fakulta TU Košice, 2019), ktorá je prílohou tejto
dokumentácie, sa koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší v priestoroch obytných zón
mesta prakticky nezmení, zmena typu križovatky nezmení situáciu v obytných zónach.
Modelové výpočtu ukazujú, že koncentrácie NOx a NO2 ako aj PM10 pri stave bez realizácie
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zmeny navrhovanej činnosti, ako aj v prípade jej realizácii sú niekoľko násobne nižšie ako
prípustné limity. Bez vplyvu na ovzdušie a miestnu klímu (0).
-Znečisťovanie ovzdušia súvisí iba s pohybom mechanizmov na malom území počas realizácie
stavebných úprav. Vplyv krátkodobý, negatívny málo významný (-1).
 Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
- Primárne posúdenie významnosti vplyvu realizácie projektu „I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec,
križovatka“ na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu
environmentálnych cieľov a vydanie stanoviska o potrebe posúdenia projektu podľa § 16 ods. 6
písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou článku 4.7 rámcovej smernice o vode vykonal
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava (stanovisko zo dňa 17.2.2021). Na základe
tohto stanoviska vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutie (OU-KE-OSZP2021/005689-008 zo dňa 22.3.2021), na základe ktorého navrhovaná činnosť nie je činnosťou
podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné jej posúdenie.
Záver stanoviska: Na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti, v rámci ktorého boli
identifikované predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého
útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál a zmeny hladiny podzemnej vody v dotknutých
útvaroch podzemnej vody SK1001500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov
južnej časti povodia Bodrog a SK2005800P Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej
panvy spôsobené realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti, ako aj na základe posúdenia
možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych
(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál na jeho
ekologicky potenciál možno predpokladať, že očakávané identifikované zmeny nebudú
významné, budú mať len lokálny charakter. Z uvedeného dôvodu ich vplyv na dosiahnutie
environmentálnych cieľov resp. zhoršenie potenciálu útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský
kanál sa nepredpokladá.
Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody
SK1001500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov južnej časti povodia Bodrog
a SK2005800P Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy ako celku sa
nepredpokladá.
 V dôsledku zmeny stykovej križovatky na okružnú, súvisiacimi úpravami dotknutých ciest
a výstavbou chodníkov dôjde k zväčšeniu výmery spevnených plôch z 8 302 m2 na 10 987 m2,
na ktorých vznikajú odpadové vody z povrchového odtoku. Čiastočne sa zmení aj spôsob
odvádzania týchto vôd. Vplyv negatívny, trvalý málo významný (-1).
 Možné pôsobenie negatívnych vplyvov na povrchové a podzemné vody súvisí so vznikom
havarijnej situácie počas výstavby ako aj počas prevádzky. V prípade vzniku havárie je
potrebná okamžitá sanácia, odstránenie kontaminovanej zeminy a horninového substrátu.
 Ovplyvnenie prameňov pitnej vody, termálnych a minerálnych prameňov - bez vplyvu (0).


Vplyvy na pôdu
- Zmena navrhovanej činnosti, si mimo jestvujúce cestné telesá dotknutých ciest vyžiada trvalé
zábery pôdy s celkovou výmerou 1 899 m2. Vplyv negatívny trvalý málo významný (-1).
- Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si vyžiada dočasné zábery poľnohospodárskej pôdy do
jedného roka na ploche 1 131 m2. Vplyv negatívny krátkodobý málo významný (-1).
- Mimo poľnohospodárskych pozemkov budú dočasné zábery realizované iba v koryte
Chlmeckého potoka (úsek cca 20 m) počas jeho úprav – bez vplyvu na spôsob užívania pôdy.

