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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
I.1. Názov
KOSIT a.s.
I.2. Identifikačné číslo
36 205 214
I.3. Sídlo
Rastislavova 98
043 46 Košice
I.4. Oznámenie oprávneného zástupcu
Ing. Marián Christenko – člen predstavenstva a generálny riaditeľ KOSIT a.s.
Rastislavova 98, 043 46 Košice
Kontakt: +421 55 72 70 770
e-mail: ims@kosit.sk
I.5. Kontaktné osoby od ktorých možno dostať relevantné informácie k navrhovanej
činnosti
RNDr. Ján Chovanec – riaditeľ pre životné prostredie
Rastislavova 98, 043 46 Košice
Kontakt: +421 55 7270 770
e-mail: ims@kosit.sk
Ing. Tomáš Čerevka – vedúci oddelenia investičnej výstavby a správy majetku
Rastislavova 98, 043 46 Košice
Kontakt: +421 55 7270 770
e-mail: ims@kosit.sk
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
II.1. Názov
CENTRUM MBÚ - Bystré
II.2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je mechanicko-biologická úprava odpadov, ktorá bude
prebiehať prevažne v uzavretých priestoroch. Výsledkom tejto činnosti bude stabilizácia
biologicky rozložiteľnej zložky odpadov, pred uložením na skládke nie nebezpečných
odpadov a tiež získanie materiálovo a energeticky využiteľných zložiek z odpadu.
Technologické zariadenie (otvárač vriec resp. drvič, sitový triedič, technológia na stabilizáciu
biologicky rozložiteľného odpadu a pod.) bude majetkom spoločnosti a bude využívané pre
procesy úpravy odpadov, ktoré spočívajú vo vytriedení prijímaných odpadov do zariadenia,
vytriedení biologicky rozložiteľnej zložky odpadu a jej následnej biologickej stabilizácií, vo
vytriedení materiálovo a energeticky využiteľných odpadov, pre ich následné zhodnotenie a
v zmenšení objemu nevyužiteľných odpadov, zneškodňovaných umiestnením na riadenej
skládke nie nebezpečných odpadov.
Navrhovaná činnosť mechanicko – biologickej úpravy odpadov bude riešiť otázku nakladania
s odpadmi, pred ich uložením na skládke odpadov, pre región okresu Vranov nad Topľou
a jeho okolia.
Predmetom posudzovania mechanicko – biologickej úpravy odpadov podľa zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) je zvolená lokalita
situovaná v areály bývalej tehelne, v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) obce Bystré.
Účelom posúdenia vplyvov na životné prostredie je posúdiť navrhované technológie pre
mechanicko – biologickú úpravu odpadov z hľadiska ich vplyvov na jednotlivé zložky
životného prostredia a obyvateľstva, vrátane vplyvov na jeho zdravie, ako aj posúdenie
kumulatívnych a synergických vplyvov navrhovanej činnosti v lokalite jej umiestnenia.
II.3. Užívateľ
KOSIT a.s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
IČO: 36 205 214
DIČ: 2020061461
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II.4. Charakter navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť „CENTRUM MBÚ - Bystré“ predstavuje novú činnosť a podlieha
zisťovaciemu konaniu vzhľadom k tomu, že sa jedná o zariadenie na zhodnocovanie
ostatných odpadov s predpokladanou kapacitou nad 5 000 ton/rok. Príslušným orgánom pre
činnosť, ktorá podlieha zisťovaciemu konaniu, je Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor
starostlivosti o životného prostredie, (ďalej len „OÚ Vranov nad Topľou“).
Podľa prílohy č. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, túto činnosť je možné zaradiť:
Kapitola 9
Položka 6.

Infraštruktúra
Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov
uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných
odpadov

Činnosť je posudzovaná v jednom realizačnom variante, nakoľko listom zo dňa 20.07.2021
navrhovateľ požiadal OÚ Vranov nad Topľou o upustenie od variantného riešenia. Následne
OÚ Vranov nad Topľou svojím rozhodnutím zo dňa 26.07.2021 upustil od požiadavky
variantného riešenia.
Predmetom navrhovanej činnosti je splnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti
skládkovania odpadov, získanie zložiek odpadu vhodných na materiálové a energetické
zhodnotenie a tiež triedenie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu za účelom jej následnej
stabilizácie, výsledkom čoho je úprava odpadov pred uložením na skládke odpadov s
redukciou negatívnych vplyvov na životné prostredie, súvisiacich s rozkladom biologicky
rozložiteľných odpadov uložených na skládke odpadov a tvorbou skleníkových plynov.
V rámci navrhovanej činnosti sa na predmetnej lokalite budú spracovávať len odpady
kategórie O – ostatný a predmetom činnosti nebude spracovávanie nebezpečných odpadov.
Prevádzka podľa § 2 zákona o odpadoch bude zariadením na zhodnocovanie odpadov,
ktorá bude vykonávať činnosti podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch:
•
•

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
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II.5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Parcelné čísla:

Prešovský
Vranov nad Topľou
Bystré
Bystré
CKN 1423/1, 1428/2, 1428/5

Obrázok 1 Situačné znázornenie širšieho územia

umiestnenie navrhovanej činnosti
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II.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
Areál pre navrhovanú činnosť je situovaný v severozápadnej časti k. ú. obce Bystré,
v priestoroch bývalej tehelne. Zo západnej časti susedí predmetný areál so železničnou
traťou. Zo severnej a východnej časti ho obkolesujú zastavané plochy a nádvoria obce Bystré
a mesta Hanušovce nad Topľou, vrátane prístupovej komunikácie do areálu. Z južnej strany
a z časti východnej strany je lokalita obkolesená ornou pôdou a ostatnými plochami.

Obrázok 2 Situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

umiestnenie navrhovanej činnosti
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II.7. Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Predpokladaný termín začatia výstavby: 03/2023
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 11/2023
Predpokladaný termín začatia prevádzky: 02/2024
II.8. Stručný opis technického a technologického riešenia navrhovanej činnosti
Predpokladané technické a technologické riešenie vychádza z platných legislatívnych
predpisov, ktorými sú najmä :
•
•
•
•

Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení,
Vyhláška MŽP č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o
odpadoch, v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MŽP č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení
neskorších predpisov,
Vyhláška MŽP č. 382/2018 Z.z., o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej
ortuti.

Zámer sa vypracováva v jednom variantnom riešení.
II.8.1. Technické a technologické riešenie - nulový variant
Predstavuje situáciu, keby sa navrhovaný zámer činnosti nerealizoval. Takýto prípad je pre
navrhovateľa, spoločnosť KOSIT a.s. ako významnú spoločnosť zaoberajúcu sa nakladaním
s odpadmi nežiadúci.
V zmysle aktuálnej legislatívy, hierarchie odpadového hospodárstva, cieľov v odpadovom
hospodárstve a v zmysle Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky
2021 - 2025 je nutné vytvoriť efektívny systém nakladania s odpadmi, vrátane ich
následného zhodnotenia. Mechanicko – biologická úprava odpadov oddeľuje zo vstupných
odpadov biologicky rozložiteľnú zložku odpadu, ktorá je následne biologicky stabilizovaná,
tak aby sa redukovala záťaž pre životné prostredie pri jej následnom skládkovaní. Zároveň
táto úprava prispieva k získavaniu odpadov vhodných na materiálové a energetické
zhodnotenie. V súhrne tieto kroky vedú k obmedzovaniu celkového množstva
zneškodnených odpadov formou skládkovania a k naplneniu cieľov a legislatívnych
požiadaviek v odpadovom hospodárstve.
Vzhľadom na tieto skutočnosti nulový variant vo vzťahu k riešeniu problému nakladania
s odpadmi vylučujeme.
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II.8.2. Technické a technologické riešenie - variant č.1
Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať na vymedzenom priestore, v rámci v súčasnosti
nevyužitých parciel areálu bývalej tehelne. Predmetná činnosť bude vykonávaná na
vodohospodársky zabezpečených plochách, ktoré budú prispôsobené a vyspádované tak,
aby nedošlo k úniku zrážkových a odpadových vôd zo spevnených plôch prevádzky do
okolitého prostredia a jeho následnej kontaminácii. Vody z týchto plôch budú odvedené do
vybudovaných samostatných akumulačných nádrží a budú využívané aj v rámci
technologického procesu, najmä pri biologickej stabilizácií odpadu. S týmito vodami sa bude
nakladať v zmysle platných právnych predpisov SR a zároveň budú využívané pre nevyhnutné
zavlažovanie v rámci procesu stabilizácie biologicky rozložiteľného odpadu.
Procesy príjmu a mechanickej úpravy odpadu budú prebiehať výlučne v uzavretých halách.
Proces intenzívnej stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu bude prebiehať
v uzavretom stabilizačnom priestore. V prípade potreby bude využívaná aj
vodohospodársky zabezpečená dozrievacia plocha. Súčasťou navrhovanej činnosti bude aj
automaticky riadený systém aktívneho prevzdušňovania a ventilácie, s napojením na
technológiu biologického filtra. Zvolené technologické riešenie zabezpečí maximálne
eliminovanie zápachových emisií, hluku a prašnosti do okolitého prostredia.
V časti pre mechanickú úpravu bude prebiehať vyskladnenie a kontrola prijímaného odpadu,
jeho dočasné uloženie, mechanické otváranie vriec s drvením a následné sitové triedenie.
Výslednými frakciami týchto úprav budú nadsitná a podsitná frakcia. Nadsitná frakcia bude
dočasne skladovaná na vymedzených plochách alebo bude priamo nakladaná do kontajnerov
a nákladných vozidiel pre ďalšie spracovanie mimo navrhovaného areálu, za účelom
materiálového a energetického zhodnotenia. Alebo s ňou bude nakladané inak, v zmysle
platných legislatívnych predpisov SR a ďalších legislatívnych zmien (napr. zneškodnenie na
skládke odpadov do roku 2027, v súlade s vyhláškou MŽP č. 382/2018 Z.z., o skládkovaní
odpadov a uskladnení odpadovej ortuti). Podsitná frakcia bude po preosiatí spracovaná
procesom biologickej stabilizácie v uzavretom stabilizačnom priestore a v prípade potreby aj
na otvorenej, vodohospodársky zabezpečenej dozrievacej ploche, pred jej uložením na
skládku odpadov. Resp. sa bude spracovávať ďalšími procesmi v zmysle platnej legislatívy SR
a ďalších legislatívnych zmien.
Biologická stabilizácia odpadu je riadený biologicky proces, ktorý môže prebiehať v
aeróbnych alebo anaeróbnych podmienkach a výstupom z týchto procesov je biologicky
stabilizovaný odpad s požadovanými parametrami biologickej stability odpadu v zmysle
platnej legislatívy SR a ďalších legislatívnych zmien. Spoločnosť KOSIT a.s. bude biologickú
stabilizáciu odpadov vykonávať aeróbnym procesom v uzavretom priestore a na otvorenej
dozrievacej ploche.
Aeróbna biologická stabilizácia je proces, pri ktorom sú riadeným prevzdušňovaním
materiálu iniciované a následne udržiavané optimálne podmienky, t.j. správna teplota,
vlhkosť a prísun kyslíka pre mikrobiálne biodegradačné procesy rozkladajúce biologicky
rozložiteľnú zložku materiálu. Výsledkom týchto procesov je odbúranie a premena biologicky
aktívnych zložiek materiálu na CO2 a H2O, čím sa materiál stáva biologicky stabilizovaný a pri
ďalšom nakladaní s ním už nedochádza k nežiadúcim zmenám materiálu (napr. k tvorbe CH4
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v anaeróbnych podmienkach). Stupeň biologickej stabilizácie odpadu je po skončení procesu
zisťovaný vhodnými metódami testovania v zmysle platnej legislatívy SR a ďalších
legislatívnych zmien.
Vstupujúcim materiálom do procesu biologickej stabilizácie je podsitná frakcia, ktorá je
výsledkom mechanickej úpravy odpadov pred skládkovaním, a ktorá obsahuje okrem iného
biologicky rozložiteľnú zložku odpadu. Podsitná frakcia bude čelným nakladačom odoberaná
priamo z vyhradeného priestoru, resp. z časti pre mechanickú úpravu odpadov, do priestoru
pre biologickú stabilizáciu odpadu.
Účelom stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky odpadov je zníženie rozložiteľnosti
biologických odpadov, ktorá sa prejavuje minimalizáciou zápachu a poklesom respiračnej
aktivity. Navrhovateľ bude na zistenie úrovne stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky
odpadov používať metódy stanovené podľa platných legislatívnych predpisov. Napr. metóda
AT4 hodnotí spotrebu kyslíka sledovaného materiálu v priebehu štyroch dní. Ak je výsledná
hodnota po štyroch dňoch na limitnej hodnote 10 mg O2/g sušiny, jedná sa o stabilizovaný
biologicky rozložiteľný odpad. Metóda GS21 hodnotí produkciu plynov v priebehu 21 dní v
anaeróbnych podmienkach. Ak je produkcia plynov po 21 dňoch na limitnej hodnote 20 l/kg
sušiny, jedná sa o stabilizovaný biologicky rozložiteľný odpad. Takto stabilizovaný odpad na
základe parametrov stanovených legislatívou bude následne uložený na skládke odpadov,
resp. sa bude spracovávať ďalšími procesmi v zmysle platnej legislatívy SR a ďalších
legislatívnych zmien.
Návrh technológie mechanicko - biologickej úpravy odpadov sa v rámci navrhovanej činnosti
bude deliť na dve hlavné technologické časti:
•

•

príjem a mechanická úprava odpadov v uzavretých halách, ktorá zahŕňa
predtriedenie, drvenie odpadov drvičom resp. otváračom vriec a sitovanie
odpadov,
biologická stabilizácia odpadov v uzavretom priestore a v prípade potreby aj na
otvorenej, zabezpečenej dozrievacej ploche.

Pre navrhovanú činnosť mechanicko - biologickej úpravy odpadov je navrhované nasledujúce
predpokladané technické zázemie:
•
•
•
•
•
•
•
•

drapákový čelný nakladač,
2 x čelný nakladač,
drvič resp. otvárač vriec na drvenie odpadu,
min. 2 x dopravníkový pás,
sitový triedič,
2 x traktor,
prekopávač kompostu,
cisterna na zavlažovanie.

Navrhnuté technologické riešenie navrhovanej činnosti bude kompletne navrhnuté v súlade
so závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadov, ktoré sa
vzťahujú na predmetnú činnosť.
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Maximálna kapacita navrhovanej technológie je určená potrebou spracovať ročne max. 60
000 t odpadov, denne max. 240 t, hodinovo max. 30 t odpadov. Predpokladané situačné
umiestnenie technologických častí je znázornené na obrázku 3.

Obrázok 3 Predpokladané situačné umiestnenie navrhovanej činnosti

II.8.2.1. Mechanická úprava odpadov
Vstupným materiálom do procesu mechanickej úpravy odpadu bude predovšetkým
netriedený, príp. nedostatočne vytriedený odpad, resp. odpad s obsahom biologicky
rozložiteľnej zložky. Vozidlá privážajúce tieto odpady ich budú navážať na určenú plochu v
uzavretej hale. Technologický proces príjmu, dočasného skladovania a samotnej mechanickej
úpravy odpadov bude nastavený tak, aby spĺňal stanovené legislatívne povinnosti pri
nakladaní s odpadom. Privážaný odpad sa bude priebežne spracovávať tak, aby nevznikala
skladová kapacita v zariadení. Tá môže nastať v prípade neplánovaných odstávok
technológie. V takomto prípade sa stanoví maximálna skladová kapacita z drvenia a sitovania
na dočasnej skladovacej ploche na úrovni 1 200 ton odpadu. Skladová kapacita odpadu pred
úpravou bude taktiež stanovená na samostatnej dočasnej skladovacej ploche v množstve 1
200 ton. Maximálna ročná kapacita zariadenia bude 60 000 ton vstupných odpadov.
Mechanická úprava odpadu predstavuje:
•

drvenie odpadu, pre zmenšenie frakcie prijímaného odpadu, za účelom jeho
následnej lepšej separácie, efektívnejšiemu energetickému využitiu využiteľných
zložiek odpadu a zmenšenie objemu nevyužiteľnej časti odpadu ukladanej na
skládku nie nebezpečného odpadu,
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•
•
•

vytriedenie materiálovo využiteľných zložiek odpadu (napr. kovov),
vytriedenie energeticky využiteľnej zložky odpadu,
vytriedenie časti odpadu určenej na stabilizáciu – biologickú úpravu.

