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I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
I.1 Názov (meno)
Greentech Slovakia s.r.o.
I.2 Identifikačné číslo
IČO: 45366977
I.3 Sídlo
Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica
I.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu navrhovateľa
Greentech Slovakia s.r.o.
Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica
tel. +421 908 379 543, + 421 918 784 623
Konatelia spoločnosti :

Mgr. Lukáš Čierny
Mgr. Michal Figúr
Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica

I.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto konzultácie
Ing. Zdenka Hrablayová, tel. +421 907 715 419, Greentech Slovakia s.r.o., Partizánska cesta
4634, 974 01 Banská Bystrica
II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica - navýšenie kapacity
a prístavba haly
III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
III.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné
číslo).
Predmetné parcely sú umiestnené v areáli bývalej cementárne mimo obytných
území, v severovýchodnej časti mesta Banská Bystrica.
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Senica
KN-C 374/10, 374/24

Uvedená činnosť je lokalizovaná v priestore novej výrobnej haly a jedná sa o
zariadenie na recykláciu PET fliaš inovatívnou technológiou.
Dotknutá hala je umiestnená v areáli bývalej cementárne. Hala je dobre dostupná z
miestnej komunikácie z Partizánskej cesty. Prístup k hale je z cesty v smere z Banskej
3
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Bystrice do Brezna, s následným odbočením do mestskej časti Senica. Hala je kompletne
napojená na všetky inžinierske siete.
III.2 Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber
pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná
infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad
zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií,
žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
3.2.1

Opis technického a technologického riešenia

Stručný popis súčasného stavu
Pôvodne navrhovaná činnosť „Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných
PET odpadov“ podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
zákon o posudzovaní) patrí do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 8 – Zariadenie na
zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi – časť A a podlieha povinnému hodnoteniu.
K navrhovanej činnosti vydalo MŽP SR záverečné stanovisko č. 4430/2016-1.7/bjzo dňa 30.
6. 2016. Zámer riešil vybudovanie prevádzky s inovatívnou technológiou na spracovanie PET
odpadov so vstupnou kapacitou odpadu 9 600t/rok a výstupnou kapacitou regranulátu
6000t/rok.
V roku 2017 bolo vydané MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č.
5870/2017-1.7/bj zo dňa 23. 6. 2017 pre zmenu navrhovanej činnosti „Doplnenie plynovej
prípojky do inovatívnej technológie recyklácie nespracovateľných PET odpadov“. Oproti
pôvodne posudzovanej činnosti je zmena v inštalácii plynu.
V roku 2018 bolo vydané MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
č.10432/2018-1.7/bj zo dňa 23. 11. 2018 pre zmenu navrhovanej činnosti „Inovatívna
technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica – zmena stavby“.
Zmena navrhovanej činnosti sa týkala: inštalácia plynu, prístavba prístrešku, prečistenie
odpadových vôd, prípojka úžitkovej vody.
V roku 2014 bolo vydané Okresným úradom Banská Bystrica rozhodnutie pre
navrhovanú činnosť „Zber a spracovanie druhotných surovín Ekolumi s.r.o.“ v zisťovacom
konaní, že táto činnosť sa nebude ďalej posudzovať s ročnou kapacitou 80 000t.
Vstupy do výroby sú nalisované balíky rôznych PET fliaš, ktoré sa dopravníkom
dopravia do tzv. rozbaľovača, kde sú odstránené viazacie drôty alebo viazacie pásky. Z
rozbaľovača ide materiál dopravníkom postupne do rozrušovača balíkov, cez prvý magnetický
separátor na detekciu kovových a nekovových častí. Nasleduje prvotná fáza triedenia, kde sú
odstránené etikety. Po výstupe z balistického separátora cez dopravníkový a šnekový pás sa
prvotne odseparujú etikety do samostatného big bagu alebo kontajnera. Takto vytriedené
fľašky sa cez vibračný stôl dostávajú do optických triedičiek. Vytriedené prvotne upravené
fľaše sú ďalej pomocou dopravníkov presunuté do časti manuálneho dotrieďovania, kde
prebehne finálne triedenie pred vstupom do mokrého drvenia. Mokré drvenie funguje na
princípe obmývania nožov točiacich sa na rotore vo vnútri drviča. V tomto kroku sú fľaše
drvené na frakciu +,-10 mm tzv. PET vločky. Táto frakcia je posúvaná do frikčného čističa,
kde dochádza k otieraniu vločiek o seba a tým k ich čisteniu. Následne sa cez vzduchové
dopravníky presúvajú postupne do miešacích flotačných vaní, kde stále dochádza k ich
čisteniu a separácii PET materiálu, PO materiálov z vrchnákov a etikiet. Znova nasleduje
frikčný čistič a umývacie vane s horúcou vodou zohriatou až na 85°C, kde dochádza
prostredníctvom takto zohriatej vody a zmesi hydroxidu sodného, tabletovanej soli, detergentu
4
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a odpeňovača k očisteniu vločiek od všetkých nečistôt. Po vypraní nasleduje posledné dvojité
frikčné čistenie. Následne sú opraté PET vločky cez vzduchové dopravníky transportované
na finálnu detekciu kovových a nekovových častí, optických triedičov na detekciu iných
polymérov a farieb. Finálne upravené vločky na základe kvality pokračujú do fázy plnenia PET
vločiek a PO materiálov pomocou plniacich staníc. Takto vyčistené vločky môžu byť
pretransformované na finálny produkt v extrúdery.
Popis zmeny navrhovanej činnosti
V rámci zmeny navrhovanej činnosti „Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov
Banská Bystrica – navýšenie kapacity a prístavba haly“ ide o navýšenie kapacity pri vstupe
PET odpadov na 3700t/mesiac (44 000t/rok) a výstupnú kapacitu 2 100t/mesiac (25 200t/rok).
Posudzovaná kapacita v roku 2016 vychádzala z projektu a len z odhadovanej garancie
výrobcu linky pred jej výrobou. Navrhovateľ v rámci skúšobnej prevádzky linky zistil, že linka
dokáže spracovať navrhovanú kapacitu za dodržania nezmenených technických a
technologických podmienok.
Zároveň ide o doplnenie o prístavbu existujúcej funkčnej haly o 12 m, pridáním ďalších
dvoch modulov z dôvodu efektívneho a technického uloženie BAT technologie pre fázu
horúceho prania.
Obrázok 1 Existujúca hala na spracovanie PET fliaš
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Linka na recykláciu PET fliaš
Tento systém bol navrhnutý na recykláciu PET fliaš pochádzajúcich z
komunálneho a selektívneho zberu.

Kapacita systému
Vstupná kapacita s materiálom z triediaceho centra:
Výstupná kapacita úseku na triedenie a drvenie za mokra:

5 000 kg / h
4 000 kg / h

Výstupná kapacita závisí od charakteristík PET fliaš, ktoré sa majú spracovať.
Linka je navrhnutá na nepretržitú prevádzku (24 hodín / deň, 7 dní / týždeň) bez zredukovania
času potrebného na údržbu (bežnú a mimoriadnu).
Linka bude generovať jemné frakcie PET / HDPE počas procesu (1 až 3% vstupného
materiálu), z centrifúgy a procesu prania.
Vstupná charakteristika
Nalisované balíky PET fliaš zbavené viazacích drôtov alebo pások sú dopravované
z rozbaľovača dopravníkom postupne do rozrušovača balíkov, cez prvý magnetický separátor
na detekciu kovových a nekovových častí. Po výstupe z balistického separátora cez
dopravníkový a šnekový pás sa prvotne odseparujú etikety do samostatného big bagu alebo
kontajnera. Vytriedené fľašky sa cez vibračný stôl dostanú do optických triedičiek, ktoré na
základe optiky a balistiky odstraňujú jednotlivé nevhodné resp. nie PET materiály mimo
recyklačného procesu. Vytriedené prvotne upravené fľaše sú ďalej pomocou dopravníkov
presunuté do časti manuálneho dotrieďovania, kde manuálne prebehne finálne triedenie pred
vstupom do mokrého drvenia. Mokré drvenie funguje na princípe obmývania nožov točiacich
sa na rotore vo vnútri drviča. V tomto kroku sú fľaše drvené na frakciu +,-10 mm tzv. PET
vločky.
Vstup: lisované balíky
- minimálny rozmer:
700x800x700 mm
- maximálny rozmer:
1200x1400x1200 mm
- hustota:
150 až 350 kg/m3
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Obrázok 2 Nalisovaný balík PET fliaš s viazacím drôtom

Vlastnosti fliaš:
- priemerná hmotnosť:
- objem:
- etikety:
- vrchnáky:
Tuhé nečistoty:
- iné ako PET:
(PP, PE, LDPE)
- PVC:
- PET s PVC:
- prach, piesok, odpadky:
- kovy:
- papier/kartón:

