
EKOJET, s.r.o.
priemyselná a krajinná ekológia

Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.:(+421 2) 45 69 05 68
e-mail: info@ekojet.sk
www.ekojet.sk

Febru rá 2012

EN ISO 9001:2000

Spracovateľ dokumentácie:

“Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice”

Zámer EIA

Navrhovateľ:

974 01 Bansk a
Doprastav Asfalt, a.s.
Zvolenská cesta 39, á Bystric

mailto:info@ekojet.sk
http://www.ekojet.sk


EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                  “Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ 
Priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                   Zámer EIA 

 I 

 
OBSAH 
 
Úvod......................................................................................................................................1 
I. Základné údaje o navrhovateľovi.....................................................................................2 
II. Základné údaje o zámere .................................................................................................2 

1. Názov.............................................................................................................................2 
2. Účel................................................................................................................................2 
3. Užívateľ ..........................................................................................................................3 
4. Charakter navrhovanej činnosti ......................................................................................3 
5. Umiestnenie navrhovanej činnosti ..................................................................................3 
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1:50 000)........................3 
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti ........................3 
8. Stručný opis technického a technologického riešenia .....................................................3 
9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite ............................................8 
10. Celkové náklady ...........................................................................................................9 
11. Dotknutá obec ..............................................................................................................9 
12. Dotknutý samosprávny kraj ..........................................................................................9 
13. Dotknuté orgány ...........................................................................................................9 
14. Povoľujúci orgán...........................................................................................................9 
15. Rezortný orgán.............................................................................................................9 
16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov ........9 
17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne     
hranice ...............................................................................................................................9 

III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia .10 
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území ................................10 
2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria ......................................................20 
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia ..............22 
4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia ...........................................26 

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné        
prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie.......................29 

1. Požiadavky na vstupy...................................................................................................29 
2. Údaje o výstupoch...........................................................................................................31 
3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie .......48 
4. Hodnotenie zdravotných rizík .......................................................................................62 
5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia ............63 
6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu   
pôsobenia.........................................................................................................................64 
7. Predpokladaný vplyv presahujúci štátnu hranicu SR ....................................................64 
8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav         
životného prostredia v dotknutom území ..........................................................................64 
9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti ...................................65 
10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej      
činnosti na životné prostredie ...........................................................................................67 
11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala 70 
12. Posúdenie súladu s platnou ÚPD a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi .71 
13. Ďalší postup hodnotenia s uvedením najzávažnejších problémov ..............................71 

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu ..............72 
VI. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie .............................................................74 
VII. Mapová a iná obrazová dokumentácia .......................................................................77 
VIII. Doplňujúce informácie k zámeru ...............................................................................78 
IX. Miesto a dátum vypracovania zámeru.........................................................................79 
X. Potvrdenie správnosti údajov .......................................................................................79 
PRÍLOHY.............................................................................................................................80 
 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                  “Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ 
Priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                   Zámer EIA 

 1 

 Úvod 
 
Predmetom tohto zámeru je posúdenie výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti: „Výrobňa 
asfaltových zmesí Tunežice“ umiestnenej v areáli existujúcej prevádzky lomu Tunežice v k.ú. 
obce Ladce. Obaľovacia súprava bude slúžiť pre výrobu asfaltových zmesí podľa stanovených 
receptúr pre bitúmenové a asfaltové zmesi širokého kvalitatívneho rozsahu.  
 
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie k predloženému zámeru je možné kontaktovať 
spracovateľa zámeru f. EKOJET, s.r.o., Mgr. Tomáš Šembera, tel.: 02 / 45 69 05 68, e – mail: 
info@ekojet.sk.  
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I. Základné údaje o navrhovateľovi  
 
1. Názov: Doprastav Asfalt, a.s. 
2. Identifikačné číslo: 40 120 602 
3. Sídlo: Zvolenská cesta 39, 974 01 Banská Bystrica 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne 

číslo a iné kontaktné údaje oprávne-
ného zástupcu navrhovateľa: 

 
 
Ing. Rastislav Löffler,  
riaditeľ spoločnosti, člen predstavenstva a.s. 
tel.: 0905 591 858 
e-mail: rastislav.loffer@doprastavasfalt.sk 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne 
číslo a iné kontaktné údaje kontakt-
nej osoby, od ktorej možno dostať 
relevantné informácie o navrhovanej 
činnosti a miesto na konzultácie: 

 
 
 
 
Mgr. Tomáš Šembera,  
EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava  
tel.: 02 / 45 69 05 68,  
e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk  

 
II. Základné údaje o zámere 

1. Názov 
 
„Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ 
 
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 
nasledovnú činnosť:  

 
A. Výrobňa asfaltových zmesí  
Pre bod 6. Priemysel stavebných látok, položka 4: Obaľovne živičných zmesí platia 
nasledovné prahové hodnoty: 
 
- od 10 000 t/rok - časť A 
 
Navrhovanou činnosťou bude v areáli lomu Tunežice f. PK Doprastav, a.s. umiestnená 
výrobňa asfaltových zmesí s projektovou kapacitou 80 000 ton živičných zmesí za rok.  

 
Z uvedeného vyplýva, že hodnotená činnosť spadá do POVINNÉHO HODNOTENIA podľa 
citovaného zákona.  
 
2. Účel 
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 

mailto:rastislav.loffer@doprastavasfalt.sk
mailto:info@ekojet.sk
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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.  
 
3. Užívateľ 
Doprastav Asfalt, a.s. 
Zvolenská cesta 39  
974 01 Banská Bystrica  

4. Charakter navrhovanej činnosti 
V zmysle zákona NR SR 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 činnosť: „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“, predstavuje novú činnosť v danom 
území.  

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti 
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 musívu.  
 
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1:50 000) 
Prehľadná situácia sa nachádza v prílohách tohto zámeru – Mapa č.1. 
 
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
Predpokladaná doba začatia výstavby ..................................... 03/2013 
Predpokladaná doba ukončenia výstavby ................................ 09/2013 
Predpokladaná doba uvedenia do prevádzky .......................... 10/2013 
Predpokladaná doba prevádzky ........................................cca 20 rokov 
 
8. Stručný opis technického a technologického riešenia 
Na vyčlenenom pozemku v stavebnom areáli lomu Tunežice je navrhnutá technologická linka 
výrobne asfaltových zmesí, pozostávajúca z asfaltového hospodárstva, násypiek, sušiaceho 
bubna, miešačky a zásobníka hotovej zmesi. Navrhovaná stavba rešpektuje urbanistické 
usporiadanie areálu a svojim návrhom sa začleňuje do jestvujúceho areálu. Architektonický 
charakter jestvujúcich objektov je priemyselný, prispôsobený ich funkcii. Architektonické riešenie 
navrhovaných objektov je v súlade s riešením jestvujúcich objektov a požiadaviek technológie.  
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Navrhovaná obaľovacia súprava bude postavená a zmontovaná v areáli lomu spoločnosti 
PK Doprastav, a.s. ako samostatná jednotka.  
 
Súčasťou výroby budú ďalšie pomocné prevádzky a zariadenia tvoriace technologický celok ako 
sú napr.: skládky kameniva (sčasti budú využité súčasné skládky kameniva), prevádzková budova, 
mostová váha, prípojka elektrickej energie a plynu, dažďová kanalizácia, vnútorné komunikácie a 
spevnené plochy atď. Nakoľko sa navrhovaná činnosť nachádza v existujúcom areáli lomu pre 
samotnú prevádzku budú využívané súčasné pomocné prevádzky (prevádzková budova, cestná 
váha, vrátnica, sklad náhradných dielov, EKO sklad...). Obaľovacia súprava bude napojená na 
existujúce inžinierske siete areálu lomu.  
 
Taktiež na parkovanie vozidiel budú využívané súčasné kapacity areálu lomu. 
 
8.1. Kategorizácia výrobne asfaltových zmesí ako zdroja znečisťovania ovzdušia 
Predmetom hodnotenej činnosti je výstavba nového zdroja na výrobu asfaltových zmesí. 
Navrhovanou činnosťou bude nainštalovaná výrobňa asfaltových zmesí s projektovanou výrobnou 
kapacitou asfaltovej zmesi za hodinu, ktorá je v danom prípade navrhovanej obaľovacej súpravy 
(TELTOMAT 120) 120 t zmesi za hodinu. Z hľadiska ovzdušia je rozhodujúcou technologickou 
operáciou sušenie kameniva a miešanie, resp. obaľovanie kameniva asfaltom, čím sa zabezpečí 
výroba asfaltových zmesí na úpravu povrchov vozoviek. Takáto činnosť je v zmysle platnej 
kategorizácie, v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, zaradená ako veľký zdroj znečisťovania 
ovzdušia v kategórii:  

 3. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 
 3.5 Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu s projektovanou 

výrobnou kapacitou zmesi ≥ 80 t/h. 
 
V rámci uvedeného zdroja bude vykonávaná ďalšia činnosť: 
§ zariadenie na výrobu tepla pre technologické potreby ohrevov pre sušenie kameniny a ohrev 

asfaltov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným výkonom približne 9,2 MW (výkon 
8,5 + 0,7 MW), čo presahuje spodnú hranicu pre stredný zdroj 0,3 - 50 MW a teda aj 
energetická časť by samostatne bola stredným zdrojom, v danom prípade je súčasťou 
technológie a preto sa samostatne nekategorizuje.  

 
V obidvoch zariadeniach na výrobu tepla pre ohrev kameniva a na ohrev asfaltu sa použije ako 
zdroj tepla zemný plyn. Zemný plyn je podľa prílohy č. 4 bod I.1.7 k vyhláške MPŽPaRR SR 
č. 356/2010 Z. z. štandardným palivom. 
 
8.2. Základné údaje o navrhovanej činnosti 
- plocha potrebná na osadenie  

obaľovacej súpravy s technológiou............................... cca 1 200 m2, 
- ročná prevádzka............................................................ III – XI, 
- počet prevádzkových dní do roka.................................. 200, 
- počet prevádzkových hodín v roku................................ cca 500 h do 2 000 h, 
- smennosť...................................................................... 1 smena (12 hod. v špičke), 
- pracovný čas................................................................. 700 – 1700, 
- počet zamestnancov..................................................... 5 pracovníkov, 
- ročný výkon................................................................... cca 80 000 ton asfaltových zmesí, 
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- menovitý výkon.............................................................. 100 t.h-1, 
- max. výkon ................................................................... 120 t.h-1, 
- spotreba zem. plynu na 1 t obaľovanej drvy.................. 9,5 m3, 
- spotreba el. energie na 1 t asfaltovej zmesi.................. 4,4 kW. 

 
8.3. Technologické riešenie hodnotenej činnosti 
Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie obaľovacej linky na výrobu asfaltových zmesí 
žiadaného zloženia podľa stanovených receptúr. Výrobňa asfaltových zmesí umožní výrobu 
asfaltovej zmesi pre podkladové vrstvy krytu vozoviek (obaľované kamenivo) a asfaltobetónové 
zmesi pre vrchný kryt vozoviek hrubej, strednej alebo jemnej zrnitosti. Týmto požiadavkám 
vyhovuje navrhovaná výrobňa TELTOMAT 120.  
 
Asfaltová zmes vzniká spojením minerálnych materiálov stanovenej zrnitosti a určitého množstva 
asfaltového spojiva. Ako minerálny materiál sa používa prírodné kamenivo (piesok, štrk), drvené 
kamenivo a vápencová kamenná múčka (filer). Na výrobu zmesi sa používa polofúkaný asfalt. 
 
Technologický postup výroby 
Obaľovacia súprava na výrobu asfaltových zmesí TELTOMAT 120 pracuje plne automaticky tak, 
že na jednej strane vstupuje do výrobného procesu kamenivo, filer, asfalt a na strane výstupu je 
hotová asfaltová zmes požadovaného druhu.  
 
Zariadenie obaľovacej súpravy TELTOMAT 120 pozostáva z nasledujúcich prevádzkových častí:  
§ vstupné dávkovanie kameniva, 
§ zariadenie pre sušenie a ohrev, 
§ odprašovanie, 
§ miešacia veža, 
§ filerové hospodárstvo, 
§ zásobník na zmes, 
§ zásobovanie spojivom, 
§ elektrické príslušenstvo a mikroprocesorové riadenie. 

 
Vstupné dávkovanie kameniva – technologický postup začína postupným napĺňaním 
dávkovacích zariadení v podobe regulovateľných dávkovacích jednotiek jednotlivými frakciami 
drveného kameniva podľa zvolenej receptúry. Dávkovacie zariadenia v počte 8 ks sa skladajú 
z dávkovacieho lievika a nastaviteľného výstupného otvoru a z dávkovacieho pásu s pohonom. 
Zavážanie dávkovacieho zariadenia sa vykonáva kolesovým nakladačom z vrchu. Následne sa 
privádza kameninová zmes zbernými a podávacími pásmi do zariadenia na sušenie a ohrev (na 
zabránenie prieniku väčších kusov kameniva slúži vibračná mreža). Proces dávkovania 
jednotlivých frakcií kameniva je automatický a zabezpečuje proporcionálne zmiešanie jednotlivých 
frakcií.  
 
Jednotlivé frakcie kameniva budú uložené voľne na spevnenej ploche v oddelených priestoroch 
vzájomne oddelenými betónovými stenami (grefami), aby sa zabránilo miešaniu jednotlivých 
frakcií. Pre potreby výroby asfaltových zmesí sa skladuje 8 frakcií drveného kameniva (frakcie, 2-5, 
4-8, 8-11 andezit, 0-2, 0-4, 4-8, 8-16, 16-22 dolomit). Vápencová múčka sa skladuje 
v zásobníkoch, ktoré majú vežové usporiadanie. 
 
Sušenie a ohrev – zmes kameniva zo vstupného dávkovacieho systému sa suší v bubne priamo 
vyhrievanom na teplotu potrebnú pre ďalšie spracovanie. Bubon pracuje protiprúdovým systémom, 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                  “Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ 
Priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                   Zámer EIA 

 6 

pri ktorom sa kameninová zmes pohybuje proti prúdu šírenia plameňa a spalín. Plnenie bubna sa 
bude vykonávať cez zavážací pás. Bubnová rúra bude sklonená k výstupu, otáčavý pohyb bude 
zabezpečený pomocou poháňanej vodiacej kladky. Zdvihové a dopravníkové jednotky 
zabezpečujú uvoľnenie a pohyb kameniva troma zónami - predhrievacou, odparovacou 
a zahrievacou až po bubnovú výpusť. Systém lopatiek zase zaisťuje vedie kameniva v zohrievacej 
oblasti okolo plameňa, aby sa nerušilo vyhorenie plameňa.  
 
Sušiaci výkon bubna závisí od vstupnej vlhkosti kameniva. Výkon horáka typ APH – M – 90 PZ je 
8,5 MW, palivom je zemný plyn s maximálnou spotrebou 1 140 m3.h-1. Kamenivo sa zohrieva na 
180 °C. Prúdenie horúceho vzduchu cez sušiareň bude zabezpečené radiálnym vysokotlakovým 
ventilátorom. Bubon bude proti tepelným stratám izolovaný.  
 
Odprašovanie – v procese sušenia dochádza k značnej tvorbe kamenného prachu, ktorý bude 
strhávaný ťahom sekundárneho ventilátora do filtračného zariadenia so zabudovaným 
predseparátorom. Filtračné zariadenie bude mať predradený hrubý odlučovač na odlúčenie 
hrubého prachu, ktorý tvorí sací nástavec ako protivírivá komora. Čistenie jemného prachu budú 
zaisťovať plošné filtre. Vyčistený horúci vzduch sa bude rozptyľovať do ovzdušia pomocou 13 m 
oceľového komína (priemer 1,0 m).  
 
Čistenie textilných hadíc od zachyteného prachu bude zabezpečený automaticky pomocou 
rotujúcich vzduchových trysiek. Strasený prach sa potom dostáva elevátorom do zásobníka 
vlastného filera (tzv. EF plnivo), ktorý je možné použiť spätne do asfaltovej zmesi. Vápencová 
múčka (cudzí filer) sa bude plní do zásobníkov s vežovým usporiadaním, t.j. sú na sebe. 
 
Následne je vysušené kamenivo na konci bubnovej sušiarne korčekovým horúcim elevátorom 
vynesené do hornej časti miešacej veže. 
 
Miešacia veža - vysušené kamenivo v hornej časti miešacej veže bude prechádzať cez vibračnú 
triediacu jednotku, kde sa kamenivo triedi pri teplote max. 180 °C na 6 frakcií zrnitosti 0-2, 2-4, 4-8, 
8-11, 11-16, 16-22) a vytriedené sa potom hromadí v jednotlivých komorách zásobníka horúceho 
kameniva (celkom 6 + tzv. by pass 1 ks). Každý zásobník bude vybavený teplomerom na kontrolu 
teploty a sledovaním hladiny náplne kameniva. Samostatnými váhami kameniva, horúceho 
vzduchu a fileru sa presne nadávkujú jednotlivé komponenty asfaltovej zmesi do miešacej 
jednotky. 
 
Do miešacej veže sa pridáva vláknitý granulát zo zásobníka, ktorý sa zaváža big-bagmi. Dopravná 
trasa granulátu sa skladá z ventilátora, turniketu s podávaciu tryskou, potrubia s cyklónom na 
oddelenie vzduchu od granulátu, nádoby na váženie s komorami a sklzom do miešačky.  
 
Zásobovanie spojivom – zahrňuje jeho skladovanie vrátane udržovania potrebnej teploty pre 
spracovanie a transport do miešania. Nádrže budú vyhrievané nepriamo pomocou média, ktoré 
budú vyhrievané pomocou plynového horáka na zemný plyn a vykúrený olej bude následne prúdiť 
– cirkulovať (obeh) potrubím vedením v spodnej časti nádrží (súčasťou nádrží bude 
odvzdušňovacie potrubie). Na ohrev asfaltu budú využité 2 ks plynových horákov, typ APH 04 PZ 
s výkonom 350 kW a spotrebou zemného plynu 41 m3.h-1. Výška komína je 5 m, priemer koruny 
komína  je 420/220 mm, výstupná rýchlosť spalín 1,2 m.s-1. Na nepriamy ohrev modifikovaného 
asfaltu budú slúžiť 3 ks plynových horákov, typ APH 04 PZ s výkonom 350 kW a spotrebou 
zemného plynu 41 m3.h-1. Výška komína je 5 m, priemer koruny komína je 420/220 mm, výstupná 
rýchlosť spalín 1,2 m.s- 
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Filerové hospodárstvo - filerové hospodárstvo sa skladá z dvoch častí. Ide o vlastné plnivo 
získané pri procese sušenia, ktoré sa cez filtračné odprašovanie privádza závitovkovým 
dopravníkom a elevátorom najprv do zásobníka v miešacej veži a z toho sa podľa potreby váhy 
plniva odoberá. Prebytočné plnivo sa bude ukladať v zásobníku vlastného plniva a podľa potreby 
sa pridáva do obehu.  
 
Ďalšie je dodané cudzie plnivo, ktoré bude dovážané cisternovým vozidlom (napĺňať sa bude 
pneumaticky do zásobníka na cudzie plnivo).  
 
Zásobník na zmes – počas miešania zmesi sa musí kamenivo dokonale obaliť asfaltom. Táto 
doba trvá približne 40 s a po jej uplynutí sa zmes vysype cez posuvný lievik (elektrický ohrev) do 
zásobníka na zmes. Zásobník slúži na ukladanie hotovej zmesi a na nakladanie do vozidla, má k 
dispozícii dve komory, je tepelne izolovaný a plní funkciu vyrovnávacej kapacity medzi 
nepravidelným odberom hotovej zmesi veľkokapacitnými návesmi a pravidelným prerušovaným 
taktom výroby asfaltovej zmesi v podstatne menšom miešacom zariadení. Nakladanie do vozidiel 
bude prebiehať buď posuvným lievikom alebo pojazdným korčekom.  
 
Podchodová výška zásobníka v časti výpustného otvoru bude 4,3 m, čo umožňuje dávkovanie 
hotovej zmesi do oplechovanej korby prepravných vozidiel. Skutočné množstvo expedovanej 
zmesi ako aj prijatých surovín sa bude zisťovať vážením na váhe na výstupe z areálu (bude 
využívaná existujúca v areáli lomu spoločnosti PK Doprastav, a.s.). 
 
Elektrické príslušenstvo a mikroprocesorové riadenie - prevádzka celej výrobne je riadená 
mikroprocesorom, umožňuje riadenie a vizualizáciu celého procesu, archiváciu receptúr, 
parametrov zariadenia, výrobných a prevádzkových údajov.  
 
8.4. Súlad navrhovanej činnosti s BAT technológiami  
Výstavba nových stacionárnych zdrojov alebo zmena jestvujúcich stacionárnych zdrojov sa musí 
vykonávať najlepšou dostupnou technikou (§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) a musia byť 
splnené ustanovené požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok (§ 14 ods. 1 
zákona č. 137/2010 Z. z.).  
 
Výrobňa asfaltových zmesí bude mať uzatvorený sušiaci bubon, do ktorého sa vháňa sušiaci 
vzduch zo spaľovania zemného plynu. Sušiaci bubon bude odsávaný ventilátorom a odpadové 
plyny s obsahom prachových častíc budú privádzané do účinného filtračného odprašovacieho 
zariadenia (do odprašovacieho zariadenia bude privádzaný aj vzduch a spaliny z miešačky). 
Čistenie jemného prachu zaisťujú tkaninové filtre (360 plošných filtrov - vrecia, filtračná plocha 
552 m2, doba regenerácie tkaniny je 3 sek.). 
 
Vyčistený horúci vzduch sa bude rozptyľovať do ovzdušia pomocou 13 m oceľového komína 
(priemer 1,0 m). Firmou garantovaný maximálny obsah tuhých látok vo vyčistenom plyne je 
20 mg.m-3.  
 
Podľa dostupných poznatkov z výroby asfaltových zmesí (pre tento druh výroby nie je vydaný 
referenčný dokument - BREF) projektovaná výrobňa asfaltových zmesí bude nová linka, pri jej 
deklarovanom technickom vybavení a zavedení organických plynov z miešacieho jadra a 
zásobníkov hotovej zmesi môžeme konštatovať, že projektované riešenie je na úrovni stavom 
techniky pre porovnateľné technológie a zariadenia.  
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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.  
 
8.5. Dopravné plochy a dopravné napojenie navrhovanej činnosti 
Areál výrobne asfaltových zmesí bude v plnej miere využívať súčasné dopravné napojenie 
existujúcej prevádzky lomu. V súčasnosti dopravné napojenie areálu lomu Tunežice spoločnosti 
PK Doprastav, a.s. je zabezpečené prostredníctvom prístupovej komunikácie s dĺžkou cca 400 m, 
ktorá je napojená na cestu I. triedy I/61. 
 
Podrobnejšie údaje o organizácii a intenzite dopravy z navrhovanej činnosti vo väzbe na okolité 
komunikácie sú uvedené v kap.IV./1.4. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru.  
 
8.6. Varianty zámeru 
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). Zámer je 
predložený v jednom variante. 
 
9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite 
Riešená lokalita má z pohľadu hodnotenej činnosti nasledovné výhody:  

• súčasný zvýšený dopyt po obaľovaných asfaltových zmesiach (výrobňa asfaltových zmesí 
bude slúžiť pre účely výstavby nových ciest, ako aj obnovy, resp. rekonštrukcie a opravy 
ostatných ciest), 

• investičným zámerom dotknutý areál je v súčasnosti využívaný dcérskou spoločnosťou 
(PK Doprastav, a.s.) ako ťažobný areál, posudzovaná činnosť bude priamo nadväzovať na 
súčasný areál, stavba je pridružná s funkciou využívania hodnoteného priestoru, 

• výstavbou obaľovacej súpravy v existujúcom lome dôjde k minimalizovaniu prevádzkových 
nákladov na vstupné suroviny (kamenivo), čím dôjde k menšiemu zaťažovaniu životného 
prostredia, 

• lokalita sa nachádza v extraviláne obce Ladce mimo obytných území, 
• dobré dopravné napojenie na nadradenú cestnú sieť. 

 
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s platným územným plánom obce Ladce z februára 2005 
(spracovateľ SAŽP – CZŽP Žilina, Ing. arch. Viliam Leszay). V súčasnosti sa spracovávajú zmeny 
a doplnky územného plánu obce Ladce. Navrhovaná činnosť z funkčného hľadiska nie je v rozpore 
ani s navrhovanými zmenami a doplnkami územného plánu obce Ladce.  
 
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v 1. stupni ochrany, 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 a nebude zasahovať do chránených území alebo ich ochranných 
pásiem.  
 
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie stavba predstavuje v zmysle platnej kategorizácie 
v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší vytvorenie nového veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. Vplyvy 
na ovzdušie sú však minimalizované inštaláciou vysoko účinného odlučovacieho zariadenia. 
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10. Celkové náklady  

Celkové predpokladané náklady stavby .................................. 1,9 mil. €  
 
11. Dotknutá obec  

• Obec Ladce 
 
12. Dotknutý samosprávny kraj 

• Trenčiansky samosprávny kraj 
 

13. Dotknuté orgány 
• Obecný úrad Ladce, 
• Ministerstvo životného prostredia SR, 
• Krajský úrad životného prostredia Trenčín, 
• Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Stále pracovisko Ilava, príslušné odbory, 
• Obvodný úrad Trenčín, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, 
• Obvodný úrad pre cestnú dopravu a cestné komunikácie, Trenčín,  
• OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín,  
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Považská Bystrica, 
• Obvodný banský úrad Prievidza. 
 

14. Povoľujúci orgán 
• Obec Ladce, 
• Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Stále pracovisko Ilava, orgán štátnej vodnej 

správy. 
 

15. Rezortný orgán 
• Ministerstvo hospodárstva SR 

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov 
Zámer činnosti sa pripravuje s cieľom následného vydania územného rozhodnutia pre navrhovanú 
činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení. 