 Vplyvy na biotu
- Predpoklad pôsobenia negatívnych vplyvov s trvalým následkom je najmä počas realizácie
zemných prác pri prestavbe križovatky a výstavbe nového úseku cesty III/33712 s plochou
nových záberov 1 899 m2, kde dôjde k odstránenie súčasného pôdneho krytu, likvidácii
rastlinných spoločenstiev a pôdnych organizmov. Vzhľadom na rozsah záberov a charakter
dotknutých spoločenstiev (extenzívne lúčne spoločenstvá s chudobných druhovým zastúpením
a s výskytom inváznych druhov glejovka americká (Asclepias syriaca) a agát biely (Robinia
pseudoacacia) - vplyv negatívny, trvalý málo významný (-1) vo vzťahu k redukcii plôch
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s výskytom inváznych druhov vplyv pozitívny, trvalý málo významný (+1). V rámci zemných
prác je zakázané výkopovú zeminu z plôch s výskytom inváznych druhov rastlín umiestňovať do
voľnej prírody resp. na iné poľnohospodárke pozemky a na konečné terénne úpravy v rámci
stavby. Je možné jej použitie napr. na prevrstvene odpadu na riadenej skládke odpadov.
- Predpoklad pôsobenia negatívnych vplyvov s dočasným následkom je najmä počas realizácie
zemných prác na plochách dočasných záberov 1 131 m2. Spoločenstvá v mieste dočasných
záberov budú po ukončení stavebných prác rekultivované, vrátane lúčneho výsevu. Vzhľadom
na rozsah záberov a charakter dotknutých spoločenstiev (extenzívne lúčne spoločenstvá
s chudobných druhovým zastúpením a s výskytom invázneho druhu glejovka americká
(Asclepias syriaca) - vplyv negatívny, dočasný málo významný (-1) vo vzťahu k redukcii plôch
s výskytom inváznych druhov vplyv pozitívny, trvalý málo významný (+1).
- Práce v rámci úprav koryta Chlmeckého kanála v celkovej dĺžke úpravy 20 m. Vzhľadom na
rozsah prác a stav potoka (zanesené koryto, s minimálnym prietokom, v čase sucha bez
viditeľného prietoku vody, znečistenie komunálnym odpadom) je tento vplyv definovaný ako
negatívny, krátkodobý, málo významný pôsobiaci na malom území (-1).
- Výrub drevín : V rámci stavby dôjde celkovo k výrubu 24 stromov (topoľ čierny 2x, orech
kráľovský 7x, agát biely 15x (invázny druh) v priestore križovatky a na trase novej cesty III/3712.
Výrub v mieste rekonštrukcie mosta 79-043 sa nepredpokladá. Vplyv trvalý, negatívny málo
významný.