40g
500-5000 cm3
PVC
HDPE, PP

3%
2%
2%
8%
1-3 %
1%

Výstupná charakteristika
PET vločky sú posúvané do frikčného čističa, kde dochádza k otieraniu vločiek o seba
a tým k ich čisteniu. Následne sa cez šnekové dopravníky presúvajú postupne do miešacích
flotačných vaní, kde stále dochádza k ich čisteniu a separácii PET materiálu, PO materiálov
z vrchnákov a etikiet. Znova nasleduje frikčný čistič a umývacie vane s horúcou vodou
zohriatou až na 85°C, kde dochádza prostredníctvom takto zohriatej vody a zmesi hydroxidu
sodného, tabletovanej soli, detergentu a odpeňovača k očisteniu vločiek od všetkých nečistôt.
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Tento krok je pre výsledný produkt veľmi dôležitý. Po vypraní nasleduje ešte posledné dvojité
frikčné čistenie. Následne sú opraté PET vločky cez vzduchové dopravníky transportované
na finálnu detekciu kovových a nekovových častí, optických triedičovna detekciu iných
polymérov a farieb. Takto vyčistené vločky môžu byť pretransformované na finálny produkt
v extrúdery.
Celý proces, kde je používaná voda je veľmi prísne kontrolovaný jednotlivými
zariadeniami, cez ktoré odpadová voda preteká. Jednotlivé časti čistenia vody sa skladajú zo
zariadení na úpravu vody, ktorých úlohou je splnenie kvalitatívnych požiadaviek na vypúšťanie
vody. Každá fáza recyklácie má svoje vlastné čistenie vody.
1.Obehový systém pre mokré drvenie pozostáva zo zberného sila, sita, obehového
čerpadla, kalového čerpadla a odpadového lisu vyrobených z nerezovej ocele,
2. obehový systém pre fázu separácie pozostáva zo zberného sila, sita, obehového
čerpadla, kalového čerpadla vyrobených z nerezovej ocele,
3. obehový systém pre fázu horúceho prania pozostáva zo zberného sila, sita,
obehového a kalového čerpadla,
4. obehový systém pre fázu po ukončení prania pozostáva z tých istých častí ako pri
fáze horúceho prania.
Celý obehový systém, je ďalej napojený na chemickú čističku odpadových vôd. Táto
pozostáva zo spádových filtrov, usadzovacej nádrže, lisu na nerozpustné látky väčšie ako 5
mm, flotačnej vane, kalovej nádrže, dávkovačov flokulantu a kolagulantu, dehydrátora
so šnekovím dopravníkom na kal.
Pri tomto systéme čistenia vody, výsledná odpadová vody spĺňa všetky legislatívne
podmienky na vypustenie vôd do kanalizácie.
Voda je do zariadenia privádzaná z rezervoára, ktorý v minulosti napájal celý areál
cementární. Pred vstupom do recyklačných liniek je upravovaná PH, tvrdosť vody
a mechanické filtračné prečistenie od nerozspustných látok vody v špeciálnom zariadení na
úpravu vody.
Všetky zaradenia sú napájané elektricky. Pripojenie na elektriku je z vysokonapäťovej
trafo stanice, ktorá tiež v minulosti napájala celý areál.
Čiastočným výsledným produktom je kvalitná PET vločka vyrobená z PET fliaš, ktorá
spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky na ďalšie spracovanie pre finálny produkt.
Popis PET vločky:
- veľkosť: frakciu +/-10 mm
- zvyšková vlhkosť: max. 3%
- PVC:
10 – 30 ppm
- kov:
max. 10 ppm
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Obrázok 3 PET vločka a granulát

Obrázok 4 Finálny produkt – viazacia páska

Požiadavky na systém
Elektrický výkon:

400V, 3ph +/-3%,
bez vplyvu indukovaných elektromagnetických polí
Frekvencia:
50 Hz
Obvody pre vnútorné osvetlenie skrinky a servisné zásuvky:
- napájanie:
230V, 1ph, 50 Hz, diferenciálna ochrana
- maximálny výkon: 16A
Pomocné obvody, riadiace prístroje a elektropneumatické ventily,
PLC kontrolné tlačidlo:
24V, 1ph, 50Hz,
generované transformátorom, izolované,vnútri skrinky
Stlačený vzduch:
- tlak:
min. 6, max. 10 bar
- kondenzačná teplota: -20°C
- kvalita:
filtrovaná, bez olejov a prachu

Spotreba energií
Celkový inštalovaný výkon:
Použitá energia:
Voda:
Stlačený vzduch:

1 630kW+/-5%
60%
1,5 – 3l/kg PET vločiek
4Nm3/h
9
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Prístavba haly
Jedná sa o prístavbu existujúceho halového objektu. Základ haly tvorí jednoloďová
oceľová hala s rozponom 23m v pozdĺžnom smere 6m x 23 + 4m. Stĺpy sú z ocele HAE
profilov. Strešné vazníky sú z priehradovej konštrukcie. Strecha je sedlová s miernym
sklonom 7,2%. Strešný plášť tvoria strešné sendvičové PUR panely, kladené na strešné
oceľové nosníky kladené priamo na vrchnú pásnicu väzníka. Krytina je samotný PUR panel.
Obvodový plášť je z horizontálne kladených minerálnych sendvičových panelov hr. 100 mm
kotvených priamo do primárnych stĺpov. Konštrukcia haly je konštruovaná tak, že v prípade
požiaru stĺpy nesúce obvodové steny ostanú stáť aj po deštrukcii strešnej konštrukcie.
Primárne stĺpy sú požiarne chránené. Okrem primárnych strov podopierajúcich väzníky po
obvode haly, sú aj prídavné stĺpy nesúce obvod plášťa v štítových fasádách.
Samotnú prístavbu bude tvoriť pridanie dvoch technologicky totožných modulov PUR
sendvičových panelov 6m x 2 k severozápadnej časti existujúceho halového objektu.
3.2.2. Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Aktuálny stav
Hala je existujúca a k záberu pôdy nedôjde, vzhľadom k tomu, že pôjde o montáž
oceľovej konštrukcie na existujúcej betónovej ploche.
Stav po zmene
Bezo zmeny
Ochranné pásma a chránené územia
Aktuálny stav
Predmetná činnosť nezasahuje do navrhovaných a vyhlásených území európskeho
významu a chránených vtáčích území, ako ani do biotopov národného alebo európskeho
významu, do maloplošných a veľkoplošných chránených území, mokradí, resp. jej prevádzkou
nie sú dotknuté chránené stromy a prvky ÚSES.
Predmetná činnosť je situovaná mimo chránené územia, chránené výtvory a pamiatky
a ochranné pásma (okrem ochranných pásiem jestvujúcich prvkov technickej a dopravnej
infraštruktúry, ktoré prevádzkou predmetnej činnosti zostávajú nedotknuté a zachované, resp.
slúžia pre jej potreby). V areály predmetnej činnosti sa nachádza ochranné pásmo
elektrického vedenia blízkej trafostanice.
Stav po zmene
Bezo zmeny
Elektrická energia
Aktuálny stav
Bodom napojenia elektroinštalácie na VN sieť je veľká trafo stanica vybudovaná
v tesnej blízkosti existujúcej haly, z ktorej je napojený na VN celý areál bývalej cementárne.
Spoločnosť je zaradená medzi veľkých odberateľov VN. Z trafo stanice sa vysokonapäťovým
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silovým medeným káblom typu CYKY - CYKY napája NAYY 4Bx25 v trubke hlavný rozvádzač
HR. Svetelná inštalácia je v celej hale navrhnutá svietidlami typu WFL 400W POL/SYM IP65.
Napojenie prenosných spotrebičov v kanceláriách, šatniach a pod. je riešené zásuvkovou
inštaláciou. Vo výrobnej hale je napojenie prenosných spotrebičov zásuvkovými skriňami so
zásuvkami 230 V, 400 V. Inštalácia je navrhnutá káblami CYKY.
Základné technické údaje
Napäťová sústava: 3 PEN, AC, 50 Hz, 230/400 V, „TN-C“
3 N PE, AC, 50 Hz, 230/400 V, „TN-S“
Aktuálna spotreba elektrickej energie na 1kg: 0,36kW/kg
Energetické rozvody pre technológiu
Všetky technologické zariadenia sú napojené cez VN rozvádzač osadený vo VN rozvodni.
Stav po zmene
Po navýšení kapacity zariadenia nepredpokladáme navýšenie spotreby elektrickej
energie, vzhľadom k tomu, že ide o BAT technológiu, ktorá spĺňa energetické požiadavky.
Hodnoty, ktoré boli posúdené pred zmenou navrhovanej činnosti sú dostačujúce.
Zásobovanie vodou
Technická voda
Aktuálny stav
Zásobovanie technickou vodou je vyriešené z dvoch rezervoárov, ktoré v minulosti
zásobovali bývalé cementárne. Kapacita jedného rezervoára je 1000 m3 vody.
Všetka voda v procese je kontinuálne čistená a recyklovaná pre minimalizáciu
odpadových vôd, spotreby elektrickej energie a minimalizáciu spotreby chemických látok.
Spotreba vody je značne ovplyvnená znečistením vstupných fliaš. Predpokladaná
spotreba je 1,5 l na 1 kg fliaš.
Vzhľadom na vysokokvalitný recyklačný systém vody, ktorý je určený na veľmi
intenzívnu recykláciu vody, to má za následok nízku percento znečistených látok vo
vypúšťanej vode. Vďaka vysoko efektívnej práčke je spotreba chemikálií taktiež nízka
približuje sa hodnotám 0,012 l/kg. Samozrejme líši sa od znečistenia vstupných fliaš.
Stav po zmene
Predpokladaná spotreba vody bude 2,3 l na 1 kg fliaš.
Zásobovanie technickou vodou z rezervoárov je aj pri tomto navýšení dostačujúce.
Vodovod a požiarny vodovod
Aktuálny stav
Vodovod rieši zásobovanie pitnou vodou, pre celý areál. Jedná sa o rozvodové HDPE
potrubie s priemerom 100 mm. Pitná voda je využívaná výhradne ako úžitková voda pre
zamestnancov pre sociálne a hygienické zariadenia.
Požiarny vodovod je napájaný na sieť technickej vody.
Nerovnomernosť potreby vody pre max. dennú potrebu je daná súčiniteľom dennej
nerovnomernosti kd = 2,0. Nerovnomernosť potreby vody pre max. hodinovú potrebu je daná
súčiniteľom hodinovej nerovnomernosti kh = 1,8.