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich 
štátne hranice 
Počas výstavby, ani po výstavbe navrhovanej činnosti sa vplyvy presahujúce štátne hranice SR 
nepredpokladajú. 
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III. Základné informácie o súčasnom stave životného 
prostredia dotknutého územia  
 
Z hľadiska administratívneho členenia SR patrí navrhovaná činnosť do Trenčianskeho kraja, 
územného obvodu Ilava, katastrálneho územia obce Ladce.  
 
Za bezprostredne riešené územie považujeme samotnú plochu areálu navrhovanej činnosti – 
vlastná stavba obaľovacej súpravy s prísluchajúcimi skládkami kameniva (viď príloha Mapa č. 2: 
Ortofotomapa). 
 
Vplyvy činností boli hodnotené na ploche širšieho okolia hodnotenej činnosti, na ploche tzv. 
hodnoteného územia.  
 
Hranica hodnoteného územia bola stanovená na základe nasledujúcich kritérií: 

• dosahu možných vplyvov činností navrhovaného zámeru, 
• súčasného a budúceho využitia územia, 
• situovania prvkov ochrany prírody a ÚSES, 
• rozptylu imisií, 
• hlukovej záťaže územia, 
• využitia územia a situovania obytných celkov. 

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 

1.1. Geomorfologické pomery 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti patrí podľa geomorfologického členenia (Mazúr, E., 
Lukniš, M., In: Atlas krajiny SR, 2002) do oblasti Slovensko – moravské Karpaty, celku Považské 
podolie, podcelku Ilavská kotlina. V bezprostrednej blízkosti sa juhovýchodným smerom nachádza 
Fatransko – tatranská oblasť, celok Strážovské vrchy,  podcelok Trenčianska vrchovina, časť 
Teplická vrchovina.  
 
Z hľadiska morfologicko-morfometrických typov reliéfu je reliéf hodnoteného územia 
charakterizovaný ako horizontálne a vertikálne rozčlenená rovina. Z hľadiska typologického 
členenia reliéfu (Mazúr, E., In: Atlas SSR 1980) väčšia časť hodnoteného územia predstavuje 
proluviálno - fluviálnu pahorkatinu so slabým uplatnením litológie.  
 
Náplavové kužele sformovali kvartérne naplaveniny, v ktorých plošnou eróziou vznikli úvaliny. 
Tieto sedimenty možno geneticky zaradiť medzi fluvio – proluviálne. Svahy širšieho okolia 
hodnotenej činnosti sú pokryté deluviálnymi sedimentmi, ktoré majú charakter zosuvných foriem, 
rýh a pod. Sklonitosť reliéfu má rozpätie 1 – 2,5° (Kvitkovič, J., In: Atlas krajiny SR, 2002). 
 
Priemerná nadmorská výška terénu v riešenom území je cca 255 m n.m.  
 

1.2. Geologické pomery 
Na geologickej stavbe hodnoteného územia sa podľa archívu Geofondu, Bratislava, 2012 
podieľajú útvary útvary terciéru a kvartéru.  
 
Paleogénne horniny centrálnych Karpát sa nachádzajú v podloží terciéru Ilavskej kotliny a sú 
zastúpené vrstvami s charakteristickým flyšovým vývojom s výraznou prevahou ílovcov nad 
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pieskovcami. Pri východnom okraji Ilavskej kotliny na styku so Strážovskými vrchmi sú sporadicky 
zachované útržky paleogénu Magurského flyšového pásma – Bystrickej jednotky, ktorú 
reprezentuje belovežské a zlínske súvrstvie s výraznou prevahou ílovcov nad pieskovcami.  
 
Neogénne sedimenty tvoria podstatnú časť neogénnej depresie a sú tvorené ílmi s rôznym 
zastúpením piesčitej frakcie s prechodom až do štrkov. Zlomy majú poklesový charakter. Prevláda 
smer pozdĺžnej osi, t.j. SV – JZ. Vlastnú výplň Ilavskej kotliny tvorí pliocén. Pri okrajoch kotliny 
vystupujú prevažne íly. Štrky sú zložené z valúnov vápencov, pieskovcov, kremencov, žúI a 
ďalších kryštalických hornín.  
 
Kvartér Ilavskej kotliny je hlavne zastúpený fluviálnymi sedimentmi rieky Váh, ktorých hrúbka 
dosahuje 8 – 10 m. Ide hlavne o valúny, piesky a náplavové hliny. Opracované valúny i zrná sú 
tvorené granitoidmi, kremencami, kremeňom a karbonátmi. Náplavové hliny hnedej farby majú 
piesčitý až ílovitý charakter. Ďalej sú tu zachované nízke terasové stupne Váhu, ktoré sú dobre 
sledovateľné na väčšie vzdialenosti. 
 
Z pohľadu inžiniersko-geologickej klasifikácie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patrí hodnotené 
územie do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrohorských kotlín, 59 – Považské 
kotliny, rajónu LT – rajón sprašových sedimentov na riečnych terasách, údolných riečnych 
náplavov s prevládajúcim typom hornín v hĺbke do 10 m – striedanie štrkovitých a jemnozrnných 
sprašových zemín. 
 
Radón 
Hodnotené územie je zaradené do oblasti s nízkym radónovým rizikom (Čížek, P., Smolárová, H., 
Gluch, A., In: Atlas krajiny SR, 2002).  

1.2.1. Geodynamické javy 
K najvýznamnejším geodynamickým javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali 
v pliocéne s pokračovaním v kvartéri. Tie podstatne ovplyvnili súčasný reliéf, charakter a hrúbku 
kvartérnych sedimentov. Úzko je s nimi spojená seizmicita územia. Z hľadiska seizmicity patrí 
sledované územie do 7 °MSK-64 podľa STN 73 00 36.  

1.2.2. Ložiská nerastných surovín 
Samotné riešené územie je situované v chránenom ložiskovom území lomu Tunežice - výhradné 
ložisko, dobývací priestor (ložisko s rozvinutou ťažbou - stavebný kameň, kremičitý vápenec – 
grestenit).  
 
Taktiež širšie okolie riešeného územia je pomerne bohaté na zdroje nerastných surovín, 
predovšetkým charakteru stavebného kameňa, surovín pre výrobu cementu a tehliarskych surovín. 
V širšom okolí posudzovanej činnosti sa najbližšie nachádzajú nasledujúce ložiská:  

- Ladce - Butkov (vápenec, sialitická surovina),  
- Beluša (stavebný kameň - vápenec),  
- Beluša - Lednické Rovne (štrkopiesky a piesky),  
- Ilava (tehliarske suroviny),  
- Horovce (štrkopiesky a piesky),  
- Dulov I (štrkopiesky a piesky, vápenec),  
- Dulov - Dolné Prúdy (štrkopiesky a piesky).  
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1.3. Pôdne pomery 

1.3.1. Pôdne typy, druhy a ich bonita 
Hodnotené územie sa nachádza v Ilavskej kotline. Hlavným pôdnym typom sú redziny 
a kambizeme redzinové, kambizeme modálne a kultizemné a fluvizeme kultizemné. Z hľadiska 
pôdnych druhov v hodnotenom území a jeho blízkom okolí prevládajú pôdy hlinité. (Šály, R., 
Šurina, B., In: Atlas krajiny SR, 2002).  
 
Z retenčného hľadiska majú pôdy v hodnotenom území retenčnú schopnosť veľkú a priepustnosť 
v závislosti od pokryvnej vegetácie strednú (Cambel, B., Rehák, Š., In: Atlas krajiny SR, 2002).  
 
Riešené územie je situované v existujúcom areáli lomu Tunežice, kde sú pôdy dlhodobo 
a intenzívne antropogénne ovplyvňované. Pôvodné pôdne typy boli pozmenené, pretvorené, 
miestami majú charakter zeminy. Zásahom človeka do prírodných pôdotvorných procesov vznikli 
v riešenom území a jeho najbližšom okolí antropogénne pôdy. Antropogénne pôdy predstavujú 
pôdy intenzívne kultivované, alebo dlhodobo degradované, alebo úplne deštruované. V zmysle 
platného Morfogenetického klasifikačného systému pôd sa tieto pôdy vyznačujú jedným 
antropickým horizontom Ad bez ďalšieho detailnejšieho členenia. 
 
V existujúcom areáli sa nachádza prevažne antrozem typická, forma zavážková, sprievodne 
antrozem typická, forma urbická (Sobocká, J.: Mapa antropogénnych pôd SR, In: Atlas pôd SR, 
1999). 
 
Riešené územie nezasahuje do poľnohospodárskej ani do lesnej pôdy. 
 

1.3.2. Stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu 
Aktuálna vodná a veterná erózia je v hodnotenom území slabá. Veterná erózia sa môže prejaviť 
v hodnotenom území a jeho širšom okolí na piesočnatých až hlinitopiesočnatých pôdach. Odnos 
pôdy vetrom sa sústreďuje na veľkoblokové časti ornej pôdy s nepriaznivou štruktúrou vrchného 
horizontu pôdy a to hlavne na ornej pôde bez vegetačného krytu. V silnom veternom a suchom 
období spôsobuje veterná erózia okrem odnosu vrchných častí pôdy aj zvýšenú prašnosť 
v ovzduší. 
 
Z hľadiska odolnosti pôd proti kompakcii sú pôdy hodnotenej lokality stredne odolné. Proti 
intoxikácii kyslou skupinou rizikových kovov sú tieto pôdy stredne odolné, proti intoxikácii 
alkalickou skupinou rizikových kovov vykazujú pôdy hodnoteného územia taktiež strednú odolnosť, 
(In: Atlas krajiny SR, 2002).  
 

1.4. Klimatické pomery 
Podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin, M., Faško, P., Melo, M., Šťastný, P., Tomlain, J., In: 
Atlas krajiny SR, 2002) patrí hodnotené územie do teplej klimatickej oblasti, okrsok T6 - teplý, 
mierne vlhký, s miernou zimou (január > - 3 °C, Iz = 0 až 60, Iz – Končekov index zavlaženia). 
Priemerná teplota v júli dosahuje 17 až 18 °C, v januári - 3 až - 4 °C. Priemerná hĺbka premŕzania 
pôdy je 30 – 40 cm, v extrémnych zimách 60 – 80 cm.  
 
Klimatické údaje namerané na meteorologickej stanici Beluša sú uvedené v nasledujúcom 
prehľade (Ročenky klimatických pozorovaní v roku 2006 – 2010, SHMÚ, Bratislava, 2012):  
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Teploty 
Priemer mesačných (ročných) teplôt vzduchu z meteorologickej stanice v Beluši je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tab.: Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu v °C za rok 2006 až 2010 

Stanica ROK I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 
2006 -6,2 -3,2 0,6 10,1 13,9 18,4 21,3 16,7 15,9 10,8 6,6 2,9 9,0 
2007 3,0 3,8 6,7 11,1 16,2 18,9 19,6 19,2 12,2 8,0 2,7 -1,0 10,0 
2008 1,6 2,4 4,4 10,1 14,8 18,4 18,8 18,2 13,0 10,0 6,3 2,4 10,0 
2009 -3,6 0,0 3,9 13,5 14,8 16,6 19,7 19,0 15,7 8,3 5,9 0,4 9,5 

Beluša 

2010 -3,2 -0,4 3,9 9,6 14,0 18,5 20,8 18,0 12,8 7,3 7,4 -3,5 8,8 
Zdroj: Ročenka klimatických pozorovaní SHMÚ 2006 – 2010, SHMÚ, Bratislava  
 
V hodnotenom území sa najvyššie priemerné mesačné teploty vyskytujú v mesiacoch máj – 
august, najchladnejšie mesiace sú december – február. Priemerná ročná teplota za posledných 
päť rokov bola 9,5 °C. 
 
Ďalšie teplotné charakteristiky zo stanice Beluša za rok 2010: 

Najvyššia teplota vzduchu..................................................... 35,4 °C, 
Najnižšia teplota vzduchu..................................................... -17,5 °C, 
Relatívna vlhkosť vzduchu...................................................... 79,0 %, 
Počet tropických / letných dní v roku ...................................... 22 / 59, 
Počet mrazových dní v roku tmin <= -0,1 °C...................................107, 
Počet ľadových dní v roku.............................................................. 38. 
 
Zrážky 
Priemer mesačných (ročných) úhrnov zrážok z meteorologickej stanice v Beluši je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 

Tab.: Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok (mm) za roky 2006 až 2010 
Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 
2006 45,6 47,5 65,0 68,4 105,5 43,8 76,4 116,5 9,1 26,9 63,2 19,7 687,6 
2007 105,5 51,6 76,6 1,5 59,1 93,6 51,7 51,4 111,5 29,9 60,1 26,8 719,3 
2008 42,5 25,5 68,7 31,9 43,4 94,1 106,7 84,8 37,8 28,1 32,4 46,8 642,7 
2009 40,5 46,9 67,3 10,1 66,7 109,2 104,5 42,0 19,6 96,9 39,9 60,8 704,4 
2010 48,4 40,1 23,2 51,4 129,5 81,2 114,6 149,3 92,2 25,5 63,6 50,4 869,4 

Zdroj: Ročenka klimatických pozorovaní SHMÚ 2006 – 2010, SHMÚ, Bratislava  
 
Za roky 2006 - 2010 priemerný ročný úhrn zrážok v hodnotenom území dosahoval 724,7 mm.  
 
Ďalšie klimatické charakteristiky zo stanice Beluša za rok 2010: 

Počet dní so zrážkami v roku ...................................................... 221, 
Ročný úhrn novej snehovej pokrývky (cm) .................................. 113, 
Absolútne ročné maximum celkovej snehovej pokrývky (cm) ....... 31, 
Priemerný ročný počet jasných dní v roku .....................................33, 
Priemerný počet zamračených dní v roku ....................................176. 
 
Veternosť 
Veterné pomery sú dôležitou klimatickou charakteristikou, ktorá ovplyvňuje priebeh 
meteorologických prvkov, napríklad teplotu vzduchu, výpar, snehovú pokrývku, výskyt hmiel a iné. 
Z hľadiska rozptylových podmienok je dôležitým prvkom smer a rýchlosť vetra. Prevládajúcimi 
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smermi vetra v hodnotenom území sú severovýchodné vetry. Priemerná rýchlosť vetra sa 
pohybuje okolo 2,0 m/s. Bližšie charakteristiky sú uvedené v nasledujúcom prehľade.  
 
Tab.: Priemerná rýchlosť vetra zo stanice Beluša (m/s) 

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 
2006 2,1 2,1 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 1,7 1,9 2,2 1,9 2,5 2,2 
2007 2,4 1,8 2,4 2,5 2,3 2,0 2,0 2,1 2,0 2,3 2,2 2,1 2,2 
2008 2,3 2,2 2,6 2,5 2,3 1,7 2,0 1,7 2,4 2,1 2,0 1,9 2,1 
2009 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,1 1,7 1,8 1,8 1,7 1,5 2,2 2,0 
2010 1,8 1,8 2,4 2,1 2,0 2,5 1,9 1,7 1,7 1,8 2,4 1,8 2,0 

Zdroj: Ročenka klimatických pozorovaní SHMÚ 2006 – 2010, SHMÚ, Bratislava  
 
Tab.: Relatívna početnosť výskytu smerov vetra zo stanice Beluša (%) 

S SV V JV J JZ Z SZ Calm 
11,6 21,4 13,6 2,6 10,4 14,5 7,8 3,2 14,9 

Zdroj: SHMÚ, Bratislava 
 
1.5. Hydrologické pomery 

1.5.1. Povrchové vody 
Hodnotené územie spadá do povodia Váhu. Z hľadiska typu režimu odtoku (Šimo, E., Zaťko, M., 
In: Atlas krajiny, 2002) patrí hodnotené územie do vrchovinovo – nížinnej oblasti s dažďovo – 
snehovým typom režimu odtoku.  
 
Územie navrhovanej činnosti patrí z hľadiska hlavných hydrologických regiónov do regiónu – 
Kvartér a neogén Ilavskej kotliny s určujúcim typom medzizrnovej priepustnosti (Malík, P., 
Hydrogeologické pomery, In: Atlas krajiny SR, 2002).  
 
Cez riešené územie nepreteká žiadny povrchový tok. Najbližší vodný tok od riešeného územia je 
Nozdrovický potok (cca 850 m JZ od riešeného územia), avšak najvýznamnejším vodným tokom 
v širšom okolí riešeného územia je rieka Váh (cca 1 350 m severozápadne od navrhovanej 
činnosti). Jej priemerný ročný prietok je 152 m/s a priemerná ročná teplota vody je 8,6 °C. 
Súbežne s riekou Váh, na jej ľavej strane je vybudovaný derivačný Kočkovský kanál, do ktorého je 
zaústený aj Nozdrovický potok.  
 
Základné hydrologické charakteristiky rieky Váh sú uvedené v nasledujúcom prehľade:  
 
Tab.: Typ režimu odtoku rieky Váh 

Základné hydrologické charakteristiky 
Oblasť 

Typy 
režimu 
odtoku akumulácia vysoká 

vodnosť 
najvyššie 

Qma 
najnižšie 

Qma 
podružné zvýšenie vodnosti 

koncom jesene a začiatkom zimy 
vrchovinovo - 

nížinná 
dažďovo - 
snehový 

XII – II III - IV III 
(IV<II) 

IX výrazné 

(Zdroj: Šimo, E., Zaťko, M., In: Atlas krajiny SR, 2002) 
Pozn.: Qma – priemerný mesačný prietok 
 
Vodné toky Váh (č. 90) a Kočkovský kanál (č. 202) sú zaradené do zoznamu ako 
vodohospodársky významné vodné toky, podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z.  
 
1.5.2. Vodné plochy 
V riešenom ani hodnotenom území sa nenachádzajú prirodzené ani umelé vodné plochy (vodné 
nádrže, rybníky a štrkoviská).  
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V širšom okolí hodnoteného územia sa vyskytujú plochy vo forme mŕtvych ramien Váhu, resp. 
zaplavených ťažobných jám. 
 
1.5.3. Podzemné vody 
Hodnotené územie patrí do hydrogeologického regiónu Kvartér a neogén Ilavskej kotliny. 
Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie patrí do rajóna QN 037 (subrajón VH 10 - využiteľné 
množstvo podzemných vôd 5,00 - 9,99 l.s-1.km-2).  
 
Kvantitatívna charakteristika prietočnosti v hodnotenom území je veľmi vysoká T > 1x10-2 m2.s-1 
(Malík, P., Švasta, J., Hydrogeologické pomery, In: Atlas krajiny SR, 2002).  
 
Riešené územie leží čiastočne na kvartérnych proluviálnych sedimentoch (hrúbky do 1,5 m) 
náplavového kužeľa, ktorý je zastúpený hlinami a štrkom a v podloží na fluviálnych sedimentoch 
nízkej terasy. V severnej časti Ilavskej kotliny, kde je hrúbka kvartéru od 11 až 16 m, je 
priepustnosť štrkov a pieskov pomerne vysoká. Hodnoty koeficientu filtrácie sa pohybujú 
v hodnotách od 2,26.10-2 m.s-1 do 1,22.10-3 m.s-1. Pri okrajoch údolia sa táto hodnota pohybuje 
rádovo nižšie do 1.10-4 m.s-1. Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že zvodnenie 
komplexov štrkov a pieskov pomerne vysoké, lokálne až veľmi vysoké.  
 
Hladina podzemnej vody v riešenom území a jeho blízkom okolí sa nachádza v hĺbkach 5 až 7 m 
pod terénom, ktorá bola zachytená areálovou vŕtanou studňou.  
 
Podľa Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., nie je samotné riešené územie nachádzajúce sa v 
k.ú. obce Ladce zaradené do zoznamu zraniteľných a citlivých oblastí v zmysle § 81 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.  

1.5.4. Pramene a pramenné oblasti 
V hodnotenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú pramene a pramenné oblasti 
využívané pre zásobovanie obyvateľstva.  
 
1.5.5. Termálne a minerálne pramene  
V riešenom a hodnotenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú prírodné zdroje stolových, 
liečivých a minerálnych vôd. Taktiež neboli dokladované zdroje geotermálnych vôd. 
 
V širšom okolí riešenej lokality je najznámejší výskyt minerálnych vôd v Belušských Slatinách.  

1.5.6. Vodohospodársky chránené územia a vodné zdroje 
Riešené územie samotného areálu navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky 
chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR 
č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách).  
 
Vodohospodársky chránené územie Strážovské vrchy vyhlásené v zmysle nariadenia vlády SSR 
č. 13/1987 Zb. v zmysle zákona NR SR č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách sa nachádza v blízkosti riešeného územia. CHVO sa rozprestiera 
východným smerom od riešenej lokality.  
 
Zásady ochrany v CHVO sú nasledovné: 

a) zakázané stavať a rozširovať: 
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o nové priemyselné zdroje, alebo jestvujúce priemyselné zdroje v ktorých sa vyrábajú, 
alebo na výrobu používajú nebezpečné látky, 

o nové priemyselné zdroje, alebo jestvujúce priemyselné zdroje, ktoré produkujú 
priemyselné odpadové vody obsahujúce škodlivé látky, 

o veterinárne a sanačné zariadenia a sanitárne bitúnky, 
o sklady ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých 

nádrží väčšou ako 50 m3, 
o ropovody a iné líniové produktovody na prepravu nebezpečných látok, 
o stavby hromadnej rekreácie, alebo individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia 

komunálnych odpadových vôd, 
b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín, alebo ničenie 

škodcov, alebo buriny v blízkosti podzemných vôd, alebo odkrytých podzemných vôd, kde 
môže dôjsť k znečisteniu vôd, alebo k ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti vôd, 

c) vykonávať odvodnenie lesných pozemkov v takom rozsahu, ktorým sa podstatne narušia 
vodné pomery v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, 

d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy, 
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 na jednom mieste, 
f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom, alebo vykonávať iné zemné práce, 

ktorými sa odkryje súvislá hladina podzemných vôd, s výnimkou ťažby s možnosťou 
následného vodohospodárskeho využitia priestoru ložiska, 

g) ukladať rádioaktívny odpad, 
h) budovať sklady nebezpečného odpadu. 

 
Z horevyššie uvedeného vyplýva, že podmienky ochrany CHVO sú v danom území splnené. 
 
V samotnom areáli lomu sa taktiež nachádza studňa využívaná pre technologické účely, so 
stanoveným ochranným pásmom 1. stupňa (s rozmermi 10 x 10 m okolo zdroja).  
 
1.6. Fauna, flóra, vegetácia 
Fytogeografické členenie 
Podľa fytogeograficko - vegetačného členenia (Plesník, P., In: Atlas krajiny SR, 2002) rastlinstvo 
hodnoteného územia patrí do Bukovej zóny, flyšovej oblasti a okresu Ilavská kotlina.  
 
Podľa vlastností reliéfovo-substrátovo-vodno-pôdneho komplexu sa územie výrazne diferencuje aj 
vegetačne. Túto závislosť vyjadruje potenciálna prirodzená vegetácia. Potenciálnu prirodzenú 
vegetáciu v hodnotenom území navrhovanej činnosti a jeho okolí tvoria: C – Dubovo-hrabové lesy 
karpatské, U – Lužné lesy nížinné, Q - Dubové xerotermofilné lesy submediteránne a skalné stepi 
a Fs – Bukové kvetnaté lesy podhorské, (podľa Michalko, J., a kol., Geobotanická mapa).  
 
Plocha riešeného územia 
Navrhovaná činnosť bude umiestnená mimo zastavaného územia obce v existujúcom areáli lomu 
Tunežice. V súčasnosti je povrch riešeného územia tvorený areálovými spevnenými plochami 
sčasti skládkami na kamenivo a miešacím centrom pre výrobu betónu bez drevinnej a krovitej 
vegetácie. Výrub drevín nebude potrebný.  
 
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 173/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o 
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ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, sa v riešenej lokalite nenachádzajú 
chránené ani inak vzácne druhy drevín. 
 
Zoogeografické členenie 
Zoograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do 
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej časti. (Hensel, K., Krno, I., In: 
Atlas krajiny SR, 2002). Z hľadiska terestrického biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do 
provincie listnatých lesov a podkarpatského úseku, (Jedlička, L., Kalivodová, E., In: Atlas krajiny 
SR, 2002). 
 
Plocha riešeného územia 
Súčasná štruktúra a zloženie živočíšnych spoločenstiev v riešenom území je výsledkom 
dlhodobého, evolučného vývoja a relatívne krátkodobého, ale veľmi intenzívneho pôsobenia 
činnosti človeka. Riešené územie a jeho okolie je priemyselne využívané. 
 
Riešené územie je lokalizované v priemyselnom areáli so silným antropickým tlakom. Nachádzajú 
sa tu objekty lomu Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s., priemyselné zariadenia, skládky 
kameniva, vonkajšie spevnené plochy a areálová zeleň.  
 
Na takýto charakter územia sa viaže výskyt bežných druhov živočíchov s vyššou tendenciou 
k synantropii, ktoré sa na dané prostredie adaptovali. Zo živočíchov tu nachádzame druhovo 
početnejšie rady Coleoptera (chrobáky), Heteroptera (bzdochy) a Orthoptera (rovnokrídlovce). 
Ďalej zo stavovcov - jež západoeurópsky (Erinaceus europeus), potkan obyčajný (Rattus 
norvegicus), myš domová (Mus musculus). Na areálovú zeleň sa viaže výskyt napr. týchto vtákov: 
drozd čierny (Turdus merula), straka obyčajná (Pica pica), vrabec (Passer sp.), havran poľný 
(Corvus frugilegus), sýkorka veľká (Parus major) a pod. Výskyt živočíchov je tu limitovaný stavu 
a kvalite riešeného územia.  
 
Výskyt vzácnejších druhov nie je v riešenom území evidovaný. 
 
Výskyt chránených druhov živočíchov je sústredený do vzdialenejších lokalít od riešeného územia 
s menším antropickým vplyvom (napr. okolité lesné porasty, lokality NATURA 2000, chránené 
veľkoplošné a maloplošné územia, lokality RAMSAR, RÚSES a pod.).  
 
1.7. Chránené územia a ochranné pásma 
V riešenom území a jeho okolí sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné a maloplošné prvky ochrany 
prírody a krajiny (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). V riešenom území platí 
1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.  
 