Hlavným účelom tejto činnosti je oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu, získanie
zložiek odpadu vhodných na materiálové a energetické zhodnotenie, zmenšenie objemu a
homogenizácia zneškodňovaného odpadu na skládke odpadov a príprava odpadu na jeho
ďalšie využitie. Odpady kategórie „O – ostatný odpad“ privážané nákladnými a komunálnymi
vozidlami budú po odvážení a zaevidovaní umiestňované na spevnené plochy v uzavretých
priestoroch určených na dočasné uskladnenie odpadu. Váženie odpadu sa vykoná na
certifikovanej mostovej váhe, ktorou zariadenie bude disponovať. Celý proces úpravy
odpadov začína vstupnou kontrolou privezených odpadov. V rámci tejto kontroly sú z
privezeného odpadu vytriedené tie odpady, ktoré nie sú určené na príjem do daného
zariadenia, príp. odpady, ktoré charakterovými vlastnosťami nie je možné drviť drvičom resp.
otváračom vriec. Plochy pre dočasné skladovanie a úpravu odpadov, resp. zabezpečenie
týchto plôch bude navrhnuté v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami. Tieto
plochy budú pod neustálym dohľadom kamerového systému so záznamom pre zabezpečenie
bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi a pre minimalizovanie vzniku požiarov.
Dovezený odpad určený k mechanickej úprave bude drapákovým čelným nakladačom
odvážaný z dočasnej skladovacej plochy a bude dávkovaný priamo do násypky drviča resp.
otvárača vriec, ktorý zabezpečí otváranie odpadu uloženého vo vreciach a zároveň zabezpečí
aj drvenie celého obsahu. Odpad z drviča resp. otvárača vriec bude následne dopravníkom
doručený do sitového triediča. Súčasťou dopravníka bude aj separátor kovov, ktorý bude
slúžiť na oddelenie týchto materiálov z výstupného materiálu po podrvení v drviči resp. v
otvárači vriec. Kovové odpady budú ukladané na dočasnú skladovaciu plochu, alebo priamo
do veľkoobjemových kontajnerov a následne budú expedované za účelom ich materiálového
zhodnotenia (recyklácie).
Výstupom zo sitovania prostredníctvom sitového triediča sú dva druhy materiálu:
•

•

„podsitná frakcia“ - drvina, ktorá prepadla sitom a ktorá je tvorená predovšetkým
biologickou zložkou odpadu s obsahom prímesí, ktoré slúžia ako médium
zabezpečujúce potrebnú štruktúru pre dostatočný prístup vzduchu v procese
biologickej stabilizácie,
„nadsitná frakcia“ - drvina, ktorá neprepadla sitom.

Nadsitná frakcia je tvorená odpadmi ktoré je možné materiálovo zhodnotiť a zároveň je
tvorená aj odpadmi, ktoré sú vhodné na energetické využitie. Po prvotnom drvení a sitovaní
je nadsitná frakcia uskladnená na dočasnú skladovaciu plochu alebo je ukladaná priamo do
kontajnerov alebo nákladných vozidiel, za účelom expedície na ďalšie spracovanie mimo
areálu navrhovanej prevádzky (na účel materiálového a energetického zhodnotenia). Alebo s
ňou bude nakladané inak, v zmysle platných legislatívnych predpisov Slovenskej republiky,
vrátane ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti a v zmysle prípadných
legislatívnych zmien.
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Podsitná frakcia bude umiestňovaná na určenú plochu a z tejto plochy bude čelným
nakladačom expedovaná na ďalšie spracovanie. Táto frakcia, ktorá obsahuje predovšetkým
biologicky rozložiteľnú zložku oddelenú zo vstupujúceho odpadu, bude upravená v procese
biologickej stabilizácie.
Kapacita úpravy odpadov, ktorá zahŕňa predtriedenie, drvenie odpadov a sitovanie odpadov
bude max. 60 000 t vstupujúceho odpadu ročne.
Pri prevádzkovaní plôch na príjem, úpravu a dočasné uskladnenie odpadu budú dodržané
predpisy týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti a ďalšie súvisiace platné právne predpisy.
II.8.2.2. Biologická stabilizácia odpadov
Biologická stabilizácia podsitnej frakcie bude aplikovaná na biologicky rozložiteľnú zložku
odpadu. Hlavným účelom biologickej stabilizácie odpadu je:
•
•
•
•

zníženie objemu vstupu biologicky rozložiteľnej zložky na skládku odpadov,
odstránenie nežiadúcich biologicko – fyzikálnych zmien v odpade,
zníženie tvorby emisií skládkových plynov,
zníženie tvorby priesakových kvapalín zo skládky odpadov a znižovanie
polutantov obsiahnutých v týchto kvapalinách.

Technické riešenie pre stabilizáciu biologicky rozložiteľnej zložky odpadu je navrhnuté
v uzavretom stabilizačnom priestore. V uzavretom priestore prebieha intenzívny proces
stabilizácie minimálne počas nasledujúcich štyroch týždňov. Stabilizačné priestory sú
uzatvorené priestory slúžiace na biologickú stabilizáciu odpadu pomocou aeróbneho
procesu. Aeróbny proces je zabezpečený prostredníctvom kontrolovaného, automaticky
riadeného systému aktívneho prevzdušňovania, umiestneného priamo v tomto priestore
a prostredníctvom dodatočného prekopávania. Systém odvetrávania týchto priestorov bude
napojený na technológiu biologického filtra. Napojenie systému odvetrávania stabilizačných
priestorov na technológiu biologického filtra zabezpečuje výrazné eliminovanie zápachových
emisií uvoľňovaných do okolitého prostredia. Automaticky riadeným systémom pravidelného
prevzdušňovania bude zabezpečený dostatočný prísun vzduchu pre vytvorenie aeróbnych
podmienok a pre urýchlenie procesu biologickej stabilizácie. Zároveň v rámci procesu
biologickej stabilizácie bude zabezpečované aj dodatočné prekopávanie stabilizovaného
materiálu prostredníctvom prekopávača kompostu alebo pomocou čelného nakladača. Takto
je zabezpečená eliminácia tvorby anaeróbnych zón, a preto sa výrazne eliminuje tvorba
možného zápachu a uvoľňovanie plynov poškodzujúcich klímu. Okrem toho sa takýmto
aeróbnym procesom zvyšuje aj intenzita biologickej stabilizácie. Dané technické riešenie
umožňuje efektívny, automaticky riadený proces stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky
odpadu.
Naskladňovanie a vyskladňovanie v uzavretom stabilizačnom priestore prebieha pomocou
čelného nakladača. Samotný proces biologickej stabilizácie prebieha na vodohospodársky
zabezpečených spevnených plochách so samostatnou akumulačnou nádržou. Priestor na
biologickú stabilizáciu odpadov bude vybavený aj automatickým monitorovacím systémom,
ktorý bude počas celej doby stabilizačného procesu sledovať úroveň jednotlivých
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parametrov (napr. vývoj teploty) prostredníctvom monitorovacích sond, ktoré detegujú
prebiehajúci stav stabilizácie. Pre optimálny proces stabilizácie je dôležitá aj správna vlhkosť
materiálu. Navrhovateľ ráta pri procese biologickej stabilizácie s relatívne vysokou vlhkosťou
biologicky rozložiteľnej zložky odpadu, ktorá sa v tomto odpade prirodzene vyskytuje.
V prípade potreby bude vlhkosť stabilizovaného materiálu kvôli procesným výparom
dodatočne upravovaná prostredníctvom zavlažovania. Na zavlažovanie budú využívané
výluhy zo samotného procesu biologickej stabilizácie, čím sa dosiahne uzavretý cyklus
predmetnej odpadovej vody, v rámci tohto procesu. Tieto výluhy budú zachytávané
do samostatnej akumulačnej nádrže pre vodohospodársky zabezpečenú plochu. Prípadná
prebytočná odpadová voda bude z tejto akumulačnej nádrže odvážaná na likvidáciu do
čistiarne odpadových vôd, kde bude spracovaná podľa platných legislatívnych požiadaviek
SR. Prípadne bude na zavlažovanie obsahu stabilizačných priestorov dodatočne využívaná aj
samostatne zachytená zrážková voda, ktorá bude zachytávaná zo striech jednotlivých
stavebných objektov do samostatnej akumulačnej nádrže. Táto nádrž bude zároveň slúžiť aj
ako požiarna nádrž.
Samotný materiál určený na biologickú stabilizáciu bude do stabilizačného priestoru
naskladňovaný a vyskladňovaný prostredníctvom čelného nakladača. Celková kapacita
spracovania resp. úpravy odpadu prostredníctvom biologickej stabilizácie v uzavretom
priestore je stanovená na 30 000 t odpadov za rok.
Po ukončení biologickej stabilizácie počas minimálne štyroch týždňov v uzavretom
stabilizačnom priestore je výstupný materiál v závislosti od výstupných parametrov uložený
na otvorenú, vodohospodársky zabezpečenú dozrievaciu plochu. Po naplnení legislatívou
požadovaných parametrov stabilizácie bude tento výstupný materiál ukladaný do
kontajnerov resp. nákladných vozidiel, za účelom jeho expedície pre uloženie na skládke
odpadov. Resp. sa tento materiál bude spracovávať ďalšími procesmi v zmysle platných
legislatívnych predpisov SR a ďalších legislatívnych zmien. Dozrievacia plocha bude
zabezpečená proti úletom podľa projektovej dokumentácie, ktorú pre povoľovací proces
spracuje oprávnená projekčná spoločnosť.
Biologickou stabilizáciou odpadov sa docieli stálosť a stabilita vlastností materiálu, ktorý
nebude podliehať ďalšiemu biologickému rozkladu a zmenou štrukturálnych vlastností
nevzniknú nežiadúce procesy, ako napr. tvorba emisií metánu, zápach, tvorba biologicky
aktívneho výluhu a pod.
Pri prevádzkovaní uzavretého priestoru pre biologickú stabilizáciu a dozrievacej plochy budú
dodržané predpisy týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti a ďalšie súvisiace platné prá vne
predpisy.
II.9. Zdôvodnenie potreby činnosti v danej lokalite
Hodnotená činnosť sa bude vykonávať na v súčasnosti nevyužitom areáli bývalej tehelne v
k. ú. obce Bystré. Predmetná činnosť je navrhnutá vo výrobnej časti k. ú. obce Bystré,
v súlade s funkčným využitím plôch podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie. V rámci
odpadového hospodárstva predmetného regiónu a jeho okolia je na danom území zavedený
triedený zber jednotlivých zložiek odpadov za účelom ich zhodnocovania. Aj napriek tomu je
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ale nezanedbateľný podiel neupraveného odpadu z tejto oblasti zneškodňovaný
skládkovaním, čo nie je žiadúce z dlhodobého hľadiska v rámci environmentálneho aspektu.
Skládkovanie odpadov v súčasnej podobe je dlhodobo neudržateľné aj z ekonomického
hľadiska, vzhľadom na zvyšujúce sa zákonné poplatky za uloženie odpadov na skládky
odpadov.
Zároveň vzhľadom na zmenu v zákone o odpadoch č. 79/2015, ktorého účinnosť je
stanovená od 01.01.2021 podľa § 13 písm. e) bodu 9, je zakázané zneškodňovať
skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem inertného odpadu, ktorého úprava s
cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre
životné prostredie nie je technicky možná a okrem odpadu, u ktorého by úprava neviedla k
zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného
prostredia. Aktuálne znenie Vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení
odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška o skládkovaní odpadov“) umožňuje okrem iného podľa
§6 ods. 5 písm. a) na skládke odpadov skládkovať zmesový odpad, ktorý nie je nebezpečný,
ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov podľa §81
ods. 7 písm. b), c) a g), zákona o odpadoch. Dané ustanovenie má platnosť do konca roka
2022. Od 1.1.2023 bude v zmysle uvedenej vyhlášky o skládkovaní odpadov možné na
skládke odpadov skládkovať okrem iného len výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý
spĺňa parameter biologickej stabilizácie podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1 tejto vyhlášky.
S platnosťou od 1.1.2027 bude tiež v zmysle uvedenej vyhlášky o skládkovaní odpadov
možné okrem iného skládkovať len výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak
jeho výhrevnosť v sušine neprekročí 6,5 MJ/kg.
Prioritnou súčasťou mechanicko – biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním je triedenie
biologicky rozložiteľnej zložky odpadov za účelom jej stabilizácie, výsledkom čoho je redukcia
negatívnych vplyvov na životné prostredie súvisiacich s rozkladom biologicky rozložiteľných
odpadov uložených na skládke odpadov.
Stabilizáciou biologického odpadu:
•
•
•
•
•

sa zamedzí rozkladu biologicky rozložiteľnej zložky skládkovaného odpadu,
zabezpečí sa zníženie jeho objemu na skládke odpadu,
docieli sa zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a to hlavne znížením
emisií skládkových plynov s obsahom metánu a znížením množstva priesakových
kvapalín a obsahu polutantov v týchto priesakových kvapalinách,
zníži sa množstvo ukladaných odpadov na skládku odpadov,
splní sa legislatívna povinnosť.

Činnosti, ktoré tvoria mechanicko - biologickú úpravu odpadu vedú k lepšiemu využitiu
recyklovateľných a energeticky zhodnotiteľných zložiek odpadu, k stabilizácií biologicky
rozložiteľného odpadu, k redukcii objemu a homogenizácií odpadu ukladaného na skládku
odpadov a tiež k znižovaniu tvorby skládkových plynov a výluhov zo skládky odpadov.
Potreba realizácie predmetného zámeru reaguje na potrebu naplnenia stanovených
legislatívnych požiadaviek v oblasti skládkovania odpadov. Daná činnosť bude svojou
realizáciou prispievať aj k zvyšovaniu podielu materiálovo a energeticky zhodnotených
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odpadov, ktoré prispejú k naplneniu cieľov v oblasti zhodnocovania odpadov a v
oblasti odklonu od skládkovania odpadov, v súlade s Programom odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025. Navrhovateľ sa rozhodol pristúpiť
k realizácií tohto zámeru vzhľadom na chýbajúce dostupné spracovateľské zariadenie
takéhoto charakteru a potrebnej kapacity, v danej lokalite a jej okolí. Realizovanie
predmetného zámeru zároveň prispeje aj k naplneniu environmentálnej politiky
spoločnosti a vzniku nových pracovných miest v regióne.
II.10. Celkové náklady
Predpokladané náklady na výstavbu zariadenia sú odhadované na približne 6 000 000 eur.
II.11. Dotknutá obec
•

Obec Bystré

II.12. Dotknutý samosprávny kraj
•

Prešovský samosprávny kraj

II.13. Dotknuté orgány
•
•
•
•
•
•

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor lesný a pozemkový
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou

II.14. Povoľujúci orgán
•
•
•

Obec Bystré
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie

II.15. Rezortný orgán
•

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

II.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov
•
•

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle Zákona č. 50/1976 Z. z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
vydanie integrovaného povolenia v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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•

súhlas na prevádzku stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa Zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší.

II.17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne
hranice
Vzhľadom k charakteru a umiestneniu navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že by
realizácia navrhovanej činnosti vyvolala vplyvy presahujúce štátne hranice.

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
III.1. Charakteristika prírodného prostredia
III.1.1. Vymedzenie hraníc dotknutého územia
Hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie je vypracované pre areál bývalej tehelne v
k. ú. Bystré. Predmetné územie sa nachádza severozápadne od intravilánu obce Bystré,
v blízkosti železničnej trate a stanice. Tento areál spolu s okolitými objektami tvorí výrobné
plochy situované v extraviláne obce Bystré. Lokalita pre navrhovanú činnosť je situovaná vo
vzdialenosti približne 850 m od obytnej zóny obce Bystré a cca 1 250 m od obytnej zóny
mesta Hanušovce nad Topľou. Predmetný areál sa nachádza aj v blízkosti výrobnej zóny
mesta Hanušovce nad Topľou, v rámci ktorej sa nachádzajú aj obytné objekty. Posudzované
je hlavne celé katastrálne územie obce Bystré, v ktorom sa predmetná oblasť nachádza a tiež
širšie okolie predmetnej oblasti pre realizáciu navrhovanej činnosti.
III.1.2. Geomorfologické pomery
Katastrálne územie obce Bystré patrí na základe geomorfologických jednotiek do oblasti
Nízkych Beskýd a geomorfologického celku Beskydské predhorie. Juhozápadná časť k. ú.
mesta Hanušovce nad Topľou, obce Petrovce a obce Hermanovce nad Topľou zasahuje aj do
Matransko-slanskej oblasti, do celku Slanské vrchy.