11

Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica
- navýšenie kapacity a prístavba haly
Oznámenie o zmene vypracované podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie

Zamestnanci

osoby/deň
40

spotreba liter/deň
40 x 60 l/deň

Júl 2021

spotreba spolu/deň
2400 l/deň

Priemerná denná potreba vody: Qp = 2400 l.deň-1
Max. denná potreba vody: Qm = Qp x kd = 2400 x 2 = 4800 l.deň-1 = 4,8 m3 .deň-1
Max. hodinová potreba vody: Qh = Qm/8 x kh = 4,8/8 x 1,8 = 1,08 m3 .h-1
Priemerná ročná potreba vody: Qr = Qp x 365 = 2,4 x 365 = 876 m3 .rok-1
Stav po zmene
Zmena nastane navýšením počtu zamestnancov z pôvodných 40 na 90.

Zamestnanci

osoby/deň
90

spotreba liter/deň
90 x 60 l/deň

spotreba spolu/deň
5400 l/deň

Priemerná denná potreba vody: Qp = 5400 l.deň-1
Max. denná potreba vody: Qm = Qp x kd = 5400 x 2 = 10800 l.deň-1 = 10,8 m3 .deň-1
Max. hodinová potreba vody: Qh = Qm/8 x kh = 10,8/8 x 1,8 = 2,43 m3 .h-1
Priemerná ročná potreba vody: Qr = Qp x 365 = 5,4 x 365 = 1971 m3 .rok-1

Nároky na pracovné sily
Aktuálny stav
Celkový počet zamestnancov 40.
Stav po zmene
Celkový počet zamestnancov 90 pre 4 zmennú nepretržitú prevádzku.
Tabuľka 1 Fond pracovnej doby

Parameter
Zmennosť
Dĺžka pracovnej zmeny
Počet pracovných dní za týždeň
Počet pracovných dní za rok

Hodnota parametra
4 zmeny
7,5 h
7 dní
nepretržitá prevádzka

Vykurovanie
Aktuálny stav
Vykurovanie je riešené elektrickým kotlom s rozvodmi pre radiátory do všetkých
miestností. Miestnosti sa vykurujú na teploty v zmysle STN EN 12 831 do vonkajšej výpočtovej
teploty -18C. Ohrev TÚV pre zamestnancov je riešený bojlermi a prietokovými ohrievačmi
vody.
Stav po zmene
Bezo zmeny
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Doprava a infraštruktúra
Aktuálny stav
Posudzované územie ako aj okolité objekty sú dopravne napojené na miestnu
komunikáciu smerujúcej z Brezna do Banskej Bystrice. Paralelne s touto cestou ide rýchlostná
cesta R1 smerujúca z Brezna do Banskej Bystrice. Areál je vybavený spevnenými plochami.
Nedochádza ani k upchávkam dopravy automobilmi čakajúcimi na nakládky alebo vykládky,
keďže areál je priestranný a je v ňom dostatok parkovacieho miesta.
Stav po zmene
Bezo zmeny
Existujúca infraštruktúra spĺňa parametre pri navýšený dopravy.
Nároky na zastavané územie
Výstavba v tomto prípade nie je potrebná.
Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny
Terénne úpravy a zásahy do krajiny nie sú potrebné.
3.2.3

Údaje o výstupoch

Emisie
Emisie počas výstavby
Bodové zdroje znečistenia sa počas výstavby nepredpokladajú.
Líniové zdroje znečistenia budú predstavované prevádzkou techniky, pri navážaní
materiálu počas montáže.
Plošné zdroje – za dočasný plošný zdroj znečistenia je možné považovať vlastný
montážny priestor, ktorý môže byť zdrojom sekundárnej prašnosti.
Z hľadiska druhu znečisťujúcich látok ide hlavne o CO (oxid uhoľnatý), NO x (suma
oxidov dusíka ako NO2 a oxid dusičitý) a VOC (prchavé organické zlúčeniny).
Emisie počas prevádzky
Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky predmetnej činnosti sú hlavne doprava
(dovoz a odvoz odpadov, surovín a produktov a osobná doprava zamestnancov a
návštevníkov po predmetnom areály a prístupových komunikáciách).
Za plošné zdroje znečisťovania ovzdušia možno považovať plochy pre statickú
dopravu a spevnené manipulačné plochy a prístupové komunikácie zasa za líniové zdroje
znečistenia ovzdušia. Z hľadiska druhu znečisťujúcich látok ide hlavne o CO (oxid uhoľnatý),
NOx(suma oxidov dusíka ako NO2 a oxid dusičitý) a VOC (prchavé organické zlúčeniny).
Samotná prevádzka predmetnej činnosti predstavuje malý stacionárny zdroj
znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (5.99 „Ostatné zariadenia a technológie
spracovania a nakladania s odpadmi - členenie podľa bodu 2.99).
Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ počas prevádzky predmetnej činnosti musí
dodržiavať požiadavky zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii,
o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného
emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a
technicko-organizačných opatrení vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia a
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vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
Navrhovaná činnosť v kumulatívnom merítku spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia, pričom
emisie z automobilovej dopravy sú závislé od frekvencie automobilovej premávky,
poveternostných podmienok, rýchlosti premávky a pomeru osobných motorových vozidiel a
nákladných vozidiel na okolitých komunikáciách.
Stav po zmene
Z hľadiska výrobného procesu sa predpokladá navýšeniu frekvencie automobilovej
premávky (dovoz a odvoz odpadov, surovín a produktov a osobná doprava zamestnancov a
návštevníkov po predmetnom areály a prístupových komunikáciách) primerane k navýšeniu
kapacity.
Vzhľadom na to, že ide o priemyselnú zónu mimo zastavaného územia, je toto
navýšenie prijateľné.
Hluk a vibrácie
Z hľadiska kategorizácie územia podľa tabuľky č. 1 vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších predpisov je územie umiestnenia predmetnej činnosti do IV. kategórie chránených
území s prípustnou hodnotou hluku 70 dB cez deň, večer a v noci. V bezprostrednej blízkosti
predmetnej činnosti sa nenachádzajú obytné územia, resp. budovy s dlhodobým pobytom ľudí
v nich.
V súčasnosti sú zdrojmi hluku zabudovaná technológia a manipulačný priestor.
Priestory so zdrojmi hluku sú zabezpečené potrebnými vibroakustickými zásadami.
Zariadenie je zabezpečené proti šíreniu hluku do okolitého prostredia opláštením častí, ktoré
môžu byť zdrojom hluku. Navýšením kapacity zariadenia nedôjde k zvýšeniu hladiny hluku
nad požadované maximum. Technológia spĺňa Nariadenie vlády č. 416/2005 Z.z.
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.
Stav po zmene
Bola spracovaná hluková štúdia (protokol: Si_014_2021/N), v ktorej sa konštatuje, že
povolené hygienické limity nebudú činnosťou v areáli prekračované. Zmena navrhovanej
činnosti bude mať z pohľadu hluku málo významný vplyv.
Vody a odpadové vody
Odpadové vody
Aktuálny stav
Zariadenie má vlastnú čističku priemyselných technologických odpadových vôd, ktorá
spĺňa najprísnejšie legislatívne kritériá pre výstupy odpadových vôd.
Pripojenie výpustu do kanalizácie je do skolaudovanej stoky splaškovo priemyselnú
stoku, ktorá je súčasťou areálu. Pred výpustom do kanalizačnej betónovej rúry na konci
technológie je kontrolné meranie všetkých potrebných veličín na zistenie kvality vypúšťaných
odpadových vôd.
Splaškové odpadové vody z hygienických a sociálnych zariadení sú odvedené do
kanalizačnej siete.
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Stav po zmene
Zmena nastane navýšením počtu zamestnancov z pôvodných 40 na 90.
S ohľadom na napočítanú potrebu vody pre zamestnancov môžeme uvažovať s
produkciou splaškových odpadových vôd na úrovni Qp = 5,4 m3.deň-1 .
Dažďové vody
Aktuálny stav
Dažďové vody, vznikajúce počas navrhovanej činnosti sú tzv. čisté vody, pochádzajú
zo strechy dotknutej haly a sú zvádzané do existujúcej dažďovej kanalizácie a dažďové vody
zo spevnených plôch sú zvádzané cez ORL dažďovou kanalizáciou do existujúcej kanalizácie
areálu.
Stav po zmene
Bezo zmeny
Odpady
Počas prevádzky vznikajú odpady, ktoré v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, môžeme zaradiť nasledovne:
Tabuľka 2 Druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky – bez technológie
Číslo druhu Názov druhu odpadu
odpadu
20 01 01
20 03 01
20 01 21
20 01 39

papier
zmesový komunálny odpad
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
plasty

Kategória
odpadu
O
O
N
O

Tabuľka 3 Druhy odpadov, ktoré vznikajú počas spracovania odpadov pri prevádzke technológie ako
produkt recyklácie
Číslo druhu
odpadu
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 07
19 12 12

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

papier a lepenka
železné kovy
neželezné kovy
plasty a guma

O
O
O
O

sklo
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania

O
O
O

Vzniknuté odpady musí pôvodca/držiteľ zaraďovať podľa Katalógu odpadov,
zhromažďovať ich utriedené, oddelene zhromažďovať nebezpečné odpady, čo v najväčšej
miere ich sám zhodnocovať, prípadne ich ponúknuť na zhodnotenie inému. Ak nie je možné
zhodnotiť odpady musí zabezpečiť ich zneškodnenie odovzdaním odpadov len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi.
Pôvodca/držiteľ odpadu vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov,
s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015
Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
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Pôvodca/držiteľ musí poznať podmienky pre zhromažďovanie, triedenie, nakladanie,
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (podľa zákona č. 75/2015 Z.z.).
Ich pravdepodobná skladba a zatriedenie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Komunálny odpad bude potrebné zneškodňovať v súlade so všeobecno-záväzným
nariadením mesta Banská Bystrica na regionálnej skládke.
Stav po zmene
Bezo zmeny