V širšom okolí riešeného územia sa najbližšie nachádzajú nasledovné chránené územia (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):  
 
CHKO Strážovské vrchy (cca 4,6 km juhovýchodne od riešeného územia) - chránená krajinná 
oblasť bola vyhlásená v r. 1989 na rozlohe 30 979 ha. Na území platí druhý stupeň ochrany. Bola 
vyhlásená za účelom zabezpečenia ochrany a racionálneho využívania najzachovalejších častí 
prírodného prostredia Strážovských a Súľovských vrchov, dnes už vyčlenených ako rovnocenné 
geomorfologické celky v minulosti jednotne ponímaného pohoria Strážovská hornatina.  
 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                  “Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ 
Priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                   Zámer EIA 

 18 

CHKO Biele Karpaty (cca 6,9 km severozápadne od riešeného územia) - chránená krajinná oblasť 
bola vyhlásená v r. 1979 na rozlohe 44 568 ha. Na území platí druhý stupeň ochrany. Bola 
vyhlásená z dôvodu zachovania a zveľaďovania ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát, 
klimatických, vodných, pôdnych a lesných pomerov, zdravotno-rekreačných hodnôt, celkovej 
pestrosti flóry a fauny ako aj rozptýlených prírodných výtvorov a špecifických foriem historického 
osídlenia, osobitného vedeckého, kultúrno-výchovného a estetického významu a zabezpečenia ich 
optimálneho využitia.  
 
Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov (NATURA 2000) 
Územia európskeho významu 
V riešenom území ani jeho blízkom okolí sa územia európskeho významu nevyskytujú. Najbližšie 
územie európskeho významu Strážovské vrchy (SKUEV0256) sa nachádza vzdušnou čiarou cca 
4,6 km juhovýchodne od riešeného územia. 
 
Chránené vtáčie územia 
Riešené územie nezasahuje do žiadneho chráneného vtáčieho územia a územia európskeho 
významu tvoriaceho sústavu chránených území NATURA 2000. Najbližšie chránené vtáčie územie 
Strážovské vrchy (SKCHVU028) sa nachádza cca 4,5 km vzdušnou čiarou juhovýchodne od 
riešeného územia. 
 
RAMSARSKÁ KONVENCIA 
Riešené územie navrhovanej činnosti nie je v prekryve s lokalitami zaradenými do zoznamu 
Ramsarského dohovoru o mokradiach. 
 
1.8. Charakteristika biotopov a ich významnosť  
Na ploche riešeného územia sa prirodzené biotopy nenachádzajú. Prehľad biotopov 
nachádzajúcich sa v riešenom území a jeho susedstve je nasledovný (podľa Biotopy Slovenska, 
Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996):  
 
A200000 Porasty drevín antropogénneho pôvodu – sem zaraďujeme porasty stromov a kríkov 
zámerne vysadené človekom. Ide o zeleň vysadených stromov a krov v existujúcom areáli na 
niektorých vnútroareálových zelených plochách.  
 
A431000 Kameňolom, A432000 Štrkovňa – sem zaraďujeme existujúci areál lomu Tunežice, 
v ktorom sa ťaží kremičitý vápenec – grestenit. Tento biotop je dominantným v širšom okolí 
riešeného územia.  
 
A520000 Cestné komunikácie (cesty) – sem radíme pozemné komunikácie s vozovkou, krajnicou 
a priekopami alebo rigolmi (odvodnenie). Ide o antropogénne biotopy, ktoré sú prispôsobené na 
mechanické poškodzovanie a zraňovanie, napr.: zošľap a posypové soli. K existujúcemu areálu 
lomu je vedená z miestnej časti obce Ladce – Tunežice asfaltová spevnená cestná komunikácia.  
 
Na ploche riešeného územia sa prirodzené biotopy nenachádzajú. 
 
1.8.1. Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy 
Biotopy európskeho a národného významu 
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 173/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o 
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ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, sa v riešenej území nenachádzajú biotopy 
európskeho ani národného významu.  
 
Chránené druhy 
V riešenom území (územie navrhovanej výstavby) nie je evidovaný trvalý výskyt chránených 
druhov fauny a flóry, v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 173/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa nenachádzajú, resp. 
nie sú evidované chránené druhy rastlín a živočíchov.  
 
Ohrozené biotopy 
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne chránené a ohrozené typy biotopov.  
 
1.8.2. Chránené stromy 
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú chránené stromy v zmysle platných 
predpisov ochrany prírody a krajiny.  
 
1.9. Významné migračné koridory živočíchov 
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje priamo ani sa nedotýka trás migračných 
koridorov živočíchov.  
 
Bližšie sú jednotlivé prvky ÚSES popísané v kapitole 2.3. tejto časti.  
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2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 
 
2.1. Štruktúra krajiny  
Štruktúra krajiny riešeného územia a jeho širšieho okolia sa skladá z 19 prvkov, ktoré je možné 
zoskupiť podľa prevládajúcich aktivít do 5 skupín. Ide o tieto prvky:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Scenéria krajiny  
Scenéria krajiny širšieho okolia riešeného územia sa vyznačuje vysokým podielom sekundárnej 
premeny krajiny, a to najmä vybudovaním priemyselno-technických aglomerácií nadväzujúcich na 
ťažobnú činnosť a s tým spojenú urbanizáciou hlavných sídiel a obcí. Súvislejšie lesné komplexy 
sa zachovali len v oblasti pohoria Strážovské vrchy.  
 
Krajina riešeného územia a jeho bezprostredného okolia je charakteristická pre urbanizovanú 
krajinu so zastúpením ťažobného priemyslu a skladovo-spracovateľských plôch, ku ktorým 
pristupujú plochy dopravnej a administratívnej vybavenosti.  
 
Riešené územie sa nachádza v existujúcom stavebnom areáli lomu Tunežice spoločnosti PK 
Doprastav, a.s., v katastrálnom území obce Ladce v miestnej časti Tunežice. Povrch riešeného 
územia je rovinatý, v prevažnej miere tvorený areálovými spevnenými plochami, skládkou 
kameniva a samotná obaľovacia súprava bude situovaná v priestore miešacieho centra pre výrobu 
betónu. Súčasný areál lomu Tunežice sa nachádza na úpätí masívu Kalište a je ohraničený 
severozápadne veľkoblokovými oráčinami, ostatnú časť areálu ohraničujú lesné porasty 
spomínaného musívu.  
 

2.3. Stabilita krajiny - Územný systém ekologickej stability  
Riešené územie nie je v priamom dotyku s prvkami ÚSES. V širšom okolí hodnoteného územia sa 
nachádzajú tieto prvky ÚSES (podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu 
Považská Bystrica, Bírová et al., SAŽP Banská Bystrica, pob. Žilina, 1994, ktorý bol aktualizovaný 
pre okresy Považská Bystrica a Púchov - Slámková et al., 2005): 
 
Biokoridory 

• NRBk II. – Nadregionálny biokoridor Váh - vedenie údolím Váhu – biokoridor má 
interkontinentálny význam z hľadiska migrácie vodnej fauny a avifauny. Biokoridor 
prechádza cca 1 350 m SZ smerom od riešeného územia, 

1. Urbanizované plochy 
• zástavba obce Ladce, 
• zástavba miestnej časti Tunežice, 
• zástavba obce Košeca - Nozdrovice. 

 
2. Poľnohospodárske plochy a plochy priemyslu 

• veľkoplošné a maloplošné oráčiny, 
• lom Tunežice, lom Butkov, 
• Považská cementáreň, a.s. Ladce. 

 
3. Vegetácia v kultúrnej krajine 

• areálová zeleň, izolačná zeleň, náletová zeleň, 
• vegetácia sídiel, 
• sprievodná vegetácia vodných tokov, 
• skupinová nelesná vegetácia, lesná vegetácia. 

 

4. Vodné plochy  
• vodný tok Váh,  
• Kočkovský kanál,  
• Lúčkovský potok, Nozdrovcký potok 

a Porúbsky potok, 
 
5. Dopravné plochy a vedenia 

• cesta I/61 (št. cesta Bratislava – Bytča), 
• diaľnica D1, 
• železničná trať č. 120 Bratislava – Žilina, 
• poľné cesty,  
• miestne komunikácie, 
• inžinierske siete a produktovody. 
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• Hydrický biokoridor lokálneho významu – Lučkovský potok (návrh, cca 1,7 km SV smerom), 
• Hydrický biokoridor lokálneho významu – Porubský potok (návrh, cca 1,9 km JZ smerom). 

 
Biocentrum 

• RBc 9B – Regionálne biocentrum Norovice - Stráne – územie predstavuje porasty duba 
plstnatého, mozaiku podhorských bučín a nelesné biocenózy xerotermného charakteru. 
Biocentrum je od riešeného územia vzdialené cca 2,8 km južným smerom.  

 
Genofondové plochy 
V riešenom území a ani v jeho širšom okolí sa nenachádzajú žiadne genofondové lokality.  
 
Riešené územie nezasahuje, podľa spracovaného RÚSES okresu Považská Bystrica, do žiadnych 
biocentier a nie je v dotyku, resp. nepretína žiadny biokoridor. Taktiež nezasahuje do významných 
genofondových lokalít flóry a fauny.  
 
Na ploche riešeného územia, resp. v jeho okolí nie sú navrhované žiadne nové prvky RÚSES 
(biocentrá, biokoridory ani genofondové plochy).  
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3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 

3.1. Obyvateľstvo 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti patrí do Trenčianskeho kraja, územného obvodu Ilava 
a k.ú. obce Ladce. Súčasťou obce Ladce je aj miestna časť Tunežice, časti Horné Ladce, 
Podkalište a osada Podlavičky. V obci Ladce bol k 31.12.2010 podľa údajov Štatistického úradu 
SR, takýto stav počtu obyvateľov: 
 
Tab.: Stav počtu obyvateľstva dotknutého sídla a vybrané demografické ukazovatele 

Ukazovateľ obec Ladce 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo (spolu) 2 636 
Podiel žien (%) 51,33 
Ekonomicky aktívne osoby (spolu) 1289 
Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva (%) 49,4 

(Zdroj: www.statistics.sk, 2012) 
 
Významnejší nárast obyvateľov Ladiec bol do roku 1991. Po tomto období sa nárast počtu 
obyvateľov spomalil a bol zaznamenaný aj jeho úbytok. V posledných rokoch sú náznaky 
stabilizácie, prejavujúce sa v miernom náraste celkového počtu obyvateľov. 
 
Mierny nárast celkového počtu obyvateľov sa zatiaľ neprejavil pozitívne na vylepšení vekovej 
skladby. I naďalej je situácia v sídle z populačného aspektu nepriaznivá a podľa indexu vitality, 
ktorý je dlhodobejšie pod 100 môžeme populáciu charakterizovať ako populáciu regresívneho 
charakteru, ktorá nedáva záruky k populačnému rozvoju sídla z vlastných zdrojov. 

3.2. Sídla 
Obec Ladce je sídlom lokálneho, niektorých smeroch regionálneho významu (poloha, priemysel). 
Obec zabezpečuje základné vybavenie pre svojich obyvateľov, resp. aj pre okolité obce. Obec je 
vzdialená cca 6 km od okresného mesta Ilava, ktoré pôsobí spolu s Dubnicou nad Váhom 
polarizačne na okolité obce. Obec Ladce a mestá Ilava a Dubnica nad Váhom majú predpoklady 
pre ďalší rozvoj predovšetkým svojou polohou, nízkou mierou nezamestnanosti a svojím výrobným 
a ľudským potenciálom.  
 
Základné územné charakteristiky sídelného útvaru Ladce sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
 
Tab.: Základné územné charakteristiky sídelného útvaru Ladce  

Sídelný útvar Rozloha 
(km2) 

Počet obyvateľov Hustota obyv. 
 na 1 km2 

Prvá písomná 
zmienka 

Ladce 15,69 2 636 168 1 496 
(Zdroj: www.e-obce.sk) 

3.3. Priemyselná výroba 
V roku 2009 bolo na území okresu Ilava evidovaných 57 priemyselných podnikov, ktoré 
zamestnávali 7 438 obyvateľov. V tomto roku dosiahla celková produkcia priemyslu v okrese 
hodnotu 503,7 mil. € (Ročenka priemyslu 2010, ŠÚ SR, 2010).  
 
Dominantným priemyselným odvetvím v obci Ladce s nadregionálnym významom je priemysel 
stavebných hmôt reprezentovaný podnikom Považská cementáreň, a.s. Ladce. Podnik sa 
zameriava na výrobu rôznych druhov cementu. S činnosťou cementárne súvisí prevádzka lomu 
Butkov, ktorá zásobuje cementáreň surovinou - slienitými vápencami a vápencami.  

http://www.statistics.sk
http://www.e-obce.sk)
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Na území obce sa nachádzajú aj ďalšie menšie prevádzky - betonáreň TBG Doprastav, 
drevovýroba - Drevopal, Drevosklad, kovovýroba – RETUX a iné. 
 
Riešené územie navrhovanej činnosti bude umiestnené v existujúcom areáli lomu Tunežice 
spoločnosti PK Doprastav, a.s. lokalizovanej mimo zastavaného územia obce na juhozápadnom 
okraji miestnej časti obce Ladce -Tunežice.  

3.4. Nerastné suroviny 
Samotné riešené územie je situované v chránenom ložiskovom území lomu Tunežice - výhradné 
ložisko, dobývací priestor (ložisko s rozvinutou ťažbou - stavebný kameň, kremičitý vápenec – 
grestenit).  
 
Taktiež širšie okolie riešeného územia je pomerne bohaté na zdroje nerastných surovín, 
predovšetkým charakteru stavebného kameňa, surovín pre výrobu cementu a tehliarskych surovín. 
V širšom okolí posudzovanej činnosti sa najbližšie nachádzajú nasledujúce ložiská:  

- Ladce - Butkov (vápenec, sialitická surovina),  
- Beluša (stavebný kameň - vápenec),  
- Beluša - Lednické Rovne (štrkopiesky a piesky),  
- Ilava (tehliarske suroviny),  
- Horovce (štrkopiesky a piesky),  
- Dulov I (štrkopiesky a piesky, vápenec),  
- Dulov - Dolné Prúdy (štrkopiesky a piesky).  

3.5. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
Územný obvod Ilava je charakteristický nielen priemyselnou výrobou, ale aj vhodnými 
podmienkami pre poľnohospodársku výrobu. Poľnohospodárska výroba sa zameriava na 
pestovanie hustosiatych obilnín, olejnín, cukrovej repy, krmovín, zeleniny a ovocia v rastlinnej 
výrobe a na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a v poslednej dobe aj na chov kôz 
v živočíšnej výrobe. 
 
Poľnohospodársky využívaná pôda predstavuje v Ilavskom obvode 987 ha. Z uvedenej výmery 
tvorí orná pôda 556 ha, TTP 331 ha, záhrady a sady 100 ha.    
 
Poľnohospodárska výroba v obci Ladce je zameraná na rastlinnú ako i živočíšnu výrobu. V rámci 
využívania územia má najväčšie zastúpenie orná pôda, na ktorej sa pestujú poľnohospodárske 
monokultúry. Živočíšna výroba sa špecializuje najmä na chov hovädzieho dobytka, najmä na mäso 
a mlieko.  
 
V súčasnosti poľnohospodársku pôdu v katastri obce Ladce obrába PD Košeca (PD Košeca na 
území okresu obhospodaruje celkovo 3 100 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1 070 ha ornej 
pôdy, zvyšok tvoria trvalé trávnaté porasty).  
 
Celková výmera lesných pozemkov v územnom obvode Ilava je 18 638 ha, čo predstavuje 52 % 
rozlohy, z toho hospodárske lesy tvoria 13 670 ha, ochranné lesy 3350 ha a lesy osobitného 
určenia tvoria 1618 ha. 
 
V riešenom území navrhovanej činnosti nie je lesná ani poľnohospodárska pôda zastúpená.  
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3.6. Doprava a dopravné plochy 
Cestná doprava 
Základný skelet cestných komunikácií v územnom obvode Ilava, tvoria štátne cesty miestneho, 
regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu (diaľnica D1, cesta I. triedy I/61, cesty 
II. triedy II/507, II/574, ktoré dopĺňajú cesty III. triedy).  
 
Hlavnú dopravnú kostru obce Ladce tvorí cesta I. triedy I/61 (Trenčín - Považská Bystrica), ktorá 
sa z hľadiska širších vzťahov za obcou pripája na diaľnicu D1. Diaľnica D1 a c. I/61 sú súčasťou 
európskeho diaľničného systému a sú zaradené do siete ciest s medzinárodnou prevádzkou, ktorá 
je súčasťou európskej cestnej siete s označením E 50 a E 75.  
 
Intenzita dopravy z roku 2010 na diaľnici D1 a ceste I/61 v skutočných vozidlách v obidvoch 
smeroch za 24 hodín uvádza nasledujúca tabuľka.  
 
Tab.: Intenzita dopravy na diaľnici D1 ceste I/61 (sk.voz./24 hod) 
ÚSEK CESTA SPRÁVCA OKRES T O M S 
97150 D00001 SSUR PU Ilava 7747 17111 17 24875 
90026 000061 IVSC ZA Ilava 2093 3780 83 5956 
(Zdroj: SSC, 2012) 
 
Vysvetlivky:  
   
Úsek  - číslo sčítacieho okruhu 
Cesta - číslo cesty 
Správca - popis správcu 
Okres - popis okresu 
   
Ročné priemerné denné intenzity profilové (sk.voz./24 h) v členení: 
   
T - nákladné automobily a prívesy 
O - osobné a dodávkové automobily 
M - motocykle 
S - súčet všetkých automobilov a prívesov 
 
Železničná doprava 
Územím obce prechádza elektrifikovaná dvojkoľajová železničná trať č. 120 Bratislava – Žilina. 
Železničná stanica Ladce sa nachádza cca 1,2 km od areálu lomu Tunežice.  
 
Letecká doprava 
Letecká doprava s verejnou prepravou osôb sa v blízkosti riešenej lokality nenachádza, najbližšie 
letisko regionálneho významu je letisko Trenčín, ktoré sa využíva pre vnútroštátnu leteckú dopravu 
a všeobecné letectvo s vojenskou a civilnou prevádzkou.  
 

3.7. Technická infraštruktúra 
Vybavenosť existujúceho areálu lomu Tunežice f. PK Doprastav, a.s. technickou infraštruktúrou 
hodnotíme ako štandardnú – vŕtaná studňa, areálová kanalizácia (akumulačná nádrž), objekty sú 
napojené na elektrickú energiu a plyn. 
 
Pre trasy vedení technickej infraštruktúry hodnoteného zámeru sú vymedzené koridory ochranných 
pásiem.  
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3.8. Služby 
Poskytovanie služieb obyvateľstvu územného obvodu Ilava vytvára sídelný útvar Ilava, ktoré 
poskytuje svoje služby pre obyvateľov mesta, ako aj okresu. Mesto poskytuje štandardné 
podmienky pre uspokojovanie potrieb v oblasti výchovy a vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, 
telovýchovy a športu ako aj zariadení obchodu a služieb. Mesto Ilava je sídlom Okresného úradu, 
Matričného úradu, Správy katastra, nachádza sa tu pracovisko Obvodného oddelenia PZ, 
detašované pracovisko Obvodného úradu ŽP, detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny.  
 
Obec Ladce je vybavená základnou štruktúrou občianskej vybavenosti v oblasti školstva (materská 
a základná škola, odborné učilište a Materské centrum Mimčo) a zdravotníctva (samostatné 
ambulancie praktického lekára pre dospelých). Sieť kultúrno-športových zariadení v obci tvorí napr. 
miestna knižnica, hudobná skupina ORIN, futbalové ihrisko a telocvičňa. Ponuku komerčných 
služieb reprezentuje niekoľko maloobchodných a nevýrobných prevádzok, ako autoservis, 
potraviny, domáce a záhradkárske potreby, odevy, reštauračné a ubytovacie služby, poštové 
služby a pod.  
 
Služby v obci Ladce považujeme za štandardné a primerané.  
 
3.9. Rekreácia a cestovný ruch 
Riešené územie nie je pre rekreáciu a cestovný ruch využívané.  
 
Okolie obce Ladce v širšom ponímaní má rozvinuté predpoklady pre rozvoj rekreácie a cestovného 
ruchu najmä v rekreačných strediskách Vršatec, Zliechov a Homôlka s možnosťou lyžovania a 
turistiky (turistické chodníky, hlavne na vrchol ŠPR Strážov). Horská a podhorská krajina je 
využívaná pre turistiku, pobyt v prírode, zimné športy, pobyt pri vodných plochách s možnosťou 
vodných športov.  

 
3.10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti 
V riešenom území ani v jeho susedstve sa nenachádzajú kultúrne a historické pamiatky a 
pozoruhodnosti.  
 
V obci Ladce sa nachádzajú nasledovné objekty s kultúrnohistorickými hodnotami:  

• Barokový kaštieľ - pochádza z roku 1747, kedy ho panstvo Motešických dalo vystavať na 
starších základoch. Začiatkom 20. storočia bol adaptovaný na kláštor sestier sv. 
Vincenta de Paul (vincentky). V roku 1950 bol však zrušený. Ku kaštieľu patrí aj chránený 
park s rozlohou 4 ha a lipovou alejou, 

• Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Valentínovi. Ku kaštieľu ho dala v roku 1747 pristaviť 
grófka Judita Motešická, 

• Kaplnka Ukrižovaného spasiteľa z roku 1945, 
• Pomník SNP, Pamätné tabule. 

 

3.11. Archeologické a paleontologické náleziská a geologické lokality 
V riešenom území nie sú v súčasnosti známe žiadne archeologické a paleontologické náleziská. 
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4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 

4.1. Znečistenie ovzdušia 
Údaje o množstve vyprodukovaných emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov, resp. 
podľa prevádzkovateľov za roky 2008 až 2010 v územnom obvode Ilava sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade:  
 
Tab.: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v územnom obvode Ilava za roky 2008 až 2010 

Názov znečisťujúcej látky Množstvo ZL(t) za 
rok 2008 

Množstvo ZL(t) za 
rok 2009 

Množstvo ZL(t) za 
rok 2010 

Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 188,295 124,859 110,891 
Oxidy síry (SO2) 14,454 9,065 10,890 
Oxidy dusíka (NO2) 1 129,660 817,258 709,234 
Oxid uhoľnatý (CO) 2 026,980 2 103,010 1 754,510 
Organické látky vo forme plynov a pár (COÚ) 44,138 34,819 41,157 
(Zdroj: SHMU, 2012) 
 
Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok ovzdušia v tonách podľa prevádzkovateľov v 

územnom obvode Ilava za rok 2010 

Názov prevádzkovateľa TZL SO2 NO2 CO COÚ 

Považská cementáreň, a.s. 88,137 3,686 637,098 1 714,290 14,375 
TERMONOVA 17,000 - 30,196 14,518 0,926 
METALURG Steel 1,316 0,492 10,468 6,476 0,011 
Základná škola s materskou školou Košeca 0,990 - 0,198 1,056 0,006 
DCaTHERM 0,623 0,075 12,977 4,744 0,695 
(Zdroj: SHMU, 2012) 
 
Okrem uvedených stacionárnych zdrojov je významným prispievateľom emisií (hlavne NOx a CO) 
automobilová doprava v blízkosti frekventovaných komunikácií. Na kontaminácii ovzdušia TZL sa 
významným spôsobom podieľa aj sekundárna prašnosť.  
 
Z hľadiska celkového množstva emisií je situácia v okrese Ilava v porovnaní s inými okresmi v SR 
pomerne priaznivá (s výnimkou CO), čo súvisí taktiež s produkciou v Považskej cementárni. 
Vzhľadom na vcelku vyhovujúcu imisnú situáciu nebol pre predmetný región vypracovaný 
integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia podľa zákona 
o ovzduší. 
 
4.2. Znečistenie povrchových a podzemných vôd 
Podľa Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., nie je samotné riešené územie nachádzajúce sa v 
k.ú. obce Ladce zaradené do zoznamu zraniteľných a citlivých oblastí v zmysle § 81 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.  
 
Znečistenie povrchových vôd 
Kvalita vody v širšom okolí je sledovaná na vodnom toku Váh a jeho prítokoch.  
 
Kvalita vody v povodí Váhu je ovplyvňovaná najmä bodovými zdrojmi znečistenia (priemyselnými a 
komunálnymi odpadovými vodami), keďže Považie patrí k priemyselne najviac rozvinutým 
oblastiam Slovenska. Nezanedbateľný je aj vplyv výraznej regulácie hlavného toku, keďže sa na 
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ňom nachádza sústava energetických vodných diel a kanálov. Stredný úsek Váhu je ovplyvňovaný 
najmä odpadovými vodami z priemyselných podnikov. V širšom okolí sú to najmä podniky: 
Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, Tepláreň a.s. Považská Bystrica, Považský cukrovar, 
a.s., sklárne Rona, a.s. Lednické Rovne, DNV Energo, a.s. Dubnica nad Váhom, COCA-COLA 
Beverages Slovakia, s.r.o. závod Lúka. V strednom úseku je Váh taktiež znečisťovaný husto 
osídlenými oblasťami. Najväčšími znečisťovateľmi sú mestské aglomerácie vypúšťajúce 
komunálne odpadové vody a to v širšom okolí najmä: Považská Bystrica, Púchov, Dubnica, 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Piešťany.  
 
Požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 NV č. 269/2010 Z. z. boli splnené pre 
všetky sledované ukazovatele v 11 monitorovaných miestach. Všeobecne možno konštatovať, že 
kvalita vody vo Váhu je (s výnimkou sporadického prekročenia pre N-NO2) vyhovujúca a 
problematické sú najmä drobné prítoky Váhu (zdroj.: Hodnotenie kvality povrchovej vody 
Slovenska za rok 2010, MŽP SR, SVP, š.p., SHMÚ, VÚVH, 2011; www.vuvh.sk, 2012).  
 
Znečistenie podzemných vôd 
V hodnotenom území je z hľadiska ohrozenia zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami 
vysoké riziko ohrozenia (In: Atlas krajiny SR, 2002).  
 
Na ploche riešeného územia nebolo preukázané znečistenie podzemných vôd a horninového 
prostredia. Podzemná voda v riešenom území nie je v súčasnosti využívaná na pitné účely.  
 
Riešené územie samotného areálu navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky 
chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR 
č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách).  
 
