
„Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ 
Správa o hodnotení 

 
X. Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie 
 

1. Základné informácie o navrhovanej činnosti 
 
Predmetom predloženej Správy o hodnotení je posúdenie predpokladaných vplyvov realizácie 
stavby: „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“, umiestneného v južnej časti katastrálneho územia 
obce Ladce, v miestnej časti Tunežice. 
 
Zámer EIA (O2/2012) bol spracovaný v jednom variante. Pred začatím procesu posudzovania 
vplyvov činnosti na životné prostredie bolo požiadané Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky o upustenie od variantnosti zámeru, pričom požiadavke bolo vyhovené (list MŽP SR, 
Zn.: 4184/2012-3.4/dp, zo dňa 14.02.2012). 
 
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Výrobňa asfaltových zmesí 
Tunežice“ sa na základe rozsahu hodnotenia vydaného MŽP SR (4184/2012-3.4/dp) určuje 
dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 
I neuskutočnila) a variantu uvedeného v predloženom zámere, v ktorom budú zohľadnené 
" pripomienky predložené k zámeru. 
 
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie obaľovacej súpravy značky 
TELTOMAT 120 v katastrálnom území obce Ladce v existujúcom stavebnom areáli lomu Tunežice 
spoločnosti PK Doprastav, a.s. V záujme navrhovateľa je výstavbou obaľovacej súpravy 
v existujúcom lome minimalizovať prevádzkové náklady na vstupné suroviny (kamenivo), čím 
dôjde k menšiemu zaťažovaniu životného prostredia. Obaľovacia súprava bude slúžiť pre výrobu 
asfaltových zmesí podľa stanovených receptúr, jej celkové vyprodukované množstvo bude 
vychádzať z potrieb konečných odberateľov.  
 
Posudzovaná činnosť pozostáva z činnosti, ktorá spadá do povinného hodnotenia podľa prílohy 
 č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o 
I nasledovnú činnosť: A: Výrobňa asfaltových zmesí s projektovou kapacitou 80 000 ton živičných 
zmesí za rok. 
 
Riešená lokalita je situovaná na území Trenčianskeho kraja, v okrese Ilava, v južnej časti 
katastrálneho územia obce Ladce, v miestnej časti Tunežice. Navrhovaná činnosť bude 
umiestnená v existujúcom stavebnom areáli lomu Tunežice. Stavba bude realizovaná na pozemku 
s parcelným č. 2071/1 (z hľadiska druhu pozemku ide o ostatné plochy mimo zastavaného územia 
obce). Povrch riešeného územia je rovinatý, tvorený areálovými spevnenými plochami, sčasti 
skládkou kameniva a miešacím centrom, ktoré si vyžiada presunutie na inú lokalitu. Súčasný areál 
 lomu Tunežice sa nachádza na úpätí masívu Kalište a je ohraničený severozápadne veľkoblokovými 
oráčinami, ostatnú časť areálu ohraničujú lesné porasty spomínaného masívu. 
 
 Navrhovaná činnosť nie je v dotyku so žiadnym chráneným územím prírody a krajiny alebo výtvoru 
a pamiatky, nie je tu evidovaný výskyt osobitne chránených druhov živočíchov, rastlín, stromov 
(v zmysle zákona NR SR č. 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. 
” o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Na riešenom území platí 1. stupeň 



územnej ochrany prírody a krajiny. Nenachádzajú sa tu biotopy európskeho ani národného 
významu. Riešené územie nie je súčasťou nijakého z prvkov ÚSES. Taktiež výstavbou a prevádzkou 
navrhovanej činnosti nebudú dotknuté kultúrne a historické pamiatky ani paleontologické a 
archeologické náleziská. 
 
V súvislosti s výstavbou výrobne asfaltových zmesi v existujúcom stavebnom areáli lomu Tunežice 
spoločnosti PK Doprastav, a.s. sa nepredpokladajú zmeny štruktúry využívania územia v širšom 
zázemí areálu. 
 