Vplyvy na chránené územia, krajinu a ÚSES
– V záujmovom území platí 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana) v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
– Vplyv na chránené územia:
 CHKO Latorica: Bez vplyvu (0).
 Maloplošné chránené územia. Bez vplyvu (0).
 Chráneného vtáčieho územia SKCHVU015 Medzibodrožie (územie európskeho významu):
navrhovaná zmena navrhovanej činnosti zasahuje do toho územia iba okrajovo. Zásah zmeny
navrhovanej činnosti sa dotýka sa iba pozemkov evidovaných ako zastavané plochy resp. orné
pôdy, ktoré sú však dlhodobo zatrávnené a vyskytuje sa na nich invázne druhy glejovka
americká (Asclepias syriaca) a agát biely (Robinia pseudoacacia). Zmena pozemku orná pôda
na zastavané plochy nepodlieha zakázaným činnostiam podľa vyhlášky MŽP 26/2008 Z.z., tie
sa týkajú zmeny druhu z existujúceho trvalého trávneho porastu, resp. z ostatnej zatrávnenej
plochy (stav podľa evidencie Katastra nehnuteľností) na iný druh poľnohospodárskeho
pozemku. Zmena navrhovanej činnosti nepatrí ani medzi iné zakázané činnosti v CHVÚ
Medzibodrožie.
V území priamo alebo nepriamo ovplyvnenom zmenou navrhovanej činnosti nebol
zaznamenaný trvalý výskyt druhov, ktoré sú predmetom ochrany, ako ani biotopov, ktoré sú
predmetom monitorovania v rámci CHVÚ
Okrajový zásah do CHVÚ Medzibodrožie súvisiaci s predkladanou zmenou navrhovanej
činnosti neovplyvní integritu územia, jeho ekologickú stabilitu ako ani priaznivý stav biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých vtákov, ktoré sú predmetom
ochrany tohto územia.
Celkovo vplyv na CHVÚ Medzibodrožie hodnotíme ako dočasný negatívny, málo významný (-1)
resp. bez vplyvu (0), vo vzťahu k redukcii plôch s výskytom inváznych druhov - vplyv pozitívny,
trvalý málo významný (+1).
– Vplyv na ostatné územia NATURA 2000: bez vplyvu (0).
– Biotopy európskeho a národného významu neboli v území mapované– bez vplyvu (0).
– Vplyvy na ÚSES:
 Nadregionálny biokoridor Latorica v línií hranica s Ukrajinou – Latorický luh – Tajba – Kašvár –
hranica s Maďarskom. Hranica územia v k.ú. Kráľovský Chlmec kopíruje hranicu CHKO
Latorica a v najbližšom mieste je vzdialený od miesta navrhovanej činnosti cca 1,37 km. Bez
vplyvu (0).
 Prvky ÚSES na regionálnej úrovni (regionálne biocentrum Vysoká – Horešské lúky; regionálne
biocentrum Boľské rašelinisko – Čierna hora) - Bez vplyvu (0).
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 Prvky ÚSES na miestnej úrovni (miestne biocentrum Nízka /Malý vrch/, miestne biocentrum
Húšťava) sa nachádzajú mimo územia možného pôsobenia vplyvov vyvolaných zmenou
navrhovanej činnosti. Bez vplyvu (0).
 Navrhovaný biokoridor miestneho významu Chlmecký kanál, bude zmenou navrhovanej
činnosti priamo dotknutý v rámci stavebného objektu 201-00 Rekonštrukcia mosta 79-043.
Negatívne vplyvy budú pôsobiť iba krátkodobo počas výstavby, počas prevádzky nedôjde
k zmenám vo funkčnosti navrhovaného biokoridoru. Vzhľadom na súčasnú výrazne obmedzenú
funkčnosť tohto navrhovaného biokoridoru v zastavanom území mesta (zástavba obce,
zanesenie toku s nevyrovnaným prietokom, znečistenie toku komunálnymi vodami
a komunálnym odpadom) ako aj rozsah zmeny navrhovanej činnosti hodnotíme tento vplyv ako
negatívny, dočasný málo významný (-1).
 Genofondovo a ekologicky významné plochy: V kontakte s navrhovanou činnosťou sa nachádza
lokalita Madaraska (Studená dolina), ktorú predstavuje vodná plocha, prirodzená depresia
v severovýchodnej časti mesta. Trvalé a dočasné zábery definované v rámci predkladaného
projektu nezasahujú do tohto územia. V rámci prevádzky cesty v dotyku s týmto územím
nedôjde k zmenám v pôsobení vplyvov z cestnej premávky na toto územie. Bez vplyvu (0).
 Vplyvy na kultúrne pamiatky a archeologické náleziská
- V území dotknutom zmenou navrhovanej činnosti nie sú evidované archeologické
a paleontologické lokality, nemožno však vylúčiť, že pri stavebných a s nimi spojenými výkopovými
prácami môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej lokality.
- V priestore jestvujúcej križovatky sa nachádza železný sakrálny kríž na betónovom podstavci,
ktorý nie je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Je potrebné jeho premiestnenie na vhodné miesto.
 Vplyvy na rekreáciu a cestovný ruch – bez vplyvu (0)
 Vplyvy na priemysel – bez vplyvu (0).
 Vplyvy na poľnohospodárstvo
V rámci trvalých a dočasných záberov budú dotknuté pozemky evidované ako poľnohospodárske
pozemky:
- vo vnútornom ostrovčeku jestvujúcej križovatky, ktoré nie sú poľnohospodársky využívané
(plochy v správe SSC) – bez vplyvu (0).
- trvalé trávne porasty medzi jestvujúcou križovatkou a cestou III/3712, jedná sa
o poľnohospodársky málo využívané plochy s náletom inváznych druhov rastlín, ktoré indikujú
zanedbané obhospodarovanie plôch. Vplyv negatívny, málo významný (-1).
 Vplyvy na služby a infraštruktúru
- Zásobovanie pitnou vodou: Preložka vodovodov spôsobí krátkodobé narušenie dodávok pitnej
vody v meste pri prepájaní jestvujúcich vodovodných rádov a ich preložiek.
- Zaťaženie elektrickej siete: Nároky na dodávky elektrickej energie pre novobudované verejné
osvetlenie predstavujú iba minimálne zaťaženie jestvujúcej NN siete v meste. Bez vplyvu na
celkovú situáciu v zásobovaní elektrickou energiou.
- Maloobchodná prevádzka Fresh a Prevádzka Správy ciest KSK na ul. Kapušanskej bude
ovplyvnená krátkodobo počas úprav cesty I/79 v danom úseku a to z dôvodu obmedzenia prístupu
do prevádzky (parkovania pred prevádzkou). Vplyv negatívny, krátkodobý zanedbateľný (-1).
- Prevádzka autobazáru pri ceste II/555 sa nachádza mimo úseku cesty, ktorý je predmetom úpravy.
Môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu počas úpravy cesty I/555 z dôvodu vytváranie kolón počas
regulácie dopravy. Vplyv negatívny krátkodobý zanedbateľný (-1).
 Vplyvy na obyvateľstvo
- Vplyvy zo stavebnej činnosti (hluk, prašnosť). Hlavné stavebné práce budú súvisieť najmä