Obrázok 4 Geomorfologické jednoty (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002)
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Tabuľka 1: Prehľad geomorfologického členenia územia (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002)
Provincia
Východné Karpaty
Západné Karpaty

Subprovincia
Vonkajšie Východné
Karpaty
Vnútorné Západné
Karpaty

Oblasť
Nízke Beskydy
Matransko-slanská
oblasť

Celok
Beskydské
predhorie
Slanské vrchy

Podcelok
Hanušovská
pahorkatina
Šimonka

Z hľadiska geomorfologických pomerov tvorí prevažnú časť posudzovaného územia reliéf
podvrchovín a pahorkatín a taktiež reliéf eróznych brázd. V menšej miere je na danom území
zastúpený aj vrchovinový reliéf a reliéf rovín a nív (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002).
III.1.3. Geologické pomery
Podstatná časť posudzovaného územia sa z hľadiska geologickej stavby nachádza prevažne
v oblasti vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných Karpát, ktoré je tvorené predovšetkým
pieskovcami, vápnitými ílovcami flyšu (hutianske a zuberské súvrstvie). V menšej časti je na
tomto území zastúpené mezozoikum a paleogén bradlového pásma, tvorený pieskovcami,
ílovcami a zlepencami pročských vrstiev (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002).

Obrázok 5 Geologická stavba (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002)

III.1.4. Geodynamické javy
Geodynamické procesy sú podmienené hlavne geologickou stavbou, reliéfom, vegetáciou a
klimatickými pomermi. Podľa STN 730036 “Seizmické zaťaženie stavieb” je širšie okolie
navrhovanej lokality súčasťou rajónu so seizmickou intenzitou 7° MCS. V predmetnej lokalite
neboli zistené znaky nestability územia, preto ho hodnotíme ako stabilné.
Z hľadiska stresových javov je v širšom okolí lokality pre navrhovanú činnosť možné
pozorovať výskyt stabilizovaných (čierne kruhy na obrázku 6) a potenciálnych (fialové kruhy
na obrázku 6) svahových deformácií, ktoré sa ale priamo na predmetnej lokalite nevyskytujú.
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lokalizácia navrhovanej činnosti
Obrázok 6 Svahové deformácie (Register geofondu ŠGÚDŠ)

III.1.5. Hydrologické a hydrogeologické pomery
Povrchové vody
Územie obce Bystré a jeho okolia sa zaraďuje do hlavného hydrogeologického regiónu číslo
110 – Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople. Územie celého okresu Vranov nad Topľou
spadá v západnej časti do povodia rieky Tople. Východná časť okresu Vranov nad Topľou
spadá do povodia rieky Ondava. Riečna sieť na území okresu je bohato rozvetvená. Prevažná
časť okresu vrátane záujmového územia patrí do povodia rieky Tople. Rieka Topľa, vrátane
jej prítokov v tomto území patrí do oblasti vrchovinno – nížinnej, s dažďovo - snehovým
typom režimu odtoku (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002). Topľa priteká zo
severozápadnej časti pohoria Čergov, kde pramení východne pod Minčolom na území okresu
Bardejov a ústí do rieky Ondava v okrese Trebišov.
Podzemné vody
Podzemné vody povodia Tople vo Vranovskom okrese sa svojim výskytom viažu na
diferencované horninové prostredie, čím je ich množstvo a geografické rozšírenie variabilné.
Horniny mezozoika sa vyskytujú v bradlovom pásme Ondavskej vrchoviny a Beskydského
predhoria. Z hydrogeologického hľadiska nie sú priaznivé na významnejší obeh akumulácie
podzemných vôd. Puklinové alebo vrstevnaté pramene majú výdatnosť približne 1,0 l.s -1.
Určité množstvo ich podzemných vôd prestupuje do povrchových tokov (Porubský, 1991).
V paleogénnych horninách prevládajú vrstvy ktoré sú nepriepustné, resp. slabo priepustné
(ílovcové vrstvy). To spôsobuje, že sa v týchto vrstvách nevytvárajú väčšie zásoby podzemnej
vody a to sa prejavuje prameňmi, ktoré sú málo výdatné a nestále. Dobré podmienky sú ale
na miestach, kde prevažujú vrstvy tvorené pieskovcami. Celkovo v horninách flyšového
pásma sa vyskytuje pomerne málo prameňov. Tie majú iba malé výdatnosti od 0,2 - 1,0 l.s-1,
väčšie pramene s výdatnosťou 1-2 l.s-1 sú zriedkavejšie. Dôležitú úlohu pre kumuláciu
podzemných vôd majú zlomové línie na styku pohorí a nížin, ktoré sa vyznačujú veľkou
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hĺbkou a dĺžkou založenia. Sú sprevádzané sieťou drobnej puklinatosti a odvodňujú
puklinové i pórové vody širšieho okolia. Tu sa nachádza aj najviac prameňov. Hydrologicky
najvýznamnejšou oblasťou okresu sú fluviálne náplavy rieky Tople a rieky Ondavy. Na
získanie väčšieho množstva podzemných vôd a ich prípadné hospodárske využitie, má
najväčší význam výskyt podzemných vôd viazaných na nivné sedimenty štrkov a pieskov.
Podzemné vody kvartéru rieky Tople - náplavy Tople vo svojich štrkoch a pieskoch taktiež
viažu lokálne akumulácie podzemných vôd, z ktorých je značná časť vodohospodársky
využívaná.
Vodné toky
Najvýznamnejším tokom v predmetných katastrálnych územiach je rieka Topľa. Medzi ďalšie
významnejšie pravostranné prítoky rieky Topľa patrí Hanušovský potok, ktorý preteká cez
mesto Hanušovce nad Topľou a Hermanovský potok, ktorý preteká cez obec Bystré. Okrem
týchto tokov sa na danom území vyskytujú aj ďalšie menšie toky resp. prítoky spomenutých
tokov.
Pramene, pramenné oblasti a vodné plochy
V posudzovanej lokalite sa nenachádzajú pramene, pramenné oblasti a vodné plochy.
Vodohospodársky chránené územia
Posudzovaná lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky
chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (zákon NR SR č.
364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov).
III.1.6. Pôdy
Najväčšiu časť rozlohy katastrálneho územia obce Bystré a jeho okolia tvoria z hľadiska
pôdneho typu pseudogleje. Tieto pôdy sú modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až
kyslé, zo sprašových hlín a svahovín. V okolí rieky Topľa sa prirodzene vyskytujú fluvizeme.
Jedná sa o fluvizeme kultizemné, sprievodné glejové, modálne a kultizemné ľahké. Tvorené
sú predovšetkým z nekarbonátových aluviálnych sedimentov.
V menšej miere sú na tomto území zastúpené pararendziny resp. pararendziny kambizemné
a kambizemné rendzinové. Tieto sú tvorené hlavne zo zvetralín pieskovcovo-slieňovcových
hornín. V menšej miere sa tu vyskytujú aj kambizeme, tzv. hnedé lesné pôdy resp.
kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne
gleje. Tvorené sú zo zvetralín rôznych hornín.
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Obrázok 7 Pôdne typy a jednotky (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002)

III.1.7. Klimatické pomery
Celá časť katastrálneho územia obce Bystré a podstatná časť jeho okolia spadá podľa
klasifikácie klimatických okrskov do teplého, mierne vlhkého okrsku s chladnou zimou s
teplotami v januári pod -3°C, s LD nad 50, Iz = 0 až 60 (žltá farba na obrázku 8). Časť
katastrálného územia mesta Hanušovce nad Topľou, obce Petrovce a obce Hermanovce nad
Topľou zasahuje do mierne teplého, mierne vlhkého pahorkatinového až vrchovinového
okrsku, s teplotami v júli nad 16 °C, s LD do 50, Iz = 0 až 60, okolo 500 m n.m. (zelená farba
na obrázku 8). V juhozápadnom okraji k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, obce Petrovce
a obce Hermanovce nad Topľou sa vyskytuje aj mierne chladný, veľmi vlhký klimatický okrsok
s teplotami v júli od 12°C - 16°C (modrá farba na obrázku 8).

Obrázok 8 Klimatické oblasti (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002)
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III.1.8. Flóra
Predmetné územie podľa fytografického členenia flóry Slovenska (Futák J. 1966) spadá do
oblasti západokarpatskej flóry (carpaticum occidentale), do obvodu predkarpatskej zóny
(preacarpaticum) okresu Východné Beskydy, podokresu Nízke Beskydy a do oblasti
Panónskej flóry (pannonicum) (Futák J. 1966).
Podľa RÚSES okresu Vranov nad Topľou sa v predmetnom území a jeho okolí nachádzajú
lužné lesy podhorské a horské a tiež dubovo-hrabové lesy karpatské. Priamo v areáli sa v
súčasnosti nachádzajú dreviny náletovej vegetácie a ruderálna vegetácia.
Katastrálne územie obce Bystré a jeho okolie je zastúpené množstvom rastlinných druhov,
lesných drevín a kríkov. Prevládajúcim druhom lesných porastov je buk. Nachádzajú sa tu aj
ďalšie listnaté stromy, ako hrab, javor, jaseň, lipa, čerešňa vtáčia. Z krovín sú zastúpené vtáčí
zob, lieska, ruža šípová, malina lesná a ostružina a iné.
III.1.9. Fauna
Z hľadiska zoogeografického patrí širšie záujmové územie do západnej časti paleoarktickej
oblasti. Podľa rozdelenia živočíšnych regiónov územia Slovenska patrí záujmová oblasť
územne do provincie Karpaty, oblasti východné Karpaty, obvod prechodný, okrsok nízkobeskydský a do provincie vnútrokarpatské zníženiny (Čepelák J. IN Atlas SSR, 1980).
Pre širšie záujmové územie sú charakteristické živočíšne spoločenstvá lesov, kultúrnej stepi a
vôd. Slanské vrchy sú domovom voľne žijúcej zveri: jeleň obyčajný, srnec hôrny, diviaky. Z
predátorov sa občas objaví vlk alebo rys ostrovid. Medzi stále druhy žijúcich predátorov
patria líška obyčajná, mačka divá, jazvec, kuna lesná, lasica hranostaj, lasica obyčajná a tchor
hnedý. Vyskytujú sa tu aj hlodavce, ako ryšavky, hraboš, plch obyčajný, plšík lieskový,
veverica lesná a zajac poľný. Hmyzožravce sú zastúpené piskorom obyčajným, piskorom
malým i dulovnicami.
Vtáctvo v katastrálnom území zastupuje orol skalný, orol krikľavný, sokol rároh, sokol myšiak,
jastrab veľký, jastrab malý, včelár obyčajný, myšiak obyčajný a myšiak severný. Tiež sa
vyskytujú aj nočné druhy vtáctva, a to sova dlhochvostá, sova obyčajná, myšiarka obyčajná,
výr skalný a kuvik obyčajný. Z ostatných druhov vtákov, charakteristických aj pre širšie
geografické územia sa tu nachádzajú drozdy, ďatle, sýkorky, penice, mucháriky, kolibiariky,
sojky a bažanty. Zastúpenie majú aj havranovité druhy, ako vrana obyčajná, šedivka, havran
čierny, kavka obyčajná a krkavec čierny.
III.1.10. Chránené územia vrátane sústavy chránených území NATURA 2000
Záujmové územie priamo nezasahuje do žiadneho maloplošného chráneného územia, alebo
jeho ochranného pásma, taktiež ani do územia národného parku alebo chránenej krajinnej
oblasti, vrátane ochranných pásiem. Záujmové územie nezasahuje ani do žiadneho územia
sústavy chránených území NATURA 2000. Zároveň sa chránené územia nevyskytujú
v samotnom katastrálnom území obce Bystré. Najbližšie chránené vtáčie územie sa nachádza
juhozápadne od lokality pre navrhovanú činnosť (CHVÚ Slanské vrchy), ktoré je v dostatočnej
vzdialenosti od samotnej lokality pre navrhovanú činnosť. V zmysle zákona NR SR č.
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543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí na mieste navrhovanej činnosti 1. stupeň
ochrany.

Obrázok 9 Územia NATURA 2000 (červená – Územie európskeho významu Medzianske skalky, modrá –
Chránené vtáčie územie Slanské vrchy) (ŠOP SR,2021)

Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín
Druhová ochrana živočíchov podľa regionálnych červených zoznamov a programy záchrany
druhov živočíchov v posudzovanom území nie sú zaznamenané. Osobitne chránené druhy
rastlín v posudzovanom území nie sú evidované.
Chránené stromy
V hodnotenom území sa nenachádza žiadny chránený strom.
III.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana a scenéria
III.2.1. Štruktúra krajiny
Hodnotené územie je z geomorfologického hľadiska súčasťou podcelku Hanušovskej
pahorkatiny, ktorá je charakteristická stredne intenzívnym využívaním na účely
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Súčasná štruktúra krajiny je výsledkom
dlhodobého vplyvu človeka na krajinu, kde z pôvodom územia, ktoré bolo zalesnené došlo
k rozčleneniu krajiny na urbanizované časti (sídla, plochy dopravy), poľnohospodársky
využívané časti (orné pôdy, lúky, pasienky), plochy lesov, plochy nelesnej drevinovej
vegetácie, ostatné plochy, vodné plochy.
V súhrne je možné konštatovať, že sa na predmetnom území a jeho okolí striedajú prvky
prírodnej, poľnohospodárskej a sídelnej krajiny. Záujmová lokalita predstavuje narušenú
krajinu s veľmi malým podielom prírodných prvkov, nakoľko ide o územie určené pre
výrobnú zónu, kde aj v minulosti prebiehala priemyselná činnosť. Vzhľadom na to je podiel
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technogénnych prvkov výrazný. Dominantu predstavuje železničná stanica, komplex skladov
bývalého poľnonákupu a ostatné priemyselné areály. Z hľadiska dostatočného odstupu od
najbližších obytných zón obce Bystré a mesta Hanušovce nad Topľou sa jedná o vhodnú
oblasť pre realizáciu predmetnej činnosti. Súčasná krajinná štruktúra katastrálneho územia
obce Bystré je znázornená na obr. 10.

Obrázok 10 Súčasná krajinná štruktúra obce Bystré (BEISS, 2020)

III.2.2. Scenéria krajiny
Scenéria krajiny záujmového územia je ovplyvnená charakterom sídelných útvarov obce
Bystré. V pozadí dotvára scenériu krajiny pohorie Slanské vrchy. Navrhovaný areál je
lokalizovaný na umele vytvorenej rovine bývalej tehelne v k. ú. obce Bystré. Predmetná
plocha nemá vysoký potenciál vizuálnej exponovanosti. Nachádza sa medzi objektmi
železničnej stanice, komplexom budov bývalého poľnonákupu a ostatných priemyselných,
resp. výrobných plôch.
III.2.3. Územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Na základe štruktúry krajiny možno konštatovať, že hodnotené územie je v porovnaní s
pôvodným stavom úplne zmenené. Katastrálne územie obce Bystré je v rámci Regionálneho
územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou definované koeficientom
ekologickej stability s hodnotou 2,32. Na základe tohto koeficientu ekologickej stability
môžeme dané katastrálne územie definovať ako územie so strednou ekologickou stabilitou,
pre ktoré je stanovený koeficient ekologickej stability v rozmedzí 1,51 – 3,00. V rámci
regionálneho územného systému ekologickej stability sa v záujmovom území (jeho širšom
okolí) nachádza regionálny biokoridor rieky Topľa, ktorá preteká vo vzdialenosti 2,5 km – 3
km od lokality navrhovanej činnosti (RÚSES okresu Vranov nad Topľou, 2019).
III.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra a kultúrno historické hodnoty územia
Zámer navrhovanej činnosti je situovaný v katastrálnom území obce Bystré. Navrhovaná
činnosť bude umiestnená do existujúceho, v súčasnosti nevyužívaného priemyselného areálu
bývalej tehelne, ktorý je situovaný mimo obytnú zónu, vo výrobnej zóne obce Bystré.
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III.3.1. Základné demografické údaje
Obec Bystré sa nachádza v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou. Počtom
obyvateľov 2 698 je jedným z najväčších sídiel v rámci tohto okresu. Obec má katastrálne
hranice s Čiernym nad Topľou, Skrabským, Remeninami, Ďurďošom, Hanušovcami nad
Topľou a Hermanovcami nad Topľou. Katastrálne územie sa rozprestiera na ploche 1321
hektárov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1312. Základné údaje o
obyvateľstve obce Bystré sú uvedené na obrázkoch 11 až 14.