Vplyvy posudzovanej činnosti na obyvateľstvo sú hodnotené na základe posúdenia imisnej a 
hlukovej záťaže hodnoteného územia a ostatných vplyvov na životné prostredie. Vplyvy na 
ovzdušie navrhovanou činnosťou sa oproti súčasnému stavu na kvalite ovzdušia prejavia 
minimálne. Navrhovaná výrobňa asfaltových zmesí sa najviac prejaví na znečistení ovzdušia 
prachom, avšak najvyššia hodnota koncentrácie PM1u na fasáde obytnej zástavby v Tunežiciach 
bude 6,0 μg.m-3, čo je 12 % limitnej hodnoty, v Nozdroviciach bude koncentrácia PM10 z výrobne 
asfaltových zmesí mať hodnotu 1,6 μg.m-3, čo je 3,2 % limitnej hodnoty. Kumulatívny vplyv 
výrobne asfaltových zmesí a súčasného lomu zvýši koncentráciu na 13 μg.m-3, čo je 26 % limitnej 
hodnoty, v Nozdroviciach na 7,6 μg.m-3, čo je 15,2 % limitnej hodnoty. Všetky koncentrácie 
znečisťujúcich látok CO, NO2, VOC, TOC a S02 budú výrazne nižšie ako sú ich limitné hodnoty 
a budú sa pohybovať pod úrovňou pozaďových koncentrácii. Podľa výsledkov posúdenia výstavby 
a prevádzky posudzovaného diela, hodnotená činnosť neohrozuje zdravotný stav obyvateľstva.  
 
Realizáciou navrhovanej činnosti bude v území umiestnená výrobňa asfaltových zmesí spĺňajúca 
emisné limity na znečisťujúce látky a oproti súčasnosti nevzniká nový významný zdroj znečistenia 
ovzdušia. 
 
Použitá technológia bude spĺňať parametre najlepšej technológie (BAT), nakoľko projektovaná 
výrobňa asfaltových zmesí bude nová linka spĺňajúcu požiadavku § 14 ods. 1 zákona č. 137/2010 
Z. z. v tej časti, ktorá sa dotýka voľby druhu zariadenia a technológie, ktorá minimalizuje množstvo 
a koncentráciu znečisťujúcich látok. Projektované riešenie je stavom techniky pre porovnateľné 
technológie a zariadenia. 
 
V zmysle spracovanej Akustickej štúdie navrhovaná činnosť spĺňa ustanovenia vyhlášky MZ SR 
č. 549/2007 Z. z. a je realizovateľná. Vplyv nákladnej dopravy počas dopravnej obsluhy 
navrhovanej činnosti nepresahuje prípustnú hodnotu hluku stanovenú pre denný referenčný interval. 
Vzhľadom na súčasné dopravné zaťaženie územia je vplyv nákladnej dopravy počas 
zásobovania výrobne asfaltových zmesí nevýrazný. Celkový prírastok hlukových hladín je na 
úrovni do 1,1 dB. Uvedený nárast hluku je z hľadiska subjektívneho sluchového vnímania 
zanedbateľný, z objektívneho hľadiska sa rozdiel hladín hlukových imisií pohybuje v rámci pásma 
neistoty bežného merania hluku. Zásobovanie areálu sa vo večernej a nočnej dobe nebude realizovať. 
 
Dominantným prevádzkovým zdrojom hluku v navrhovanej prevádzke výrobne asfaltových zmesí 
bude činnosť sušiacej linky a čelného nakladača. Predpokladané najhlučnejšie zariadenie (dymový 
ventilátor pri päte komína) je zo smeru obytnej zóny tienené konštrukciou sušiarne a miešacej 
veže. Súčasné pôsobenie všetkých bilancovaných zdrojov hluku nespôsobí v žiadnom referenčnom 
intervale deň - večer - noc prekročenie prípustnej hodnoty hluku. 
 
Odborný posudok na hodnotenie zdravotných rizík a dopadov na zdravie potvrdil, že vplyvy 
budúcej prevádzky výrobne asfaltových zmesí v areáli lomu Tunežice nepreukázali ohrozovanie 
zdravia obyvateľov v okolitých obytných zónach. 
 
Realizáciou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných limitov nepredpokladáme zhoršenie pohody 



a kvality života obyvateľstva. Počet obyvateľov negatívne ovplyvnených navrhovanou činnosťou je 
nulový. 
 
Nerealizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k výstavbe a prevádzke novej obaľovacej súpravy, 
ktorá bude slúžiť pre výrobu asfaltových zmesí podľa stanovených receptúr pre bitúmenové a 
asfaltové zmesi širokého kvalitatívneho rozsahu pre budúcich odberateľov v regióne 
Trenčianskeho kraja. Súčasne nerealizáciou navrhovanej činnosti, umiestnením výrobne asfaltových 
zmesí v existujúcom areáli lomu Tunežice sa nezminimalizujú prevádzkové náklady na vstupné 
suroviny (Kamenivo), čím nedôjde k menšiemu zaťažovaniu životného prostredia. 
 