Teplo, zápach a iné výstupy
Počas prevádzky sa vznik významnejšieho zápachu nepredpokladá. V prípade vzniku
zápachu sa nešíri do prostredia, keďže celý proces recyklácie sa nachádza v uzavretej hale.
Teplo môže vznikať z procesu výroby. Významnejší vznik tepla sa nepredpokladá.
Stav po zmene
Bezo zmeny
Posúdenie dopadov na zdravotný stav obyvateľstva
Samotná prevádzka nie je zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom stresujúcich
faktorov, či iných negatívnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne
dopady na zdravotný stav obyvateľstva, keďže sa jedná o recykláciu produktov dennej
spotreby. Síce inovatívnou technológiou, ale chemické procesy využívajú tie isté odpeňovače
a detergenty ako pri recyklácii klasických nápojových PET fliaš.
Stav po zmene
Bezo zmeny
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Hodnotenie vplyvov vychádza z predbežnej identifikácie najvýznamnejších vstupov a
výstupov plánovaného zámeru.
Cieľom špecifikácie dopadov týchto vstupov a výstupov na jednotlivé zložky
prírodného, krajinného a sociálneho prostredia je podchytenie tých okolností, ktoré by
závažným spôsobom modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia, či už v pozitívnom
alebo negatívnom smere.
Priamy vplyv na životné prostredie spočíva v pozitívnom zmysle, keďže sa odbúra vo
väčšej miere časť skládkovaných odpadov, ktorá sa v súčasnej dobe nerecykluje.
Medzi negatívne priame vplyvy by sme zaradili zvýšený výpust priemyselnej vody do
recipientu, ktorý však prejde všetkými stanovenými limitmi.
Stav po zmene
Bezo zmeny

16

Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica
- navýšenie kapacity a prístavba haly
Oznámenie o zmene vypracované podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie

Júl 2021

III.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom
území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie
Navrhovaná činnosť je situovaná v priemyselnom areáli bývalej Cementárne. Lokalita
predstavuje oplotenú zastavanú plochu, pokrytú viacerými priemyselnými halami
a zariadeniami na zber a spracovanie druhotných surovín ako napr. KOVOD a.s.,
SCRAPMET Slovakia a.s.. Prístup k hale je z niekdajšej hlavnej cesty v smere z Banskej
Bystrice do Brezna, s následným odbočením do mestskej časti Senica. a vjazdu do areálu
„Zber a výkup surovín SCRAPMET Slovakia s.r.o.“. Hala sa nachádza priamo po ceste popri
areálu výkupne na samom konci jestvujúcej komunikácie. Urbanisticky je územie svojou
exponovanou plochou, orientáciou, terénnym členením, komunikačným napojením ako aj
existujúcimi stavbami pre navrhovanú činnosť veľmi vhodné.
Územie je z východnej strany obklopené spevnenými plochami toho istého areálu,
ktoré sú využívané na skladovanie dovážaných surovín. Za spevnenými plochami sa
nachádza areál spoločnosti KOVOD a.s., ktorá sa zaoberá spracovaním železného šrotu.
Severnú hranicu tvorí strmý betónom spevnený svah. Pozemky južne od dotknutého
územia tvoria spevnené a nespevnené plochy a voľné sklady tiahnuce sa až k hlavnej ceste.
Zo západnej strany areál susedí s budovou trafo stanice, ktorá napája elektrickou
energiou celý areál.
Terén lokality je terasovitý, priemyselné haly sú orientované v smere východ - západ.
Hala je dobre dostupná z miestnej komunikácie z Partizánskej cesty.
Hala je kompletne napojená na všetky inžinierske siete.
Zariadenie je riadne zabezpečené v zmysle požiarnej ochrany a je vybavené
ohlasovňou požiarov.
Použité látky sú skladované v sklade na to určenom, zabezpečenom proti možnému
úniku záchytnými vaňami. Sklad je riadne označený, zabezpečený proti poveternostným
podmienkam a proti vniknutiu cudzích osôb.
V súvislosti s možnými rizikami havárií je zariadenie opatrené vlastným ORL
a čističkou odpadových vôd.
III.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1
písm. c) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Súhlas na vydanie prevádzkového priadku podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zák. č.
79/2015 Z. z. o odpadoch
III.5 Vyjadrenie o predpokladaných
presahujúcich štátne hranice.

vplyvoch

zmeny

navrhovanej

činnosti

Realizácia zmeny zámeru nebude mať priamy vplyv presahujúci štátne hranice.
III.6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia
vrátane zdravia ľudí.
3.6.1 Charakteristika prírodného prostredia
Celkový stav životného prostredia je priamo úmerný prírodným danostiam a
súčasnému stavu socioekonomického rozvoja danej oblasti.
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Charakteristiky prírodného prostredia sú uvádzané aj pre širšie okolie navrhovanej
činnosti.

3.6.1.1 Geomorfologické pomery
Banská Bystrica leží v nadmorskej výške 342 – 380 m na oboch brehoch rieky Hron,
na rozhraní troch pohorí stredného Slovenska: Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Slovenského
Rudohoria.
Posudzované územie v Banskej Bystrici sa nachádza severne od hlavnej dopravnej
osi – cesta I/66 smer Banská Bystrica – Brezno. Podľa geomorfologického členenia
(http://geo.enviroportal.sk/atlassr 2016) sa nachádza v subprovincii Vnútorné Západné
Karpaty, v oblasti Slovenského stredohoria, celku Zvolenská kotlina, oddielu Bystrické
podolie. Podľa typologického členenia reliéfu predstavuje posudzované územie reliéf nivy,
ktorý je prevažne rovinatý, nadmorská výška posudzovaného územia sa pohybuje okolo 360
– 380 mn.m. Priamo dotknutý areál je mierne zvlnený. Posudzovaný areál sa nachádza v
priestore menšej priemyselnej zóny s výskytom antropogénnych sedimentov (panely, štrk).

3.6.1.2 Geologické pomery
Z geologického hľadiska je posudzované územie a jeho širšie okolie budované
zlepencami, pieskovcami, pestrými ílovitými bridlicami a vulkanitmi (malužské, hnolské,
cejkovské súvrstvie), ktoré tvoria mladšie paleozoikum vnútorných Karpát.
Na geologickej stavbe širšieho okolia sa podieľa hlavne chočská jednotka svojimi
spodnotriasovými členmi, tvorenými súvrstvím pieskovcov a bridlíc s polohami melafýrov.
Spodnotriasové horniny v priestore areálu (posudzované územie) nevystupujú na povrch, ale
sú prekryté zeminami kvartéru, ktoré sú zastúpené hrubozrnnými terasovými štrkami s
pokryvom deluviálnych ílov a hlín.
Na základe Geochemických typov hornín vypracovanej v rámci úlohy „Súbor
regionálnych máp geologických faktorov životného prostredia regiónu Banská Bystrica –
Zvolen v mierke 1 : 50 000 je posudzované územie tvorené 2 geochemickými typmi hornín:
- Kremité horniny so zvýšeným obsahom živcov, sľúd alebo ílových minerálov (J
časť územia)
- Fluviálne sedimenty – štrky a piesčité štrky akumulácie riečnych terás Hrona
Do tejto skupiny boli zaradené sedimenty pleistocénu až holocénu starých hronských
terás. Ich horninový materiál sa na základe výsledkov geologického mapovania ( Michalko, J.
et al. 1986) skladá prevažne z kremitých hornín (zväčša metakvarcity, kremence a kremité
pieskovce, zriedkavo prítomné, granitoidy, metamorfity). Kremeňovo - karbonátové horniny.
Deluviálne, eluviálno-deluviálne, deluviálno-fluviálne a proluviálne sedimenty
Inžinierska geológia
Na základe Mapy inžinierskogelogickej rajonizácie vypracovanej v rámci úlohy „Súbor
regionálnych máp geologických faktorov životného prostredia regiónu Banská Bystrica –
Zvolen v mierke 1 : 50 000 spadá posudzované územie do rajónu deluviálnych sedimentov.
Rajón vytvára ploché a strmé svahy s rôznou členitosťou. Prevládajú hlinité, ílovitopiesčité a úlomkovité deluviálne sedimenty premenlivej mocnosti (2 – 10 m). Sedimenty ležia
na skalných horninách kryštalinika, mezozoika, poloskalných horninách mezozoika a
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paleogénu, na neogénnych íloch. Jedná sa o polygenetické svahové hliny, často s úlomkami,
hlinito-kamenisté blokové sedimenty s chaoticky usporiadanými úlomkami, miestami so
značných podielom hlinitej zložky. Rajón sa vyznačuje premenlivou priepustnosťou v
závislosti od zrnitostného zloženia delúvií. Úroveň hladiny podzemnej vody priamo súvisí s
intenzitou zrážok a je prevažne v hĺbke väčšej než 5 m. Sedimenty sa vyznačujú značnou
variabilitou koeficienta filtrácie. Chemizmus a agresivita podzemných vôd je kolísavá.
Najčastejšie je agresivita podzemných vôd spôsobená kyslosťou a agresívnym CO2.

3.6.1.3 Ložiská nerastných surovín
Ložiská nerastných surovín sa v dotknutom území nenachádzajú.
Na území mesta Banská Bystrica sa nachádza výhradné ložisko vápencov
Kostiviarska, na území okresu je ešte ložisko Selce (vápenec). Z nevyhradených ložísk
nerastov (stavebný kameň) sa v okolí nachádzajú ložiská – Badín, Horná Mičiná, Horné
Pršany, Králiky, Šalková a Uľanka.