Obrázok 11 Základné demografické údaje (BEISS, 2021)

Obrázok 12 Sundbärgove typy vekovej štruktúry (BEISS, 2021)
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Obrázok 13 Národnostná štruktúra (BEISS, 2021)

Obrázok 14 Vývoj počtu obyvateľov (BEISS, 2021)
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III.3.2. Doprava a infraštruktúra
Dopravná infraštruktúra
Najvýznamnejšie cestné siete v rámci okresu Vranov nad Topľou sú:
•
•
•

cesta I/18 Prešov -Vranov nad Topľou - Strážske – Michalovce
cesta I/15 Stročín - Stropkov - Vranov nad Topľou
cesta I/79 Vranov nad Topľou - Trebišov - Slovenské Nové Mesto - Kráľovský
Chlmec – Čierna nad Tisou

Obec Bystré leží na ťahu cesty I. triedy č. 18 Prešov – Vranov nad Topľou. Cez posudzované
katastrálne územie prechádza železničná trať celoštátneho významu č. 193, Prešov –
Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné – Medzilaborce – Poľská
republika.
Ostatná infraštruktúra
Elektrická energia pre obec Bystré, ako aj samotný areál pre navrhovaný zámer, v ktorom je
plánovaná navrhovaná činnosť, sú zásobované elektrickou energiou z verejnej elektrickej
siete.
Zásobovanie posudzovaného územia zemným plynom je zabezpečené z VTL/STL a NTL
rozvodov plynu z verejnej siete SPP a.s. . Z hľadiska zásobovania teplom sú rodinné domy,
bytové domy, verejné budovy a priemyselné objekty zásobované teplom z vlastných kotolní
na zemný plyn, čiastočne na tuhé palivá (drevo, uhlie) a v istej miere aj elektrickým
vykurovaním. Zásobovanie vodou pre obec Bystré je zabezpečené pitnou vodou z verejnej
vodovodnej siete v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (VVS a.s.), Závod
Vranov nad Topľou. Obec je odkanalizovaná do verejnej kanalizačnej siete v správe VVS a.s.
III.3.3. Občianska a technická vybavenosť
V obci Bystré sa nachádza základná škola s materskou školou, obecný úrad, kultúrny dom,
obecná knižnica, neštátne zdravotné ambulancie (praktický lekár pre dospelých, detský lekár,
stomatológ, lekáreň, rehabilitačné zariadenie), 2 kostoly Rímsko-katolíckej cirkvi + farský
úrad, kostol Evanjelickej cirkvi + farský úrad, dom smútku, pošta, Obecný podnik služieb,
s.r.o. (pekáreň, odvoz komunálneho odpadu, autodoprava), autobusové zastávky a
železničná zastávka. V obci sa realizuje aj športová činnosť. K občianskej vybavenosti obce
patrí aj areál obecného futbalového klubu, telocvičňa základnej školy, športový areál pri
rieke Topľa - tenisové kurty, futbalové ihrisko a asfaltové ihrisko.
Infraštruktúra obce: verejný vodovod, kanalizácia, čistička odpadových vôd, plynofikácia.
III.3.4. Historický vývoj
Prítomnosť osídlenia údolia rieky Tople človekom v dobe kamennej potvrdili výskumy a
nálezy Ladislava Bánesza. Aj na území obce Bystré bol nájdený predmet z tejto doby. Ide o
nález kamennej sekerky z hnedého rádiolaritu z neskorej doby kamennej (eneolitu).
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Prvé ucelenejšie údaje o lokalite, v ktorej sa nachádza obec bystré, máme až z 13. storočia.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1386. Pánmi šarišskej časti obce boli Soósovci. Po nich
začiatkom 17. storočia vlastnili obec Keczerovci, ktorí boli potomkami Abovcov. V lete 1831
po vypuknutí cholerovej epidémie na Zemplíne bola v Bystrom na príkaz stoličných
hodnostárov postavená kordonálna stráž.
Po zavedení urbariálneho patentu cisárovnou Máriou Teréziou sa richtár volil z troch
kandidátov, ktorých navrhoval zemepán. Prísažných však mohli obyvatelia obce voliť
slobodne. Volení boli dvaja, prípadne traja prísažní.
Nie je známe, kedy bol v obci postavený prvý mlyn. V druhej polovici 16. storočia sa však už
spomínajú vodné mlyny, pravdepodobne išlo o 2 mlyny. V prvej polovici 18. storočia bol
vlastníkom oboch mlynov Ľudovít Szeghy. V roku 1869 už boli v obci 3 mlyny. V roku 1931
dala vdova Anna Hamzová pri mlyne postaviť parnú pílu (gater). V súčasnosti sa z piatich
mlynov zachovali len budovy troch. Ani jeden nie je v prevádzke. V 80. rokoch 19. storočia
existovala v obci tkáčska manufaktúrna dielňa. Budova tkáčskej dielne sa nachádzala na
okraji obce. Na lúke vedľa tkáčskej dielne bolo miesto, kde sa bielilo plátno. Voda na bielenie
plátna sa brala z neďalekého Hermanovského potoka. Most na krajinskej ceste v obci plnil
dôležitú funkciu, a to tak z hľadiska vojenského, ako aj hospodárskeho. Zároveň bol aj
mostom spájajúcim Šariš so Zemplínom, pretože potok, ktorý prekleňoval, bol aj župnou
hranicou. V roku 1841 bol postavený nový dubový most. V roku 1899 bol odovzdaný do
užívania železný most. V roku 1945 postavilo provizórny most vojsko (železný most bol
zničený). V roku 1946 bol postavený nový most, ktorého cena bola 500 900 Kčs. Dovtedajší
most bol rozobraný a odvezený do Hunkoviec.
Prví židia sa v obci usadili v druhej polovici 18. storočia. Usudzuje sa, že pochádzali z oblasti
Haliče. V roku 1942 bolo do koncentračných táborov deportovaných niekoľko židovských
rodín. Zachránili sa len tí, ktorým sa podaril útek, a tí, čo mali americké štátne občianstvo.
Napriek tomu, že dne už v obci nežijú, ich takmer 200-ročná prítomnosť zanechala po sebe
viditeľné stopy. Je to napr. budova synagógy, židovské cintoríny a pod. Nie je známe, kedy sa
v chotári obce usadili prví Rómovia. Dôkaz o ich prítomnosti v obci je z roku 1831. Koncom
50. rokov žilo v obci 120 Rómov. Sčasti si postavili vlastné domy, sčasti dostali byty na
sídlisku Kolónia.
Územné rozdelenie obce na dve časti, z ktorých jedna časť patrila pod správu Šarišskej a
druhá pod správu Zemplínskej stolice, trvalo až do roku 1881. V roku 1882 sa územie
zemplínskej časti pričlenilo k šarišskej časti a obec sa spojila ako jeden celok. Zjednotenie
malo významný vplyv na ďalší rast a rozvoj obce. Obec (obe jej časti) sa od 14. storočia do
polovice 19. storočia volala Bystra (Bisztra). V druhej polovici 19. storočia sa pre šarišskú časť
používal názov Tapli-Bisztra, pre zemplínsku časť Tapoly-Bisztra. Po zjednotení obce v roku
1882 sa používal názov Tapolybisztra, od roku 1906 Tapolybesztercze. Po vzniku prvej ČSR
bol prijatý názov Bystré (www.obecbystre.sk, 2021).
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III.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
Aktuálna environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky diferencuje územie Slovenska
do 5 stupňov kvality územia z hľadiska stavu životného prostredia :
1.
2.
3.
4.
5.

prostredie vysokej úrovne
prostredie vyhovujúce
prostredie mierne narušené
prostredie narušené
prostredie silne narušené

Problémy životného prostredia sa koncentrujú do niekoľkých oblastí. Územia v 4. a 5. stupni
narušenia stavu ŽP sa označujú ako ohrozené oblasti. Hodnotená oblasť nepatrí do žiadnej
ohrozenej oblasti.

Obrázok 15 Environmentálna kvalita územia obce Bystré (BEISS, 2021)

III.4.1. Znečistenie ovzdušia
Z hľadiska kvality ovzdušia možno konštatovať, že znečistenie ovzdušia základnými
znečisťujúcimi látkami je na katastrálnom území obce Bystré pre väčšinu ukazovateľov len
minimálne (CO, SO 2, NOx) až mierne (PM 10). Jediným významným stacionárnym zdrojom
znečisťovania na k. ú. obce Bystré je prevádzka spoločnosti ZEOCEN, a.s. Obec nepatrí do
žiadnej vymedzenej oblasti riadenia kvality ovzdušia.
III.4.2. Znečistenie vôd
Na posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne významné zdroje znečistenia vôd. V obci
Bystré je vybudovaný verejný vodovod a kanalizácia s napojením na čistiareň odpadových
vôd (ďalej len „ČOV“). Odkanalizovanosť domácností resp. ich napojenosť na ČOV je na
území obce Bystré na úrovni 98%. Kvalita podzemných vôd je znázornená na obrázku 16
(BEISS, 2021).
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Obrázok 16 Kvalita podzemných vôd územia obce Bystré (BEISS, 2021)

III.4.3. Znečistenie a erózia pôdy
Z hľadiska znečistenia pôd platí pre k. ú. obce Bystré, že väčšina pôd (viac ako 73 %) sú pôdy
relatívne čisté a len necelých 27 % pôd je klasifikovaných ako nekontaminované pôdy resp.
pôdy mierne kontaminované. Z pohľadu erózie poľnohospodárskej pôdy majú v k. ú. obce
Bystré najväčší podiel pôdy so stredným stupňom vodnej erózie (cca 65 %). Približne štvrtina
pôd je bez známok vodnej erózie a cca 9 % pôd je zasiahnutá silnou vodnou eróziou. Zvyšný
podiel pôd je so slabým prejavom vodnej erózie. Prejavy veternej erózie poľnohospodárskej
pôdy nie sú zaznamenané v tomto katastrálnom území (BEISS, 2021).
III.4.4. Znečistenie horninového prostredia a ložiská nerastných surovín
Na posudzovanom území sa nevyskytujú žiadne staré banské diela, ktoré by mohli
potenciálne spôsobovať výraznejšie znečistenie horninového prostredia, okrem iných
antropogénnych činností. V rámci k. ú. obce Bystré nie sú evidované žiadne chránené
ložiskové územia (BEISS, 2021). V katastrálnom území obce Bystré, v blízkosti lokality pre
navrhovanú činnosť je zaznamená existencia ložiska nerastnej suroviny. Jedna sa o ložisko
tehliarskych surovín so zastavenou ťažbou alebo na ktorom sa nepredpokladá využívanie
zásob (SGÚDŠ, 2021).
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Predmetné územie
Obrázok 17 Vyznačenie ložiska tehliarskych surovín (Register Geofondu ŠGÚDŠ, 2021)

III.4.5. Poškodenie vegetácie a biotopov
Faktory ktoré môžu negatívne vplývať na jednotlivé časti bioty daného prostredia sú
antropogénného pôvodu, ale môžu byť aj prírodného pôvodu (abiotické a biotické). Z
hľadiska poškodenia vegetácie k jedným z najzávažnejších je možné zaradiť vplyv kyslých
dažďov, ako dôsledok pôsobenia kumulatívneho znečistenia ovzdušia imisiami z priemyselnej
a poľnohospodárskej činnosti, dopravy a pod. Zo súčasných stresových faktorov sa v území
vo všeobecnosti najviac prejavujú urbanizačné vplyvy. Stupeň urbanizácie je odrazom
koncentrácie obyvateľov a to znamená, že vplyvy na biotu sú výrazné najmä v okolí miest a
väčších obcí. Vplyvy urbanizácie na vegetáciu sa prejavuje aj výskytom sekundárnych
antropogénnych biotopov s prítomnosťou ruderálnej vegetácie. Zdravotný stav lesov
predmetného katastrálneho územia je znázornený na obrázku 18.

Obrázok 18 Zdravotný stav lesov k.ú. obce Bystré (BEISS, 2021)
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III.4.6. Radónové riziko
Nový trend, požadujúci zahrnutie problematiky prírodných zdrojov žiarenia do legislatívy
ochrany pred žiarením vychádza z odporúčania Medzinárodnej komisie pre rádiologickú
ochranu (ICRP č. 60) z roku 1991. V týchto odporúčaniach sa uvádzajú zásahové úrovne
objemovej koncentrácie radónu pre pracoviská, ktoré zodpovedajú približne rovnakej
efektívnej dávke odporúčanej aj pre objemové aktivity radónu v pobytových priestoroch.
Dotknutá lokalita nachádza v pásme s nízkym radónovým rizikom. Vo zvyšnej časti
posudzovanej lokality sa taktiež vyskytuje nízke radónové riziko, ale aj stredný stupeň
radónového rizika. Stupeň radónového rizika vyjadruje riziko prenikania radónu
z geologického podložia do stavebných objektov a je závislý na objemovej aktivite radónu v
pôdnom vzduchu a na priepustnosti pôdy.

Obrázok 19 Stupeň radónového rizika (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002)

III.4.7. Hluk
Hluk je akustický fenomén zvuku. Hluková záťaž vo vonkajších priestoroch sa vyjadruje ako
ekvivalentná hladina hluku (Laeq) resp. ako maximálna hladina hluku. Pri hodnotení
prípustnej hladiny hluku sa vychádza zo základnej hladiny hluku (LAmax.). Pri hodnotení
prípustnej hladiny hluku sa vychádza zo základnej hladiny hluku 50 dB(A), ktorá sa koriguje
podľa miestnych podmienok (napríklad zdravotnícke areály, prírodné rezervácie mínus 10
dB, výrobné zóny + 20 dB), podľa denného obdobia (noc mínus 10 dB) a podľa povahy hluku
(napr. menej ako raz za hodinu + 20 dB). Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65
dB (A) predstavuje hranicu, od ktorej začína byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový
systém. Najčastejším zdrojom nadmerného hluku je doprava, najmä z významných,
frekventovaných cestný komunikácií, ktorý môže siahať približne do vzdialenosti 150 m od
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frekventovanej cestnej komunikácie. Zároveň aj rôzne priemyselné prevádzky môžu byť
zdrojom hluku v čase prevádzky.
III.4.8. Environmentálne záťaže
Na hodnotenom katastrálnom území je zaznamenaný aj výskyt environmentálnych záťaží. Ich
zoznam je uvedený v tabuľke 2. V rámci katastrálneho územia obce Bystré sú evidované dve
environmentálne záťaže. Skládka odpadov pri Topli je registrovaná ako pravdepodobná
environmentálna záťaž, ktorá je zároveň aj sanovanou, resp. rekultivovanou lokalitou.
Druhou pravdepodobnou environmentálnou záťažou je Areál bývalej tehelne TEMAKO, ktorý
je zároveň aj lokalitou pre navrhovanú činnosť. Zo záverov zrealizovanej geologickej úlohy
vyplýva, že lokalita nepredstavuje environmentálne ani zdravotné riziko zo zistených
znečisťujúcich látok v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôdnom vzduchu. Vzhľadom
na to nebolo stanovenie cieľov sanácie, vrátane návrhu a zhodnotenia variantov sanácie
účelné (Záverečná správa Lokalita 2.1. VT(001) / Bystré – bývalá tehelňa TEMAKO, 2015).
Tabuľka 2: Registrované environmentálne záťaže v k ú. obce Bystré (IS EZ, 2021)
Názov EZ
VT (001) / Bystré – bývalá tehelňa TEMAKO
VT (002) / Bystré – skládka odpadov pri
Topli

Register
Register A
Register A / C

Identifikátor
SK/EZ/VT/1007
SK/EZ/VT/1008

Obec
Bystré
Bystré

III.4.9. Odpady
Komunálny odpad z obce Bystré sa zneškodňuje prostredníctvom zmluvne dohodnutej
spoločnosti na riadenej skládke odpadov. V obci Bystré sa realizuje pravidelný zber a odvoz
komunálnych odpadov. V dotknutej samospráve sa realizuje aj triedený zber jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodnotenia. Činnosti zberu odpadov na území
tejto samosprávy sa realizujú prostredníctvom zmluvne dohodnutých spoločností, resp. si
tieto činnosti zabezpečuje samospráva vo vlastnej réžií. Na území obce je zriadený aj zberný
dvor pre odovzdanie vybraných druhov komunálnych odpadov.
Tabuľka 3: Celková produkcia komunálneho odpadu a miera jeho vytriedenia na zhodnotenie v obci Bystré
(Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019, www.obecbystre.sk, 2020)
Obec
Bystré

Celkové množstvo KO
(t)
923,27

Vytriedené množstvo KO
(t)
371,21

Miera vytriedenia KO (%)
40,20

III.4.10. Zdravotný stav obyvateľstva a vplyv kvality životného prostredia na človeka
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov, a to najmä
ekonomickej a sociálnej situácia, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej
starostlivosti, ako aj kvality životného prostredia. Vplyv znečisteného životného prostredia
na zdravie ľudí sa odzrkadľuje najmä na nasledovných ukazovateľoch uvedených v
Zdravotníckej ročenke z roku 2015. Výsledky faktorov Prešovského kraja a okresu Vranov
nad Topľou sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. K základným charakteristikám
zdravotného stavu obyvateľstva odrážajúcim ekonomické, kultúrne, životné a pracovné
podmienky patrí úmrtnosť – mortalita.
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Tabuľka 4: Priemerný stav obyvateľstva
Priemerný stav
obyvateľstva
SR/kraj/okres
Prešovský
kraj
Vranov nad
Topľou

Živonarodení

Spolu

Zomretí
Z toho
Do 1
Do 28
roka
dní

Prirodzený
prírastok
(úbytok)

Celkový
prírastok
(úbytok)

Muži

Ženy

405 246,5

415 090,5

9586

7 196

94

61

2 390

720

39 961,0

40 525,0

987

763

13

9

224

-44

Tabuľka 5: Priemerný stav obyvateľstva

SR/kraj/okres
Prešovský kraj
Vranov nad
Topľou

Živonarodení
Zomretí
na 1000 obyvateľov
11,7
8,8
12,3

9,5

Prirodzený
prírastok

Celkový
prírastok

2,9

0,9

2,8

-0,5

Zomretí
Zomretí
do 1 rok
Do 28 dní
na 1000 obyvateľov
9,8
6,4
13,2

9,1

Príčiny smrti podobne ako v celej republike predstavujú úmrtia následkom ochorení
kardiovaskulárneho systému, spolu s ochoreniami dýchacích ciest a nádormi. Ďalším
dôležitým ukazovateľom je pôrodnosť - natalita. V roku 2016 bolo v Prešovskom kraji 9802
pôrodov. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácii pôrodnosť v regióne je
približne ustálená.