Vodohospodársky chránené územie Strážovské vrchy vyhlásené v zmysle nariadenia vlády SSR 
č. 13/1987 Zb. v zmysle zákona NR SR č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách sa nachádza v bezprostrednej blízkosti riešeného územia. CHVO sa 
rozprestiera východným smerom od riešenej lokality.  
 
4.3. Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou 
Pôdy riešeného územia a jeho okolia majú slabú náchylnosť na vodnú a veternú eróziu. 
 
Podľa mapy kontaminácie pôd (Čurlík, J., Šefčík, P., In: Atlas krajiny SR, 2002) sú pôdy riešeného 
územia a jeho okolia nekontaminované (resp. mierne kontaminované), kde geogénne podmienený 
obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A. 
 
4.4. Znečistenie horninového prostredia 
Znečistenie horninového prostredia úzko súvisí so znečistením podzemných vôd. V riešenom 
území nie sú evidované významné zdroje znečistenia vôd.  
 
Znečistenie horninového prostredia priamo riešeného územia na základe dostupných údajov 
nebolo preukázané.  
 
4.5. Zaťaženie územia hlukom 
Zdrojom hluku v hodnotenom je v súčasnosti samotná prevádzka lomu a automobilová doprava. 
 
 
 

http://www.vuvh.sk
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4.6. Skládky, smetiská, devastované plochy 
Priamo v areáli lomu sa nachádza niekoľko menších skládok / háld z ťažby stavebného kameňa. 
Na ploche riešeného územia sa plochy charakteru smetísk a devastovaných plôch nenachádzajú. 
 
4.7. Iné zdroje znečistenia – radónové riziko 
Radónové znečistenie 
Hodnotené územie je zaradené do oblasti s nízkym radónovým rizikom (Čížek, P., Smolárová, H., 
Gluch, A., In: Atlas krajiny SR, 2002).  
 
4.8. Ohrozené biotopy  
Priamo v riešenom území sa ohrozené biotopy nevyskytujú, taktiež v riešenej lokalite (existujúci 
ťažobný areál lomu) sa nenachádzajú prirodzené biotopy ani biotopy európskeho a národného 
významu.  
 
V riešenom ani v hodnotenom území nedôjde vplyvom prevádzky navrhovanej činnosti k narušeniu 
ohrozených biotopov živočíchov.  
 
4.9. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre 
človeka 
Prirodzený pohyb a stredný stav obyvateľstva v územnom obvode Ilava je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke:  
 
Tab.: Prirodzený pohyb a stredný stav obyvateľstva v územnom obvode Ilava v roku 2009  

Územný obvod Stredný stav 
obyvateľstva Živonarodení Zomretí Prirodzený prírastok (úbytok) 

obyvateľstva 
Ilava 60 835 611 603 -196 

(Zdroj: Zdravotnícka ročenka SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, 2010, www.nczisk.sk, 2012) 
 
V územnom obvode Ilava boli v roku 2009 najčastejšie príčiny úmrtia choroby: choroby obehovej 
sústavy, nádorové ochorenia, choroby tráviacej sústavy a vonkajšie príčiny chorobnosti a 
úmrtnosti. V poslednom období je zaznamenaný nárast alergických ochorení.  
 

http://www.nczisk.sk
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IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej 
činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach 
opatrení na ich zmiernenie 
 

1.   Požiadavky na vstupy 

1.1. Pôda 

1.1.1. Záber pôdy 
Výstavba výrobne asfaltových zmesí bude realizovaná v súčasnom areáli existujúcej prevádzky 
lomu Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s. bez nárokov na záber nového územia. Stavba bude 
realizovaná na časti parcely č. 2071/1 - ide o ostatné plochy v katastrálnom území Ladce (mimo 
zastavaného územie obce).  
 
V riešenom území (plocha pre umiestnenie výrobne asfaltových zmesí) nie je poľnohospodárska 
ani lesná pôda zastúpená.  
 
Nároky na zastavané územie  
Výstavba navrhovanej činnosti bude realizovaná v súčasnom areáli existujúcej prevádzky. Celková 
výmera pozemku areálu lomu predstavuje 437 516 m2, z toho plocha zastavaná existujúcimi 
objektmi (prevádzková budova, drviareň, triediareň, dielňa, vážny domček...) tvorí cca 1 052 m2.  
 
Pre navrhovanú činnosť (na osadenie obaľovacej súpravy s technológiou) bude potrebná v rámci 
areálu plocha o veľkosti cca 1 200 m2. Situácia umiestnenia navrhovanej činnosti v rámci areálu je 
uvedená v prílohách – Mapa č. 3: Prehľadná situácia.  
 
Stavebný dvor bude umiestnený na pozemku navrhovateľa.  
 
1.1.2. Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky 
Hodnotená činnosť nezasahuje do žiadneho chráneného územia ani jeho ochranného pásma 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. V riešenom území platí 1. stupeň 
územnej ochrany prírody a krajiny. 
 
Riešené územie nezasahuje do žiadneho chráneného vtáčieho územia a územia európskeho 
významu tvoriaceho sústavu chránených území NATURA 2000 a nie je v prekryve ani s lokalitami 
zaradenými do Ramsarského zoznamu podľa medzinárodného dohovoru o mokradiach.  
 
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 173/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, sa v riešenej území nenachádzajú biotopy 
európskeho ani národného významu.  
 
Riešené územie samotného areálu navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky 
chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR 
č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách).  
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Vodohospodársky chránené územie Strážovské vrchy vyhlásené v zmysle nariadenia vlády SSR 
č. 13/1987 Zb. v zmysle zákona NR SR č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách sa nachádza v blízkosti riešeného územia. CHVO sa rozprestiera 
východným smerom od riešenej lokality.  
 
Samotné riešené územie je situované v chránenom ložiskovom území lomu Tunežice - výhradné 
ložisko, dobývací priestor (ložisko s rozvinutou ťažbou - stavebný kameň, kremičitý vápenec – 
grestenit).  
 
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté kultúrne a historické pamiatky ani 
paleontologické, archeologické náleziská situované v blízkom, alebo v širšom okolí navrhovanej 
činnosti. 
 
1.1.3. Ochranné pásma  
Navrhovaná činnosť nezaberá a ani sa nedotýka ochranných pásem chránených území 
vymedzených podľa 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.  
 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov.  
 
Pri výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a 
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom.  
 
1.2. Voda 

1.2.1. Spotreba vody celkom, maximálny a priemerný odber 
V súčasnosti sa voda v lome používa pre sociálne a technologické účely (na obmedzovanie 
prašnosti v technologických zariadeniach a kropenie komunikácií).  
 
Samotná technológia obaľovne živičných zmesí nepotrebuje k výrobe asfaltových zmesí vodu, 
preto v areáli vzniknú nároky len na odber vody pre hygienické účely a technologické účely (na 
postrek korby nákladných vozidiel, kropenie prašných plôch).  
 
Bilancia potreby vody pre potreby prevádzky navrhovanej činnosti je uvedená v nasledujúcom 
prehľade:  
 
Bilancia potreby vody pre prevádzku navrhovanej činnosti (počas špičkovej prevádzky) 
Oplach ............................................................. 800 l/deň,  
5 pracovníkov po 120 l/deň ............................. 600 l/deň,  
 
Priem. denná spotreba Qp .............................. 1 400 l/deň (0,016 l/s), 
Max. denná spotreba Qm ................................ 1 400 x 2,0 = 2 800 l/deň (0,032 l/s), 
Max. hodinová spotreba Qh ............................ 2 800 x 1,8 / 24 = 210 l/hod (0,058 l/s), 
Ročná spotreba Qroč ...................................... 252,0 m3/rok. 
 
1.2.2. Zdroj vody 
V súčasnom areáli lomu je potreba vody zabezpečovaná z vlastného vodného zdroja, ktorý sa 
nachádza na parc. č. 2072/1, v blízkosti administratívnej budovy. Ide o vŕtanú studňu s priemerom 
325 mm a hĺbkou 13,4 m. Podzemná voda zo studne je odoberaná ponorným čerpadlom. 
Navrhovaná činnosť bude využívať existujúce kapacity areálu lomu. 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                  “Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ 
Priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                   Zámer EIA 

 31 

 
Povolenie na odber podzemnej vody vydal ONV OPLVH v Považskej Bystrici dňa 1.9.1982 pod 
číslom PLVH-475/1981-405, kde bolo súčasne stanovené aj PHO I. stupňa s rozmermi 10 x 10 m 
okolo zdroja. Rozhodnutím Okresného úradu v Ilave, odboru životného prostredia č. ŽP-3201/97-
FL3 V-10 zo dňa 20.10.1997 bolo zmenené povolené odberové množstvo na 2 l/s a 30 000 m3/rok. 
Ďalšou zmenou rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. F2004/02052-
IVK zo dňa 4.10.2004 bolo povolenie využívania studne ako zdroja pitnej vody. 
 

1.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje  

1.3.1. Druh 
Celkové množstvo materiálu vstupujúceho do výrobného procesu predstavuje približne tú istú 
hodnotu ako množstvo vyrobeného materiálu – živičnej zmesi. Všetky vstupné suroviny sa 
pridávajú podľa schválených receptúr pre jednotlivé druhy zmesí. Stručná materiálová bilancia 
a zoznam surovín sa nachádza v nasledovnom prehľade: 
 
Stručná materiálová bilancia 
Na výrobu 100 kg zmesi ABS-1 (asfaltový betón stredozrnný) je potrebné nasledovné zloženie 
vstupných materiálov:  

- kamenivo (drva) ............................. 90,5 kg, 
- vápencová kamenná múčka .......... 4 kg, 
- polofúkaný asfalt ............................ 5,5 kg. 

 
Na základe horevyššie uvedeného môžeme konštatovať, že pri výrobe 80 000 t za rok živičnej 
zmesi pripadá na vstupný asfalt približne 4 400 t a na mletý vápenec (tzv. filer) približne 3 200 t. 
Hlavná surovina, ktorou je kamenivo sa bude využívať z lomu Tunežice (cca polovica, t.j. 40 000 t), 
ostatné kamenivo sa bude dovážať (pôjde hlavne o andezit – dovoz bude z lomu Kamenec pod 
Vtáčnikom). Jednotlivé množstvá sa môžu nepatrne líšiť nakoľko skutočné hodnoty závisia na 
konkrétnych receptúrach pre výrobu jednotlivých druhov zmesí. 
 
Vstupné suroviny 
Hlavnými vstupnými surovinami pre výrobu asfaltových zmesí sú:  

- prírodné kamenivo – piesok, štrk, 
- drvené kamenivo – frakcie 2-5, 4-8, 8-11 andezit, 0-2, 0-4, 4-8, 8-16, 16-22 dolomit, 
- vápencová kamenná múčka (filer), 
- polofúkaný asfalt (spojivo). 

Prísady 
- prísady proti stekavosti asfaltu z kameniva (Viatop, Topcel...), 
- prísady na zvýšenie priľnavosti asfaltu ku kamenivu (Adibit, Wetfix...). 

Pomocný materiál 
- mazacie a motorové oleje, 
- teplonosné médium, 
- motorová nafta, 
- čistiaca bavlna. 

 
Asfalty sa budú privážať v autocisternách a skladovať v nádržiach s nepriamym ohrevom.  
Pri výrobe asfaltových zmesí so špecifickými vlastnosťami je potrebné pridávať rôzne prísady 
(aditíva). Do zmesí pre vysokozáťažové komunikácie (diaľnice a rýchlostné komunikácie) sa 
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pridávajú v malom množstve prímesi na báze celulózy vo forme granúl alebo celulózových vlákien. 
Celková ročná potreba aditív bude predstavovať minimálne množstvo cca 0,1 ton. Uvedené látky 
nepredstavujú riziko pre životné prostredie pri ich skladovaní, či inej manipulácii.  
 
Pri prevádzke jednotlivých strojov a zariadení sa používajú rôzne druhy olejov (motorový, 
prevodový, hydraulický), ročná spotreba bude predstavovať cca 1 t. Teplonosné médium bude 
predstavovať cca spotrebu 0,5 t/rok a motorová nafta cca 3 t/rok a čistiaca bavlna cca 0,3 t/rok. 
 
Korby nákladných automobilov, ktoré odvážajú hotový výrobok sa zvlhčujú zmesou nenasýtených 
mastných kyselín so syntetickým olejom alebo mydlovou vodou, aby sa asfaltová zmes na ne 
nelepila. Podľa údajov investora je spotreba uvedenej zmesi cca 0,02 l/t asfaltovej zmesi. Olej sa 
bude skladovať v zásobníku postrekovacieho zariadenia. 
 
Všetky chemické látky a prípravky budú uskladnené vo vyčlenenom sklade a zabezpečené proti 
úniku (na tento účel bude využitá existujúca opravárenská dielňa v areáli lomu PK Doprastav, a.s.).  
 
Elektrická energia 
Navrhovaná činnosť sa bude napájať na existujúce vnútroareálové rozvody elektrickej energie. 
Súčasný areál lomu je napojený na distribučnú sieť VN 22 kV prostredníctvom vlastnej 
trafostanice. Vlastná spotreba elektrickej energie je zobrazená v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Spotreba elektrickej energie  
ukazovateľ navrhovaná činnosť 

max. potreba el. energie na 1 t asfaltovej zmesi  4,4 kW 

ročná spotreba 220 000 kWh 
 

1.3.2. Energetické zdroje 
Plyn 
V súčasnosti sa zemný plyn v areáli lomu používa na vykurovanie administratívnej budovy. Ročná 
spotreba plynu predstavuje cca 15 000 m3. 
 
Samotná prevádzka obaľovne živičných zmesí bude využívať zemný plyn v technologickom 
postupe pri procese sušenia (sušiaci bubon) a na vykurovanie asfaltového hospodárstva (ohrev 
kameniva a zásobníkov asfaltu). Celková spotreba zemného plynu je závislá na počte 
prevádzkových hodín, nábehoch a odstávkach. 
 
Vlastná spotreba zemného plynu je zobrazená v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Spotreba zemného plynu  
ukazovateľ navrhovaná činnosť 

max. potreba na 1 t obaľovanej drvy  9,5 m3 

ročná spotreba 350 000 m3 
 
Prívod zemného plynu pre navrhovanú činnosť bude prostredníctvom predĺženia existujúceho STL 
plynovodu vedeného do areálu lomu. Prípojka bude z LPR rúr DN 50 o tlaku 300 kPa.  
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1.4. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru 
V súčasnosti dopravné napojenie areálu lomu Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s. je 
zabezpečené prostredníctvom prístupovej komunikácie s dĺžkou cca 400 m, ktorá je napojená na 
cestu I. triedy I/61. Súčasné intenzity dopravy súvisiace s prevádzkou lomu dosahujú cca 65 
nákladných vozidiel denne, t.j. 130 prejazdov za deň. Doprava osobných vozidiel je v rozsahu cca 
10-20 vozidiel denne. 
 
Nároky na dopravu počas výstavby 
Počas výstavby bude doprava smerovaná po účelovej komunikácii smerujúcej k areálu lomu 
Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s. s napojením sa na štátnu cestu I/61. Počas výstavby 
bude doprava tvorená vozidlami dodávateľských firiem, pričom nárast dopravy bude minimálny. 
Vozidlá vychádzajúce zo staveniska budú vyčistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 
komunikácií. 
 
Nároky na dopravu počas prevádzky 
Počas prevádzky budú do výrobne asfaltových zmesí dovážané vozidlami vstupné suroviny 
potrebné pre prevádzku a vyvážané vyrobené živičné zmesi.  
 
Celkové potrebné množstvo dovážanej hlavnej vstupnej suroviny (kamenivo) do výrobne 
asfaltových zmesí bude predstavovať cca 50 % z celkovej ročnej výroby, (cca 40 000 t) nakoľko 
hlavná surovina bude využívaná z existujúceho lomu Tunežice. Ostatné kamenivo sa bude 
dovážať, pôjde hlavne o andezit – dovoz bude z lomu Kamenec pod Vtáčnikom. Na dovoz 
vstupného asfaltu pripadá približne 4 400 t za rok. Odvážaných bude cca 80 000 t za rok nakoľko 
celkové množstvo vyrobeného materiálu (živičnej zmesi) predstavuje približne tú istú hodnotu ako 
množstvo vstupujúceho materiálu do výrobného procesu. Počas prevádzky navrhovanej činnosti 
sa predpokladá zvýšenie dopravy zo súčasného areálu, ktorá bude závisieť od množstva 
vyprodukovanej živičnej zmesi pre koncového odberateľa.  
 
Frekvencia dopravy, súvisiacej s navrhovanou činnosťou 
Nárast intenzity dopravy v súvislosti s prevádzkou obaľovne súvisí s dopravou materiálových 
vstupov (kamenivo, filer, asfalt) a prepravou hotovej živičnej zmesi na miesto spotreby.  
 
Pri výpočte intenzity dopravy bola do úvahy zobraná skutočnosť, že cca 50 % vstupného kameniva 
bude použitého z existujúceho lomu Tunežice a 30 % vyrobenej hotovej zmesi sa bude odvážať 
vodidlami, ktoré budú privážať ostatné kamenivo. Zbytok obaľovanej zmesi sa bude odvážať 80 % 
ťahačmi s nosnosťou 30 t a 20 % vyklápačkami s nosnosťou 12 t. Rovnakým spôsobom sú 
rozdelené nákladné automobily aj pri dovoze materiálu.  
 
Celkom, pri ročnej produkcii 80 000 ton, sa jedná približne o 4 800 vozidiel ročne. Ak túto dopravu 
vztiahneme na 200 dní prevádzky v roku, v priebehu mesiacov marec - november, jedná sa 
o 48 prejazdov vozidiel za deň čo predstavuje celkovo nárast o 24 vozidiel denne z existujúceho 
areálu lomu. Teda celková intenzita dopravy z areálu lomu (súčasná + navrhovaná) bude 
prestavovať 89 vozidiel denne, t.j. 178 prejazdov za deň. Pri dovoze vstupných materiálov 
a odvoze vyrobeného materiálu (živičnej zmesi) sa predpokladá smerovanie dopravy 50 % 
v smere na Žilinu a 50 % v smere na Ilavu.  
 
Jedná sa o priemerné hodnoty, rozloženie dopravy môže byť aj ovplyvnené ďalšími vplyvmi, napr. 
návozom potrebných materiálov pred zahájením výrobnej sezóny, alebo v období obmedzenia či 
prerušenia výroby. 
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Na základe horevyššie uvedeného môžeme konštatovať, že intenzita vozidiel z navrhovanej 
činnosti bude zanedbateľná k existujúcemu stavu - doprave na c. I/61.  
 

1.5. Nároky na pracovné sily 
Počas výstavby navrhovanej činnosti: tvoria kvalifikované pracovné sily zamestnanci 
dodávateľských stavebných organizácií.  
 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti: nároky počas prevádzky navrhovanej činnosti budú 
zabezpečené celkovo 5 zamestnancami – majster, materiálová evidentka a traja obslužní 
pracovníci linky. Výroba je jednosmenná v čase od 7.00 do 17.00 (v špičke 12 hodinová).  
 
Laboratórne analýzy bude vykonávať priebežne jeden pracovník externej spoločnosti, na základe 
zmluvného vzťahu. 
 
Prevádzka obaľovacej súpravy bude v zimných mesiacoch odstavená. Sezónna prevádzka 
prevažne trvá od marca, resp. apríla do novembra v roku, pričom fond pracovného času 
v jednotlivých rokoch prevádzky bude závislý na zabezpečenom objeme prác v príslušnej oblasti. 
Počet prevádzkových hodín v roku bude cca od 500 h do 2 000 h.  
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2. Údaje o výstupoch  

2.1. Množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok 
Prevádzka novej výrobne asfaltových zmesí je v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky MPŽPaRR SR 
č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší zaradená ako 
veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii:  

 3. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 
 3.5 Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu s projektovanou 

výrobnou kapacitou zmesi ≥ 80 t/h. 
 
Pre túto kategóriu platia pre jednotlivé znečisťujúce látky nasledovné emisné limity:  
 
Tab. Emisné limity pre obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenov  

Podmienky platnosti emisných limitov Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 17 % objemu 
Emisný limit [mg/m3] Časť zdroja 

TZL CO TOC 
Technológia, priamy procesný ohrev 30, 501) 5002) 502) 

1)  Pre zariadenia, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 2001. 
2) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2003 sa emisný limit pre CO a TOC neuplatňuje do 31. decembra 2015. 

 
Pre ohrevné horáky v asfaltovom hospodárstve pri ich celkovom príkone 0,7 MW platia emisné 
limity pre spaľovanie zemného plynu. Emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky sú 
nasledovné: 
 
Tab. Emisné limity – plynné palivá (zemný plyn) 

Znečisťujúca látka Emisný limit [mg/m3] 
tuhé látky - TZL - 
oxidy síry - SO2 - 

oxidy dusíka - NOx 200 
oxid uhoľnatý - CO 100 

 
Všetky emisné limity na spaľovanie plynných palív platia pre koncentrácie prepočítané na suchý 
plyn pri štandardných podmienkach 0 °C (273,15 K) a tlaku 101,3 kPa a pre obsah kyslíka v 
odpadových plynoch vo výške 3 % objemu.  
 
V súvislosti s meraním emisných hodnôt v energetických zariadeniach platí v zmysle platných 
predpisov vyhlášky č. MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší ustanovenie: pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným 
menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 50 MW, ktoré spaľujú zemný plyn z verejnej 
distribučnej siete alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny, sa emisný limit pre TZL a SO2 
neustanovuje a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity (príloha č.4 I. bod 1.9.3).  
 
Technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 
Pre posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia – obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne 
bitúmenov – sú určené v prílohe č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nasledovné špecifické technické požiadavky a všeobecné 
podmienky prevádzkovania (bod 4.1):  
 
4.1.1 Pri výrobe bitúmenových zmesí sa nesmie používať kvapalné palivo s obsahom síry vyšším 

ako 1 % alebo tuhé palivo s mernou sírnatosťou vyššou ako 0,5 g/MJ. 
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4.1.2 Nové zdroje: Odpadové plyny s obsahom organických látok z bitúmenových zmesí napríklad 
od miešačky a z dopravníkov je potrebné odvádzať na čistenie alebo na spaľovanie do 
sušiaceho bubna. 

4.1.3 Nové zdroje s vydaným povolením od 1. januára 2011 
Pri sušení kameniva sa musí palivo spaľovať v samostatnej komore, odkiaľ sa spaliny 
následne odvádzajú do sušiaceho zariadenia. 

 
Na základe horevyššie uvedených špecifických technických požiadaviek a všeobecných 
podmienok prevádzkovania, podmienka v bode 4.1.1 je v danom prípade vzhľadom na použitie 
zemného plynu na výrobu tepla irelevantná, ostatné podmienky vzhľadom na použitú technológiu 
sú splnené. 
 
Produkované znečisťujúce látky 
Technologický proces výroby asfaltových zmesí produkuje predovšetkým tuhé látky, resp. prach z 
manipulácie a sušenia s kamenivom a niektorými ďalšími surovinami (filer, vápenec) a organické 
látky z miešania a manipulácie s horúcimi asfaltmi. Okrem toho bude výrobňa asfaltovej zmesi 
produkovať z ohrevných zariadení základné znečisťujúce látky - tuhé látky, oxidy síry, oxidy 
dusíka, oxid uhoľnatý a určité množstvo nespálených organických látok. 
 
Najdôležitejšou zložkou asfaltových zmesí sú asfalty, resp. bitúmeny. Sú to za normálnej teploty 
polotuhé až tuhé čierne hmoty, ktoré sa vyrábajú z vákuových destilačných zvyškov zo 
spracovania ropy oxidáciou vzduchom. Pri oxidácii v rafinérii dochádza v asfaltoch k zmenám, čím 
vznikne určité množstvo prchavých organických látok, ktoré sa môžu čiastočne uvoľňovať pri 
spracovaní vo výrobne asfaltových zmesí do okolitého ovzdušia. 
 
Emisie zo sušiaceho bubna 
Zo sušiaceho bubna sú emitované NOx a CO, ktoré vznikajú v procese spaľovania zemného plynu, 
ktorým sa suší kamenivo (emisie SO2 sú pri spaľovaní zemného plynu nevýznamné) a emisie 
tuhých znečisťujúcich látok. Charakteristickými emisiami z triedičky, medzizásobníka a miešačky 
sú tuhé znečisťujúce látky. 
 
Emisie (prach a spaliny) sú zo sušiaceho bubna odsávané odťahovým ventilátorom (objemový 
prietok odpadového plynu - 49 000 m3/h) do filtračného odprašovacieho zariadenia typ GARANT 
(max. znečistenie čistého vzduchu - 20 mg/m3), ktoré slúži k odstraňovaniu tuhých znečišťujúcich 
látok z odsávanej vzdušiny. Jedná sa o tkaninový filter s regeneráciou tlakovým vzduchom. 
Teplotu plynov vo vstupnej časti filtra umožňuje neustále kontrolovať teplotná sonda na spájacom 
plášti na vstupe do filtra s rýchlou odpoveďou, prepojená na poistku proti prehriatiu filtra. Sonda je 
napojená na bezpečnostné zariadenie, ktoré slúži na signalizáciu prílišného prehriatia filtra. Filter 
je vybavený systémom na odlučovanie pomocou atmosferického tlaku. Nepretržité oddeľovanie 
jednej komory rukávca a jeho stláčanie zabezpečuje vyčistenie rukávcov tak, že dochádza k ich 
nafukovaniu, čím sa odlepia prachové častice a opadajú do násypky, umiestnenej pod filtrom. Toto 
pravidelné odlučovanie umožňuje uchovať časť fileru, ktorý sa takto môže vrátiť do výrobného 
procesu a do receptúry, s tým, že netreba zabudnúť, že tento filer už čiastočne prešiel sušením. 
Garantované prachové emisie pri výstupe z komína sú nižšie ako 20 mg.Nm-3 (17 % O2). Za filtrom 
je osadený odťahový ventilátor s komínom. Potrubie zaprášeného vzduchu bude izolované. 
Vyčistený vzduch bude z filtra odsávaný ventilátorom do komína s výškou 13,0 m, priemerom 
koruny 1,0 m a výstupnou rýchlosťou spalín 11,9 m.s-1. Hmotnostný tok TZL za filtrom pri dodržaní 
emisie pod 20 mg.Nm-3 bude 0,98 kg.h-1. 
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Odlučovacie zariadenie typu GARANT má garantovanú účinnosť nad 95 %, s maximálnou 
výstupnou koncentráciou tuhých látok 20 mg.m-3. Podľa údajov z meraní emisií sú bežne 
dosahované koncentrácie s rezervou pod 10 mg.m-3.  
 