3.6.1.4 Povrchové a podzemné vody
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba J. et al., 1995) posudzované
územie patrí do hydrogeologického rajónu MG 077 Mezozoikum a paleozoikum
Starohorských vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny.
Jediným zvodneným horizontom v posudzovanom území je vrstva hrubých hlinitopiesčitých terasových štrkov, ktoré tvoria s navetranou a rozpukanou vrchnou časťou
podložných spodnotriasových pieskovcov jeden hydrogeologický celok. Hladina podzemnej
vody sa v nich podľa celkovej výšky vodných stavov v širšom okolí záujmového územia
nachádza
v hĺbke
5 – 8 m pod úrovňou terénu. K infiltrácii podzemnej vody do zvodneného kolektoru dochádza
najmä v území severne od dotknutého územia, kde zrážkové vody a podzemné vody z
deluviálnych sedimentov prestupujú do pomerne dobre priepustných terasových štrkov.
Rajón je vymedzený v oblasti budovanej hlavne paleozoikom a mezozoikom.
Geologicky je rajón v posudzovanom území budovaný súvrstviami obalovej série
krížňanského a chočského príkrovu. Je rozčlenení na dva čiastkové rajóny a to severný a
južný. Severný čiastkový rajón tvorený hlavne paleozoikom (západná časť), obalovými
kremencami (stredná časť) a súvrstviami triasu až kriedy krížňanského príkrovu (východná
časť) je ako celok málo zvodnený. Relatívne priaznivejšie kolektorské horniny vystupujú v jeho
východnej časti a tvoria triasové dolomity a vápence, ktoré však nie sú nositeľom veľkých
zdrojov podzemných vôd. Južný čiastkový rajón vytvára prakticky uzavretý hydrogeologický
celok karbonátov chočského príkrovu, ležiaci na nepriepustných súvrstviach krížňanského
príkrovu a spodného triasu príkrovu chočského. Je hydrogeologicky vymedzený a
odvodňovaný riekou Hron (Šuba J. et al., 1995).
Na základe Vymedzenia útvarov podzemných vôd na Slovensku v zmysle rámcovej
smernice o vodách 2000/60/ES je rajón MG 077 Mezozoikum a paleozoikum Starohorských
vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny vymedzený nasledovne:
SK200280FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Nízkych
Tatier a Slovenského Rudohoria oblasti povodí Hron.
Na základe Hydrogeologickej mapy vypracovanej v rámci úlohy „Súbor regionálnych
máp geofaktorov životného prostredia regiónu Banská Bystrica – Zvolen v mierke 1 : 50 000
je posudzované územie tvorené piesčitými a hlinitými štrkmi fluviálnych nivných sedimentov
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pleistocénu – riečnych terás. Pleistocénne sedimenty riečnych terás sú tvorené prevažne
zahlinenými štrkopieskami prekrytými povodňovými hlinami.
Vodné toky – povrchové vody
Vodný fond na území mesta tvoria vodné toky v správe SVP, š. p. OZ Povodie Hrona,
Lesov SR, š. p. a v správe mesta Banská Bystrica. K vodohospodársky významným vodným
tokom pretekajúcim katastrálnym územím mesta patrí samotná rieka Hron v dĺžke cca 35 km
a vodné toky Selčiansky potok, potok Bystrica, Starohorský potok. V správe Mesta sú dva
vodné toky a to potok Udurná a Rudlovský potok.
Práve rieka Hron preteká cca 1 200 m južne od posudzovaného územia, číslo
hydrologického poradia je 4-23-01-001.
Hron bol upravovaný už od 20. – 30.-tych rokov 20. storočia, neskôr v r. 1961. Po
povodni v r. 1974 boli realizované ďalšie protipovodňové opatrenia – vybudovanie nábrežných
múrov, zaústenie potoka Bystrica po most pri Smrečine a prevýšená ochranná hrádza v časti
Majer. Zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta predstavuje úpravu Hrona na prietok
Q100 = 540 m3.s-1, ktorý vyhovuje len na úseku km 172,000 – 173,960 (most Iliaš – teplovod).
V ostatných častiach upravené koryto Hrona kapacitne nepostačuje a dochádza k inundáciám.
Územie je podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vymedzené čiastkovým povodím Hron –
Hron od Čierneho Hrona po Slatinu. V danom úseku nie je rieka Hron vodohospodársky
významný tok.
Podľa nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a
zraniteľné oblasti, patria všetky vyššie spomínané vodné toky medzi citlivé oblasti. Podľa
uvedeného nariadenia nie je posudzované územie zaradené medzi zraniteľné oblasti.
Najbližšia zraniteľná oblasť je obec Badín a obec Hronsek nachádzajúce sa cca 15 km
juhozápadným smerom.
Podzemné vody
Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR sa sídelný útvar Banská Bystrica a jej okolie
nachádza na rozhraní týchto piatich hydrogeologických regiónov:
- MG 077 mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a severnej časti
Zvolenskej kotliny
- MG 078 mezozoikum a predmezozoické útvary severovýchodnej časti Zvolenskej
kotliny
- MP 079 mezozoikum Kremnických vrchov a západnej časti Zvolenskej kotliny
- Q 080 kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlače
- NQ 081 Neogén Zvolenskej kotliny - západná časť
Posudzované územie je zaradené do rajónu MG 077 Mezozoikum a paleozoikum
Starohorských vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny. Jediným zvodneným horizontom
v posudzovanom území je vrstva hrubých hlinito-piesčitých terasových štrkov, ktoré tvoria
s navetranou a rozpukanou vrchnou časťou podložných spodnotriasových pieskovcov jeden
hydrogeologický celok. Hladina podzemnej vody sa v nich podľa celkovej výšky vodných
stavov v širšom okolí záujmového územia nachádza v hĺbke 5 – 8 m pod úrovňou terénu
Priamo v území ani blízkom okolí sa nenachádzajú významnejšie pramene a zdroje
podzemných či minerálnych vôd.
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Vodohospodársky chránené územia
Dotknuté územie nezasahuje do vodohospodársky chránených území akumulácie vôd,
ani ochranných pásiem vodárenských alebo prírodných liečivých zdrojov.

3.6.1.5 Klimatické pomery
V zmysle členenia SR na klimatické oblasti patrí záujmové územie sídelného útvaru
mesta Banská Bystrica do oblasti teplej (počet letných dní v roku > 50, maximálna teplota
vzduchu 25 °C a vyššia), okrsku teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou s teplotou
vzduchu v januári menej ako -3 °C, Iz = 0 – 60 (niva Hronu a priľahlé okolie), ďalej do oblasti
mierne teplej (počet letných dní v roku < 50, maximálna teplota vzduchu 25 °C a vyššia,
priemerná teplota vzduchu v júli >16 °C), okrsku mierne teplého, vlhkého, vrchovinného, s
teplotou vzduchu v júli >16 °C, s nadmorskou výškou prevažne nad 500 m, Iz = 0 – 60
(južná časť mesta mimo nivu Hrona) a do okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého,
vrchovinného, s teplotou vzduchu v júli viac ako 16 °C, s nadmorskou výškou prevažne
nad 500 m, Iz = nad 120 (severná časť mesta).
Vlastné záujmové územie sa nachádza na styku okrsku mierne teplého, vlhkého,
vrchovinného teplej oblasti a okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého, vrchovinného mierne
teplej oblasti.
Z hľadiska klimatickogeografických typov patrí územie mesta Banská Bystrica i
vlastné hodnotené územie do typu krajiny s kotlinovou klímou s veľkou inverziou teplôt,
mierne suchou až vlhkou, subtypu mierne chladného so sumou teplôt 10 °C a teplotou v
januári -3,5 až -6 °C, teplotou v júli 16 –17 °C, amplitúdou 20 –24 °C, ročnými zrážkami
600 – 850 mm.
Priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie rokov 1990 – 2000 je 853 mm. Počet dní
so snehovou pokrývkou je 117. Počet vykurovacích dní sa pohybuje v rozmedzí od 140 do
50 (Plesník et al., 2002).

3.6.1.6 Pôda
V posudzovanom území a jeho bližšom okolí sú z pohľadu pôdnych typov zastúpené
hlavne kambizeme prevažne nasýtené, kambizemepseudoglejové nasýtené, sprievodné
pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne gleje, zo zvetralín rôznych hornín. Zrnitostne sú
pôdy v posudzovanom území hlinité, neskeletnaté až slabo kamenité (Plesník et al, 2002).
Na základe Pôdnej mapy vypracovanej v rámci úlohy „Súbor regionálnych máp
geofaktorov životného prostredia regiónu Banská Bystrica – Zvolen v mierke 1 : 50 000 sa
v posudzovanom území vyskytujú kambizeme typické a kambizemepseudoglejové. Sú to
pôdy prevažne stredne hlboké až hlboké s menším obsahom skeletu. V podornici týchto pôd
je často vysoký obsah fyzikálneho ílu, čo na erodovaných polohách znamená, že sa menej
priepustná vrstva dostáva na povrch pôdy a môže vo vlhkých obdobiach spôsobovať sezónne
zamokrovanie týchto pôd, už na ich povrchu. Najviac sa vyskytujú medzi pôdami, ktoré majú
v kambickom horizonte alebo v substráte zníženú priepustnosť pre gravitačnú vodu, t.j.
väčšinou a zahlinených terasách a jemnozrnnejšíchsvahovinách na úpätí svahov a v
terénnych depresiách.
V rámvi PPKP 2003 bolo na území mesta Banská Bystrica kontrolovaných 21 honov
v celkovej rozlohe 510,0 ha. Sledované boli parametre Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb. Z uvedeného
počtu bolo 11 honov o výmere 274,0 ha s nadlimitnými hodnotami parametrov Cd, Pb
(VÚPOP, 2004).
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V bezprostrednej blízkosti posudzovaného územia, ktoré je umiestnené v priemyselnej
zóne, nie sú súvislé poľnohospodárske pozemky. Tie sú lokalizované južným smerom od
posudzovaného územia, za štátnou cestou I/66.