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ČINNOSTI NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE
IV.1. Požiadavky na vstupy
IV.1.1. Záber pôdy
Pre realizáciu záujmovej činnosti nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy a ani lesnej
pôdy. Pozemky sú súčasťou existujúceho priemyselného areálu, resp. vymedzených
výrobných plôch, ktoré sú v súčasnosti bez využitia. Navrhovateľ uzatvorí s vlastníkom
dotknutých parciel zmluvný vzťah o prenájme pozemkov alebo zrealizuje odkúpenie
predmetného pozemku. Prístup do areálu je zabezpečený po existujúcich komunikáciách.
IV.1.2. Spotreba vody
Proces mechanicko – biologickej úpravy odpadov si vyžaduje vzhľadom na svoj charakter
relatívne minimálne externé zdroje vody. Pre navrhovanú činnosť sa predpokladá
predovšetkým spotreba vody vzniknutej zo samotného technologického procesu a spotreba
zachytenej dažďovej vody zo spevnených plôch a zo striech stavebných objektov v rámci
prevádzky. Tieto vody v závislosti od charakteru budú využívané pre potreby
technologického procesu. Potreba externého zdroja vody bude riešená v rámci pripojenia na
existujúcu vodovodnú sieť.
Pitná a úžitková voda: pre prevádzku bude zabezpečená v rámci pripojenia na existujúcu
vodovodnú sieť. Spotreba vody z externého zdroja na technologické účely je odhadovaná na
úrovni približne 1500 m 3 ročne. Zrážkové, povrchové a podzemné vody: zachytená
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nekontaminovaná zrážková voda zo striech stavebných objektov bude odvedená do
samostatnej akumulačnej nádrže a bude využívaná pre potreby technologického procesu.
Zároveň táto akumulačná nádrž bude slúžiť aj ako požiarna nádrž. Nakoľko vody zo
zabezpečených spevnených plôch a vody z technologického procesu budú zachytávané do
samostatnej akumulačnej nádrže, k ovplyvneniu podzemných vôd nedôjde a preto nie sú
riešené.
IV.1.3. Surovinové zdroje
Výstavba zariadenia si bude vyžadovať surovinové zdroje potrebné pre samotnú výstavbu
jednotlivých stavebných objektov (napr. betón, oceľ...), ktoré budú bližšie špecifikované
v projektovej dokumentácií v rámci povoľovacieho procesu.
Z hľadiska spotreby PHM bude potrebné zabezpečiť motorovú naftu pre prevádzku 3
nakladačov a 2 traktorov v rámci navrhovanej činnosti. Predpokladané nároky na spotrebu
PHM pre tieto mechanizmy sú odhadované na úrovni približne 92 000 l motorovej nafty
ročne. Okrem PHM pre uvedené mechanizmy dôjde aj k spotrebe prevádzkových kvapalín
(napr. minerálne oleje...) pre jednotlivé technologické zariadenia, ktorých spotreba bude
závisieť aj od jednotlivých technických parametrov týchto zariadení.
Surovinovými zdrojmi pre samotnú prevádzku budú odpady (vstupy), ktoré bude tvoriť
predovšetkým zmesový komunálny odpad. Ostatné druhy odpadov, ktoré budú vstupovať do
procesu mechanicko – biologickej úpravy odpadov budú tvoriť odpady, ktoré vzhľadom na
svoje vlastnosti nebudú vhodné pre materiálové zhodnotenie a tiež materiálovo
nezhodnotiteľné odpady po dotriedení odpadov z triedeného zberu. Maximálna ročná
kapacita zariadenia je stanovená na 60 000 t vstupných odpadov do zariadenia. Zoznam
všetkých odpadov vstupujúcich do procesu je uvedený v tabuľke 6.
Tabuľka 6: Zoznam odpadov vstupujúcich do procesu - VSTUPY
Katalógové
číslo
02 01 04
03 01 05
03 03 01
03 03 08
15 01 05
15 01 06
15 02 03
16 01 19
17 02 01
17 02 03
19 05 01
19 05 03
19 08 01
19 12 01
19 12 04
19 12 07
19 12 08

Druh odpadu
Odpadové plasty (okrem obalov)
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drievotrieskové/drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
Odpadová kôra a drevo
Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
Kompozitné obaly
Zmiešané obaly
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako
uvedené v 15 02 02
Plasty
Drevo
Plasty
Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
Kompost nevyhovujúcej kvality
Zhrabky z hrablíc
Papier a lepenka
Plasty a guma
Drevo iné ako uvedené v 19 12 06
Textílie

Kategória
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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19 12 12
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07

Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné
ako uvedené v 19 12 11
Iné biologicky nerozložiteľné odpady
Zmesový komunálny odpad
Odpad z trhovísk
Odpad z čistenia ulíc
Kal zo septikov
Odpad z čistenia kanalizácie
Objemný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O

IV.1.4. Energetické zdroje
Pre prevádzkovanie navrhovaného zariadenia je potrebné pripojenie na energetické zdroje.
Pripojenie na elektrickú energiu bude riešené prostredníctvom napojenia na existujúcu
distribučnú sieť. Odhadovaný elektrický príkon potrebný na prevádzku navrhovanej činnosti
je približne 700 kW.
IV.1.5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Dopravná obslužnosť a napojenie navrhovanej činnosti bude zabezpečené po existujúcich
cestných komunikáciách (cesta č. III/3605 a cesta č. I/18), z ktorých vedie miestna
komunikácia na Železničiarskej ulici, až k samotnému areálu navrhovanej činnosti. Zároveň
v rámci prevádzky bude riešená vstupná komunikácia a vnútro areálové obslužné
komunikácie. V rámci areálu navrhovateľ uvažuje so zachovaním časti existujúcich
spevnených plôch. Pre potreby parkovania zamestnancov, návštevníkov a iných vozidiel
spoločnosti budú slúžiť dostatočne dimenzované novovybudované vymedzené parkovacie
plochy v samotnom areáli pre navrhovanú činnosť.
IV.1.6. Nároky na pracovné sily a spotreba vody
K prevádzkovaniu predmetnej činnosti je potrebných cca 5 až 10 zamestnancov mimo
vodičov vozidiel privážajúcich a odvážajúcich vstupné a výstupné odpady. Pre zamestnancov
prevádzky budú vybudované primerané priestory so sociálnym vybavením (šatňa, toalety,
sprchy...), vrátane administratívneho, resp. kancelárskeho priestoru, v súlade s
príslušnými legislatívnymi požiadavkami. Bližšie špecifikácie administratívneho zázemia
s vážnicou a sociálneho zázemia budú uvedené vo vypracovanej projektovej dokumentácií
pre povoľovací proces. Pracovníci prevádzky budú zaškolení z bezpečnostných a
prevádzkových predpisov platných pre takéto prevádzky. Zaškolenie zabezpečí navrhovateľ
prostredníctvom oprávnených osôb. Pre manipuláciu s technologickým zariadením
prevádzky budú zamestnanci zaškolení odbornou osobou, ktorá zabezpečí technológiu.
Obsluha strojných zariadení bude zabezpečená len pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi strojných
preukazov.
Potreba vody pre hygienické a sociálne účely:
V prevádzke sa počíta s dennou spotrebou vody pre 5-10 pracovníkov.
Qdeň = 5 až 10 x 120 l/deň = 600 až 1200 l/deň = 0,6 až 1,2 m3/deň
Qroč = 0,6 až 1,2 m3/deň x 250 dní = 150 až 300 m 3/rok
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IV.2. Údaje o výstupoch
IV.2.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia
Počas prevádzky navrhovaného zariadenia je možné uvažovať s nasledujúcimi zdrojmi
znečistenia ovzdušia:
Líniové zdroje znečistenia - predstavujú činnosť techniky pri dovoze odpadu určeného na
mechanicko - biologickú úpravu odpadov a pri odvoze výstupných materiálov.
Plošné zdroje znečistenia – za plošný zdroj znečistenia ovzdušia je možné považovať priestor
na úpravu a stabilizáciu odpadu, na ktorom bude realizovaná predmetná činnosť , vrátane
strojno-technického vybavenia (uzavreté haly, priestor pre biologickú stabilizáciu a
dozrievacia plocha). Pre tieto zdroje sú navrhnuté dostatočné opatrenia na elimináciu
znečisťovania ovzdušia v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami a v súlade
s najlepšími dostupnými technikami (BAT). Navrhovaná činnosť bude vykonávaná v súlade so
Zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší. Emisie z intenzívneho procesu biologickej stabilizácie budú aktívne
zachytávané a následné čistené prostredníctvom technológie biologického filtra.
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je možné navrhované
zariadenie začleniť a kategorizovať podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. ako:
5. Nakladanie s odpadmi a krematóriá
5.4 Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu ≥ 0,75
t/h - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
Navrhovateľ dal pre účely tohto zámeru navrhovanej činnosti vypracovať Rozptylovú štúdiu
vplyvu navrhovanej činnosti odborne spôsobilou osobou Ing. Viliamom Carachom PhD.
(september, 2021), ktorá je súčasťou tohto zámeru navrhovanej činnosti. Predmetná
rozptylová štúdia brala do úvahy aj emisie z dopravy súvisiace s realizáciou navrhovanej
činnosti. Záver predmetnej Rozptylovej štúdie okrem iného uvádza, že je možné konštatovať,
že navrhovaná činnosť mierne zvýši emisie TZL, resp. koncentrácie TZL vyjadrené ako PM 10 a
PM2,5 a to na základe skutočnosti, že sa uvažovalo so skutočnosťou, že všetky spracovávané
materiály sú prašné. Na základe navrhovaných opatrení na elimináciu tvorby fugitívnych
emisií TZL, koncentrácie PM 10 a PM2,5 sú na úrovni referenčných bodov na akceptovateľnej
úrovni. Súčasne na základe charakteru navrhovanej činnosti sa predpokladá z procesu
biologickej stabilizácie odpadu tvorba emisií NH 3. Na základe navrhovaných opatrení na
regulovaný odvod emisií z uvedeného procesu do biofiltra, sú koncentrácie NH 3 na úrovni
referenčných bodov na minimálnej úrovni a nepredpokladá sa, že by na úrovni týchto bodov
mal byť vnímané ako zápach.
Celý technologický proces a spôsob úpravy odpadov je navrhnutý tak, aby sa zamedzilo
väčšiemu vzniku emisií prachu a zápachu. Umiestnením činností procesov príjmu odpadu,
jeho mechanickej úpravy a biologickej stabilizácie predovšetkým na spevnené plochy v
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uzavretých priestoroch sa zabráni zvýšeniu tvorby emisií prachu a zápachu a tiež sa zabráni
úletom odpadov do okolitého prostredia. Zavlažovaním materiálu v prípade potreby sa
docieli aj eliminácia tvorby prašnosti.
IV.2.2. Odpadové vody
Proces mechanicko – biologickej úpravy odpadov si vyžaduje vzhľadom na svoj charakter
relatívne minimálne externé zdroje vody. Vzhľadom na navrhnutý proces, ktorý sa bude
vykonávať na vodohospodársky zabezpečených plochách, ide o zabezpečené plochy, ktoré
majú vybudovaný vlastný uzatvorený drenážny systém so zaústením do samostatných
akumulačných nádrží. Nekontaminované zrážkové vody zo striech stavebných objektov budú
zachytávané do samostatnej akumulačnej nádrže a budú využívané pre potreby
technologického procesu. Táto akumulačná nádrž bude zároveň slúžiť aj ako požiarna nádrž.
Odpadové vody z vodohospodársky zabezpečených plôch budú využívané v rámci
technologického procesu (zavlažovanie v rámci procesu biologickej stabilizácie, znižovanie
prašnosti...) a nakladanie s týmito prebytočnými vodami bude zabezpečené v zmysle platnej
legislatívy SR, prostredníctvom ich likvidácie v čistiarni odpadových vôd (ČOV). Množstvo
odpadových vôd z technologického procesu a zo spevnených plôch, ktoré budú určené na
likvidáciu v ČOV, nie je možné v tomto štádiu navrhovanej činnosti spoľahlivo kvantifikovať,
nakoľko produkcia týchto odpadových vôd je závislá od rozsahu primárneho využitia týchto
odpadových vôd na technologické účely, v rámci navrhovanej činnosti. Rozsah využitia týchto
odpadových vôd na technologické účely závisí aj od vlastností vstupných, spracovávaných
odpadov (napr. obsah vlhkosti) a tiež od klimatických podmienok, ktoré sa menia v priebehu
kalendárneho roka, ale zároveň aj medzi jednotlivými rokmi.
Navrhovaná činnosť vyžaduje 5 – 10 zamestnancov, preto sa uvažuje aj s produkciou
splaškových odpadových vôd. Množstvo splaškových odpadových vôd je stanovené 100% z
vypočítanej špecifickej potreby vody na umývanie a sprchovanie:
Qd = max. 1,2 m3/deň
Qr = max. 300 m3/rok
S odpadovými vodami z nádrže žumpových vôd sa bude taktiež nakladať v zmysle platnej
legislatívy SR, prostredníctvom ich likvidácie v čistiarni odpadových vôd.
IV.2.3. Odpady
Cieľom navrhovanej činnosti nie je dodatočné dotrieďovanie vytriedených zložiek odpadu,
keďže triedenie odpadu je povinné pri zdroji a činnosť dodatočného dotrieďovania odpadov
z triedeného zberu sa vykonáva na samostatných dotrieďovacích linkách. Cieľom
navrhovanej činnosti je splnenie legislatívnych podmienok úpravy odpadu pred jeho
skládkovaním, v súlade s platnou právnou úpravou, v súlade s publikáciami a dokumentmi
odborných inštitúcii EÚ a v súlade s aktuálne dostupnými informáciami z prostredia odbornej
verejnosti a to v podobe zmenšenia jeho objemu, zníženia jeho environmentálne nežiadúcich
vlastností a získania zložiek odpadov vhodných na dodatočné materiálové a energetické
zhodnotenie. Zlepšenie možností materiálového zhodnotenia odpadu je zabezpečené
činnosťami triedenia odpadu pri zdroji, t.j. triedeného zberu a dotrieďovania na
samostatných triediacich linkách a súčasne zhodnocovaním osobitných prúdov odpadu v
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zariadeniach na zhodnocovanie odpadov (napr. kompostárne pre biologicky rozložiteľný
odpad).
Z hľadiska posudzovanej činnosti výstupom z procesu zhodnocovania odpadov – úpravy
odpadov, budú odpady uvedené v tabuľke 7. Odpady sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Predpokladaný výstup z prvotnej
kontroly a z mechanickej úpravy odpadov je stanovený na 30 000 t odpadov ročne
(katalógové čísla 19 12 02, 19 12 03 a 19 12 12). Množstvo odpadu po procese biologickej
stabilizácie je odhadnuté na 18 000 t odpadov ročne, po zohľadnení odhadu objemových
strát vplyvom biologickej úpravy podsitnej frakcie.
Tabuľka 7: Zoznam odpadov – výstup z procesu mechanicko – biologickej úpravy odpadov
Kód
odpadu