Fugitívne emisie tuhých látok z ostatných zdrojov 
Okrem riadeného odvodu odpadových plynov komínom budú vznikať aj fugitívne emisie tuhých 
látok, ku ktorým možno predovšetkým zaradiť skladovanie kameniva a piesku na voľnej ploche, 
jeho nakladanie do zásobníkov a prepravu dopravníkovými pásmi. Pre potreby prevádzky 
navrhovanej činnosti bude v areáli lomu vybudovaných 7 boxov slúžiacich na skladovanie 
jednotlivých frakcií kameniva a piesku (boxy – skládky kameniva budú vybudované na sčasti 
existujúcich skládok kameniva lomu, rozšírené budú do priestoru súčasného mix centra, ktoré si 
vyžiada presun na inú lokalitu). Tieto emisie nebudú pri normálnych podmienkach významnejšie z 
dôvodu prirodzenej vlhkosti materiálu. K ich zvýšeniu môže dochádzať predovšetkým v prípade 
dlhodobo suchého a veterného počasia. 
 
Zdrojom prašnosti bude aj vírenie prachu vozidlami na vnútroareálových komunikáciách. Z tohto 
dôvodu bude potrebné tieto komunikácie udržiavať v bezprašnom stave. Takmer zanedbateľné 
množstvo emisií tuhých látok vznikne aj pri plnení zásobníka s filerom. Tieto emisie sa odhadujú v 
hodnotách niekoľko kilogramov za rok.  
 
Celkové množstvo fugitívnych emisií tuhých látok nie je možné odhadnúť, nakoľko veľmi závisia od 
klimatických podmienok. Znížiť ich je možné realizáciou vhodných technických a organizačných 
opatrení (prestrešenie skládky jemných pieskov, údržba a kropenie komunikácií, kropenie jemných 
kameninových alebo pieskových frakcií). 
 
Fugitívne emisie prchavých organických látok (polycyklické aromatické uhľovodíky) 
Emisie prchavých organických látok budú vznikať pri skladovaní asfaltov. Z dôvodu skladovacej 
teploty, ktorá sa pohybuje v oblasti 120 až 130 °C, nie je uvoľňovanie organických látok z 
uzatvoreného priestoru nádrže, vybaveného len odvzušňovacími otvormi, významné.  
 
Podľa údajov výrobcu z technológie vyplýva, že polycyklické aromatické uhľovodíky sa do 
ovzdušia počas procesu výroby zmesi neuvoľňujú, nakoľko sa tento proces deje v hermeticky 
uzavretom priestore a parný priestor je odsávaný a odsávané plyny sú zavedené do horáka 
sušiaceho bubna (typ APH 04 PZ) ako sekundárny vzduch. Takéto riešenie je vyhovujúce a v 
súlade s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky BAT, ktoré ukladajú povinnosť odvádzať 
odpadové plyny s obsahom organických látok (vrátane polyaromatických napr. benzo/a/ pyrénu) 
do vhodného zariadenia na zneškodňovanie. V horáku nastane termický a oxidačný rozklad týchto 
látok, súčasne sa obmedzí aj pachový vplyv obaľovacej súpravy na okolie. Proces výroby asfaltu – 
kamenivo sa suší v bubne pri teplote 180 – 200 °C, pri doplnení živičnej zmesi (asfaltu) má zmes 
maximálnu teplotu 175 °C (v opačnom prípade by sa asfalt znehodnotil). Teplota 175 °C je taktiež 
pracovnou teplotou pri nakládke zmesi na auto. To znamená, že sa počas procesu výroby 
neuvoľňujú prchavé organické látky látky, nakoľko je technológia nastavená tak, aby neprekročila 
teplotu 180 °C.  
 
Hotová zmes bude uskladnená v izolovanom zásobníku. Pri otvorení spodnej klapky dôjde k 
vysypaniu hotovej zmesi na korbu nákladného auta. Krátkodobý únik prchavých látok pri nakládke 
a transporte sa bude minimalizovať dodržiavaním predpísaného technologického postupu, kedy sa 
vozidlo okamžite po naložení zaplachtuje.  
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Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok 
Integrovanou súčasťou obaľovacej súpravy je odprašovacie zariadenie s dvojstupňovým 
odlučovacím systémom (vyhotovené v kontajnerovom stavebnom vyhotovení) – plošný chladič 
(predseparátor) a plošnými filtrami. Takéto riešenie zaručuje vysokú odlučovaciu účinnosť tuhých 
prachových látok (maximálny obsah tuhých látok vo vyčistenom plyne 20 mg.m-3, ale podľa údajov 
z meraní emisií sú bežne dosahované koncentrácie s rezervou pod 10 mg.m-3.). Podmienkou 
trvalej účinnosti tohto filtra je pravidelná kontrola a v prípade potreby výmena filtračných textílií 
(v zariadení je umiestnených 360 plošných filtrov, filtračná plocha 552 m2, doba regenerácie 
tkaniny je 3 sek.). Regenerácia filtračnej tkaniny sa vykonáva tlakovými rázmi opačného smeru, 
zachytené tuhé látky sa elevátorovým dopravníkom premiestnia do zásobníka filera. 
 

2.2. Posúdenie vplyvu objektu na kvalitu ovzdušia  
Pre potreby zámeru bola spracovaná rozptylová štúdia (doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 
03/2010), ktorá sa nachádza v prílohe tohto zámeru.  
 
Hlavným cieľom rozptylovej štúdie je posúdenie vplyvu objektu na kvalitu ovzdušia jeho okolia, po 
uvedení novej výrobne asfaltových zmesí do prevádzky ako aj posúdenie kumulatívnych vplyvov 
navrhovanej prevádzky výrobne asfaltových zmesí spolu s prevádzkou existujúceho lomu.  
 
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie výrobne asfaltových zmesí s 
ročnou kapacitou výroby asfaltových zmesí 80 000 t/rok. Maximálna hodinová kapacita je 120 t.h-1. 
Týmto požiadavkám vyhovuje navrhovaná výrobňa Teltomat 120. V záujme navrhovateľa je 
výstavbou obaľovacej súpravy v existujúcom lome minimalizovať prevádzkové náklady na vstupné 
suroviny (kamenivo), čím dôjde k menšiemu zaťažovaniu životného prostredia.  
 
Sušenie a ohrev kameniva bude zabezpečený horákom typ APH – M – 90 PZ o výkone 8,5 MW, 
palivom bude zemný plyn s maximálnou spotrebou 1 140 m3.h-1. V procese sušenia taktiež 
dochádza k značnej tvorbe kamenného prachu, ktorý bude strhávaný ťahom sekundárneho 
ventilátora do filtračného zariadenia so zabudovaným predseparátorom. Filtračné zariadenie bude 
mať predradený hrubý odlučovač na odlúčenie hrubého prachu, ktorý tvorí sací nástavec ako 
protivírivá komora. Čistenie jemného prachu budú zaisťovať plošné filtre. Vyčistený horúci vzduch 
sa bude rozptyľovať do ovzdušia pomocou 13 m oceľového komína (priemer 1,0 m). Firmou 
garantovaný maximálny obsah tuhých látok vo vyčistenom plyne je 20 mg.m-3. 
 
Na ohrev asfaltu budú využité 2 ks plynových horákov, typ APH 04 PZ s výkonom 350 kW 
a spotrebou zemného plynu 41 m3.h-1. Výška komína je 5 m, priemer koruny komína je 420/220 
mm, výstupná rýchlosť spalín 1,2 m.s-1. Na nepriamy ohrev modifikovaného asfaltu budú slúžiť 3 
ks plynových horákov, typ APH 04 PZ s výkonom 350 kW a spotrebou zemného plynu 41 m3.h-1. 
Výška komína je 5 m, priemer koruny komína je 420/220 mm, výstupná rýchlosť spalín 1,2 m.s-1. 
 
Výsledok hodnotenia 
Výrobňa asfaltových zmesí – príspevok objektu k maximálnym krátkodobým hodnotám 
koncentrácie CO, NO2, VOC, SO2, PM10 a TOC je uvedená na obrázkoch 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 
Príspevok objektu (výrobne asfaltových zmesí) k priemerným ročným koncentráciám CO, NO2, 
VOC, PM10 a TOC je uvedená na obrázkoch 7, 8, 9, 10 a 11 (pozri prílohy tohto zámeru).  
 
Lom Tunežice – distribúcia maximálnych krátkodobých hodnôt koncentrácie CO, NO2, VOC a, 
PM10 je uvedená na obrázkoch 12, 13, 14 a 15. Distribúcia priemerných ročných koncentrácií CO, 
NO2, VOC, PM10 a TOC je uvedená na obrázkoch 16, 17, 18 a 19 (pozri prílohy tohto zámeru).  
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Súčasný stav – cesta I/61 – distribúcia maximálnych krátkodobých hodnôt koncentrácie CO, NO2 

a VOC je uvedená na obrázkoch 20, 21 a 22 v prílohách zámeru. Distribúcia priemerných ročných 
koncentrácií CO, NO2 a VOC je uvedená na obrázkoch 23, 24 a 25.  
 
Na obrázkoch je schematicky vyznačený areál výrobne asfaltových zmesí, cesta I/61, cesta do 
existujúceho lomu a prístupová cesta do areálu objektu. Areál obytnej zástavby v Tunežiciach a 
Nozdroviciach a areál lomu Tunežice je vyznačený prerušovanou čiarou. Krížikom je vyznačená 
poloha komínov objektu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvyššie hodnoty koncentrácií CO, 
NO2, VOC, PM10, SO2 a TOC na fasáde najexponovanejšej obytnej zástavby v Tunežiciach. 
 
Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené tiež krátkodobé a dlhodobé limitné hodnoty LH1h a LHr podľa 
vyhlášky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia. Ak nie sú stanovené limitné hodnoty, sú uvedené 
tzv. koeficienty S. Štandardne sú vypočítané 1 hodinové priemery krátkodobej koncentrácie 
znečisťujúcich látok. Keď chceme 1 hodinové priemery koncentrácie CO, resp. TZL prepočítať na 
8-, resp. 24-hodinové priemery, musíme ich vynásobiť koeficientom 0,66 resp. 0,53. Okrem toho 
prepočet TZL na PM10 sa robí tak, že vypočítanú koncentráciu vynásobíme koeficientom 0,8. 
Koncentrácie CO, resp. PM10 v nasledujúcej tabuľke i na obrázkoch 1, 5, 11 a 20 v prílohách 
zámeru sú prepočítané na 8- resp. 24-hodinové priemery.  
 
Tab.: Súčasná priemerná ročná koncentrácia CO, NO2, PM10 a VOC v mieste objektu z dopravy 
(DOP), z lomu Tunežice (LOM) a príspevok objektu (OBAĽ) k najvyššej priemernej ročnej 
a maximálnej krátkodobej koncentrácii CO, NO2, VOC, PM10, SO2 a TOC na fasáde 
najexponovanejšej obytnej zástavby v Tunežiciach. 

Koncentrácia [µg.m-3] 
Priemerná ročná Krátkodobá 

Znečisťujúca 
látka 

DOP LOM OBAĽ DOP LOM OBAĽ 

LHr 
[µg.m-3] 

LH1h 
[µg.m-3] 

CO 15,0 0,6 4,0 40,0 7,0 45,0 * 10 000** 
NO2 1,5 0,1 0,1 2,0 1,0 1,5 40 200 
SO2 - - 0,0 - - <0,1 * 350 
VOC 5,0 0,2 0,1 7,0 2,0 2,0 * * 
PM10 - <0,1 0,5 - 7,0 6,0 40 50*** 
TOC - - 1,5 - - 7,0 * * 

* nie je stanovený, **8 hodinový priemer, ***denný priemer 
 
Záver:  
Vybudovanie obaľovne asfaltu v lokalite Tunežice bude mať len malý vplyv na kvalitu ovzdušia 
blízkeho okolia objektu. Výrobňa asfaltových zmesí sa najviac prejaví na znečistení ovzdušia 
prachom. Najvyššia hodnota koncentrácie PM10 na fasáde obytnej zástavby v Tunežiciach bude 
6,0 µg.m-3, čo je 12 % limitnej hodnoty. Kumulatívny vplyv výrobne asfaltových zmesí a súčasného 
lomu zvýši koncentráciu na 13 µg.m-3, čo je 26 % limitnej hodnoty. Koncentrácie CO, NO2, VOC, 
TOC a SO2 budú výrazne nižšie ako sú ich limitné hodnoty a budú sa pohybovať pod úrovňou 
pozaďových koncentrácií.  
 
Predmet posudzovania ”Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ spĺňa požiadavky a podmienky, 
ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia. Na základe predchádzajúceho 
hodnotenia doporučujem, aby na stavbu „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ bolo vydané 
územné rozhodnutie. 
 
Rozptylová štúdia potvrdila dodržanie platných imisných limitov pre znečisťujúce látky pre cieľový 
stav.  
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2.2. Odpadová voda 

2.2.1. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd 
Počas prevádzky výrobne asfaltových zmesí budú vznikať splaškové odpadové vody a vody z 
povrchového odtoku (zrážkové vody) z vnútroareálových komunikácií a zo spevnených plôch. 
Technologické odpadové vody v procese výroby obaľovaných živičných zmesí nevznikajú.  
 
Predpokladané množstvá odpadových vôd: 
Splaškové odpadové vody......................................................................... 252,0 m3/rok, 
Odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch  
prečistené v odlučovači ropných látok (do vsakovacieho objektu)............. 120,0 l/s. 
 

2.2.2. Technologický proces, pri ktorom odpadové vody vznikajú 
V rámci prevádzky výrobne asfaltových zmesí budú vznikať splaškové odpadové vody a odpadové 
vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) zo spevnených plôch.  
 
Splaškové odpadové vody budú odvádzané a vyvážané z areálu ako doteraz (areál lomu nie je 
zabezpečený odkanalizovaním, prevádzková budova je odkanalizovaná potrubím z rúr PVC DN 
150 mm, dĺžky cca 38 m do akumulačnej nádrže – nepriepustná žumpa o objeme 100 m3). 
V súčasnosti v existujúcom areáli je likvidácia splaškových odpadových vôd zabezpečená 
pravidelným vývozom žumpy prostredníctvom zmluvného partnera OÚ Pruské.  
 
Vody z povrchového odtoku z vnútroareálových komunikácií a zo spevnených plôch navrhovanej 
činnosti budú odvádzané novonavrhovanou samostatnou areálovou dažďovou kanalizáciou. Po 
predčistení v odlučovači ropných látok, ktorého účinnosť bude do 0,5 mg.NEL/l, budú vody 
z povrchového odtoku následne zaústené do vsakovacieho objektu.  
 
Z hľadiska ochrany podzemných vôd proti ropným derivátom bude navrhovaná stavba 
zabezpečená komplexným pokrytím manipulačných plôch techniky a technológie spevnenou 
nepriepustnou vrstvou (vozovka).  
 
2.2.3. Typ, projektová kapacita a účinnosť čistiarne odpadových vôd v rozhodujúcich 
ukazovateľoch znečistenia 
Likvidácia splaškových odpadových vôd bude z areálu zabezpečená pravidelným vývozom žumpy 
prostredníctvom zmluvného partnera OÚ Pruské s následným odvozom na ČOV Lednické Rovne. 
 
Odpadové vody z povrchového odtoku z vnútroareálových komunikácií a zo spevnených plôch 
budú prečistené v odlučovači ropných látok. Následne budú zaústené do areálovej dažďovej 
kanalizácie, ktorá bude ukončená vsakovacím zariadením. 
 
2.2.4. Charakter recipientu 
Upravené vody z ČOV Lednické Rovne budú odvádzané do vodného toku Váh. Jeho 
charakteristika sa nachádza v kapitole III./1./1.5./1.5.1. a III./4./4.2. 
 
2.2.5. Vypúšťané znečistenia v príslušných jednotkách 
Vypúšťané a následne likvidované odvozom do čistiarne odpadových vôd navrhovanou činnosťou 
budú len splaškové odpadové vody. Vody z povrchového odtoku z vnútroareálových komunikácií 
a spevnených plôch budú prečisťované cez lapače ropných látok a po dosiahnutí požadovanej 
kvality následne budú odvedené do vsakovacieho zariadenia. 
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Hodnotená činnosť svojim charakterom, druhom prevádzky, ako aj technickým prevedením 
minimalizuje možnosť kontaminácie podložia a podzemných vôd. 
 
2.2.6. Ovplyvnenie prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd 
Z pohľadu charakteru a celkového množstva vôd z povrchového odtoku je možné konštatovať, že 
nedôjde k výraznému ovplyvneniu prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd.  
 
2.3. Odpady 

2.3.1. Druh odpadu a kategória odpadu 
Počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti predpokladáme, že budú vznikať odpady 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách (podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č. 284/2001 Z. z. a v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a č. 129/2004 Z. z.). Odpady, ktoré budú 
vznikať pri výstavbe a prevádzke hodnotenej činnosti sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do 
kategórií odpadov: ostatný odpad – O, nebezpečný odpad – N.  
 
Počas stavebných prác predpokladáme, že budú vznikať tieto odpady: 
 
Tab.: Odpady počas výstavby podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z. z. 

Por. 
č. 

Katalógové  
číslo 

odpadu 
Názov odpadu Kategória 

odpadu 

1. 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N 
2. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
3. 15 01 02 Obaly z plastov O 
4. 15 01 03 Obaly z dreva O 
5. 15 01 04 Obaly z kovu O 

6. 15 01 10  Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami  N 

7. 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, 
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N 

8. 15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 
v 15 02 02 N 

9. 17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
10 17 02 01 Drevo O 
11. 17 04 05 Železo a oceľ O 
12. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 
13. 17 04 07 Zmiešané kovy O 
14. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
15. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 
16. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O 

18. 17 09 03 Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky N 

19. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako je uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 
09 03 O 

20. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
 
Stavebné odpady vznikajúce počas výstavby budú priebežne likvidované dodávateľom stavby 
odvozom na skládku stavebných odpadov. 
 
V prípade výskytu nebezpečných odpadov počas výstavby si stavebník v predstihu zmluvne 
zabezpečí oprávnený subjekt, ktorý ich zneškodní v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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v znení neskorších zmien a doplnkov a zároveň požiada Obvodný úrad ŽP v Trenčíne, Stále 
pracovisko Ilava o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. 
 
Zhotoviteľ stavby uzatvorí pred zahájením prác s oprávnenou organizáciou zmluvu na 
zneškodňovanie odpadov. 
 
Počas prevádzky predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov: 
 
Tab.: Odpady počas prevádzky podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z. z. 

Por. 
č. 

Katalógové  
číslo 

odpadu 
Názov odpadu Kategória 

odpadu 

1. 13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje N 

2. 13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 

3. 13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 

4. 13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N 

5. 13 05 01 Tuhé látky z odlučovača oleja z vody N 

6. 13 05 02 Kal z odlučovačov oleja z vody N 

7. 13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovača oleja z vody N 

8. 13 05 08 Zmesi odpadov z odlučovača oleja z vody N 

9. 13 08 02 Iné emulzie (kondenzát z kompresorov) N 

10. 14 06 02 Iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 

11. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

12. 15 01 02 Obaly z plastov O 

13. 15 01 03 Obaly z dreva O 

14. 15 01 06 Zmiešané obaly O 

15. 15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami N 

16. 15 02 02 
Absorbenty, filtračné materiály, ... (filter z odlučovača olejov, použitý sorbent – perlit, 
vapex, nasýtený škodlivinou, olejové handry, atď. N 

17. 16 01 03 Opotrebované pneumatiky O 

18. 16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 
16 02 12 N 

19.  16 06 01 Olovené batérie N 

20. 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obs. ortuť N 

21. 20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti O 

22. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
 
2.3.2. Technologický postup, pri ktorom odpad vzniká 
Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať nasledovné druhy odpadov: 
 
Odpad č. 1 až 4, 9 až 16 a 18 – vznikajú pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou 
hodnotenej činnosti, resp. s jej údržbou. 
 
Odpad č. 5 až 8 – bude vznikať pri prevádzke odlučovača ropných látok pre odpadové vody 
z povrchového odtoku zo spevnených plôch.  
 
Odpad č. 17 a 19 – odpad vzniká pri prevádzke a údržbe automobilov zabezpečujúcich dovoz 
vstupných materiálov a výstupných produktov (asfaltových zmesí).  
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Odpad č. 20 – vzniká pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov slúžiacich na vnútorné 
a vonkajšie použitie. Odpad bude skladovaný do doby jeho odvozu na zneškodnenie vo vhodných 
obaloch (pôvodné papierové obaly) tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
 
Odpad č. 21 – vzniká pri výmene nefunkčných elektrických a elektronických zariadení. Odpad 
bude skladovaný do doby jeho odvozu na zneškodnenie vo vhodných obaloch (pôvodné papierové 
obaly) tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
 
Odpad č. 22 – vzniká prítomnosťou zamestnancov hodnotenej činnosti. 
 
2.3.3. Množstvo odpadu 
Množstvo odpadu vznikajúce počas prevádzky bude závislé na momentálnom výrobnom 
kapacitnom vyťažení areálu - presné množstvo bude stanovené pred zahájením výrobného 
procesu a zapracované do Programu odpadového hospodárstva. 
 
Užívaním, resp. prevádzkou navrhovanej činnosti bude vznikať odpad z údržby jednotlivých 
zariadení v kategórii 13 01 10, 13 02 05, 13 02 06, 13 03 07, 13 08 02 a v kategórii 14 06 02 
s celkovým predpokladaným množstvom vzniknutého odpadu cca 1,5 t/rok. Odpady vznikajúce 
s prevádzky odlučovača ropných látok v kategórii 13 05 budú predstavovať množstvo cca 35,0 t za 
rok. Obalové materiály v kategórii 15 01 budú predstavovať cca 0,55 t/rok a komunálny odpad cca 
4 t/rok. Činnosti, pri ktorých vznikajú ďalšie druhy odpadov, sú vykonávané dodávateľsky, čiže 
pôvodcom odpadov sú dodávateľské organizácie. 
 
2.3.4. Spôsob nakladania s odpadmi 
Nakladanie s odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti: 
Stavebný odpad počas výstavby výrobne asfaltových zmesí bude priebežne odvážaný na riadené 
skládky s nekontaminovaným odpadom v území. V etape výstavby bude usmerňovaný presun 
mechanizmov so stavebným odpadom po trasách dohodnutých s dotknutým sídelným útvarom.  
 
K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavebník doloží príslušnému obvodnému úradu, odb. 
životného prostredia potvrdenie o prevzatí stavebného odpadu na povolenú skládku, resp. na 
využitie ako druhotnej suroviny. 
 
Riešenie nakladania s odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti bude riešené v zmysle 
zákona č. 223/2001 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z. z. 
 
Nakladanie s odpadmi počas prevádzky: 
Starostlivosť o produkované odpady, ktorých vznik súvisí bezprostredne s prevádzkou, bude 
zabezpečovať majiteľ a prevádzkovateľ areálu, resp. výrobne asfaltových zmesí.  
 
Likvidácia odpadov bude zabezpečená oprávnenou organizáciou a prevádzkovateľ zabezpečí 
spracovanie programu odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ odpad zatriedi podľa katalógu 
odpadov, zabezpečí umiestnenie vhodných nádob na zber odpadu a následne zabezpečí jeho 
odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneškodnenia. Zberné nádoby budú umiestnené na 
spevnených plochách, ktoré budú označené. Nádoby na zber nebezpečného odpadu budú až do 
času ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
budú označené vyplneným tlačivom „Identifikačný list nebezpečného odpadu“ a bude zamedzené 
úniku škodlivín mimo skladovacie obaly. 
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Z prevádzky odlučovača ropných látok budú akumulované látky zachytené v ORL, ktoré budú 
pravidelne odvážané a zneškodňované firmou, ktorá má oprávnenie na likvidáciu tohto druhu 
odpadu. S firmou uzatvorí investor – užívateľ zmluvu o odvážaní a zneškodňovaní zachytených 
ropných látok z ORL v termíne do kolaudácie stavby.  
 
Pôvodca odpadov bude dodržiavať ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Evidencia 
množstiev a druhov produkovaných odpadov bude vykonávaná v zmysle Vyhlášky MŽP SR 
č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 
K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavebník doloží príslušnému obvodnému úradu, odb. ŽP 
potvrdenie o prevzatí stavebného odpadu na povolenú skládku, resp. na využitie ako druhotnej 
suroviny. Presné množstvo a nakladanie s odpadmi bude podrobne popísané v ďalšom stupni PD 
pre stavebné povolenie.  
 
2.4. Zdroje hluku 
Pre navrhovanú činnosť bolo spracované posúdenie vplyvu hluku (Ing. Vladimír Plaskoň, 02/2011) 
z navrhovanej prevádzky „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ na vonkajšie prostredie 
dotknutého chráneného územia. Kompletné znenie akustickej štúdie je uvedené v prílohách.  
 
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa 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 sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
 
Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí 
Tab.: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa 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. 

Prípustné hodnoty a) 

 (dB) 
Hluk z dopravy 

Letecká doprava 
Kat. 

územia Opis chráneného územia  Ref.čas. 
interval Pozemná 

a vodná 
doprava  

b) c) 
LAeq, p   

Želez. 
dráhy  

 c) 
LAeq, p   LAeq, p   LASmax, p   

Hluk 
z iných 
zdrojov 
LAeq, p   

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom (napríklad kúpeľné miesta10, 
kúpeľné a liečebné areály) 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
oknami chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, d)rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. 