3.6.1.7 Biota
Flóra
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník et al., 2002) je posudzované
územie zaradené do bukovej zóny, sopečnej oblasti, zvolenská kotlina, severný podokres,
Bystrické podolie.
Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje prírodnú vegetáciu, t. j. takú vegetáciu,
ktorá by sa vyvinula za súčasných klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby
človek do vývojového procesu nijakým spôsobom nezasahoval. V záujmovom území je táto
vegetácia reprezentovaná lužnými lesmi nížinými (Ulmenion) v nive Hrona. V severnej časti
(pravá strana Hrona) dominujú dubovo-hrabové lesy karpatské (CaricipilosaeCarpinenionbetuli), v nich sú vtrúsené enklávy bukových kvetnatých lesov podhorských (EuFagenionp.p. min.) a dubových nátržníkových lesov (Potentilloalbae-Quercion). V južnej časti
(ľavá strana Hrona) dominujú bukové lesy vápnomilné (Cephalanthero-Fagenion).
Priamo v posudzovanom území sa v súčasnosti nachádza antropogénna vegetácia. Súvisí to
s intenzívnou priemyselnou výrobou a budovaním priemyselnej zóny. Posudzované územie
predstavuje zastavanú plochu bez pôvodnej fauny a flóry. Dôsledkom adaptability, introdukcie
a postupných zmien podmienok došlo v území k likvidácii prirodzenej vegetácie a
synantropizácii tej zostávajúcej. Predmetné územie v súčasnosti osídľuje ruderálna
vegetácia, ktorá je zastúpená druhmi ako púpava lekárska (Taraxacumsect. Ruderalia), vratič
obyčajný (Tanactumvulgare), palina pravá (Artemisiaabsinthium), štiav alpínsky
(Rumexalpinum),
ostružina
černicová
(Rubusfruticosus),
pichliač
roľný
(Cirsiumarvense),smlzkroviskový (Calamagrostisepigeos) a ďalšie. Tento typ vegetácie
osídľuje veľmi rôznorodé stanovištia, ako sú násypy, navážky, smetiská, okraje komuníkácií,
medze polí, atď. V okrajových častiach dotknutého územia sa nachádza niekoľko jedincov
vŕby rakyty (Salixcaprea).
Faunu a flóru širšieho okolia posudzovaného územia môžeme charakterizovať
v spojitosti s ochranným pásmom NP Nízke Tatry. Posudzované územie tvorí súčasť
priemyselného areálu. Pôdny kryt, ktorý tvorí priestor pozemku je počas vegetačného obdobia
zarastený ruderálnym porastom.
Fauna
V zmysle zoogeografického členenia – terestrickýbiocyklus, môžeme posudzované
územia a širšie okolie začleniť do eurosibírskej podoblasti, provincie listnatých lesov,
podkarpatský úsek. Zoogeografické členenie – limnickýbiocyklus začleňuje územie do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu, stredoslovenská časť (Plesník et al., 2002).
Samotné posudzované územie a jeho bezprostredné okolie sa nachádza
v antropogénne zmenenej krajine, priemyselnej zóne. Časť plôch obidvoch variantov
posudzovaného územia je nezastavaná, pozemok je tvorený pôdnym krytom s ruderálnym
porastom.
V širšom sledovanom území sa vyskytuje bežná fauna lúk a polí (drobné zemné
cicavce, hmyz, slimáky, pôdne organizmy, vtáky), fauna komplexu záhrad a pridomových
záhrad, fauna okolia ciest a násypov a iných biotopov. Z bezstavovcov tu môžeme nájsť
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bežné, ruderálne alebo synantropné druhy. Z triedy mäkkýšov je to napr. slimák záhradný
(Helixpomatia) a slizovec hrdzavý (Arionrufus). Z chrobákov sa vyskytujú bežné druhy
behúnikov ako je napr. behúnik obyčajný (Amara communis), z triedy motýľov je to napr.
mlynárik repkový (Pieris napi), z blanokrídlovcov napr. osa obyčajná (Paravespulavulgaris),
čmeľ zemný (Bombusterrestris), včela medonosná (Apismellifera), rôzne druhy bzdôch, atď.,
ktoré sú viazané na zväčša človekom pozmenené biotopy. Avifauna (Aves) sa vyskytuje
v urbanizovaných, ruderálnych a okolitých lúčnych biotopoch, čiastočne aj v doprovodnej
zeleni. Rieka Hron slúži ako biokoridor pre ťahové vtáctvo počas jarného a jesenného ťahu.
Z ďalších druhov v prostredí spomenutých biotopov nachádzame druhy: lastovička belorítka
(Delichonurbica), drozd čierny (Turdusmerula), sýkorka bielolíca (Parus major), brhlík
obyčajný (Sittaeuropaea), hrdlička poľná (Streptopeliaturtur) a ďalšie. Z drobných cicavcov
(Mikromammalia) na okolitých ruderálnych a lúčnych biotopoch môžeme zistiť nasledovné
druhy: hraboš poľný (Microtusarvalis), ryšavkažltohrdlá (Apodemusflavicollis), piskor obyčajný
(Sorexaraneus) a krt obyčajný (Thalpaeuropea). Z iných druhov je to lasica obyčajná
(Mustellanivalis), tchor obyčajný (Putoriusputorius) a líška obyčajná (Vulpesvulpes). Ryby,
obojživelníky a plazy sa priamo v dotknutom území nevyskytujú.
Vzhľadom na charakter biotopov v dotknutom území je výskyt rastlín a živočíchov
chránených podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, málo pravdepodobný. Terénnou obhliadkou
lokality, kde je situovaný zámer, neboli chránené druhy rastlín zistené.
3.6.2 Krajina, Krajinný obraz, Stabilita, Ochrana a scenéria

3.6.2.1 Štruktúra krajiny
Súčasná krajinná štruktúra predstavuje obraz aktuálneho stavu využívania územia.
K zmene krajinnej štruktúry, a teda aj k podstatnému pretvoreniu obrazu krajiny došlo v období
rozrastania sa intenzívneho obchodu, výroby a budovania hlavných dopravných koridorov.
Štruktúra dotknutého územia nesie črty zastavaného územia s dominanciou zastavaných
plôch so sprievodnými líniovými prvkami miestnych a obslužných komunikácií. Dominantné
postavenie majú priemyselné a obslužné areály. Základná funkcia posudzovaného územia
a jeho okolia je funkcia priemyslu.
Miesto navrhovanej činnosti a širšie územie od variantov posudzovaného územia má typický
antropogénny charakter s využitím pre priemysel. V širšom okolí smerom na sever sú
zachované prvky prírodného, resp. poloprírodného charakteru (lesný porast).
V rámci variantov posudzovaného územia a jeho bližšieho okolia boli identifikované
nasledovné prvky krajinnej štruktúry:
1. priemyselný areál – posudzované územia tvorí súčasť priemyselného areálu,
2. komunikácie (spevnené, nespevnené) – tvoria prístupové cesty k okolitým objektom
v priemyselnej časti. Priamo v areáli sú komunikácie väčšinou spevnené panelmi
a asfaltovými cestami,
3. lesy, lesná vegetácia – V posudzovanom území sa nenachádza súvislá lesná
vegetácia.
Krajina je krajinnoekologickým komplexom (KEK) pahorkatín – (polygénne)
pahorkatiny a úzke plošinné predhoria s mozaikou poľnohospodárskych kultúr a lesov.
Posudzované územia, ako aj jeho priame okolie, predstavuje oblasť s funkčným
využitím pre výrobu, priemysel a umiestnenie skladov. V bezprostrednom okolí
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posudzovaného územia sa nachádzajú negatívne prvky SKŠ (technické objekty, stĺpy a
stožiare vonkajšieho osvetlenia, elektrického vedenia, ...) v blízkom spojení na pozitívny prvok
SKŠ (hustý, zmiešaný lesný drevinový porast.
V posudzovanom území sa nevyskytujú prvky krajinnej štruktúry, ktoré by vykazovali
prvky jedinečnosti alebo mnohorakosti. Územie nie je v priamom kontakte s obytnou zónou.

3.6.2.2 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.
Kostra územného systému ekologickej stability vytvára v krajinnom priestore
ekologickú sieť, ktorá:
zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky hodnotným segmentom v území,
- vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu
rastlinným a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región – biocentrá(majú
charakter jadrových území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine),
- umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov – biokoridory,
zlepšuje pôdoochranné, klimatické a ekostabilizačné podmienky v území.
V ÚPN VÚC Banskobystrického kraja boli medzi prvky kostry územného systému
ekologickej stability zahrnuté krajinné segmenty, ktoré zabezpečujú v riešenom území trvalo
udržateľný rozvoj vo vzťahu k prírodným danostiam a potenciálu územia.
Najbližším prvkom ekologickej siete je hydricko-terestrický biokoridor rieka Hron
vzdialený cca 1200 m od dotknutého územia. Biokoridor Hrona okrem plošného ohrozenia
priemyselnou zónou je v širšom okolí aj líniovo ohrozovaný súbežnými cestnými
komunikáciami a železničnou dopravou vysokej intenzity. Proti týmto socioekonomickým
vplyvom navrhovaná činnosť neohrozuje jeho vodivosť.