Názov odpadu

19 03 05

Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

O

19 05 01

Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

O

19 05 03

Kompost nevyhovujúcej kvality

O

19 12 02

Železné kovy

O

19 12 03
19 12 09

Neželezné kovy

O
O

19 12 12

Minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

Kategória
odpadu

O

Tieto druhy odpadov sa budú dočasne ukladať na určené spevnené plochy, prípadne priamo
do kontajnerov alebo nákladných vozidiel určených na ich odvoz.
Odpady vznikajúce počas výstavby:
Predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovaného zariadenia sú
bližšie uvedené v tabuľke 8. Jednotlivé druhy odpadov budú triedené a zhromažďované
podľa druhu a bude pre ne zabezpečené nakladanie v zmysle platnej legislatívy SR. Pre
nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby navrhovanej činnosti bude kladený dôraz
na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva.
V rámci stavebnej činnosti je počas realizácie výstavby zámeru predpokladaný aj vznik
nebezpečných odpadov, súvisiacich s výskytom pravdepodobnej environmentálnej záťaže.
S týmito odpadmi bude taktiež nakladané v zmysle legislatívnych požiadaviek SR.
Predpokladané množstvá jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby, budú
bližšie špecifikované v ďalšom stupni projektového riešenia zámeru (vo vypracovanej
projektovej dokumentácií pre povoľovací proces).
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Tabuľka 8 Predpokladaný zoznam odpadov vznikajúcich počas výstavby
Kat. číslo
15 01 06
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 01 02
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 04 05
17 04 07
17 05 03
17 05 04
17 09 03
17 09 04

Názov odpadu
Zmiešané obaly
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami
Betón
Tehly
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako
uvedené v 17 01 06
Drevo
Železo a oceľ
Zmiešané kovy
Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce
nebezpečné látky
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03

Kategória
odpadu
O
N
N
O
O
N
O
O
O
O
N
O
N
O

Odpady vznikajúce počas prevádzky:
Počas prevádzkovania navrhovaného zariadenia budú vznikať odpady predovšetkým z údržby
technologických zariadení. Nakladanie s odpadmi spočíva v ich triedení a zhromažďovaní
podľa druhov. Tieto odpady sa uložia do určených nádob na vyhradených miestach a bude
pre ne zabezpečené nakladanie v zmysle platnej legislatívy SR s dôrazom na uplatňovanie
hierarchie odpadového hospodárstva. Pre vznikajúce komunálne odpady v rámci prevádzky
navrhovaného zariadenia bude zabezpečený aj triedený zber komunálnych odpadov.
Tabuľka 9: Predpokladaný zoznam odpadov vznikajúcich počas prevádzky
Kat. číslo
13 01 10
13 01 11
13 02 05
13 02 06
15 01 10
15 02 02
16 01 07
16 01 13
16 01 14
16 02 13
16 06 01
17 05 03
20 01 01
20 01 02
20 01 21
20 01 39
20 03 01

Názov odpadu
Nechlórované minerálne hydraulické oleje
Syntetické hydraulické oleje
Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
Olejové filtre
Brzdové kvapaliny
Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky
Olovené batérie
Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
Papier a lepenka
Sklo
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Plasty
Zmesový komunálny odpad

Kategória
odpadu
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
N
O
O
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IV.2.4. Hluk a vibrácie
Zdrojom hluku pri prevádzkovaní zariadení budú mechanizmy, strojné zariadenia, vrátane
vzduchotechniky, nákladné a komunálne vozidlá privážajúce odpad do zariadenia a nákladné
vozidlá odvážajúce výstupné materiály. Umiestnením strojno-technologickej časti
navrhovanej činnosti predovšetkým do uzavretého priestoru sa výrazne eliminuje vplyv
hluku na okolité prostredie.
Vibrácie môžu byť vnímané len v blízkosti technologických zariadení počas ich prevádzky.
Areál navrhovanej činnosti umiestnenej predovšetkým v uzavretých priestoroch je v
dostatočnej vzdialenosti od obytných zón okolitých obcí, preto nepredpokladáme vplyv
vibrácií na obyvateľstvo okolitých obcí. Zdrojom hluku a vibrácii môžu byť vystavený
pracovníci prevádzky. Navrhovateľ má zabezpečenú pracovno-zdravotnú službu pre svojich
zamestnancov, ktorá bude zabezpečená aj pre navrhovanú prevádzku. Prevádzka zariadenia
na mechanicko – biologickú úpravu odpadov nebude prebiehať počas nočných hodín.
Navrhovateľ dal pre účely tohto zámeru navrhovanej činnosti vypracovať aj Hlukovú štúdiu
vplyvu navrhovanej činnosti odborne spôsobilou osobou Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslavom
Badidom, PhD. (október, 2021), ktorá je súčasťou tohto zámeru navrhovanej činnosti.
Predmetná hluková štúdia brala do úvahy aj hluk z dopravy súvisiaci s realizáciou
navrhovanej činnosti. Zo záverečného stanoviska predmetnej štúdie vyplýva, že na základe
vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skúseností dodávateľa a ďalších
uvedených skutočností konštatujeme, že pri pôsobení len zdrojov hluku súvisiacich s
prevádzkou CENTRA MBÚ - Bystré v najbližších chránených priestoroch t.j. pred fasádami
obytných a rodinných domov:
Priemyselná zóna Bystré, obytné domy na Železničiarskej ulici:
•
•
•

pre denný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre večer čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre nočný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená.

Obec Bystré, rodinné domy:
•
•
•

pre denný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre večer čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre nočný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená.

Mesto Hanušovce nad Topľou, rodinné domy:
•
•
•

pre denný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre večer čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre nočný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená.
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IV.2.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti sa vznik a šírenie žiarenia ani iných
fyzikálnych polí (tepelné a i. ekvivalentne žiarenie) nepredpokladá.
IV.2.6. Iné očakávané vplyvy
Nie sú známe iné očakávané vplyvy navrhovanej činnosti.
IV.3. Predpokladané priame a nepriame vplyvy na životné prostredie
IV.3.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Vzhľadom na vzdialenosť od obytných zón okolitých obcí, charakter vykonávanej činnosti,
navrhovaný technologický postup, v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT)
a navrhnuté opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov, nebude mať táto činnosť
negatívny vplyv na obyvateľstvo v okolitých obciach a nepredstavuje toxikologické,
rádioaktívne či iné reálne nebezpečenstvo.
Zamestnanci spoločnosti sú podľa pracovného zaradenia vystavený jednotlivým rizikám,
ktoré riešia pracovnoprávne a bezpečnostné predpisy. Vzhľadom na to, že príjem odpadu,
jeho mechanická úprava a biologická stabilizácia bude prebiehať predovšetkým
v uzatvorených, zabezpečených priestoroch, nedôjde k zhoršeniu stavu vplyvu na
pracovníkov a obyvateľov blízkych areálov a na obyvateľov okolitých obcí. Pachová stopa
odpadu, prašnosť a hluk budú eliminované, nakoľko spomenuté činnosti budú prebiehať
prevažne v uzavretom priestore a zároveň bude použitá aj technológia biologického filtra.
Navrhovateľ dal pre účely tohto zámeru navrhovanej činnosti vypracovať Rozptylovú štúdiu
vplyvu navrhovanej činnosti odborne spôsobilou osobou Ing. Viliamom Carachom PhD.
(september, 2021), ktorá je súčasťou tohto zámeru navrhovanej činnosti. Predmetná
rozptylová štúdia brala do úvahy aj emisie z dopravy súvisiace s realizáciou navrhovanej
činnosti. Záver predmetnej Rozptylovej štúdie okrem iného uvádza, že je možné konštatovať,
že navrhovaná činnosť mierne zvýši emisie TZL, resp. koncentrácie TZL vyjadrené ako PM 10 a
PM2,5 a to na základe skutočnosti, že sa uvažovalo so skutočnosťou, že všetky spracovávané
materiály sú prašné. Na základe navrhovaných opatrení na elimináciu tvorby fugitívnych
emisií TZL, koncentrácie PM 10 a PM2,5 sú na úrovni referenčných bodov na akceptovateľnej
úrovni. Súčasne na základe charakteru navrhovanej činnosti sa predpokladá z procesu
biologickej stabilizácie odpadu tvorba emisií NH 3. Na základe navrhovaných opatrení na
regulovaný odvod emisií z uvedeného procesu do biofiltra, sú koncentrácie NH 3 na úrovni
referenčných bodov na minimálnej úrovni a nepredpokladá sa, že by na úrovni týchto bodov
mal byť vnímané ako zápach.
Počas výstavby navrhovanej činnosti je možné predpokladať zvýšenie hodnôt hluku, zvýšenie
emisií z výfukových plynov stavebnej techniky, zvýšenej hlučnosti súvisiacej s prevádzkou
stavebných mechanizmov a takisto zvýšenej prašnosti. Tieto vplyvy však budú iba
krátkodobé, obmedzené na dobu realizácie výstavby navrhovanej činnosti.
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Navrhovateľ dal pre účely tohto zámeru navrhovanej činnosti vypracovať aj Hlukovú štúdiu
vplyvu navrhovanej činnosti odborne spôsobilou osobou Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslavom
Badidom, PhD. (október, 2021), ktorá je súčasťou tohto zámeru navrhovanej činnosti.
Predmetná hluková štúdia brala do úvahy aj hluk z dopravy súvisiaci s realizáciou
navrhovanej činnosti. Zo záverečného stanoviska predmetnej štúdie vyplýva, že na základe
vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skúseností dodávateľa a ďalších
uvedených skutočností konštatujeme, že pri pôsobení len zdrojov hluku súvisiacich s
prevádzkou CENTRA MBÚ - Bystré v najbližších chránených priestoroch t.j. pred fasádami
obytných a rodinných domov:
Priemyselná zóna Bystré, obytné domy na Železničiarskej ulici:
•
•
•

pre denný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre večer čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre nočný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená.

Obec Bystré, rodinné domy:
•
•
•

pre denný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre večer čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre nočný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená.

Mesto Hanušovce nad Topľou, rodinné domy:
•
•
•

pre denný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre večer čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená,
pre nočný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku nie je prekročená.

Pri prevádzkovaní všetkých súvisiacich činností v zmysle predpísaných technologických
postupov, regulatívov, pracovných postupov a dodržania základných hygienických
a bezpečnostných zásad, nedôjde k ohrozeniu zdravia pracovníkov, vrátane pracovníkov
a obyvateľov okolitých areálov a ani k ohrozeniu zdravia obyvateľov obce Bystré a okolitých
obcí.
IV.3.2. Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy, geomorfologické pomery
Navrhovaná činnosť okrajovo zasahuje do ložiska nerastných surovín so zastavenou ťažbou,
resp. na ktorom sa nepredpokladá využívanie zásob. Navrhovaná činnosť neovplyvňuje
geodynamické a geomorfologické pomery.
IV.3.3. Vplyvy na klimatické pomery
Výrazný vplyv na miestnu klímu sa realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti
nepredpokladá.
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IV.3.4. Vplyvy na ovzdušie
Počas výstavby navrhovanej činnosti môže dôjsť k zvýšeniu prašnosti a znečisteniu ovzdušia
spôsobených stavebnou činnosťou a stavebnou technikou. Tieto vplyvy však budú iba
krátkodobé, obmedzené na dobu realizácie výstavby navrhovanej činnosti a budú sa
vyskytovať predovšetkým v rámci plochy pre samotnú výstavbu a v jej blízkom okolí.
Pri prevádzke navrhovaného zariadenia budú vznikajúce emisie, vrátane prachu a
zápachových látok, výrazne eliminované využívaním dostupných, navrhnutých opatrení, v
podobe umiestnenia navrhovanej činnosti predovšetkým do uzavretých priestorov,
prevádzkovaním zariadenia v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) a použitím
prevzdušňovacieho a odvetrávacieho systému s technológiou biologického filtra, ktorého
účinnosť je minimálne 95%. Umiestnením činností procesu mechanicko – biologickej úpravy
odpadu na spevnené plochy a v uzavretých priestoroch sa zároveň zabráni aj zvýšenej tvorbe
emisií prachu a zápachových látok a tiež sa zabráni úletom odpadov do okolitého prostredia.
Eliminácia tvorby prašnosti sa docieli aj zavlažovaním materiálu v prípade potreby. K zníženiu
tvorby emisií dôjde aj dôsledkom sústredenia týchto činností na jednej ucelenej ploche a s
tým aj súvisiacim znížením prípadných transportných vzdialeností v rámci jednotlivých
technologických častí.
Navrhovateľ dal pre účely tohto zámeru navrhovanej činnosti vypracovať Rozptylovú štúdiu
vplyvu navrhovanej činnosti odborne spôsobilou osobou Ing. Viliamom Carachom PhD.
(august, 2021), ktorá je súčasťou tohto zámeru navrhovanej činnosti. Predmetná rozptylová
štúdia brala do úvahy aj emisie z dopravy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti. Záver
predmetnej Rozptylovej štúdie okrem iného uvádza, že je možné konštatovať, že navrhovaná
činnosť mierne zvýši emisie TZL, resp. koncentrácie TZL vyjadrené ako PM 10 a PM2,5 a to na
základe skutočnosti, že sa uvažovalo so skutočnosťou, že všetky spracovávané materiály sú
prašné. Na základe navrhovaných opatrení na elimináciu tvorby fugitívnych emisií TZL,
koncentrácie PM 10 a PM2,5 sú na úrovni referenčných bodov na akceptovateľnej úrovni.
Súčasne na základe charakteru navrhovanej činnosti sa predpokladá z procesu biologickej
stabilizácie odpadu tvorba emisií NH 3. Na základe navrhovaných opatrení na regulovaný
odvod emisií z uvedeného procesu do biofiltra, sú koncentrácie NH 3 na úrovni referenčných
bodov na minimálnej úrovni a nepredpokladá sa, že by na úrovni týchto bodov mal byť
vnímané ako zápach.
IV.3.5. Vplyvy na vodné pomery
Plocha pre navrhovanú činnosť je umiestnená na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od
povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a
ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných
území. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody
a ku zmenám jej kvality. Navrhovaná činnosť nebude predstavovať negatívny vplyv na
podzemné vody a zároveň nebude predstavovať negatívny vplyv ani na povrchové vody.
Činnosti tvoriace proces mechanicko – biologickej úpravy odpadov, ktoré sú predmetom
navrhovanej činnosti, budú realizované na vymedzenom priestore, v rámci vodohospodársky
zabezpečených spevnených plôch. Plochy určené pre činnosti súvisiace s mechanicko biologickou úpravou odpadu budú navrhnuté od okolitých plôch spádovaním tak, aby
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zrážkové a odpadové vody boli zachytené a zvedené do novovybudovaných samostatných
akumulačných nádrží. S týmito vodami sa bude nakladať v zmysle platných predpisov SR
(likvidácia v ČOV) a zároveň budú primárne využité aj v rámci technologického procesu.
IV.3.6. Vplyvy na pôdu
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu
a ani k záberu lesného pôdneho fondu. Navrhovaná činnosť bude realizovaná na v
súčasnosti nevyužitých parcelách bývalého priemyselného areálu. Prevádzka navrhovaného
zariadenia bude prebiehať na spevnených, vodohospodársky zabezpečených plochách. Pri
realizácii a prevádzkovaní navrhovanej činnosti sa bude postupovať podľa pracovných
postupov a legislatívnych predpisov s maximálnym zabezpečením, aby nedošlo k
prípadným havarijným situáciám, ktoré by viedli ku kontaminácií pôdy. Vzhľadom na
navrhnutý technologický proces a opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov nedôjde
k výrazným negatívnym vplyvom na pôdu.
IV.3.7. Vplyvy na faunu, flóru a biotopy vrátane chránených území
V dotknutom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov
ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. V súvislosti s
navrhovanou činnosťou je potrebné realizovať výrub náletových drevín. V rámci realizácie
predmetnej činnosti dôjde ale aj k novej výsadbe drevín, v rámci sadových úprav okolitého
prostredia prevádzky. Pre podporu zachovania pôvodných druhov drevín a
podporu zachovania biodiverzity územia budú v rámci realizácie navrhovanej činnosti pri
sadových úpravách uprednostňované pôvodné druhy drevín s ohľadom aj na aktuálne zmeny
klimatických podmienok. Zároveň pre podporu zachovania biodiverzity osadí navrhovateľ
v rámci areálu navrhovanej činnosti aj min. 2 ks búdiek pre vtáky. V území pre realizáciu
navrhovanej činnosti platí 1. stupeň ochrany. Navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá
ovplyvnenie žiadneho chráneného územia a ani iných prvkov ochrany prírody a krajiny
nachádzajúcich sa v širšom okolí dotknutého územia.
IV.3.8. Vplyvy na krajinu – štruktúru krajiny, krajinný obraz, ekologickú stabilitu
Navrhovanou činnosťou nedôjde k zmene štruktúry krajiny, nakoľko navrhovaná činnosť
bude situovaná v rámci už existujúcich priemyselných plôch. Z hľadiska scenérie krajiny
dôjde k pozitívnemu vplyvu, zveľadením resp. revitalizáciou predmetného územia, ktoré je
v súčasnosti bez využitia, spustnuté a zarastené náletovou vegetáciou. Predmetná činnosť
bude vykonávaná predovšetkým v uzavretých priestoroch, čím nebude výrazne nenarušený
krajinný obraz lokality, vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti. Ekologická stabilita
predmetnej krajiny nebude realizáciou navrhovanej činnosti narušená.
IV.3.9. Vplyvy na urbárny komplex a využívanie zeme
Navrhovaná činnosť neovplyvní urbárny komplex a neobmedzí využívanie zeme. Plochy pre
priemyselnú výrobu ovplyvní navrhovaná činnosť pozitívne, nakoľko bude využitý existujúci
areál a dôjde k jeho revitalizovaniu. Zároveň dôjde k pozitívnemu vplyvu z hľadiska
využívania zeme, nakoľko navrhovaná činnosť bude realizovaná na už existujúcom,
v súčasnosti nevyužitom priemyselnom areáli, bez potreby záberu plochy s iným funkčným
využitím (napr. záber plochy určenej ako verejná zeleň).
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IV.3.10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Navrhovaná činnosť nemá vplyv na kultúrne a historické pamiatky.
IV.3.11. Vplyvy na archeologické náleziská
Navrhovaná činnosť sa nenachádza v oblasti s archeologickými náleziskami.
IV.3.12. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Navrhovaná činnosť sa nenachádza v oblasti s paleontologickými náleziskami a významnými
geologickými lokalitami.
IV.3.13. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Navrhovaná činnosť nemá vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.
IV.3.14. Iné vplyvy
Nie sú známe iné vplyvy.
IV.4. Hodnotenie zdravotných rizík
Vzhľadom na opísané výstupy a z praxe v zahraničí overené, navrhnuté účinné opatrenia na
elimináciu negatívnych vplyvov, nie je predpoklad výrazných negatívnych dopadov
navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľstva okolitých sídel. Pri činnostiach súvisiacich
s prevádzkovaním predmetného zariadenia budú zamestnanci vystavení viacerým zdrojom
ustáleného a neustáleného hluku a zdrojom prašnosti, v rámci technologickej časti
v uzavretom priestore. Samotná prevádzka bude v súlade so všetkými bezpečnostnými a
zdravotnými požiadavkami na pracovisko. Navrhovateľ bude mať pre prevádzku zmluvného
partnera pre výkon pracovno – zdravotnej služby, ktorá vykonáva zdravotné kontroly
pracovníkov.
Keďže dopravná obslužnosť predmetného zariadenia bude prechádzať v dopravne
frekventovanom území (cesta č. I/18) a zároveň sa navrhovaná lokalita nachádza v blízkosti
existujúcej železničnej trate, príspevok zvýšenia hluku realizáciou tejto činnosti bude mierny.
Prevádzka zariadenia a dopravná obslužnosť nebude prebiehať počas nočných hodín.
Činnosť prevádzky bude zosúladená so Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovanou činnosťou
nevzniknú žiadne zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutej obce, resp. priľahlých obcí.
IV.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené
územia
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcej priemyselnej zóne a nezasahuje do
žiadneho chráneného územia. V území pre realizáciu navrhovanej činnosti platí 1. stupeň
ochrany. Pre podporu zachovania pôvodných druhov drevín a podporu zachovania
biodiverzity územia budú v rámci realizácie navrhovanej činnosti pri sadových úpravách
uprednostňované pôvodné druhy drevín s ohľadom aj na aktuálne zmeny klimatických
podmienok. Zároveň pre podporu zachovania biodiverzity osadí navrhovateľ v rámci areálu
navrhovanej činnosti aj min. 2 ks búdiek pre vtáky. Realizácia navrhovanej činnosti nebude
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mať negatívny vplyv na biodiverzitu a na chránené územia nachádzajúce sa v širšom okolí
predmetného územia.
IV.6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu
pôsobenia
V predchádzajúcich kapitolách zámeru boli identifikované očakávané vplyvy, ktoré sa môžu
vyskytnúť v čase výstavby a prevádzky zariadenia. Prevádzka zariadenia bude spĺňať
požiadavky vyplývajúce zo záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní
odpadov, ktoré sa vzťahujú na predmetnú činnosť.
Tabuľka 10 Posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