Územie ako v kategórii II 
v okolí diaľnic, ciest I. 
a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh 
a letísk, 9) 11) mestské centrá 

deň 
večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50 
50 
45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné 
zóny, priemyselné parky, 
areály závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

    Poznámky k tabuľke: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. 
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b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 11) 

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba 
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas 
vyučovania a pod. 

–––––––––––––––––––––– 
9)   Notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.) 
10)  § 35 zákona č. 538/ 2005 Zúz. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 

minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
11)  Zákon č. 135/ 1961 Z. z. o pozemných komunkáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
      Zákon Národnej rady SR č. 164/ 1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský       

zákon) v znení neskorších predpisov. 
      Zákon č. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Z hľadiska kategorizácie územia je možné obytnú zónu obcí v blízkosti železničných dráh zaradiť 
do III. kategórie chránených území s prípustnou hladinou hluku z cestnej dopravy v dennom čase 
60 dB. Na základe vyššie uvedených dopravných parametrov bola v úseku priľahlého chráneného 
územia spracovaná súčasná a prognostická hluková mapa v dennej dobe reprezentovaná 
hladinovými pásmami o šírke 5 dB počnúc hladinou 40 dB vo výške 2 m nad terénom. Vplyv 
dopravného hluku z posudzovanej činnosti je vyjadrený hladinou hlukových imisií vo výpočtových 
bodoch územia, ktoré sú lokalizované vo vzdialenosti 1,5 m pred JZ fasádou rodinného domu 
č. 109 na Bottovej ulici (bod 1) a na JV hranici pozemku uvedeného domu (bod 2).  
 
Do výpočtového modelu boli zadané akustické parametre vyššie definovaných dominantných 
zdrojov prevádzkového hluku ako bodové zdroje akustickej energie. Hlukové zaťaženie priľahlého 
chráneného územia v dôsledku samotnej prevádzky vyjadrujú numerické výsledky výpočtov v 
referenčných bodoch chráneného územia ako aj hluková mapa reprezentovaná izofonami vo výške 
2 m nad terénom.  
 
Súčasná hladina hluku 
V súčasnosti hluk generovaný pozemnou dopravou presahuje dennú prípustnú hodnotu pred 
fasádou rodinného domu č. 109 na Bottovej ulici. Dôvodom prekročenia je nákladná doprava na 
Bottovej ulici do Považskej cementárne Ladce a.s. a do lomu Butkov a na prístupovej komunikácii 
do areálu lomu Tunežice.  
 
Hluk počas výstavby 
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené 
pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na 
priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav a 
výstavby technickej infraštruktúry. Hlukom zo stavebných prác od plánovaného staveniska bude 
najviac exponovaný rodinný dom č. 109 na Bottovej ulici. Rozsah hladín hluku je určený výkonom 
daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá 
lineárny aditívny charakter. Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom 
premenlivosť polohy nasadenia strojov a dá sa riadiť len dĺžka jeho pôsobenia v rámci pracovného 
dňa. 
 
V zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z. sa pri stavebnej činnosti v pracovných dňoch od 700 do 
2100 hod. a v sobotu od 800 do 1300 hod. hluk v blízkom okolí posudzuje hodnotiacou hladinou pri 
použití korekcie -10 dB. V tomto prípade by ekvivalentná denná hluková záťaž od stavebných 
mechanizmov v uvedenom časovom intervale nemala presiahnuť hladinu hluku 60 dB. 
 
Situácia počas prevádzky 
Dopravný hluk generovaný len navrhovanou činnosťou nepresahuje prípustnú hodnotu hluku 
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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. 
 
Podľa matematického modelu je dominantným zdrojom hluku v navrhovanej prevádzke výrobne 
asfaltových zmesí 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. 
 
Predikcia prevádzkového hluku výrobne asfaltových zmesí v tejto štúdii je založená na 
predpokladaných emisných parametroch jednotlivých zariadení a ich lokalizácii v rámci 
dispozičného riešenia areálu. Posudzovanú hodnotu hluku môže ovplyvniť celý rad faktorov 
(kvalita montáže, reálna účinnosť tlmičov, technické prevedenie vzduchotechnických zariadení, 
zmena umiestnenia zdrojov hluku, prítomnosť tónovej zložky v hlukových emisiách a pod.). Z toho 
dôvodu je potrebné vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie klásť vysoký dôraz na aplikáciu 
dostupných protihlukových opatrení a kvalitu inštalácie zariadení overiť reálnym meraním 
hlukových imisií v rámci skúšobnej prevádzky. 
 
Na základe vykonanej predikcie hluku je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť spĺňa 
ustanovenie vyhlášky MZ SR c. 549/2007 Z. z. a je realizovateľná. 
 
Vibrácie 
Vibrácie môžu vznikať pri výstavbe navrhovanej obaľovne živičných zmesí a s ňou súvisiacich 
zariadení. Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné eliminovať voľbou 
vhodných technológií. Budú krátkodobé a bez výrazného vplyvu na okolité prostredie.  
 
Zariadenia produkujúce vibrácie budú plne automatizované a počas prevádzky budú uložené na 
základoch a na stavebných konštrukciách spôsobom, maximálne obmedzujúcim prenášanie 
vibrácií do stavebných konštrukcií, resp. do okolia. Šírenie vibrácií z posudzovanej činnosti počas 
jej prevádzky preto nepredpokladáme. 
 
2.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia 
Posudzované technologické zariadenie nie je zdrojom rádioaktívneho alebo elektromagnetického 
žiarenia. 
 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou hodnotenej činnosti 
nevyskytujú. Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z hodnotenej činnosti 
počas výstavby a prevádzky v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody užívateľov 
hodnoteného územia.  
 
2.6. Teplo, zápach a iné výstupy 
Teplo 
Produkcia tepla v areáli výrobného zariadenia asfaltových zmesí bude pochádzať najmä ako 
vedľajší produkt z technologického procesu a charakteru výroby (sušenie kameniva, zohrievanie 
asfaltov). Produkcia tepla sa bude prejavovať iba v najbližšom okolí výrobne asfaltových zmesí, 
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ktoré sa rozplynie v bezprostrednej blízkosti zdrojov. Technológia zariadení je koncipovaná na 
zabezpečovaní minimálnych únikov tepla do okolia. 
 
Zápach 
Posudzovaná technológia je zdrojom zápachu, ktorý vzniká pri zohrievaní asfaltu. Z prítomných 
známych látok v asfalte zápach spôsobujú sírouhlík, formaldehyd a naftalén. Keďže obaľovacia 
súprava bude umiestnená mimo intravilánu obce, vo vzdialenosti cca 300 m od najbližšej obytnej 
zástavby, nepredpokladáme dosah šírenie zápachu do obývaného územia. Pri transporte živičnej 
zmesi sa používa zaplachtovanie vozidiel, čím je ovplyvnenie okolia transportných trás 
minimalizované. 
 
Prach 
Prach bude vznikať manipuláciou s kamenivom a v sušiacom bubne. Prášenie počas manipulácie 
s kamenivom bude minimalizované kropením vody. Prach, ktorý bude vznikať v sušiacom bubne 
bude zachytávaný vo vysokoúčinnom odprašovacom zariadení. 
 
Nepredpokladáme šírenie tepla, zápachu a prachu v takých koncentráciách, že by dochádzalo 
k ovplyvňovaniu pohody obyvateľov v hodnotenom území. 
 
2.7. Iné očakávané vplyvy 

2.7.1. Očakávané vyvolané investície 
K podmieňujúcim investíciám možno zaradiť výstavbu výrobne asfaltových zmesí značky 
TELTOMAT 120 do stavebného areálu lomu Tunežice, v rámci ktorej sa budú inštalovať 
nasledovné zariadenia: 

• zariadenie pre dávkovanie kameniva, 
• zariadenie pre sušenie, ohrev a odprašovanie, 
• miešacia veža a filerové hospodárstvo, 
• zásobník na zmes (integrovaný v miešacej veži) a spojiva, 
• elektrické príslušenstvo a mikroprocesorové riadenie, 
• napojenie navrhovanej činnosti na inžinierske siete v území. 

 
Vyvolanou investíciou navrhovanej činnosti bude taktiež úprava spevnených plôch v rámci areálu 
a výstavba dažďovej kanalizácie s ORL a vsakovacím zariadením.  
 
2.7.2. Svetlotechnika navrhovanej činnosti 
Hodnotená činnosť neplánuje výstavbu takých nových objektov, ktoré by v ich objemovo – 
priestorovom prevedení nepriaznivo svetlotechnicky ovplyvňovali najbližšiu zástavbu. 
 
2.7.3. Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny 
Výstavba navrhovanej činnosti a s ňou súvisiacich zariadení sa dotýka existujúceho areálu lomu 
Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s., činnosť nevytvára potrebu pre významné terénne úpravy 
a zásahy do krajiny. 
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3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
 
3.1. Vplyvy na obyvateľstvo 
Vplyvy na obyvateľstvo hodnotenej činnosti, je možné kvantifikovať na základe vplyvu imisií a 
hluku. Podľa získaných poznatkov k hodnotenej činnosti je vplyv navrhovanej činnosti na 
obyvateľstvo minimálny. K tomuto záveru nás vedie skutočnosť, že:  

• Rozptylová štúdia (pozri prílohy zámeru) potvrdila dodržanie platných imisných limitov pre 
znečisťujúce látky pre cieľový stav.  

• Hluková štúdia (pozri kapitolu IV./2.4 – Zdroje hluku, prílohy zámeru) potvrdila, že dopravný 
hluk generovaný len navrhovanou činnosťou 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. Navrhovaná činnosť 
spĺňa požiadavky vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. pre cieľový stav.  

 
Navrhovaná činnosť sa nachádza v priemyselnej časti obce Ladce a riešené územie nie je 
obývané, obytné domy sa zároveň nenachádzajú ani v bezprostrednej blízkosti navrhovanej 
činnosti. Riešené územie je lokalizované v existujúcom areáli lomu Tunežice spoločnosti 
PK Doprastav, a.s., najbližšie obývané objekty (zástavba rodinných domov) sú situované cca 
300 m severozápadným smerom v miestnej časti obci Tunežice. 
 
Realizáciou navrhovanej činnosti pri dodržaní platných emisných limitov nepredpokladáme 
zhoršenie pohody a kvality života obyvateľstva. Vybudovanie výrobne asfaltových zmesí sa najviac 
prejaví na znečistení ovzdušia prachom, avšak produkované emisie sa oproti súčasnému stavu 
prejavia minimálne, nakoľko bude navrhovaná činnosť umiestnená v existujúcom stavebnom areáli 
lomu Tunežice. Vplyv bude preto minimálny. 
 
Významnejšie vplyvy na zamestnanosť a aktivity obyvateľstva možno predpokladať počas 
výstavby výrobne asfaltových zmesí. V súvislosti s výstavbou obaľovacej súpravy v existujúcom 
areáli lomu Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s. sa nepredpokladajú zmeny štruktúry 
využívania územia v širšom zázemí areálu. Realizáciou navrhovanej činnosti sa zabezpečí 
využívanie vstupného materiálu s existujúceho lomu v navrhovanej prevádzke, čo bude mať v 
konečnom dôsledku priaznivejší dopad nielen na životné prostredie, ale aj na okolité obyvateľstvo.  
 
Počet obyvateľov negatívne ovplyvnených navrhovanou činnosťou je nulový. 
 
Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti 
Narušenie pohody a kvality života môže nastať počas stavebných prác, napr. zvýšenie intenzity 
stavebnej dopravy, jej hluk, vibrácie, prašnosť, plynné imisie a pod. Ide o dočasný vplyv, ktorý 
bude možné minimalizovať použitím vhodnej technológie, stavebných postupov, dodržaním 
časového nasadenia stavebných strojov atď. Stavebný dvor nebude umiestnený mimo územia 
vlastnej stavby.  
 
V etape výstavby budú usmerňované presuny hmôt a stavebné mechanizmy po trasách 
dohodnutých s dotknutým sídelným útvarom.  
 
Vplyvy počas prevádzky – zdravotné riziká, ovplyvnenie pohody a kvality života 
Vplyv navrhovanej činnosti voči obyvateľstvu v hodnotenom území je spojený najmä s produkciou 
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imisií a hluku. Na základe štúdií posudzujúcich vplyv predloženej činnosti na životné prostredie 
a ľudí možno konštatovať, že z pohľadu hodnotenej činnosti nedôjde k nadlimitným expozíciám 
obyvateľstva. Produkované imisie sa pohybujú na úrovni existujúceho stavu, po realizácii 
navrhovanej činnosti sa celkový prírastok hlukových hladín bude pohybovať na úrovni do 1,1 dB.  
 
Riešené územie je v súčasnosti neobývané. Narušenie pohody a kvality života obyvateľstva počas 
výstavby ako aj prevádzky navrhovanej činnosti nepredpokladáme z dôvodu, že v bezprostrednej 
blízkosti hodnotenej činnosti sa trvalo obývané objekty nenachádzajú.  
 
Na základe predpokladanej hladiny hluku spôsobenej prevádzkou zariadení navrhovanej 
činnosti, dopravného zaťaženia a emisnej záťaže (pri dodržaní navrhovaných opatrení a dodržaní 
platných zákonom stanovených hygienických limitov), nepredpokladáme negatívne ovplyvnenie 
súčasného aj budúceho obyvateľstva v hodnotenom území.  
 
Vplyvy na sociálne a ekonomické súvislosti 
Realizáciou navrhovanej činnosti budú nepriamo ovplyvnení obyvatelia širšieho okolia. 
Očakávame pozitívne ovplyvnenie obyvateľstva najmä vytvorením nových pracovných príležitostí 
v území, v rámci novonavrhovanej výrobne asfaltových zmesí.  
 
Celkovo je možné hodnotiť vplyv na sociálne a ekonomické súvislosti za pozitívne.  
 
Prijateľnosť činností pre dotknuté obce 
Prijateľnosť navrhovanej činnosti pre dotknutý sídelný útvar je daná v prevažnej miere platným 
územným plánom dotknutej obce. Umiestnenie obaľovacej súpravy na výrobu asfaltových zmesí 
v súčasnom areáli lomu Tuženice nie je v rozpore s platným územným plánom obce Ladce z 
februára 2005 (spracovateľ SAŽP – CZŽP Žilina, Ing. arch. Viliam Leszay). Súčasný areál lomu nie 
je v ÚP osobitne riešený, nakoľko sa nachádza v extraviláne obce, je však v ÚP rešpektovaný, 
zakreslený. V súčasnosti sa spracovávajú zmeny a doplnky územného plánu obce Ladce. 
Navrhovaná činnosť z funkčného hľadiska nie je v rozpore ani s navrhovanými zmenami a 
doplnkami územného plánu obce Ladce.  
 

3.2  Vplyvy na prírodné prostredie 
3.2.1. Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny a 
geomorfologické pomery 
Vzhľadom na parametre projektovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade spoľahlivého 
založenia a dostatočnej izolácie novostavby od okolitého prostredia, neočakávame žiadne výrazné 
vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné 
suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.  
 
Stavba je navrhnutá a realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala 
možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové 
opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby 
a prevádzky hodnotenej činnosti. 
 
Vplyvy na nerastné suroviny 
Samotná prevádzka výrobne asfaltových zmesí bude umiestnená v chránenom ložiskovom území, 
v existujúcom lomu Tunežice - výhradné ložisko, dobývací priestor (ložisko s rozvinutou ťažbou - 
stavebný kameň, kremičitý vápenec). Navrhovaná činnosť bude nadväzovať na aktívne ložisko, 
ktorého časť produkcie bude využívať aj výrobňa asfaltových zmesí. 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                                                                                  “Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ 
Priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                                   Zámer EIA 

 50 

 
V zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušného OBÚ, vyplývajú 
pre aktivity, ktoré nesúvisia s dobývaním na území určité povinnosti a obmedzenia. Týka sa to 
najmä stavieb, alebo zariadení nesúvisiacich s dobývaním výhradného ložiska. Povolenie takýchto 
stavieb a zariadení v CHLÚ môže vydať príslušný orgán len na základe záväzného stanoviska 
obvodného banského úradu.  
 
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia dotknutej lokality. Vplyv na 
nerastné suroviny a využívanie súčasnej krajiny riešeného ako aj hodnoteného územia sa 
z pohľadu navrhovanej činnosti nezmení.  
 
3.2.2. Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu  
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 PM10 na fasáde obytnej zástavby v 
Tunežiciach bude 6,0 µg.m-3, čo je 12 % limitnej hodnoty. Kumulatívny vplyv obaľovne a lomu 
zvýši koncentráciu na 13 µg.m-3, čo je 26 % limitnej hodnoty. Všetky koncentrácie znečisťujúcich 
látok CO, NO2, VOC, TOC a SO2 budú výrazne nižšie ako sú ich limitné hodnoty a budú sa 
pohybovať pod úrovňou pozaďových koncentrácií.  
 
Predmet posudzovania ”Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ s p ĺ ň a   požiadavky a podmienky, 
ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany 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.  
 
Spracovaná rozptylová štúdia potvrdila dodržanie platných imisných limitov SR pre znečisťujúce 
látky pre cieľový stav.  
 
3.2.3. Vplyvy na hlukovú situáciu v území 
Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti 
Počas výstavby navrhovanej činnosti možno predpokladať zvýšenie denných ekvivalentných 
hladín hluku v riešenom území najmä vplyvom stavebných prác a trasovaním staveniskovej 
dopravy. Tento vplyv bude dočasného charakteru a je možné ho minimalizovať použitím vhodnej 
technológie, stavebných postupov, dodržaním technických a organizačných opatrení. Týmito 
opatreniami môžu byť nežiaduce účinky realizácie stavby účelovo potlačené. 
 
Počas výstavby je potrebné dodržiavať časové nasadenie mechanizmov schválené hygienikom 
a organizáciami dotknutých obcí. 
 
Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Akustická štúdia, spracovaná Ing. Vladimírom Plaskoňom, 02/2012, (pozri kap. IV/2./2.4. Zdroje 
hluku, prílohy zámeru EIA), potvrdila, že 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 
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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. 
 
Navrhovaná výrobňa asfaltových zmesí spĺňa ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. a je 
realizovateľná, preto nepredpokladáme nadlimitné akustické ovplyvnenie existujúceho ani 
budúceho obyvateľstva riešeného územia a jeho okolia.  
 
Šírenie vibrácií mimo riešené územie z posudzovanej činnosti počas jej prevádzky 
nepredpokladáme.  
 
3.2.4. Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu 
Výstavbou navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody a ku zmenám 
jej kvality. Základová špára navrhovaných objektov bude realizovaná nad úrovňou priemernej 
hladiny podzemnej vody. V riešenom území sa nenachádzajú zdroje podzemnej vody využívané 
pre hromadné, ale ani pre individuálne zásobovanie obyvateľstva. Hodnotená činnosť svojim 
charakterom a druhom prevádzky minimalizuje možnosť kontaminácie podložia a podzemných 
vôd.  
 
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti do existujúceho stavebného areálu lomu 
nepredpokladáme žiadne vplyvy na vodné pomery lokality. Z prevádzky hodnotenej činnosti budú 
vznikať len splaškové odpadové vody z prevádzky hygienických zariadení a odpadové vody 
z povrchového odtoku zo spevnených plôch (dažďové vody, vody na postrek korby nákladných 
vozidiel a kropenie prašných plôch).  
 
V súčasnosti má prevádzka lomu možnosť odoberať vodu z vlastnej vŕtanej studne s povoleným 
odberom podzemnej vody v množstve 2 l/s a 30 000 m3/rok. Uvedené množstvo je postačujúce pre 
existujúcu aj navrhovanú prevádzku. Splaškové odpadové vody budú odvádzané a vyvážané z 
areálu taktiež ako doteraz - pravidelným vývozom žumpy prostredníctvom zmluvného partnera.  
 
Z hľadiska ochrany podzemných vôd proti ropným derivátom bude navrhovaná stavba 
zabezpečená komplexným pokrytím manipulačných plôch techniky a technológie spevnenou 
nepriepustnou vrstvou (vozovkou). Vody z povrchového odtoku z vnútroareálových komunikácií a 
zo spevnených plôch navrhovanej činnosti budú odvádzané novonavrhovanou samostatnou 
areálovou dažďovou kanalizáciou. Po predčistení v odlučovači ropných látok, ktorého účinnosť 
bude do 0,5 mg.NEL/l, budú vody z povrchového odtoku následne zaústené do vsakovacieho 
zariadenia.  
 
Z pohľadu celkového množstva odpadových vôd a vzhľadom k navrhovaným opatreniam 
(novovybudovaná dažďová kanalizácia s ORL) je možné konštatovať, že nedôjde k významnému 
ovplyvneniu prúdenia, režimu a kvality podzemných vôd v riešenom území. Kvalita a fyzikálno – 
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chemické vlastnosti podzemnej vody nebudú plánovanou výstavbou hodnotenej činnosti 
ovplyvnené. 
 
Samotné riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej 
oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR 
č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách).  
 
Odpadová voda z technologického procesu navrhovanej činnosti nebude vznikať. 
 
Vplyvy na PHO a vodohospodársky chránené oblasti 
Riešené územie samotného areálu navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky 
chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR 
č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách).  
 
Vodohospodársky chránené územie Strážovské vrchy vyhlásené v zmysle nariadenia vlády SSR 
č. 13/1987 Zb. v zmysle zákona NR SR č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách sa rozprestiera východným smerom od riešenej lokality. V súlade 
s platnými legislatívnymi predpismi je možné v CHVO vykonávať hospodársku, technickú alebo inú 
činnosť len po vydaní povolenia vodohospodárskeho orgánu. Možný nepriaznivý vplyv 
navrhovanej činnosti bude eliminovaný výstavbou dažďovej kanalizácie so zaústením 
do odlučovača ropných látok.  
 
Havárie 
Pri posudzovaní havárií látok škodiacim vodám, vychádzame zo skutočnosti, že hodnotená činnosť 
a jej priestory budú spĺňať všetky limity a opatrenia pre skladovanie chemických látok. Riziko 
znečistenia povrchových a podzemných vôd rozliatím chemických látok je minimalizované vlastnou 
stavbou hodnotených priestorov, ktoré sú nepriepustné.  
 
3.2.5. Vplyvy na pôdu  
Priame vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti súvisiace s využitím poľnohospodárskej pôdy 
nepredpokladáme. Navrhovaná činnosť nezasahuje do poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Pôdy 
riešeného územia sú evidované ako ostatné plochy.  
 
Hodnotená činnosť nebude mať žiaden výrazný vplyv na okolité obrábané pôdy. Príspevok 
koncentrácií všetkých znečisťujúcich látok aj po výstavbe navrhovanej činnosti sa bude pohybovať 
okolo súčasnej úrovne príslušných koncentrácií, preto navrhovaná činnosť nezmení existujúce 
využívanie pôdy.  
 
3.2.6. Vplyvy na genofond a biodiverzitu 
Vplyvy na vegetáciu 
Navrhovaná činnosť bude umiestnená mimo zastavaného územia obce v existujúcom areáli lomu 
Tunežice. V súčasnosti je povrch riešeného územia tvorený areálovými spevnenými plochami, 
sčasti skládkami na kamenivo a miešacím centrom pre výrobu betónu bez drevinnej a krovitej 
vegetácie. Výrub drevín nebude potrebný.  
 
Vplyvy na vegetáciu hodnoteného územia môžeme hodnotiť na základe maximálnych koncentrácií 
znečisťujúcich látok. Najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok z výrobne asfaltových zmesí sa 
budú pohybovať okolo úrovne príslušných pozaďových koncentrácií, t.j. koncentrácií, ktoré sa 
v súčasnosti vyskytujú v území bez zdrojov znečistenia ovzdušia, pričom najvyššia koncentrácia 
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všetkých znečisťujúcich látok z obaľovne pri najnepriaznivejších rozptylových podmienkach 
neprekročí 12 % príslušných limitných hodnôt. Príspevok koncentrácií všetkých znečisťujúcich 
látok aj po výstavbe výrobne asfaltových zmesí sa nebude výrazne odlišovať od súčasného stavu.  
 
Na základe vyššie uvedeného hodnotíme vplyvy na vegetáciu ako málo významné.  
 
Vplyvy na živočíšstvo 
Vplyvy na živočíšstvo hodnotíme na základe jeho súčasného výskytu v riešenom území a jeho 
bezprostrednom okolí. V súčasnosti sa vyskytujú v riešenom území iba synantropné druhy 
živočíchov, ktoré sú odolné a dobre adaptované na urbanizované prostredie. 
 
V riešenom území nie je zaznamenaný výskyt vzácnejších druhov fauny a neprechádzajú ním 
migračné koridory živočíchov. Výskyt fauny v širšom okolí posudzovaného zámeru je sústredený 
najmä na priestory sprievodných vegetácií biokoridorov, biocentier a genofondových plôch. 
Príspevok koncentrácií všetkých znečisťujúcich látok aj po výstavbe výrobne asfaltových zmesí sa 
nebude výrazne odlišovať od súčasného stavu, preto navrhovaná činnosť negatívne neovplyvní 
výskyt živočíchov v širšom okolí hodnotenej činnosti. 
 
Realizáciou hodnotenej činnosti nebudú lokality biocentier, genofondových plôch a migračných 
koridorov živočíchov v širšom okolí navrhovanej činnosti narušené.  
 
Riešené územie nezasahuje do žiadneho chráneného vtáčieho územia a územia európskeho 
významu tvoriaceho sústavu chránených území NATURA 2000. Najbližšie chránené vtáčie územie 
Strážovské vrchy (SKCHVU028) sa nachádza cca 4,5 km vzdušnou čiarou juhovýchodne od 
riešeného územia. Vplyv je nulový.  
 
Vplyv navrhovanej činnosti na živočíšstvo je minimálny až nulový. 
 
Vplyvy na biodiverzitu 
Riešené územie je lokalizované v priemyselnom areáli so silným antropickým tlakom. Obývajú ho 
iba bežné druhy fauny s vyššou tendenciou k synantropii. Rastlinstvo je zastúpené človekom 
vysadenými drevinami a krami. Z vyššie uvedeného dôvodu územie nie je ani v súčasnosti bohaté 
na biodiverzitu.  
 