s výstavbou okružnej križovatky a budú vykonávané mimo zastavaného územia vo vzdialenosti
100 m od prvého obytného domu v zastavanom území mesta Kráľovský Chlmec. V zastavanom
území budú realizované úpravy cesty I/79 v rámci ktorých bude realizovaná aj rekonštrukcia
mosta 79-043, úprava koryta Chlmeckého kanála, rozšírenie cesty o parkovací pruh, výstavba
chodník a nástupišťa autobusovej zastávky. Celkovo hodnotíme vplyvy na obyvateľstvo ako
negatívne, krátkodobé málo významné (-2).
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- Počas prevádzky dôjde v danej časti zastavaného územia mesta v dôsledku výstavby chodníka,
autobusového nástupišťa a parkovacieho pruhu k zlepšeniu dopravnej a pešej obsluhy územia vplyv pozitívny, trvalý, málo významný (+2).
- Obmedzenie dopravy na ceste I/79, II/555 a III/3712, v dôsledku presmerovania dopravy počas
prestavby križovatky, rekonštrukcie mosta, úprav priľahlých úsekov ciest, bude pôsobiť na
všetkých účastníkov premávky počas celého obdobia výstavby – vplyv negatívny, krátkodobý,
málo významný (-2).
 Vplyvy na hlukové pomery v území
- Podľa výsledkov Hlukovej a rozptylovej štúdie (LUMINITZER. E.,: Katedra procesného
a environmentálneho inžinierstva Strojnícka fakulta TU Košice, 2019), ktorá je prílohou tejto
dokumentácie, nedôjde k zmene akustickej situácie v porovnaní so situáciou, keby sa
rekonštrukcia nevykonala. Modelové výpočty sú uvedené v kapitole III.2.3. Údaje o výstupoch,
str. 19. Rekonštrukcia križovatky, ako aj mosta 79-043 neovplyvní hlukovú záťaž v meste
Kráľovský Chlmec. Podľa údajov zo štúdie sú v meste Kráľovský Chlmec v súčasnosti
prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku. Toto prekročenie je však spôsobené
komunikáciou, ktorá nie je predmetom rekonštrukcie (zmeny navrhovanej činnosti). Protihlukové
opatrenia sa nenavrhujú. Bez vplyvu na hlukové pomery v území (0).
- Zvýšenie hlukovej záťaže v dennej dobe súvisí iba s pohybom mechanizmov počas realizácie
stavebných úprav na malom území. Vplyv krátkodobý, negatívny málo významný (-1).
 Vplyvy na dopravu
Analýza navrhovaného stavu: Predmetná stavba rieši prestavbu existujúcej stykovej križovatky
na okružnú križovatku. Okrem existujúcich smerov bude v križovatke napojený aj smer na cestu
III/3712 (smer Fejséš) a vo výhľadovom období aj preložka cesty III/3698. Celkovo je vplyv na
dopravu počas prevádzky zmien navrhovanej činnosti hodnotený ako pozitívny, dlhodobý, málo
významný (+2).
 Hodnotenie zdravotných rizík
- Očakávané pôsobenie vplyvov predkladanej zmeny navrhovanej činnosti počas prevádzky vo
vzťahu k možným zdravotným rizikám (hluková záťaž, emisná záťaž) je rovnaké ako pri
pôvodnom riešení. Bez vplyvu (0).
- Znižuje sa riziko vzniku havárií automobilov medzi sebou a automobilov a chodcov z dôvodu
odstránenia kolíznych bodov, výstavby chodníkov, smerovo oddeleného autobusového nástupišťa
a osvetlenia cesty v zastavanom území, čo nepriamo pozitívne pôsobí na zdravotný stav
obyvateľov. Vplyv pozitívny dlhodobý málo významný (+2).
- Možno očakávať iba krátkodobé negatívne zmeny počas výstavby: V tomto období sa predpokladá
zvýšenie nepriaznivých krátkodobých vplyvov súvisiacich s výstavbou. Zintenzívni sa najmä
hladina hluku a exhalátov zo stavebných strojov a ako aj z dopravy v dôsledku jej spomalenia,
úroveň prašnosti v obytnom prostredí, riziko priamych úrazov z dôvodu zvýšenej pravdepodobnosti
kolízií s dopravnými prostriedkami. Tieto vplyvy budú pôsobiť iba krátkodobo a nepredpokladá sa,
že v dôsledku ich pôsobenia môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov dotknutej
oblasti. Toto konštatovanie neplatí pre prípady priamych kolízií obyvateľov s dopravnými
prostriedkami. Vplyv negatívny, krátkodobý zanedbateľný (-1).
 Vyhodnotenie pôsobenia kumulatívnych vplyvov
- Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických charakteristík útvaru
povrchovej vody SAKB0128 Krčavský kanál, ktorých vznik súvisí priamo s realizáciou navrhovanej
činnosti, budú mať len dočasný charakter lokálneho významu, a ktoré z hľadiska možného
ovplyvnenia ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský kanál ako celku
možno predpokladať za nevýznamné, možno predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich
zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský
kanál a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. že tento kumulatívny dopad
vôbec nevznikne a na ekologickom potenciáli tohto útvaru povrchovej vody SKB0128 Krčavský
kanál sa preto neprejaví.
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- Pri kumulácii hluku z dopravy po ceste I/79 s inými zdrojmi hluku v zastavanom území mesta
Kráľovský Chlmec sú v súčasnosti ako aj vo výhľadových rokoch prekročené prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku v dotknutej časti mesta reprezentovaných výpočtovým bodom V3 a V4
(Kapušianska ulica) a to v rozpätí od 0,9 do 6 dB. Toto prekročenie je však spôsobené
komunikáciou, ktorá nie je predmetom rekonštrukcie (zmeny navrhovanej činnosti).
- V čase spracovania tejto dokumentácie nie sú v území známe ďalšie aktivity, ktorých vplyvy by
mohli kumulatívne pôsobiť s vplyvmi z posudzovanej činnosti.
V.6. ZÁVER
Zmena navrhovanej činnosti nebude, oproti súčasnému stavu, predstavovať
významnejší nepriaznivý vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo.
Negatívne vplyvy budú pôsobiť iba počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti a ich
pôsobenie bude krátkodobé a ich pôsobenie je hodnotené ako nevýznamné resp. málo význame.
Počas prevádzky sa očakáva pôsobenie priaznivých vplyvov súvisiacich so zlepšením
bezpečnosti a plynulosti dopravy v danom úseku (odstránenia kolíznych bodov, výstavba chodníkov,
smerovo oddeleného autobusového nástupišťa a osvetlenia cesty v zastavanom území).
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VI.