PRVOK

VPLYV

HODNOTENIE
V čase
V čase
výstavby prevádzky
- 0 +
- 0 +

PRIJATÉ
OPATRENIA

Vplyvy na obyvateľstvo

Pohoda života

Hluk, ruch na okolité obyvateľstvo

-1

-1

Hluk, ruch na pracovníkov obsluhujúcich strojné zariadenia

-1

-1

Vznik pracovných príležitostí v dotknutej lokalite

+2

Hlučnosť

-1

-1

Emisie do ovzdušia

-1

-1

Emisie do vôd

Prašnosť

Zdravotné riziká

+2

Vibrácie

0

-1

0

0

0

0

Podstatná časť
činnosti
v uzavretých
objektoch.
Prevádzka mimo
nočných hodín.
Vybudovanie
protihlukovej steny.
Obstaranie
chráničov sluchu
pre pracovníkov
obsluhujúcich
zariadenia.
5 až 10
zamestnancov
navrhovateľa.
Podstatná časť
činnosti
v uzavretých
objektoch.
Prevádzka mimo
nočných hodín.
Vybudovanie
protihlukovej steny.
Obstaranie
chráničov sluchu
pre pracovníkov
obsluhujúcich
zariadenia.
Podstatná časť
činnosti
v uzavretých
objektoch a
s použitím biofiltra.
Vodohospodársky
zabezpečené
plochy. Samostatné
akumulačné nádrže.
Kropenie vodou pri
činnosti úpravy
odpadov.
Zasiahnutá len úzka
plocha územia
v okolí strojnej
časti.
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Odpady

-1

Vhodné priestory a
nádoby na
uskladnenie
odpadov, označenie
nádob. Nakladanie
s odpadmi
z výstavby a z
prevádzky
v závislosti od
charakteru,
v zmysle
legislatívnych
požiadaviek.

-1

Vplyvy na prírodné prostredie

Horninové prostredie

Narušenie ložísk nerastných surovín, stability svahov, geologického podložia

0

0

Znečistenie horninového prostredia

0

0

Zmeny prúdenia, vlhkosti, teploty vzduchu

0

0

Ovzdušie

Emisie do voľného priestoru

Povrchové vody

Znečistenie povrchových vôd

0

0

Podzemné vody

Znečistenie podzemných vôd

0

0

Pôdy

Záber, kontaminácia, erózia pôd

0

0

Narušenie, zúženie územia biotopov

0

0

Vplyv emisií

0

0

Narušenie migračných ciest

0

0

Poškodenie území biotopov

0

0

0

0

Výrub stromovej a krovinatej vegetácie

Rastlinstvo

Živočíšstvo

-1

-

-1

-1

+2

Dopravné
zariadenia budú
vybavené
modernými
dieselovými
motormi s nízkou
úrovňou
výfukových plynov.
Podstatná časť
činnosti
v uzavretých
objektoch a
s použitím biofiltra.
Vodohospodársky
zabezpečené
plochy. Samostatné
akumulačné nádrže
Vodohospodársky
zabezpečené
plochy. Samostatné
akumulačné nádrže.
Využitie
existujúcich
priemyselných
plôch. Vybudované
spevnené
a zabezpečené
plochy.
Výsadba novej
vegetácie v rámci
areálu.
-

Vplyvy na krajinu
Štruktúra krajiny

Zmena členenia krajiny

Scenéria krajiny

Krajinný obraz

0

Chránené územia

Vplyv na chránené územia prírody

0

0

ÚSES

Zmeny dotýkajúce sa prvkov ÚSES

0

0

Ekologická stabilita

Vplyv na ekologickú stabilitu územia

0

0

-

+2

Revitalizácia
spustnutého,
nevyužitého areálu.
-
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Vplyvy na urbánny komplex a využitie krajiny
Sídla

Vplyvy na architektúru, kultúrne pamiatky, archeologické náleziská

0

0

Poľnohospodárstvo

Záber poľnohospodárskej pôdy

0

0

Lesné hospodárstvo

Záber lesnej pôdy

0

0

Priemysel a služby

Rozvoj priemyselných aktivít v regióne

0

Zaťaženosť miestnych komunikácií
Doprava

Obmedzenie dopravy vplyvom prevádzky

-

+2

-1

Efektívne
využívanie
prepravných
kapacít. Prevádzka
zariadenia mimo
nočných hodín.
-

-1
0

0

Množstvo vznikajúcich odpadov

0

+2

Spôsob nakladania s odpadmi v regióne

0

+5

Odpady

Uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

+1

+4

Rekreácia a cestovný ruch

Vplyvy na poskytovanie služieb v dôsledku prevádzky

0

0

Infraštruktúra

Vplyv činnosti na inžinierske siete

0

0

Zníženie množstva
odpadov určených
na zneškodnenie.
Zníženie množstva
odpadov na
výstupe,
v porovnaní
s množstvom
odpadov na vstupe,
vplyvom
objemových strát,
v rámci procesu
úpravy odpadov.
Dodatočné získanie
zložiek odpadov
vhodných na
materiálové
a energetické
zhodnotenie, pred
zneškodnením
odpadov.
-

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

Na základe súčtu vyššie uvedených priradených hodnôt jednotlivých identifikovaných
vplyvov navrhovanej činnosti bola zostavená nasledujúca sumárna tabuľka pre vyhodnotenie
vplyvov navrhovanej činnosti v čase výstavby a v čase prevádzky navrhovanej činnosti.
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Tabuľka 11 Celkový súčet hodnôt identifikovaných vplyvov na základe odhadu ich významnosti
Vplyvy
Celkové nepriaznivé vplyvy (-)
Celkové priaznivé vplyvy (+)
Celkový vplyv (suma)

V čase výstavby
-9
+3
-6

V čase prevádzky
-7
+19
+12

Vzhľadom na vyhodnotenie celkových vplyvov a posúdenie z hľadiska časového priebehu
navrhovanej činnosti môžeme konštatovať, že nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti počas
jej výstavby budú málo významné, malého kvantitatívneho, územného alebo časového
pôsobenia. Ich pôsobenie bude územne viazané predovšetkým na samotnú oblasť výstavby
navrhovanej činnosti a jej blízke okolie, ktoré je dostatočne vzdialené od obytných zón
okolitých obcí. Tieto nepriaznivé vplyvy budú zároveň len viazané na krátky časový horizont,
počas výstavby navrhovaného zariadenia. Uvedené nepriaznivé vplyvy budú súvisieť najmä
s dočasným zvýšením úrovne hluku a prašnosti počas výstavby navrhovaného zariadenia.
Medzi málo významný priaznivý vplyv navrhovanej činnosti počas jej výstavby môžeme
zaradiť vznik pracovných príležitostí v dotknutom regióne.
Z hľadiska priaznivých vplyvov prevádzkovania navrhovanej činnosti bude táto činnosť
priaznivo vplývať najmä na vznik pracovných príležitostí v dotknutom regióne, krajinný obraz
revitalizovaním spustnutého areálu, rozvoj priemyselných aktivít, množstvo vznikajúcich
odpadov, spôsob nakladania s odpadmi v regióne a dodržiavanie hierarchie odpadového
hospodárstva, čím dôjde aj k naplneniu legislatívnych požiadaviek v oblasti odpadového
hospodárstva SR, vrátane oblasti skládkovania odpadov. Nepriaznivé vplyvy navrhovanej
činnosti počas jej prevádzky budú málo významné, malého kvantitatívneho, územného alebo
časového pôsobenia a budú súvisieť najmä s hlukom a emisiami do ovzdušia. Na elimináciu
nepriaznivých vplyvov sú navrhnuté dostatočne účinné opatrenia, v zmysle príslušných
legislatívnych požiadaviek, v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT), ktoré zároveň
vychádzajú aj z praxou overených riešení, používaných v zahraničí, v rámci prevádzok
rovnakého charakteru.
Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať
závažný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a prevádzka navrhovaného zariadenia bude
realizovaná v prípustných limitoch, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v
oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva.
IV.7. Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice
Prevádzkovaním navrhovaného zariadenia nie je predpoklad vplyvu presahujúceho štátne
hranice, vzhľadom na druh vykonávanej činnosti a vzdialenosť od štátnych hraníc okolitých
štátov.
IV.8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území
Nie sú známe žiadne iné súvislosti, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie, spojené
s výstavbou a prevádzkovaním navrhovaného zariadenia.
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IV.9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Určité riziká spojené s prevádzkovaním zariadenia môžeme očakávať v prípade vzniku
požiaru alebo v prípade vzniku inej mimoriadnej situácie - havárie. Areál bude mať
vybudovanú sieť proti – požiarnej ochrany. Hydranty a hasiace prístroje budú na viditeľných
a dostupných miestach. Jedna z akumulačných nádrží bude zároveň slúžiť ako požiarna
nádrž. Prevádzka bude mať vypracovaný havarijný plán pre prípad mimoriadnej situácie –
havárie s ktorým budú oboznámení všetci pracovníci prevádzky.
IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti pozostávajú z osvedčených opatrení,
ktoré sú štandardne používané v praxi, v obdobných prevádzkach a zároveň vychádzajú aj
z najlepších dostupných techník (BAT). Tieto opatrenia vyplývajú tiež z existujúcich
legislatívnych predpisov, ktoré upravujú prevádzkovanie takýchto prevádzok a z
technologických postupov a technického vybavenia objektov, o ktorých sme písali
v predchádzajúcich kapitolách, ako aj z opatrení, ktoré vyplynú zo stanovísk dotknutých
orgánov.
Medzi opatrenia, ktoré budú prijaté ako prevencia proti vzniku požiaru patria:
• vytváranie primeraných
spracovávanie

zásob

odpadov,

umožňujúcich

ich

priebežné

• pri skladovaní vytvoriť podmienky pre účinný protipožiarny zásah v prípade vzniku
požiaru
Opatreniami na podporu zachovania pôvodných druhov vegetácie a podporu zachovania
biodiverzity dotknutého územia budú v rámci realizácie navrhovanej činnosti
uprednostňovanie pôvodných druhov drevín, pri sadových úpravách, s ohľadom aj na
aktuálne zmeny klimatických podmienok a tiež osadenie min. 2 ks búdiek pre vtáky, v rámci
areálu navrhovanej činnosti.
IV.11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala
Ak by sa daná činnosť nerealizovala, vo vývoji územia by nenastali takmer žiadne zmeny a
existujúci stav by zostal zachovaný. To ale nie je z dlhodobého hľadiska vhodné, nakoľko sa
jedná o existujúci priemyselný areál, vhodný na realizáciu priemyselnej činnosti. Tento areál
je v súčasnosti nevyužitý, spustnutý a s výskytom náletových drevín.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k revitalizácií a k využitiu predmetných plôch.
Navrhovaná činnosť je v danom regióne legislatívne, ale aj z environmentálneho hľadiska
žiadúca, nakoľko prispieva k naplneniu legislatívnych požiadaviek v oblasti odpadového
hospodárstva, prispieva k zvýšeniu materiálového a energetického zhodnocovania
produkovaných odpadov a k zníženiu množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Táto činnosť teda vytvára podmienky na napĺňanie cieľov v národnom odpadovom
hospodárstve, ktoré je priamo prenesené aj na lokálnu úroveň dotknutého regiónu.
Vytvorením nových pracovných možností v danom zariadení sa zároveň rozširuje ponuka
zamestnanosti v regióne.
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IV.12. Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími
relevantnými strategickými dokumentmi
V platnej územnoplánovacej dokumentácií obce Bystré je hodnotené územie plochou
výroby, skladov a technickej infraštruktúry. Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou. V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácií mesta
Hanušovce nad Topľou je okolie hodnoteného územia plochou výroby. Daná činnosť je
v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021-2025
a tiež s Programom odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020.
IV.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov
Vzhľadom na zmeny a požiadavky v legislatíve odpadového hospodárstva je daná činnosť
v súlade so zámermi a cieľmi v odpadovom hospodárstve. Prispieva k zhodnocovaniu
produkovaných odpadov a k znižovaniu miery zneškodňovania odpadov formou ich
skládkovania. Prevádzka bude zabezpečená použitím najlepších dostupných techník (BAT),
platných pre túto oblasť spracovania odpadov. V rámci opatrení na eliminovanie
nepriaznivých vplyvov budú použité overené a funkčné opatrenia, ktoré sú štandardne
používané v zariadeniach takéhoto charakteru v zahraničí. Prevádzka navrhovaného
zariadenia bude zabezpečená v súlade so všetkými príslušnými legislatívnymi predpismi,
ktoré sa vzťahujú na prevádzku zariadenia takéhoto charakteru. Vzhľadom na všetky tieto
skutočnosti nepredpokladáme ďalší postup hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Proces
posudzovania vplyvov na životné prostredie odporúčame ukončiť v stupni zisťovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zámeru vznesené v rámci zisťovacieho konania budú
zohľadnené v rámci povoľovacieho procesu navrhovanej činnosti.