3.6.2.3 Scenéria krajiny a krajinný obraz
Záujmové územie sa vyznačuje z hľadiska scenérie krajiny nízkou estetickou hodnotu.
Územie predstavuje urbanizovanú krajinu priemyselného typu s plochami reprezentujúce
technicko - priemyselnú zónu. Prevládajúcim prvkom scenérie a krajinného obrazu je
urbanizovaná krajina s technickou infraštruktúrou.

3.6.2.4 Chránené územia prírody a krajiny
Územie je v súčasnosti urbanizované, v minulosti tu bola cementárenská výroba.
Priamo posudzované územie nie je objektom osobitnej územnej ochrany,
nenachádzajú sa v ňom ani osobitne chránené druhy rastlín a živočíchov, príp. chránené
stromy. V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne územia sústavy Natura 2000
(Chránené vtáčie územie, Chránené územie európskeho významu).
Navrhovanou činnosťou nebudú ovplyvnené žiadne maloplošné chránené územia a
iné prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v širšom okolí posudzovaného územia.
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Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín
Podľa vyhlášky 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny na ploche posudzovaného záujmového územia sa nevyskytujú
žiadne osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín.
Chránené stromy
Stromy vyhlásené za chránené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny sa na predmetnej lokalite ani jej blízkosti nenachádzajú.
3.6.3 Obyvateľstvo
Mesto Banská Bystrica s počtom obyvateľov 80 003 (k 26.5.2011) patrí medzi
najľudnatejšie mestá Slovenskej republiky. Populácia Banskej Bystrice tvorí približne 74,19 %
populácie okresu Banská Bystrica a približne 12,56 % populácie Banskobystrického kraja.
Väčšina obyvateľov Banskej Bystrice je koncentrovaná v centrálnej časti (44 % obyvateľov).
Najväčšími sídliskami sú Sásová (23% obyvateľov) a Radvaň (7% obyvateľov). Ostatní
obyvatelia žijú v častiach Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice,
Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková a Uľanka.
Z vývoja počtu obyvateľstva je zrejmý postupný pokles počtu obyvateľov. Z porovnania
stavu obyvateľov v roku 2011 so stavom obyvateľstva v roku 2006 vyplýva pokles o 1,57 %.
Celkový trend vývoja je charakteristický spomaľovaním reprodukcie obyvateľstva.
Demografický proces je ovplyvňovaný úbytkom obyvateľstva v rokoch 2000 a2002 a
dôsledkom poklesu živonarodených detí.
V rámci sledovaného obdobia každoročne vykazuje mesto Banská Bystrica úbytok
obyvateľstva. Príčiny tohto stavu sa štatisticky nesledujú, môžeme sa len domnievať, že na
tento stav majú vplyv – ceny pozemkov, domov, bytov, rozšírená individuálna bytová výstavba
v okolitých obciach, nové pracovné príležitosti a podobne.
Po prudkom náraste počtu obyvateľov v 70-tych a 80-tych rokoch sa (podľa
štatistických údajov rok 1970 – 44 749, 1980 – 62 688, 1991 – 83 698) prirodzený prírastok
v meste prudko znížil a od roku 1991 má plynulý klesajúci trend. Pokles prirodzeného prírastku
obyvateľstva pri nezmenenej miere úmrtnosti má za následok zvyšovanie počtu obyvateľov
poproduktívnom veku a zníženie počtu obyvateľov predproduktívneho veku.
Demografický potenciál Banskej Bystrice je charakteristický ďalším atribútom a to
vysokou vzdelanosťou, vytvárajúcou dobré predpoklady pre ďalší rozvoj. Až 33,4 %
obyvateľov dosiahlo úplné stredné odborné vzdelanie a len 13,4 % obyvateľov je so
základným vzdelaním. Hlavným faktorom vysokej vzdelanosti obyvateľov Banskej Bystrice je
jej vyššia vybavenosť vzdelávacími inštitúciami na jej území (ŠÚ SR, 2011).
Podľa štatistických údajov zo štatistického úradu SR v Banskej je 94,7 % obyvateľov
slovenskej národnosti, 0,5 % obyvateľov rómskej národnosti, 1,4 % českej národnosti, 0,1 %
ukrajinskej národnosti a 2,8 % ostatnej.
Náboženské vyznanie obyvateľov:
Rímsko-katolícke vyznanie - 46,7 %, Evanjelická cirkev a.v. - 13,68 % Grécko-katolícka
cirkev - 1,03 %, Reformovaná kresťanská cirkev - 0,11 %, Pravoslávna cirkev - 0,24 %
Náboženská spoločnosť Jehovoví svedkovia - 0,29 % , Evanjelická cirkev metodistická - 0,26
% Bratská jednota baptistov - 0,18 %, Nezistená 7,46 %, bez vyznania - 30,17 %
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IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE
KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH
Vplyv na obyvateľstvo
Zmena navrhovanej činnosti, jej charakter, ani jej činnosti nie sú producentom
významných kontaminantov a faktorov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na zdravotný
stav obyvateľstva. Naopak, zmena ma významný ekologický charakter, spojený so zlepšením
kvality životného prostredia ako aj kvality života obyvateľov prostredníctvom vytvorenia
možnosti adekvátneho nakladania s odpadom i z hľadiska nadväzujúcich sociálnych a
ekonomických dôsledkov a súvislosti pozitívne. Na základe uvedeného i vzhľadom na to, že
zmena činnosti je lokalizovaná v priemyselnej časti mimo obytného územia (vzdialenosť od
najbližšej obytnej zóny 400 m) vyplýva, že realizácia zmeny činnosti nebude mať žiaden
významný nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Vplyv na horninové prostredie,
geomorfologické pomery

nerastné

suroviny,

geodynamické

javy

a

Základové zeminy v záujmovom území nemajú premenlivé vlastnosti. V hodnotenom
území navrhovanej činnosti sa nevyskytujú plošné ani bodové zosuvy pôdy. Zmena
navrhovanej činnosti vo vzťahu k horninovému prostrediu a reliéfu nebude mať významne
odlišný vplyv ako navrhovaná činnosť v pôvodnom rozsahu. Pri dodržaní navrhovaných
opatrení neočakávame žiadne výrazné vplyvy zmenou činnosti na horninové prostredie,
geodynamické javy a geomorfologické pomery
Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do žiadnych výhradných plošných a líniových
ložísk, chránených ložísk nerastných surovín alebo dobývacích priestorov v hodnotenom
území a jeho okolí.
Navrhovanú zmenu možno vo vzťah k životnému prostrediu hodnotiť pozitívne,
nakoľko ide o modernú technológiu spĺňajúcu požiadavky najlepšej dostupnej techniky (BAT).
Vplyvy na pôdu
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k novému záberu pôdy. Využitý bude
existujúci priestor, ktorý je pre navrhovanú zmenu činnosti vyhovujúci a v súčasnosti povolený.
Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná zmena činnosti je lokalizovaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, nie je možné vplyv tejto zmeny činnosti na pôdu hodnotiť ako
negatívny. Potenciálne možný vplyv na pôdu by bol v prípade havarijného úniku ropných látok,
prípadne iných škodlivých látok, s ktorými sa v rámci realizácie alebo počas prevádzky zmeny
navrhovanej činnosti bude nakladať, na spevnené plochy areálu a následne na nespevnené
plochy posudzovaného územia.
Na základe vyššie uvedeného vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pôdy hodnotíme
ako málo významný na úrovni bežného rizika spojeného s priemyselnými činnosťami.
Vplyvy na vodné pomery
V súvislosti s realizačnými činnosťami je podobne ako u vyššie uvedeného vplyvu v
oblasti horninového prostredia a pôdy aktuálny možný prienik kontaminantov do podzemných
vôd pri prípadnom úniku ropných látok z jednotlivých použitých mechanizmov. Tomuto riziku
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je účinne predchádzať dodržiavaním pracovnej disciplíny a pravidelnou kontrolou stavu týchto
mechanizmov.
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zmeny navrhovanej činnosti predpokladá nárast
spotreby vody určenej na pitné a sociálne účely, resp. produkcie splaškových a dažďových
odpadových vôd. Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu produkcie technologických
odpadových vôd.
Predmetné územie sa nenachádza v bezprostrednej blízkosti významných zdrojov a
nebude mať významný vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery povrchových a podzemných
vôd. Nie je predpoklad, aby počas prevádzky došlo k možnej kontaminácii podzemných vôd.
Uplatňovaním preventívnych technických opatrení je riziko havárie výrazne obmedzené.
Prevádzka disponuje vlastnou ČOV a ORL.
Na základe vyššie uvedeného vplyv zmeny navrhovanej činnosti na povrchovú a
podzemnú vodu hodnotíme ako málo významný nepriaznivý vplyv, väčšieho kvantitatívneho,
územného alebo časového rozsahu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami.
Vplyvy na ovzdušie
Vzhľadom k tomu, že predpokladáme nárast intenzity dopravy vplyvom zmeny
navrhovanej činnosti môžeme považovať vplyv dopravy na ovzdušie za významný nepriaznivý
vplyv väčšieho kvantitatívneho územného alebo časového rozsahu, alebo menšieho
kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu, ale nezmierniteľný ochrannými
opatreniami ale vzhľadom na celkové prínosy tejto činnosti, ako aj s ohľadnom na vhodnú
lokalizáciu prevádzky v existujúcom priemyselnom areáli s dobrým napojením na cestné
komunikácie za celkovo akceptovateľný. Najbližšia obytná zóna je situovaná v dostačujúcej
odstupovej vzdialenosti na zamedzenie negatívnych vplyvov spojených s emisiou exhalátov z
dopravných prostriedkov.
Vplyvy na faunu a flóru
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na existujúcu faunu a flóru
predmetného územia, keďže je situovaná do existujúceho zariadenia, ktorého rozloha sa
nebude rozširovať.
Vplyvy na krajinu
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na krajinu, krajinný obraz
ani scenériu, keďže je situovaná do existujúceho zariadenia.