Navrhovaná činnosť bude dosahovať vo všetkých svojich parametroch hodnoty, ktoré budú spĺňať 
zákonné požiadavky platné na území SR, ako aj požiadavky vyplývajúce zo smerníc Európskeho 
spoločenstva. 
 
Nepriaznivé vplyvy ` 
Medzi nepriaznivými vplyvmi výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti boli identifikované: 

 negatívne vplyvy počas výstavby (hluk zo staveniskovej dopravy a stavebných mechanizmov, 
vznik emisií a prašnosti), ktoré budú krátkodobé a je možné ich minimalizovať použitím 
vhodnej technológie, stavebných postupov a trasovania dopravy, 

 nepatrné zvýšenie emisnej a hlukovej záťaže územia počas prevádzky pri splnení príslušných 
limitov, 

 mierne zvýšenie intenzity dopravy. 
 
Tieto vplyvy sú len lokálneho významu a nemajú regionálny dopad. Vhodnými opatreniami je 
možná ich minimalizácia. 
 
Pozitívne vplyvy 
Medzi pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti patria: 

 zabezpečenie výroby asfaltových zmesí pre povrchové kryty na výstavbu a rekonštrukciu 
cestných komunikácií a súvisiacich dopravných prvkov prípadne pre iné požiadavky 
uplatnenia výrobkov v priľahlom území k miestu výroby, resp. v rámci Trenčianskeho kraja, 

 minimalizácia vstupných surovín (kameniva), 

 nové pracovné príležitosti, 

 vplyv na rozvoj obce Ladce a jeho okolia (zvýšenie príjmov do obecného rozpočtu, 
zamestnanosť). 

 
Záverečné zhodnotenie: 
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie v hodnotenom území 
a pri splnení opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné 
prostredie považujeme realizáciu stavby za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie 
a celospoločenského úžitku investície za realizovateľnú. 
 
Na základe komplexného posúdenia vplyvov činnosti na životné prostredie v hodnotenom 
území považujeme navrhovaný variant za realizovateľný. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Naplnenie požiadaviek rozsahu hodnotenia MZP SR 
 
Zo stanovísk doručených k zámeru ,,Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ a po jeho preštudovaní 
vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok 
súvisiacich s navrhovanou činnosťou. Naplnenie týchto požiadaviek je obsahom príslušných 
kapitol tejto správy o hodnotení, podľa Rozsahu hodnotenia MZP SR č: 4184/2012-3.4/dp, 
zo dňa 03.05.2012. 
 

 Požiadavka Odkaz 

1. 
Navrhnúť technické a organizačné opatrenia na 
minimalizáciu hluku a prašnosti z technologického 
zariadenia 

Časť C/kap. IV. Opatrenia na 
prevenciu, elimináciu, minimalizáciu 
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie a 
zdravie 

2. 
Doriešiť zachytávanie unikajúcich zapáchajúcich látok 
(sírouhlík, formaldehyd...) 

Časť B/kap. II./6. Teplo, zápach a iné 
výstupy (časť Zápach) 

3. 
Navrhnúť spôsob odprašovania zásobníka na cudzie 
plnivo, do ktorého sa budú dopravovať práškové 
substráty pneumaticky. 

Časť B/kap. II./6. Teplo, zápach a iné 
výstupy (časť Prach) 

4. 
Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na podzemné vody 
a pôdy. 

Časť C/kap. III./5. Vplyvy na vodné 
pomery a 6. Vplyvy na pôdu 

5. 
Preveriť zdroje geotermálnych a minerálnych vôd v danej 
oblasti. 

Časť C/kap. II./6./6.5 Termálne 
a minerálne pramene 

6. 
Posúdiť dopravné zaťaženie verejných komunikácií 
(vrátane obce Košeca). 

Časť C/kap. III./11./11.3 Vplyvy na 
dopravu 

7. 

Zapracovať do správy písomnú dôslednú analýzu 
(zodpovedanie, zdôvodnenie) všetkých ďalších 
pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk účastníkov 
procesu posudzovania predložených k zámeru 
a opodstatnené pripomienky zohľadniť v správe 
o hodnotení a tiež stručne uviesť, kde v správe 
o hodnotení sa to nachádza. 

Pripomienky zohľadnené 
a zapracované, časť C/kap. III./1./1.4 
Prijateľnosť činností pre dotknuté 
obce 

 
 
 

Do kompletnej správy o hodnotení môžete v prípade záujmu 

nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo kópie na obecnom 

úrade, číslo dverí 1 do 17. 8. 2012.  

K navrhovanej činnosti sa uskutoční aj verejné prerokovanie 

o ktorom budete včas informovaní.  

 