Prílohy

1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona
2. Mapa širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti – Prehľadná situácia
3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti – DÚR (VÁHOPROJEKT s.r.o., Prešov, 2020) –
výkresy: Situácia stavby, Vzorový priečny rez, 201-00 Rekonštrukcia mosta 79-043, Situácia
záberov pozemkov,
4. Fotodokumentácia
5. Hluková a rozptylová štúdia (LUMINITZER. E.,: Katedra procesného a environmentálneho
inžinierstva Strojnícka fakulta TU Košice, 2019),
VII.

Dátum spracovania

Smilno, apríl 2021
VIII.

Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

Spracovateľ oznámenia :
Dušan Zamborský, 086 33 Smilno 135
......................
(osoba odborne spôsobilá na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č.
113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na
životné prostredie, číslo osvedčenia: 367/2003-OPV, oblasť činnosti : 3d líniové stavby)
IX.

Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

Oprávnený zástupca navrhovateľa :
Ing. Štefan Ungrady
riaditeľ SSC IVSC Košice
SSC IVSC Košice
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

......................
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I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka SO 201-00 Rekonštrukcia mosta 79-043
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Príloha č. 1
Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona

Cesta I/79 vrátane mosta 79-043 bola

realizovaná pred účinnosťou zákona

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Z uvedeného dôvodu predmetná činnosť – výstavba cesty I. triedy a cestného mosta
na ceste I. triedy nebola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.

CHVÚ Medzibodrožie (SKUEV015)
hranica CHVÚ (stav podľa Katastra nehnuteľností)