Realizácia stavby nespôsobí zníženie súčasnej diverzity rastlinných a živočíšnych druhov 
viazaných na blízke poľné a lesné biotopy, resp. ich okolia.  
 
Vplyvy navrhovanej činnosti na biodiverzitu, resp. na územia s vysokým stupňom biodiverzity, sa 
v hodnotenom území neočakávajú v dôsledku realizácie navrhovaného zámeru. Tieto územia by 
mohli byť ovplyvnené v prípade, že ich imisná záťaž by bola vysoká. Tento predpoklad sa 
z pohľadu navrhovaného zámeru nepotvrdzuje a celkové produkované emisie po uvedení výrobne 
asfaltových zmesí s existujúcimi zdrojmi znečistenia sa nebudú líšiť oproti súčasnému stavu. 
Vplyvy na biodiverzitu hodnotíme ako minimálne až nulové.  
 
3.3. Vplyvy na krajinu 
Vplyv na štruktúru a využívanie krajiny 
Vplyvy v etape výstavby 
Medzi najvýznamnejšie vplyvy na štruktúru krajiny možno zaradiť vznik stavebného dvora, ktorý 
nebude zriadený mimo dotknutého areálu lomu. 
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Vplyvy v etape prevádzky 
Výstavba obaľovacej súpravy na výrobu asfaltových zmesí bude realizovaná v rámci existujúceho 
stavebného areálu lomu spoločnosti PK Doprastav, a.s. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde 
k zmene funkčného využitia dotknutej lokality a nepredpokladáme vznik nefunkčných priestorov 
v jeho okolí. Vplyv na využívanie a štruktúru krajiny riešeného ako aj hodnoteného územia sa 
z pohľadu navrhovanej činnosti nezmení.  
 
Vplyv hodnotenej činnosti na štruktúru a využívanie krajiny je minimálny.  
 
Vplyv na scenériu krajiny 
Súčasná krajinná scenéria riešeného územia a jeho blízkeho okolia je charakteristická pre 
urbanizovanú krajinu so zastúpením ťažobného priemyslu a skladovo-spracovateľských plôch, ku 
ktorým pristupujú plochy dopravnej a administratívnej vybavenosti. Významnou dominantou 
v území je už v súčasnosti samotný areál lomu f. PK Doprastav, a.s. so susediacim lomom Butkov 
ako aj s Považskou cementárňou, a.s. Ladce.  
 
Z hľadiska scenérie vzhľadom k doterajšiemu začleneniu lokality z hľadiska lokálnych aspektov 
scenérie krajiny nie je možné očakávať žiadnu významnú zmenu oproti súčasnému stavu. 
Navrhovaná činnosť nadväzuje na existujúci areál lomu a samotná obaľovacia súprava so 
skládkami pre kamenivo bude situovaná v juhozápadnej časti areálu, ktoré je tvorené spevnenými 
plochami, sčasti skládkou kameniva a miešacím centrom, ktoré si vyžiada presun na inú lokalitu. 
 
Vplyv na scenériu krajiny bude minimálny, nakoľko novonavrhované objekty budú v porovnateľnej 
výške ako objekty súčasné, resp. okolité.  
 
Vplyvy na územný systém ekologickej stability 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES, resp. ekologicky významného prvku 
krajiny a nebude mať na tieto prvky negatívny vplyv. Na ploche riešeného územia nie sú 
navrhované žiadne nové prvky R-ÚSES. Riešené územie nie je v dotyku s migračnými koridormi 
živočíchov. Vplyv na ostatné prvky ÚSES nachádzajúce sa v širšom okolí je nulový.  
 
3.4. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 
Vplyvy na kultúrne a historické hodnoty, štruktúru sídiel, archeologické náleziská 
Hodnotená činnosť nebude mať negatívny vplyv na kultúrne hodnoty územia, paleontologické 
a archeologické náleziská. 
 
V prípade, že počas zakladania jednotlivých objektov bude nájdené archeologické nálezisko je 
podľa platného zákona o ochrane pamiatok investor a dodávateľ stavby povinný zabezpečiť 
realizáciu archeologického výskumu. 
 
Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradície) 
Hodnotená činnosť nebude mať žiaden vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, ani na 
miestne tradície. 
 
Vplyvy na poľnohospodársku výrobu 
Navrhovaná činnosť nebude mať žiaden vplyv na poľnohospodársku výrobu, riešené územie nie je 
využívané na poľnohospodárske účely.  
 
Vplyvy na okolité poľnohospodársky obrábané plochy hodnoteného územia môžeme hodnotiť na 
základe maximálnych koncentrácií znečisťujúcich látok. Vybudovanie výrobne asfaltových zmesí 
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sa najviac prejaví na znečistení ovzdušia prachom. V súčasnej dobe sa na výpočtovej ploche 
najviac k limitnej hodnote pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach blíži 
koncentrácia PM10 s koncentráciou 7,0 µg.m-3 (14 % limitnej hodnoty). Zo samotnej prevádzky 
navrhovanej činnosti sa bude koncentrácia PM10 pohybovať na úrovni 6,0 µg.m-3 (12 % limitnej 
hodnoty). Z pohľadu kumulatívneho vplyvu navrhovanej výrobne asfaltových zmesí a existujúcej 
prevádzky lomu sa koncentrácia PM10 zvýši na 13 µg.m-3, čo predstavuje 26 % limitnej hodnoty.  
 
Emisie koncentrácií všetkých znečisťujúcich látok aj po výstavbe výrobne asfaltových zmesí sa 
nebudú výrazne odlišovať od súčasného stavu, t.j. neovplyvnia súčasný stav využitia 
poľnohospodársky obrábaných plôch v hodnotenom území a jeho širšom okolí.  
 
Vplyvy na priemyselnú výrobu 
Hodnotená činnosť nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít a rozvoju priemyselnej výroby 
v regióne. V etape výstavby bude navrhovaná činnosť svojou samotnou realizáciou predstavovať 
pozitívny vplyv na rozvoj stavebníctva v regióne. 
 
Vplyvy na dopravu 
Navrhovaná činnosť si nevyžaduje budovanie nových prístupových komunikácií. Pre dopravné 
zabezpečenie areálu sa budú využívať existujúce trasy v území. Pripojenie a dopravná obsluha 
počas výstavby a po kolaudácii hodnotenej činnosti bude realizovaná prostredníctvom existujúcej 
prístupovej účelovej komunikácie a cesty I/61.  
 
Po výstavbe výrobne asfaltových zmesí sa predpokladá zvýšenie intenzity dopravy zo súčasného 
areálu, ktorá bude závisieť od množstva vyprodukovanej živičnej zmesi pre koncového odberateľa. 
Najvyššie intenzity dopravy z navrhovanej činnosti budú predstavovať celkom 24 vozidiel za deň, 
t.j. 48 prejazdov za deň, čo je zanedbateľné v porovnaní s existujúcim stavom na ceste I/61. 
Intenzity dopravy navrhovanou činnosťou budú celkovo predstavovať 0,80 % nárast, resp. 2,29 % 
nárast nákladných vozidiel. Vplyv je minimálny.  
 
Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch 
Hodnotená činnosť nebude mať negatívne vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch 
v hodnotenom území.  
 
Výstavbou a prevádzkou hodnotenej činnosti nepredpokladáme zmenu existujúceho stavu 
využívania turistických a rekreačných lokalít v hodnotenom území.  
 
Vplyvy na infraštruktúru 
Realizácia predloženého zámeru v navrhovanom objemovom prevedení a po prehodnotení kapacít 
jednotlivých produktovodov v území si v prevažnej miere nevyžaduje budovanie nových kapacít 
sociálnej a technickej infraštruktúry a bude využívať existujúce možnosti v území.  
 
Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú dodržané ochranné pásma podzemných a nadzemných 
vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom.  
 
Iné vplyvy 
Prístup k stavbe bude zabezpečený po existujúcich komunikáciách. Počas výstavby navrhovanej 
činnosti na manipulačných a stavebných plochách budú dodržiavané hlavné zásady technickej 
disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia.
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3.5. Priestorová syntéza vplyvov činností v území 

3.5.1. Predpokladaná antropogénna záťaž  územia, jej vzťah k ekologickej únosnosti územia 
V etape výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude najväčšie zaťaženie koncentrované na 
lokalitu dotknutú výstavbou navrhovanej činnosti.  
 
Predovšetkým budú dotknuté tieto abiotické zložky v rozsahu: 
 
1. horninové prostredie: horninové prostredie je z hľadiska realizácie výstavby zaťažené dočasne 

bez prekročenia únosnej miery zraniteľnosti. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde 
k zmene funkčného využitia dotknutej lokality. Vplyv na horninové prostredie riešeného ako aj 
hodnoteného územia sa z pohľadu navrhovanej činnosti nezmení.  

2. geodynamické javy: riešená lokalita je po geologickej stránke stabilná (existujúci areál), nie je 
postihnutá geodynamickými javmi. Počas stavebných prác dôjde ku krátkodobému bodovému 
zaťaženiu, bez negatívneho dlhodobého pôsobenia. 

3. povrchové a podzemné vody: počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde 
k výraznému zaťaženiu povrchových ani podzemných vôd. Riešené územie navrhovanej 
činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem 
hygienickej ochrany podzemných vôd. Možný nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na 
povrchové a podzemné vody bude eliminovaný výstavbou dažďovej kanalizácie so zaústením 
do odlučovača ropných látok.  

4. ovzdušie: dôjde k zvýšeniu znečistenia ovzdušia vplyvom nových zdrojov znečisťovania 
ovzdušia v najbližšom okolí novostavby. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude 
prípustná miera zaťaženia ovzdušia prekročená.  

5. krajina: realizácia výstavby hodnotenej činnosti sa uskutoční v rámci existujúceho stavebného 
areálu lomu Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s., ktorý je už v súčasnosti so susediacim 
lomom Butkov a Považskou cementárňou dominantou v území. Realizáciou navrhovanej 
činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia riešenej lokality.  

 
Z hľadiska zložiek bioty: 
1. Flóra, fauna, ekologická únosnosť: ekologická únosnosť fauny a flóry nebude počas 

prevádzky činnosti ohrozená a nebude ohrozený genofond ani trvalé prežívanie druhov.  
2. Človek: budúca prevádzka obaľovne na výrobu asfaltových zmesí nepreukázala možné 

negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov v okolitých obytných zónach obcí. Z hľadiska 
znečisťovania ovzdušia nehrozí populácii v okolí navrhovanej výrobne asfaltových zmesí 
zdravotné poškodenie. 

 
Na základe vyššie uvedeného predpokladáme a zároveň modelovými výpočtami a analýzami 
dokladujeme, že výstavba a realizované činnosti v rámci predloženého projektu nebudú 
predstavovať nadmernú záťaž a narušenie stability okolitej krajiny a tieto aktivity preto považujeme 
z hľadiska únosnosti prírodného prostredia za prijateľné.  
 
Počas výstavby sa antropogénna záťaž samotného riešeného územia, ako aj bezprostredného 
okolia zvýši, avšak nebude spojená s ohrozením alebo trvalým narušením ekologickej stability a 
jednotlivých zložiek životného prostredia. Počas prevádzky antropogénna záťaž neovplyvní 
ekologickú únosnosť územia.  
 
Výrazné zaťaženie územia z iných zdrojov nepredpokladáme. 
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3.5.2. Priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia 
Na základe lokalizácie, izolovanosti navrhovanej činnosti mimo zastavané územie obce 
a predpokladaných akustických pomerov, emisnej záťaže a svetlotechnického zaťaženia územia, 
vzhľadom na spôsob realizácie hodnotenej činnosti, nepredpokladáme vznik nových preťažených 
lokalít v hodnotenom území.  
 
3.5.3. Priestorová syntéza pozitívnych vplyvov 
Realizáciou navrhovanej činnosti sa vylepší spoločensky potrebná ponuka asfaltových zmesí 
v okolitom spádovom území v rámci Trenčianskeho kraja.  
 
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú zaťažované nové lokality v území, bude využitá 
existujúca lokalita priemyselného charakteru, ktorá je predurčená ekologicky a environmentálne 
vhodnou polohou mimo obytné územia s napojením sa na štátnu sieť komunikácií (cesta I/61). 
 
Taktiež realizáciou navrhovanej činnosti v existujúcej prevádzke lomu budú minimalizované 
prevádzkové náklady na vstupné suroviny (kamenivo), čím dôjde k menšiemu zaťažovaniu 
životného prostredia.  
 
Medzi ďalšie pozitívne vplyvy môžeme zaradiť vznik nových pracovných miest počas výstavby aj 
počas prevádzky navrhovanej činnosti.  
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3.6. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich 
porovnanie s platnými právnymi predpismi 
Porovnanie vplyvov s platnými právnymi predpismi bolo priebežne hodnotené počas spracovania 
tejto činnosti.  
 
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad relevantných / kľúčových právnych predpisov a 
doporučených limitov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení vplyvov činností. 

Ovzdušie a zdravotný stav Poznámka 

 

Imisné limity podľa Vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010, ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, 
Limitné hodnoty, cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí, 
termíny ich dosiahnutia a medze tolerancie, podľa vyhlášky 
MPŽPaRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia, 
Zákon č. 137/2010 o ovzduší. 

 
sú dodržané 
 
hodnotená činnosť rešpektuje citované 
zákony a nariadenia 

Hluk a vibrácie 

 
Vyhlášky MŽ 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 

je v súlade 

Vody 

 
Zákon NR SR č. 384/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 364/2004 Zb. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) 

je v súlade 

 Nariadenie vlády č.617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé 
oblasti a zraniteľné oblasti 

riešené územie nie je zaradené medzi 
zraniteľné oblasti 

 Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

hodnotená činnosť rešpektuje nariadenie 

Ochrana prírody  

 
Zákon č.117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov 

je v súlade 

 Vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 579/2008, ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 k tomuto zákonu je v súlade 

Odpady  

 Zákon NR SR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

činnosť je v súlade  

 Vyhláška č. 409/2002 Zb. o odpadoch, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č.284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

činnosť je v súlade so zákonom 

 Vyhláška MŽP SR č. 129/2004 Z. z., ktorou sa mení vyhláška 
284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

všetky vznikajúce odpady sú obsiahnuté v 
platnom katalógu odpadov 

Pamiatková starostlivosť  
 Zákon č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu nie je v rozpore 
Územné plánovanie  

 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov zákona 
a prislúchajúcimi vykonávajúcimi vyhláškami 

je v súlade so zákonom 

Iné  

 

Zákon NR SR č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia, 
Zákon NR SR č. 277/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o 
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

rešpektuje citovaný zákon 
 
rešpektuje citovaný zákon 
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3.6.1. Posúdenie dopadov metódou rating systém 
Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť na stav životného prostredia v území sme posúdili 
verbálne numerickou stupnicou, tzv. rating systém podľa ERL (Studies and Metholologies, Scoping 
and Guidelines, Vol.1,2,3, London, ERL 1981). 
 
Tab.: Stupnica pre posúdenie vplyvu v impaktovej matici metódou číselného pomeru (rating systém). 

Známka ohodnotenia Popis vplyvu 
+5 Vysoký  dlhodobý, nadmerne prospešný (najvyššie ohodnotenie) 
+4 Vysoko prospešný, avšak krátkodobo alebo rozsahom obmedzený 

+3 Významne prospešný, je však krátkodobý na veľkom území alebo dlhodobý 
na malom území 

+2 Menej prospešný, je však dlhodobý alebo na veľkom území 
+1 Menej prospešný na obmedzenom území 
0 Vplyv irelevantný 
-1 Menšie nepriaznivé účinky na obmedzenom území 

-2 Menšie nepriaznivé účinky, ale dlhodobé alebo na väčšom území, môžu byť 
zmiernené ochranným opatrením alebo iným návrhom trasovania 

-3 
Významné nepriaznivé účinky s dlhodobým pôsobením na malom území 
alebo s krátkodobým pôsobením na veľkom území, môžu byť zmiernené 

iným návrhom trasovania 

-4 Vysoko nepriaznivé účinky s krátkodobým pôsobením alebo na 
obmedzenom území 

-5 Vysoko nepriaznivé účinky s dlhodobým a územne rozsiahlym územím 
(najnižšie ohodnotenie) 

 
V hodnotení (rating systém) nie je zohľadnená váha jednotlivých vplyvov, znamená to, že rovnaké 
ocenenie hodnotenia dvoch vplyvov nemusí byť rovnako významné v celkovom kontexte. Účelom 
tejto kapitoly je získať čo najviac pozitívnych a negatívnych vplyvov posudzovanej činnosti od tímu 
spracovateľov zámeru s odhadom ich významnosti podľa priloženej tabuľky s verbálne numerickou 
stupnicou.  
 
Tabuľka s očakávanými vplyvmi spracovaná pomocou Metódy Rating systém je podkladom pre: 

a) špecifikovanie priaznivých a nepriaznivých vplyvov, 
b) podklad pre návrh opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov. 

 
Tab.: Prehľad očakávaných vplyvov hodnotenej činnosti – počas VÝSTAVBY navrhovanej činnosti 

Hodnotenie 
Prvok – činnosť Vplyvy VÝSTAVBY navrhovanej činnosti 

+ 0 - 

Vplyvy na 
obyvateľstvo 

    

Stavebný ruch pri výstavbe, hlučnosť, 
obmedzovanie miestnej dopravy    -1 1. Pohoda života  
Pracovné príležitosti v dotknutých sídlach +1   
Hlučnosť   -1 
Emisie   -1 
Prašnosť   -1 
Vibrácie   -1 

2. Zdravotné riziká 

Odpady   -1 
Vplyvy na prírodné 
prostredie 

    

Narušenie ložísk surovín  0  1. Horninové prostredie 
Narušenie stability svahov  0  
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Znečistenie horninového prostredia  0  
Narušenie geologického podložia  0  
Emisie – volný priestor   -1 
Zmeny prúdenia vzduchu  0  
Zmeny vlhkosti vzduchu  0  

2. Vplyvy na ovzdušie 

Zmeny teploty vzduchu  0  
3. Vplyvy na povrchové  
    vody Znečistenie povrchových vôd  0  

Znečistenie podzemných vôd    0  4. Vplyvy na podzemné  
    vody Vplyv na sanáciu starých ekologických záťaží v 

okolí  0  

Záber pôd  0  
Kontaminácia pôd   0  5. Vplyvy na pôdu 
Erózia pôd   0  
Výrub stromovej a krovinnej vegetácie  0  
Ruderalizácia plôch   0  
Zmeny v pestrosti vegetácie  0  
Krátenie cenných biotopov  0  

6. Vplyvy na vegetáciu 

Kontaminácia rastlín  0  
Prerušenie migračných ciest  0  
Hlučnosť  0  
Prašnosť počas výstavby   -1 
Imisie  0  
Znečistenie pôdy  0  

7. Vplyvy na živočíšstvo 

Znehodnotenie biotopov  0  
Vplyvy na krajinu     

Deliaci účinok   0  1. Štruktúra krajiny 
Dopravné väzby v území  0  

2. Scenéria krajiny Vplyv na scenériu krajiny   0  
3. Chránené územie   
prírody Záber a zmeny lokalít NATURA 2000  0  

4. Územný systém 
    ekologickej stability Zmeny v prieniku biokoridoru RÚSES   0  

Urbánny komplex a 
využitie krajiny 

    

Deliaci účinok   0  
Vplyvy na kultúrne pamiatky, architektúru sídla  0  1. Sídla 
Vplyvy na archeologické náleziská  0  
Záber poľnohospodárskej pôdy  0  
Devastácia pozemkov v etape výstavby  0  2. Poľnohospodárstvo 
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd   0  
Deliaci účinok  0  
Vplyvy hlučnosti, emisií a vibrácií  0  3. Priemysel a služby 
Rozvoj priemyselných a regionálnych aktivít +1   
Náväznosť na nadradené komunikácie +2   
Zaťaženosť miestnych komunikácií   -1 4. Doprava 
Obmedzovanie dopravy v dôsledku výstavby 
hodnotenej činnosti  0  

5. Služby, rekreačné 
    priestory, cestovný    
    ruch 

Obmedzovanie služieb v dôsledku výstavby  0  

6. Infraštruktúra Vplyvy na inžinierske siete v území  0  
Záber plôch lesnej pôdy  0  
Vplyv emisií  0  7. Lesné hospodárstvo 
Vplyv na hospodársku úpravu lesa  0  
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Tab.: Prehľad očakávaných vplyvov hodnotenej činnosti – počas PREVÁDZKY navrhovanej činnosti 
Hodnotenie 

Prvok – činnosť Vplyv PREVÁDZKY navrhovanej činnosti 
+ 0 - 

Vplyvy na 
obyvateľstvo 

    

Bariérový efekt, pocit izolovanosti  0  
Kvalita prostredia  0  1. Kvalita života  
Pracovné príležitosti v dotknutých sídlach +1   
Hlučnosť  0  
Emisie  0  
Prašnosť  0  
Vibrácie  0  

2. Zdravotné riziká 

Odpady  0  
Vplyvy na prírodné 
 prostredie 

    

Narušenie ložísk surovín  0  
Narušenie stability svahov  0  
Znečistenie horninového prostredia  0  

1. Horninové prostredie 

Narušenie geologického podložia  0  
Emisie – volný priestor   -1 
Zmeny prúdenia vzduchu  0  
Zmeny vlhkosti vzduchu  0  2. Vplyvy na ovzdušie 

Zmeny teploty vzduchu  0  
3. Vplyvy na povrchové 
vody Znečistenie povrchových vôd  0  

4. Vplyvy na podzemné 
vody Znečistenie podzemných vôd   0  

Kontaminácia pôd   0  5. Vplyvy na pôdu  
Erózia pôd   0  
Výrub stromovej a krovinnej vegetácie  0  
Výsadba vegetácie  0  
Ruderalizácia plôch   0  
Zmeny v pestrosti vegetácie  0  
Krátenie cenných biotopov  0  

6. Vplyvy na vegetáciu 

Kontaminácia rastlín  0  
Prerušenie migračných ciest  0  
Hlučnosť  0  
Prašnosť   0  
Imisie  0  
Znečistenie pôdy  0  
Znehodnotenie potravných biotopov  0  

7. Vplyvy na živočíšstvo 

Znehodnotenie hniezdnych biotopov  0  
Vplyvy na krajinu     

Deliaci účinok  0  
Zmena funkčného členenia územia  0  1. Štruktúra krajiny 
Súlad s ÚPD +1   
Objekty komunikácii a parkovísk  0  
Objekty budov  0  2. Scenéria krajiny 
Ovplyvnenie scenérie krajiny  0  

3. Chránené územia   
    prírody Záber a zmeny lokalít NATURA 2000  0  

Zmeny v prieniku regionálnym biokoridorom   0  
Zmeny v prieniku regionálnym biocentrom   0  4. Územný systém 

    ekologickej stability 
Zásah do genofondových lokalít  0  
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Urbánny komplex a 
využitie krajiny 

    

Deliaci účinok   0  
Vplyvy na kultúrne pamiatky  0  1. Sídla 
Vplyvy na archeologické náleziská  0  
Záber poľnohospodárskej pôdy  0  2. Poľnohospodárstvo Kontaminácia poľnohospodárskych pôd   0  
Deliaci účinok  0  
Vplyvy hlučnosti, emisií a vibrácií  0  3. Priemysel a služby 
Rozvoj regionálnych aktivít +2   
Zaťaženosť prístupových komunikácií   -1 4. Doprava Obmedzovanie dopravy v dôsledku prevádzky  0  

5. Služby, rekreačné 
    priestory, cestovný 
    ruch 

  0 
 

6. Infraštruktúra Vylepšenie infraštruktúry v území  0  
Záber plôch lesnej pôdy   0  
Vplyv emisií  0  7. Lesné hospodárstvo 
Vplyv na hospodársku úpravu lesa  0  

4. Hodnotenie zdravotných rizík 
Navrhovaná činnosť po realizácii nebude pre obyvateľstvo predstavovať zdravotné riziká. 
S ohľadom na technické a technologické riešenie navrhovanej činnosti a vyššie uvedené súvislosti 
nepredpokladáme nepriaznivé ovplyvnenie rozptylových ani hlukových pomerov najbližších 
obytných plôch. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v existujúcom areáli lomu Tunežice 
v extraviláne obce Ladce.  
 
Počas výstavby môže byť zvýšená hlučnosť v okolí navrhovanej činnosti z dôvodu stavebných 
prác a činnosti stavebných strojov. Ich vplyv  bude krátkodobý a je možné ho minimalizovať 
použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Na základe súčasných poznatkov k 
navrhovanej činnosti možno konštatovať, že z pohľadu navrhovanej činnosti nedôjde k nadlimitným 
expozíciám obyvateľstva.  
 
V prevádzke navrhovanej činnosti bude použitá technológia, pri ktorej nevznikajú odpadové látky 
takého charakteru, zloženia a množstva, aby mali negatívny dopad na zdravotný stav 
obyvateľstva. Navrhovaná technológia nebude predstavovať zdravotné riziká pre obyvateľov ani 
pre žiadnu zložku životného prostredia. Podľa údajov výrobcu z technológie vyplýva, že 
polycyklické aromatické uhľovodíky sa do ovzdušia počas procesu výroby zmesi neuvoľňujú, 
nakoľko sa tento proces deje v uzavretom priestore. Proces výroby asfaltu – kamenivo sa suší 
v bubne pri teplote 180 – 200 °C, pri doplnení živičnej zmesi (asfaltu) má zmes maximálnu teplotu 
175 °C (v opačnom prípade by sa asfalt znehodnotil). Teplota 175 °C je taktiež pracovnou teplotou 
pri nakládke zmesi na auto. To znamená, že sa počas procesu výroby neuvoľňujú karcinogénne 
látky, nakoľko je technológia nastavená tak, aby neprekročila teplotu 180 °C. Na základe vyššie 
uvedeného môžeme konštatovať, že počas prevádzky pri dodržaní prijatých opatrení nedôjde k 
ohrozeniu zdravia dotknutého obyvateľstva.  
 
Počas prevádzky výrobne asfaltových zmesí, pri dodržaní nastavených údajov, nemôže dôjsť 
k havárii, čím by mohlo dôjsť k zdravotným rizikám nakoľko zariadenie zabezpečuje automatika, 
ktorá v prípade prekročenia nastavených údajov vypne hlavný horák sušiaceho bubna, čim sa 
vyradí z prevádzky celá obaľovacia súprava.  
 