Vplyvy na chránené územie
Priamo posudzované územie nie je objektom osobitnej územnej ochrany,
nenachádzajú sa v ňom ani osobitne chránené druhy rastlín a živočíchov, príp. chránené
stromy. V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne územia sústavy Natura 2000
(Chránené vtáčie územie, Chránené územie európskeho významu) a prvky ÚSES.
Navrhovanou činnosťou nebudú ovplyvnené žiadne maloplošné chránené územia a
iné prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v širšom okolí posudzovaného územia.
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na tieto územia.
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Vplyv na klimatické pomery
V zmysle členenia SR na klimatické oblasti patrí záujmové územie sídelného útvaru
mesta Banská Bystrica do oblasti teplej (počet letných dní v roku > 50, maximálna teplota
vzduchu 25 °C a vyššia), okrsku teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou s teplotou
vzduchu v januári menej ako -3 °C, Iz = 0 – 60 (niva Hronu a priľahlé okolie), ďalej do oblasti
mierne teplej (počet letných dní v roku < 50, maximálna teplota vzduchu 25 °C a vyššia,
priemerná teplota vzduchu v júli >16 °C), okrsku mierne teplého, vlhkého, vrchovinného, s
teplotou vzduchu v júli >16 °C, s nadmorskou výškou prevažne nad 500 m, Iz = 0 – 60
(južná časť mesta mimo nivu Hrona) a do okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého,
vrchovinného, s teplotou vzduchu v júli viac ako 16 °C, s nadmorskou výškou prevažne
nad 500 m, Iz = nad 120 (severná časť mesta).
Vlastné záujmové územie sa nachádza na styku okrsku mierne teplého, vlhkého,
vrchovinného teplej oblasti a okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého, vrchovinného mierne
teplej oblasti.
Z hľadiska klimatickogeografických typov patrí územie mesta Banská Bystrica i
vlastné hodnotené územie do typu krajiny s kotlinovou klímou s veľkou inverziou teplôt,
mierne suchou až vlhkou, subtypu mierne chladného so sumou teplôt 10 °C a teplotou v
januári -3,5 až -6 °C, teplotou v júli 16 –17 °C, amplitúdou 20 –24 °C, ročnými zrážkami
600 – 850 mm.
Priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie rokov 1990 – 2000 je 853 mm. Počet dní
so snehovou pokrývkou je 117. Počet vykurovacích dní sa pohybuje v rozmedzí od 140 do
50 (Plesník et al., 2002).
Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na klimatické pomery.
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V.VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE
Navrhovaná činnosť už bola v minulosti posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
V rámci zmeny navrhovanej činnosti „Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov
Banská Bystrica – navýšenie kapacity a prístavba haly“ ide o navýšenie kapacity pri vstupe
PET odpadov na 3500t/mesiac (42 000t/rok) a výstupnú kapacitu 2 100t/mesiac(25 200t/rok).
Posudzovaná kapacita v roku 2016 vychádzala z projektu a len z odhadovanej
garancie výrobcu linky pred jej výrobou. Navrhovateľ v rámci skúšobne jprevádzky linky zistil,
že linka dokáže spracovať navrhovanú kapacitu za dodržania nezmenených technických a
technologických podmienok.
Zároveň ide o doplnenie o prístavbu existujúcej funkčnej haly o 12m, pridaním ďalších
dvoch modulov z dôvodu efektívneho a technického uloženie technológie pre fázu horúce
hoprania.
Jedná sa o prístavbu existujúceho halového objektu. Základ haly tvorí jednoloďová
oceľová hala s rozponom 23 m v pozdĺžnom smere 6m x 23 + 4m. Stĺpy sú z ocele HAE
profilov. Strešné vazníky sú z priehradovej konštrukcie. Strecha je sedlová s miernym
sklonom 7.2%. Strešný plášť tvoria strešné sendvičové PUR panely, kladené na strešné
oceľové nosníky kladené priamo na vrchnú pásnicu väzníka. Krytina je samotný PUR panel.
Obvodový plášť je z horizontálne kladených minerálnych sendvičových panelov hr. 100 mm
kotvených priamo do primárnych stĺpov. Konštrukcia haly je konštruovaná tak, že v prípade
požiaru stĺpy nesúce obvodové steny ostanú stáť aj po deštrukcii strešnej konštrukcie.
Primárne stĺpy sú požiarne chránené. Okrem primárnych stĺpov podopierajúcich väzníky po
obvode haly, sú aj prídavné stĺpy nesúce obvod plášťa v štítových fasádách.
Samotnú prístavbu bude tvoriť pridanie dvoch technologicky totožných modulov
minerálnych sendvičových panelov 6m x 2 k severozápadnej časti existujúceho halového
objektu.
Z pohľadu ochrany životného prostredia má zmena navrhovanej činnosti minimálny
dopad na životné prostredie. Činnosť bude realizovaná v existujúcej prevádzke na spevnenej
ploche.
Z pohľadu vplyvov na obyvateľstvo je miera intenzity negatívnych vplyvov hodnotená
ako nízka, vzhľadom k tomu, že prístavba haly je minimálny stavebný proces a navýšenie
kapacity zhodnotených odpadov, čiže množstvo odpadov už bolo posudzované v roku 2014
s ročnou kapacitou 80 000t.
Pri hodnotení vplyvov na prírodné prostredie bolo zistené, že nie sú žiadne negatívne
vplyvy realizácie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky prírodného prostredia, územie a
okolitá krajina je do značnej miery pozmenená ľudskou činnosťou, na dotknutom území sa
nenachádzajú žiadne biotopy, živočíchy alebo fauna významné z hľadiska záujmov ochrany
prírody, nepredpokladáme významnú mieru ich ovplyvnenia uvedenou zmenou navrhovanej
činnosti.
Z pohľadu vplyvu na urbárny komplex a využitie krajiny bol braný do úvahy
predovšetkým významný vplyv na rozvoj priemyselných a regionálních aktivít, súlad
s územním plánom Banskobystrického samosprávneho kraja, priama nadväznosť na miestne
komunikácie, spôsob nakladania s odpadmi a vplyv na inžinierske siete v okolí. Vplyv na
zaťaženosť miestnych komunikácií a vplyv na množství vznikajúcich odpadov bol hodnotený
ako zanedbateľný nakoľko zariadenie prísne dodržiava všetky predpísané legislatívne
požadavky a samotné zariadenie patrí medzi recyklátorov odpadov.
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Recyklácia odpadových látok, odpadovej energie a tepla je v najširšom význame
stratégia, pomocou ktorej opätovným využívaním týchto surovín šetríme prírodné zdroje a
obmedzujeme zaťažovanie životného prostredia nežiaducimi zložkami.
Spoločnosť Greentech Slovakia s.r.o.ako popredný recyklátor PET fliaš v rámci strednej
Európy svojou činnosťou prispieva k rýchlejšiemu smerovaniu Slovenska k cirkulárnej
ekonomike a to spracovaním všetkých PET fliaš a ich pretransformovaním na vstupnú
surovinu.
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VI.PRÍLOHY
VI.1 Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak
áno, uvedie sa číslo a datum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia
Navrhovaná činnosť „Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET
odpadov“ podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
zákon o posudzovaní) patrí do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 8 – Zariadenie na
zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi – časť A a podlieha povinnému hodnoteniu.
K navrhovanej činnosti vydalo MŽP SR záverečné stanovisko č. 4430/2016-1.7/bj
zo dňa 30. 6. 2016. Zámer riešil vybudovanie prevádzky s inovatívnou technológiou na
spracovanie PET odpadov so vstupnou kapacitou odpadu 9 600t/rok a výstupnou kapacitou
regranulátu 6000t/rok.
V roku 2017 bolo vydané MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č.
5870/2017-1.7/bj zo dňa 23. 6. 2017 pre zmenu navrhovanej činnosti „Doplnenie plynovej
prípojky do inovatívnej technológie recyklácie nespracovateľných PET odpadov“. Oproti
pôvodne posudzovanej činnosti je zmena v inštalácii plynu.
V roku 2018 bolo vydané MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
č. 10432/2018-1.7/bj zo dňa 23. 11. 2018 pre zmenu navrhovanej činnosti „Inovatívna
technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica – zmena stavby“.
Zmena navrhovanej činnosti sa týkala: inštalácia plynu, prístavba prístrešku, prečistenie
odpadových vôd, prípojka úžitkovej vody.
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VI.2 Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v
danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe
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VI.3 Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti
Obrázok 5 Existujúca technológia na spracovanie PET fliaš

Obrázok 6 Plánované miesto prístavby – SZ časť haly
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Obrázok 7 Projektovaná prístavba modulov
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VI.4 Hluková štúdia
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VII. DÁTUM SPRACOVANIA
Banská Bystrica, júl 2021

VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA
Ing. Zdenka Hrablayová
tel. +421 907715 709
Greentech Slovakia s.r.o.
Partizánska cesta 4634
974 01 Banská Bystrica

IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA
Svojím podpisom potvrdzujeme, že údaje obsiahnuté v oznámení vychádzajú z
najnovších poznatkoch o stave životného prostredia v záujmovom území a že žiadna dôležitá
skutočnosť, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť životné prostredie nie je vedome opomenutá.

..................................
Ing. Zdenka Hrablayová
spracovateľ oznámenia

................................
Mgr. Michal Figúr

................................
Mgr. Lukáš Čierny
navrhovatelia oznámenia
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