V. POROVNANIE VARIANTOV
OPTIMÁLNEHO VARIANTU

NAVRHOVANEJ

ČINNOSTI

A NÁVRH

V procese posudzovania vplyvov sme vychádzali z dostupných informácií, štúdií a publikácií o
záujmovom území. Spôsob hodnotenia vychádza zo znalostí danej problematiky, z procesu
nakladania s odpadmi a technologickými postupmi a ich vplyvmi na životné prostredie, na
zdravotné riziká obyvateľstva a kvalitu ich bývania, vrátane účinnosti navrhovaných opatrení.
Navrhovateľ predložil na OÚ Vranov nad Topľou žiadosť o upustenie od variantného riešenia,
podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v
platnom znení. OÚ Vranov nad Topľou svojím rozhodnutím z dňa 26.07.2021 rozhodol
o upustení od požiadavky variantného riešenia.
Vo svojej žiadosti navrhovateľ uviedol nasledovné skutočnosti:
•
•

pre navrhovanú činnosť v danom regióne nie je pre spoločnosť KOSIT a.s., ako
navrhovateľa, k dispozícií iná lokalita.
areál pre navrhovanú činnosť je situovaný v severozápadnej časti k. ú. obce
Bystré, v priestoroch bývalej tehelne. Predmetné územie sa nachádza
severozápadne od intravilánu obce Bystré, v blízkosti železničnej stanice
Hanušovce nad Topľou. Tento areál spolu s okolitými objektami tvorí výrobné
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•

•
•
•
•

•
•

•

•

plochy situované v extraviláne obce Bystré. Lokalita pre navrhovanú činnosť je
situovaná vo vzdialenosti približne 850 m od obytnej zóny obce Bystré a približne
1 250 m od obytnej zóny mesta Hanušovce nad Topľou.
zo západnej časti susedí predmetný areál so železničnou traťou. Zo severnej a
východnej časti ho obkolesujú zastavané plochy a nádvoria obce Bystré a mesta
Hanušovce nad Topľou, vrátane prístupovej komunikácie do areálu. Z južnej
strany a z časti východnej strany je lokalita obkolesená ornou pôdou a ostatnými
plochami.
v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Bystré je predmetné
územie plochou výroby, skladov a technickej infraštruktúry.
navrhovateľ plánuje uzatvoriť s vlastníkom dotknutých parciel zmluvný vzťah o
prenájme pozemkov alebo zrealizuje odkúpenie predmetného pozemku.
činnosť mechanicko – biologickej úpravy odpadov bude riešiť otázku nakladania s
odpadmi, pred ich uložením na skládke odpadov, pre región okresu Vranov nad
Topľou a jeho okolia.
realizácia navrhovanej činnosti prispeje k naplneniu legislatívnych požiadaviek a
cieľov v oblasti odpadového hospodárstva, v súlade so strategickými
dokumentami v odpadovom hospodárstve, s dôrazom na znižovanie množstva
skládkovaného odpadu a zmierňovanie negatívnych dopadov skládkovania
odpadov na životné prostredie.
realizácia navrhovanej činnosti prispeje tiež k zvýšeniu miery materiálového a
energetického zhodnocovania odpadov.
návrh technológie mechanicko - biologickej úpravy odpadov sa v rámci
navrhovanej činnosti bude deliť na dve hlavné technologické časti:
- príjem a mechanická úprava odpadov v uzavretej hale, ktorá zahŕňa
predtriedenie, drvenie odpadov a sitovanie odpadov,
- biologická stabilizácia odpadov v uzavretom priestore a v prípade potreby aj
na otvorenej, zabezpečenej dozrievacej ploche.
v časti pre mechanickú úpravu bude prebiehať vyskladnenie a kontrola
prijímaného odpadu, jeho dočasné uloženie, mechanické otváranie sáčkov s
drvením a následné sitové triedenie. Výslednými frakciami týchto úprav budú
nadsitná a podsitná frakcia. Nadsitná frakcia bude dočasne skladovaná na
vymedzených plochách alebo bude priamo nakladaná do kontajnerov a
nákladných vozidiel pre ďalšie spracovanie mimo navrhovaného areálu, za účelom
materiálového alebo energetického zhodnotenia. Alebo s ňou bude nakladané
inak, v zmysle platných legislatívnych predpisov SR a ďalších legislatívnych zmien.
Podsitná frakcia bude po preosiatí spracovaná procesom biologickej stabilizácie v
uzavretom stabilizačnom priestore a v prípade potreby aj na otvorenej,
vodohospodársky zabezpečenej dozrievacej ploche, pred jej uložením na skládku
odpadov. Alebo sa s ňou bude ďalej nakladať v zmysle platnej legislatívy SR a
ďalších legislatívnych zmien.
procesy príjmu a mechanickej úpravy odpadu budú prebiehať výlučne v uzavretej
hale. Proces stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu bude prebiehať v
uzavretom stabilizačnom priestore, prípadne v prípade potreby na zabezpečenej
dozrievacej ploche.
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•

•
•

•

•

•

•

účelom biologickej stabilizácie odpadu je zníženie objemu vstupu biologicky
rozložiteľnej zložky na skládku odpadov, odstránenie nežiadúcich biologicko –
fyzikálnych zmien v odpade, zníženie tvorby emisií skládkových plynov, zníženie
tvorby priesakových kvapalín zo skládky odpadov a znižovanie polutantov
obsiahnutých v týchto kvapalinách.
navrhnuté technologické riešenie navrhovanej činnosti bude kompletne
navrhnuté v súlade so závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pri
spracovaní odpadov, ktoré sa vzťahujú na predmetnú činnosť.
predmetná činnosť bude vykonávaná na vodohospodársky zabezpečených
plochách, ktoré budú prispôsobené a vyspádované tak, aby nedošlo k úniku
dažďových a odpadových vôd z prevádzky do okolitého prostredia a jeho
následnej kontaminácii. Vody z týchto plôch budú odvedené do vybudovanej
samostatnej akumulačnej nádrže.
súčasťou procesu biologickej stabilizácie bude aj automaticky riadený systém
aktívneho prevzdušňovania a ventilácie, s napojením na technológiu biologického
filtra. Zvolené technologické riešenie zabezpečí maximálne eliminovanie
zápachových emisií, hluku a prašnosti do okolitého prostredia.
pri prevádzkovaní všetkých súvisiacich činností v zmysle predpísaných
technologických postupov, regulatívov, pracovných postupov a dodržania
základných hygienických a bezpečnostných zásad, nedôjde k ohrozeniu zdravia
pracovníkov, ale ani obyvateľov obce Bystré a mesta Hanušovce nad Topľou.
navrhovanou činnosťou nedôjde k zmene štruktúry krajiny, nakoľko činnosť bude
situovaná v rámci existujúcich priemyselných plôch. Z hľadiska scenérie krajiny
dôjde ale k zveľadeniu resp. k revitalizácií predmetného územia, ktoré je v
súčasnosti bez využitia, spustnuté a zarastené náletovou vegetáciou. Predmetná
činnosť bude vykonávaná predovšetkým v uzavretých priestoroch, čím nebude
výrazne nenarušený krajinný obraz lokality, vzhľadom na charakter navrhovanej
činnosti. Ekologická stabilita predmetnej krajiny nebude realizáciou navrhovanej
činnosti narušená.
k ohrozeniu chránených území prírody navrhovanou činnosťou nedôjde, nakoľko
dotknuté územie je situované v priemyselnej zóne a nedotýka sa chránených
území.

Z vyššie menovaných dôvodov navrhovateľ usúdil, že pre navrhovanú činnosť je táto lokalita
vhodným riešením. Navrhovaný Variant 1 preto môžeme porovnať len s nulovým variantom.
Nulový variant - predstavuje situáciu, keby by sa zámer navrhovanej činnosti nerealizoval.
Takýto prípad je pre systém nakladania s odpadmi a vplyvy skládkovania odpadov na životné
prostredie v danom regióne nežiadúci. V zmysle aktuálnej legislatívy, hierarchie a cieľov
odpadového hospodárstva a Programov odpadového hospodárstva je nutné vytvoriť
efektívny systém nakladania s odpadmi, s dôrazom na znižovanie množstva skládkovaných
odpadov a zvyšovanie množstva ich následného zhodnotenia. Nerealizovaním navrhovaného
zámeru by nedošlo ku skvalitneniu systému nakladania s odpadmi v danom regióne
a zároveň by nedošlo ku naplneniu legislatívnych požiadaviek a cieľov v oblasti odpadového
hospodárstva, resp. skládkovania odpadov. V dôsledku následných chýbajúcich
spracovateľských kapacít predstavuje z environmentálneho hľadiska skládkovanie
neupravených odpadov výraznejšie negatívne vplyvy na životné prostredie, v porovnaní so
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situáciou, kedy by sa predmetný zámer realizoval. A to napr. v dôsledku rozkladu
nestabilizovanej biologicky rozložiteľnej zložky odpadu, spojeného s tvorbou skládkových
plynov s obsahom metánu, ktorý je významným skleníkovým plynom. Ak by nedošlo
k realizácií navrhovaného zámeru, nedošlo by zároveň aj k revitalizácií predmetného
priemyselného územia, ktoré je v súčasnosti bez využitia a ktoré je spustnuté.
Variant 1 - navrhovaná činnosť bude spočívať v mechanicko - biologickej úprave odpadov
spočívajúcej v ich drvení, sitovaní a biologickej stabilizácií, v zmysle technologického popisu
uvedeného v tomto zámere.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame posúdenie variantov z hľadiska vplyvov na životné
prostredie a krajinu, vrátane sociálneho a ekonomického vplyvu.
Tabuľka 12: Posúdenie variantov z hľadiska vplyvu na životné prostredie a krajinu, vrátane sociálnoekonomického vplyvu
Posudzované hľadisko

Nulový variant
Variant 1
Vplyvy počas prevádzkovania zariadenia
Záber poľnohospodárskej pôdy
Bez záberu.
Bez záberu.
Záber lesov
Bez záberu.
Bez záberu.
Výrub vegetácie
Bez výrubu vegetácie.
S výrubom vegatácie a s novou
výsadbou.
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Bez vplyvu.
Minimálne zaťaženie. Podstatná
časť činnosti bude prebiehať v
uzavretých objektoch a s použitím
technológie biofiltra. Plocha pre
biologickú stabilizáciu bude
situovaná v južnej časti areálu pre
dostatočnú vzdialenosť od
ostatných výrobných plôch.
Vplyvy na vodné pomery
Bez vplyvu.
Bez významného vplyvu. Prevádzka
bude prebiehať na odizolovaných,
vodohospodársky zabezpečených
plochách so zaústením do
samostatných akumulačných
nádrží. Z tohto dôvodu nedôjde
k ohrozeniu povrchových ani
podzemných vôd.
Vplyv na pôdu
Bez vplyvu.
Prevádzka na odizolovaných,
vodohospodársky zabezpečených
plochách. Bez významného vplyvu.
Vplyvy
na
hlukovú
situáciu Bez vplyvu.
Možným zdrojom hluku bude
dotknutého územia
samotná prevádzka a doprava.
Hluk z prevádzky bude eliminovaný
na prípustnú úroveň umiestnením
podstatnej časti činnosti do
uzavretých objektov. Hluk
z dopravy bude na prípustnej
úrovni. Doprava bude prebiehať
počas prevádzky, mimo nočných
hodín.
Vplyv dopravy na dotknuté územie
Bez vplyvu.
Súčasná
intenzita
dopravnej
situácie sa navýši o približne 20
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vozidiel denne počas pracovného
týždňa.
Vplyv na biotu a na chránené
územia
Ekonomický efekt prevádzky

Bez vplyvu.

Bez vplyvu.

Bez vplyvu.

Revitalizácia predmetného
priemyselného územia, ktoré je
v súčasnosti bez využitia a
spustnuté
Pracovné príležitosti

Bez zmeny a bez využitia.

Prvotné náklady na výstavbu a
zabezpečenie strojného zariadenia
budú mať dopad na ekonomický
efekt, neskôr sa však tieto náklady
vrátia v podobe environmentálne
a ekonomicky vhodného systému
nakladania s odpadmi.
Využitie a revitalizácia.

Naplnenie Hierarchie odpadového
hospodárstva

Nie je splnená.

Bez vytvorenia nových pracovných
príležitostí.

Navýšenie pracovných príležitostí
pre min. 5 až 10 pracovných miest,
mimo vodičov vozidiel
privážajúcich a odvážajúcich odpad.
Spĺňa
hierarchiu
nakladania
s odpadmi.

Navrhovateľ v bode IV.6 spracoval možné vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia,
vrátane ekonomických a sociálnych vplyvov s návrhom opatrení na elimináciu prípadných
negatívnych vplyvov. Pri zohľadnení týchto opatrení a porovnaní podľa faktorov a vplyvov
uvedených v tabuľke 12, kde je porovnaný nulový variant a variant č.1 vyplýva, že činnosť je
pre dané územie únosná s minimálnymi negatívnymi vplyvmi. V konečnom dôsledku táto
činnosť prispieva k zvýšeniu miery zhodnocovania vybraných druhov odpadov a k eliminácií
negatívnych dopadov skládkovania neupravených resp. nestabilizovaných odpadov, čím sa
umožňuje znižovať zaťaženie jednotlivých zložiek životného prostredia. Taktiež sa zvýši
efektivita nakladania s odpadmi, s dôrazom na ich zhodnocovanie a znižovanie množstva
zneškodňovaných odpadov a zároveň navrhovaná činnosť prispeje k splneniu legislatívnych
požiadaviek odpadového hospodárstva, vrátane stanovených cieľov v oblasti odpadového
hospodárstva.
Z odborného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti nevyplynuli žiadne vylučujúce
okolnosti. Zistené dopady sú podrobne popísané, vrátane návrhov na opatrenia, ktoré by
eliminovali možné negatívne vplyvy.
V porovnaní s nulovým variantom je realizácia navrhovanej činnosti výhodnejšia z dôvodu
efektívnejšieho spracovania odpadov, s priaznivejším dopadom na životné prostredie,
v podobe zníženia množstva odpadov zneškodňovaných na skládke odpadov, v podobe
biologickej stabilizácie odpadov pred ich skládkovaním a v podobe zvýšenia miery
materiálového a energetického využitia odpadov. Realizácia navrhovanej činnosti je
výhodnejšia aj z dôvodu revitalizácie spustnutého, v súčasnosti nevyužitého priemyselného
areálu a z dôvodu vzniku nových pracovných miest v dotknutom regióne. Navrhovateľ
zabezpečí všetky opatrenia, ktoré budú predchádzať znečisťovaniu životného prostredia
a výraznému negatívnemu vplyvu na obyvateľov a zamestnancov okolitých obcí, výrobných
priestorov a zamestnancov navrhovateľa a zabezpečí tiež všetky legislatívne požiadavky
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k platnej legislatíve odpadového hospodárstva, ovzdušia, vôd, ochrany pred požiarmi,
hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.
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Ing. Marián Christenko
Člen predstavenstva a generálny riaditeľ
KOSIT a.s.
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Príloha 1a: Mapa širších vzťahov

Lokalita pre navrhovanú činnosť
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Príloha 1b: Mapa širších vzťahov vo vzťahu k okolitej zástavbe

Lokalita pre navrhovanú činnosť