Na základe štúdií (rozptylová a hluková štúdia) posudzujúcich vplyv hodnotenej činnosti na životné 
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prostredie a okolité obyvateľstvo možno konštatovať, že z pohľadu hodnotenej činnosti nedôjde 
k nadlimitným expozíciám obyvateľstva.  
 
Z prevádzky navrhovanej činnosti nevznikajú odpadové látky takého charakteru a zloženia, aby 
mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
je minimálny. 
 
5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia 

5.1. Chránené územia, výtvory a pamiatky 
Vplyvy navrhovanej činnosti na chránené územia sa nebudú vyskytovať z dôvodu, že hodnotená 
činnosť nezasahuje do žiadnych veľkoplošných a maloplošných chránených území (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).  
 
V riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. 
 
V riešenom území sa podľa vyhlášky MŽP SR č. 173/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nevyskytujú biotopy 
európskeho a národného významu.  
 
Vplyv na tieto oblasti nie je významný. Navrhovaná činnosť nezmení súčasnú situáciu.  
 
Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov - NATURA 2000 
Navrhovaný zámer nezasahuje do území európskeho významu ani do navrhovaných vtáčích 
území. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na priaznivý stav biotopov 
a druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany na území lokalít NATURA 2000 a 
nevyvolá zmeny v ich biologickej rozmanitosti. Vplyv na tieto územia je nulový.  
 
RAMSARSKÁ KONVENCIA 
Riešené územie navrhovanej činnosti a jeho blízke okolie nie je v prekryve s územím zaradeným 
do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Vplyv navrhovanej činnosti je nulový.  
 
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté kultúrne a historické pamiatky ani 
paleontologické, archeologické náleziská či geologické lokality situované v blízkom, alebo v širšom 
okolí navrhovanej činnosti. 
 
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti 
ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany podzemných vôd (v zmysle zákona NR SR 
č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách). Vplyv na tieto 
oblasti je nulový. 
 
Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú zohľadnené ochranné pásma nadzemných 
a podzemných vedení. 
 
5.2. Ochranné pásma 
Navrhovaná činnosť nezaberá a ani sa nedotýka ochranných pásiem chránených území. Pri 
výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a 
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom. 
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6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového 
priebehu pôsobenia 
Z hľadiska časového priebehu pôsobenia navrhovanej činnosti konštatujeme, že vplyvy výstavby 
a prevádzky obchodného areálu nebudú významne a dlhodobo negatívne pôsobiť na žiadnu zo 
zložiek životného prostredia vrátane človeka. 
 
7. Predpokladaný vplyv presahujúci štátnu hranicu SR  
Vplyvy zámeru nepresahujú štátnu hranicu SR. 

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav 
životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň 
existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok) 
V predchádzajúcich kapitolách boli popísané vplyvy navrhovanej činnosti. Nepredpokladáme vznik 
takých vyvolaných súvislostí, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy v riešenom prostredí s prihliadnutím 
na súčasný stav životného prostredia a vzhľadom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany 
prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v riešenom území a jeho okolí. 
 
Prevládajúca funkcia navrhovanej činnosti – výroba asfaltových zmesí – bude zodpovedať 
funkčnej charakteristike existujúceho areálu lomu. Stavba je pridružná s funkciou využívania 
hodnoteného priestoru. Z tohto dôvodu nepredpokladáme negatívne ovplyvnenie pohody a kvality 
života okolitého existujúceho, resp. budúceho obyvateľstva. 
 
Dopravné riešenie navrhovanej činnosti vychádza z existujúcich možností územia a nadväzuje 
priamo na cestu I/61. 
 
V rozptylovej a hlukovej štúdii bola posúdená aj existujúca prevádzka lomu Tunežice ako aj 
doprava na okolitých komunikáciách. Rozptylová štúdia potvrdila dodržanie platných imisných 
limitov pre znečisťujúce látky pre cieľový stav, pričom po uvedení navrhovanej výrobne asfaltových 
zmesí do prevádzky spolu s exitujúcou prevádzkou lomu Tunežice sa zvýši koncentrácia PM10 na 
fasáde obytnej zástavby v Tunežiciach na 13 µg.m-3, čo je 26 % limitnej hodnoty. Samotná 
prevádzka bude predstavovať koncentráciu PM10 6,0 µg.m-3, čo je 12 % limitnej hodnoty. Všetky 
koncentrácie znečisťujúcich látok CO, NO2, VOC, TOC a SO2 budú výrazne nižšie ako sú ich 
limitné hodnoty a budú sa pohybovať pod úrovňou pozaďových koncentrácií.  
 
Akustická štúdia potvrdila, že v súčasnosti hluk generovaný pozemnou dopravou presahuje dennú 
prípustnú hodnotu pred fasádou rodinného domu č. 109 na Bottovej ulici. Dôvodom prekročenia je 
nákladná doprava na Bottovej ulici do Považskej cementárne Ladce a.s. a do lomu Butkov a na 
prístupovej komunikácii do areálu lomu Tunežice. Vzhľadom na súčasné dopravné zaťaženie 
územia je kumulatívny 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.  
 
Na základe vyššie uvedeného nepredpokladáme negatívne kumulatívne vplyvy spôsobené 
prevádzkou navrhovanej činnosti.  
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9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 
Riziká počas výstavby navrhovanej činnosti 
Stavba bude musieť byť realizovaná pod trvalým dohľadom stavebného dozoru. 
 
Počas výstavby môžu vzniknúť málo pravdepodobné, v minimálnom rozsahu a aj to bežné riziká, 
nehody súvisiace priamo so stavebnou činnosťou. Ich vylúčenie je podmienené dodržiavaním 
platných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci. 
 
Riziká počas prevádzky 
Stavebné, technické a technologické opatrenia navrhovanej činnosti v maximálnej miere 
zabezpečujú vylúčenie prevádzkových rizík a nepriaznivých vplyvov na ŽP.  
 
Vzhľadom na technické, technologické a bezpečnostné parametre inštalovaných zariadení 
a technológií, ako aj ich prevádzkových podmienok v  stave štandardnej – normálnej prevádzky, 
možno konštatovať, že budú v maximálnej miere eliminované riziká vzniku prevádzkových nehôd, 
havárií, mimoriadnych udalostí s možnými nepriaznivými vplyvmi na zdravie človeka a okolité ŽP.  
 
Mimoriadny stav môže nastať v prípade výpadku dodávky elektrickej energie, kedy sa zastaví 
činnosť všetkých zariadení – dopravných pásov, pohybu a sušenia v bubne, miešacej veže, 
dávkovania ostatných surovín a prímesí a odsávacieho ventilátora a tým aj filtračného zariadenia. 
Za tejto situácie sa v priebehu krátkeho času preruší produkcia znečisťujúcich látok a ich 
vypúšťanie do ovzdušia, takže zvýšený únik do okolia je vylúčený. Taktiež pri výpadku dodávky 
zemného plynu sa zastaví ohrev kameniva a zásobníka asfaltu a technologický proces sa preruší.  
 
Obavy z prehriatia asfaltových zmesí na 200 °C s následkom vzniku látok nebezpečných pre 
ľudský organizmus nie sú opodstatnené, pretože prevádzka novej obaľovacej súpravy bude 
riadená automaticky cez počítač, ktorý sníma parametre prevádzkových uzlov a vykonáva 
príslušné zásahy, takže k zvýšeniu teploty nemôže dôjsť. Zvýšením teploty nad požadovanú 
úroveň by nastala termická deštrukcia materiálu, strata vlastností a tým by finálna asfaltová zmes 
bola nepoužiteľná. 
 
Z dôvodu zavedenia nového technologického zariadenia musí prevádzkovateľ spracovať 
prevádzkový predpis (Miestny prevádzkový poriadok) pre obsluhu zariadenia obaľovne zahrňujúci 
povinnosti dodržiavania technologických parametrov a predpísaných podmienok prevádzkovania 
vrátane riešenia mimoriadnych prevádzkových stavov (napr. pri úniku väčšieho množstva asfaltu 
alebo hotovej asfaltovej zmesi zo zásobníkov). Takýto predpis bude vhodné predložiť orgánu 
ochrany ovzdušia spolu s ostatnou dokumentáciou pre vydanie súhlasu na užívanie stavby.  
 
Vzhľadom na prítomnosť vybraných nebezpečných látok definovaných zákonom č. 277/2005 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
spoločnosť Doprastav Asfalt, a.s. je povinná predložiť oznámenie o zaradení podniku. Spoločnosť 
nespadá pod ustanovenie citovaného zákona, nakoľko skladovaná látka – teplonosné médium na 
nepriame vyhrievanie asfaltu bude cca 0,5 – 1,0 t. 

Prahová hodnota pre kategóriu A: 2500 t  
Výpočet podľa vzorca – časť 2 zákona:  

0004,0
2500

1
=  
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V skladovaných látkach nie je zahrnutý ropný asfalt, ktorý je na vzduchu tuhej konzistencie a nie je 
zaradený v zozname tabuľky I pre konkrétne vybrané nebezpečné látky.  
 
Na základe horevyššie uvedeného môžeme konštatovať, že v hodnotenej oblasti sa nevyskytujú 
zdroje rizika s neprijateľným rizikom pre spoločnosť. 
 
Iné riziká 
Z hľadiska výsledkov environmentálneho hodnotenia vplyvov činnosti konštatujeme, že nám nie sú 
známe zásadné problémy, o ktorých by neexistovali potrebné informácie a prijateľné návrhy na ich 
riešenie. 
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10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie 

10.1. Územnoplánovacie opatrenia 
Z pohľadu tohto zámeru nenavrhujeme žiadne územnoplánovacie opatrenia. Navrhovaná činnosť 
nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Ladce.  
 
10.2. Technické opatrenia 
Opatrenia počas výstavby 
• V priebehu výstavby navrhovanej činnosti a počas jej prevádzky musia byť dodržiavané pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom na to je nutné dodržiavať hygienické a 
bezpečnostné právne predpisy a normy. 

• Z hľadiska ochrany pred hlukom treba dodržiavať časové nasadenie mechanizmov schválené 
hygienikom a organizáciami dotknutej obce. Na stavenisku používať len stroje a zariadenia 
vhodné k danej činnosti.  

• Pri výstavbe rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich 
maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením stavebnými strojmi a vozidlami. 

• Ešte pred začiatkom výkopových prác vytýčiť a overiť všetky existujúce podzemné siete 
technickej infraštruktúry. Akékoľvek prípadné zemné práce musia byť vykonávané so zvýšenou 
opatrnosťou, aby nedošlo k porušeniu sietí a ich izolácie. 

• V miestach s väčšou hustotou existujúcich sietí je nutné výkopové práce realizovať ručne. 
 
Doprava, hluk a vibrácie 
• Počas výstavby používať iba stroje a zariadenia vhodné pre danú činnosť a zabezpečiť ich 

pravidelnú údržbu a kontrolu. 
• Stacionárne alebo dočasné zdroje vibrácií v etape výstavby (napr. ťažké stavebné mechanizmy) 

eliminovať výberom vhodného typu mechanizácie s nízkou intenzitou účinku vibrácie a 
situovanie stavebného stroja na stavenisku. 

• Dodržiavať časové nasadenie mechanizmov schválené hygienikom a organizáciami dotknutých 
obcí. 

 
Ovzdušie 
• Po inštalácii zariadenia musí prevádzkovateľ požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie 

súhlasu na skúšobnú prevádzku (zábeh technológie) v rámci ktorej musí zabezpečiť zisťovanie 
údajov o dodržaní učených emisných limitov oprávneným diskontinuálnym meraním.  

• V rámci skúšobnej prevádzky vykonať prvé periodické jednorazové meranie na výstupe z 
komína v rozsahu: tuhé látky, oxidy síry, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a organické látky 
vyjadrené ako celkový organický uhlík. Podobne z horákov na zemný plyn bude potrebné zaistiť 
zisťovanie emisných hodnôt v rozsahu NOX a CO. 

• V rámci merania zistiť aj individuálne hmotnostné toky ZL ako podklad pre výpočet množstva 
emisií znečisťujúcich látok na účely poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia. 

• Pre potreby merania bude potrebné konzultovať s meracou skupinou emisií vhodnosť 
vytvoreného meracieho miesta a jeho súlad s požiadavkami STN ISO 9096 (83 4610) a OTN 
ŽP 2008. Na základe dosiahnutých výsledkov bude možné určiť do budúcnosti intervaly 
periodického merania.  

• Pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby veľkého zdroja predložiť Súbor 
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie 
ochrany ovzdušia a žiadosť o jeho schválenie. 
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• V rámci žiadosti o súhlas orgánu ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky 
pripraviť návrh prevádzkovej evidencie zdroja. 

• Pred uvedením zdroja do prevádzky spracovať miestny prevádzkový predpis pre obsluhu 
zariadení, vrátane riešenia mimoriadnych stavov a havárií. 

• V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť prvé oprávnené meranie na preukázanie dodržania 
určeného emisného limitu a množstva emisie znečisťujúcich látok podľa platných predpisov v 
rozsahu určenom pre obaľovne živičných zmesí a miešarne asfaltu (TZL, CO a org. uhlík). 

• Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné 
prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií. 

• Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať, resp. ich 
skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a silách. Udržiavať komunikácie a spevnené 
plochy v bezprašnom stave.  

 
Povrchové a podzemné vody 
• Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali 

kvalitu povrchových a podzemných vôd riešeného územia, resp. dotknutej obce. 
• Manipulovať s ropnými látkami a inými, vodám škodlivými látkami výhradne na spevnených 

plochách.  
• Zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými 

látkami a kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov. 
• Neumiestňovať sklady materiálov a stavebný odpad a vozový park mimo stavby. 
• Pre prípad havárií použiť plán havarijných opatrení na likvidáciu škôd. 
• Odlučovač ropných látok navrhnúť tak, aby pri odvádzaní zrážkových vôd do kanalizácie úroveň 

zbytkového znečistenia nepresiahla 0,5 mg NEL/l. 
• V projektovej dokumentácii riešiť skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami - v rámci 

areálu vybudovať sklad, resp. vyčleniť priestory v existujúcich skladoch lomu pre nebezpečné 
látka a nebezpečné odpady, v zmysle požiadaviek zákona NR SR č. 384/2009 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušných STN. 

• Pre obdobie výstavby a prevádzky vypracovať havarijný plán v zmysle platnej legislatívy. 
• Zariadenia na čistenie odpadových vôd (ORL), ako aj novovybudovaná stoková sieť (dažďová 

kanalizácia) sú v zmysle zákona NR SR č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnými stavbami, ktoré je nutné prevádzkovať podľa schváleného 
prevádzkového poriadku. 

 
Vegetácia 
• Zabezpečiť, aby vzrastlá zeleň, v okolí riešeného územia, bola počas výstavby rešpektovaná 

v plnom rozsahu. 
 
Odpady 
• Realizátor stavby musí zabezpečiť likvidáciu odpadov vzniknutých pri stavbe podľa zistených 

druhov odpadov v rámci platnej legislatívy. 
• Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie navrhovanej činnosti v čo najvyššej miere využiť, (napr. 

výkopová zemina) resp. zhodnotiť prednostne pred ich zneškodnením, vzniknutý odpad z 
výkopových prác monitorovať na prítomnosť škodlivých látok a podľa výsledkov ho zneškodniť 
v súlade s platnou legislatívou. 

• Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s 
požiadavkami zákona o odpadoch. Za vzniknuté odpady počas prevádzky zodpovedá 
prevádzkovateľ navrhovanej činnosti, ktorý odpad zatriedi podľa katalógu odpadov, zabezpečí 
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umiestnenie vhodnej nádoby na zber odpadu a následne zabezpečí jeho odvoz na miesto 
zhodnotenia, alebo zneškodnenia. 

 
Bezpečnosť okolia a čistota okolia stavby 
• Dôrazne sledovať a zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska. V zmysle 

cestného zákona zabezpečovať čistotu stavbou znečisťovaných komunikácií. 
 
10.2. Technologické opatrenia 
• Pri projektovaní a realizáci stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia treba zvoliť také technické 

riešenie, aby sa emisie znečisťujúcich látok vypúšťali do ovzdušia čo najmenším počtom 
výduchov alebo komínov; to neplatí, ak vyšší počet výduchov alebo komínov nemá vplyv na 
hodnotu určených emisných limitov, ktoré platia pre najmenší počet výduchov alebo komínov. 

• Odpadové plyny treba odvádzať tak, aby bol umožnený ich nerušený transport voľným 
prúdením s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby neboli 
prekročené ich prípustné koncentrácie v ovzduší. Výška, v ktorej sa vypúšťajú odpadové plyny 
do ovzdušia, musí byť určená tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a ochrana ŽP. 

• Odpadové plyny s obsahom organických látok z asfaltových zmesí napríklad od miešačky a z 
dopravníkov je potrebné odvádzať na čistenie alebo na spaľovanie do sušiaceho bubna. 

• Pri sušení kameniva sa musí palivo spaľovať v samostatnej komore a spaliny následne 
odvádzať do sušiaceho zariadenia.  

• Vykonávať pravidelnú kontrolu a v prípade potreby výmenu filtrov vo filtračnom zariadení 
(odprašovacom zariadení). 

• Viesť a uchovávať evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia. 
 
10.3. Organizačné a prevádzkové opatrenia 
Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania sú povinní viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji (§ 15 
ods.1 písm. t/ zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).  
 
Požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárneho zdroja znečisťovania sú uvedené v 
§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z. (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať). Takúto 
stálu, priebežnú a ročnú evidenciu a evidenciu ďalších predpísaných údajov musí prevádzkovateľ 
v závislosti od charakteru zdroja viesť v primeranom rozsahu aj v danom prípade.  
 
Súčasťou dokumentácie musí byť v prípade veľkých zdrojov znečisťovania aj Súbor technicko-
prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany 
ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie 
priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu, ktoré je 
prevádzkovateľ nového veľkého zdroja povinný vypracovať podľa § 15 ods. 2 zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia pri uvádzaní zdroja 
znečisťovania do prevádzky. Tento súbor musí tiež prevádzkovateľ vypracovať v rámci uvádzania 
zdroja do prevádzky. 
 
10.4. Technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenia ochrany ovzdušia pri prevádzke 
zdroja znečisťovania 
Riadenie a kontrola technológie pracovníkmi obsluhy a ich nadriadenými  
Počas miešacieho procesu prevádzka obaľovacej súpravy (hlavný strojník, elektrikár) priebežne 
kontroluje:  
• Počas prevádzky obsluha priebežne kontroluje chod celého zariadenia, skontroluje testnosti a 

správny chod odprašovacieho zariadenia,  
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• Teplotu plynov vstupujúcich do filtrov, aby nedošlo k nedovolenému zvýšeniu teploty. Plošný 
filter je vystrojený syntetickým filtračným materiálom, ktorý môže byť dlhodobo zaťažený 
teplotami 125 °C. V prípade zvýšenia teploty dochádza k automatickému vypnutiu hlavného 
horáka, takto vzniknutá porucha je hlásená automaticky 

• Po ukončení pracovnej smeny a po vypnutí horáku musí obsluha nechať určitý čas (cca 30 
min.) filtračné zariadenie bežať naprázdno, tým sa dosiahne želané ochladenie filtračného 
zariadenia.  

 
Lehoty a podmienky údržby, opráv a výmien 
Údržba celého zariadenia musí spočívať v mazaní pohyblivých častí, výmene filtračnej vložky, 
prípadne odstránenie drobných porúch a v servisných prehliadkach zariadenia: 
• Kontrolu a nastavenie horákov musí pred zahájením sezóny zabezpečovať firma na to 

spôsobilá.  
• Na základe vypracovaného plánu zimných opráv sa musia vykonať stredné opravy v rámci 

zimnej odstávky obaľovacej súpravy.  
• Zabezpečiť generálnu opravu - výmenu filtračných vložiek, vykonať po cca 7 000 

prevádzkových hodín. 
 
10.5. Bezpečnostné opatrenia 
Povinnosťou investora a stavebného dozoru je vytvoriť na stavbe podmienky na zaistenie 
bezpečnosti pracovníkov v zmysle platných zákonov, nariadení a vyhlášok. 
 
Navrhovaná činnosť bude mať spracovaný projekt požiarnej ochrany a bude vybavený 
protipožiarnym vybavením a ochranou. Prevádzkovateľ vypracuje prevádzkový poriadok 
a havarijný plán. Navrhované protipožiarne zariadenia budú rešpektovať STN 73 0872. 
 

10.6. Kompenzačné opatrenia 
Nenavrhujeme žiadne kompenzačné opatrenia 
 

10.7. Vyjadrenia k technicko – ekonomickej realizovateľnosti 
Navrhované opatrenia sú z technického aj ekonomického hľadiska realizovateľné.  
 

10.8. Iné opatrenia 
V havarijnom pláne pripraviť a pri vykonávaní materiálne zabezpečiť opatrenia na likvidáciu 
možných havarijných únikov ropných a iných škodlivých látok. 
 
V prípade nálezu archeologických pamiatok odporúčame dodržanie všetkých ustanovení 
vyplývajúcich zo zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. 
 
Medzi iné opatrenia je možné zaradiť štandardné dodržiavanie platných technických, 
technologických, organizačných a bezpečnostných predpisov súvisiacich s navrhovaným druhom 
činností ako aj protipožiarne opatrenia počas výstavby aj prevádzky navrhovanej činnosti. 
 
11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť 
nerealizovala 
V prípade, že sa hodnotený zámer nezrealizuje, zostane dotknuté územie ešte určitý čas 
v súčasnom stave so súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia.  
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V riešenom areáli bude aj v budúcnosti prevádzkovaný ťažobný lom poskytujúci stavebný kameň, 
ktorého produkcia sa bude naďalej vyvážať pre odberateľov v plnom rozsahu.  
 
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.  
 
V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti, môže byť v riešenom území umiestnená aj iná 
činnosť, ktorá zaťaží životné prostredie vo väčšej miere ako činnosť navrhovaná.  
 
12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou ÚPD a ďalšími relevantnými 
strategickými dokumentmi 
Umiestnenie obaľovacej súpravy na výrobu asfaltových zmesí v súčasnom areáli lomu Tuženice 
nie je v rozpore s platným územným plánom obce Ladce z februára 2005 (spracovateľ SAŽP – 
CZŽP Žilina, Ing. arch. Viliam Leszay). Súčasný areál lomu nie je v ÚP osobitne riešený, nakoľko 
sa nachádza v extraviláne obce, je však v ÚP rešpektovaný, zakreslený.  
 
V súčasnosti sa spracovávajú zmeny a doplnky územného plánu obce Ladce. Navrhovaná činnosť 
z funkčného hľadiska nie je v rozpore ani s navrhovanými zmenami a doplnkami územného plánu 
obce Ladce.  
 

13. Ďalší postup hodnotenia s uvedením najzávažnejších problémov 

Pre predloženú dokumentáciu EIA platia ustanovenia zákona NR SR 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, ďalší postup je 
uvedený v citovanom zákone. 
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V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh 
optimálneho variantu  
 

1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 
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). Zámer je 
predložený v jednom variante. 
 
Predložený zámer je riešený v jednom variante a vo variante nulovom, tie je možné 
charakterizovať nasledovne: 
 
Nulový variant – stav, ktorý by nastal, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala.  
 
Navrhovaný variant – posudzovaný v tomto zámere EIA.  
 
Pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré 
považujeme za rovnako dôležité: 

• vplyvy na obyvateľstvo, 
• vplyvy na prírodné prostredie – chránené územia, prvky ÚSES, 
• vplyvy na krajinu – štruktúra a scenéria krajiny, 
• vplyvu na urbánny komplex – vplyvy na dopravu, služby, rekreáciu a cestovný ruch. 

 
Uvedené kritériá považujeme za rovnako dôležité. 
 

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované 
varianty 
Nultý variant (súčasný stav) 
V prípade nerealizácie výstavby navrhovanej činnosti by riešené územie ostalo v súčasnej podobe, 
so súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia.  
 
V riešenom areáli bude aj v budúcnosti prevádzkovaný ťažobný lom poskytujúci stavebný kameň, 
ktorého produkcia sa bude naďalej vyvážať pre odberateľov v plnom rozsahu.  
 
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.  
 
V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti, môže byť v riešenom území umiestnená aj iná 
činnosť, ktorá zaťaží životné prostredie vo väčšej miere ako činnosť navrhovaná.  
 
Navrhovaný stav 
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k vybudovaniu a prevádzkovaniu obaľovacej súpravy, ktorá 
zabezpečí výrobu asfaltových zmesí ako povrchových krytov pre výstavbu a rekonštrukciu 
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cestných komunikácií a súvisiacich dopravných prvkov prípadne pre iné požiadavky uplatnenia 
výrobkov v priľahlom území k miestu výroby, resp. v rámci Trenčianskeho kraja. 
 
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú zaťažované nové lokality v území, bude využitá 
existujúca lokalita priemyselného charakteru, ktorá je predurčená ekologicky a environmentálne 
vhodnou polohou mimo obytné územia s napojením sa na štátnu sieť komunikácií (cesta I/61). 
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v extraviláne obce Ladce mimo ekologicky a ochranársky 
cenné územia. 
 
Investičným zámerom dotknutý areál je v súčasnosti využívaný dcérskou spoločnosťou 
(PK Doprastav, a.s.) ako ťažobný areál, posudzovaná činnosť bude priamo nadväzovať na 
súčasný areál, stavba je pridružná s funkciou využívania hodnoteného priestoru. Výstavbou 
obaľovacej súpravy v existujúcom lome dôjde k minimalizovaniu prevádzkových nákladov na 
vstupné suroviny (kamenivo), čím dôjde k menšiemu zaťažovaniu životného prostredia. 
 
Realizácou navrhovanej činnosti bude v území umiestnená výrobňa asfaltových zmesí spĺňajúca 
emisné limity na znečisťujúce látky a oproti súčasnosti nevzniká nový významný zdroj znečistenia 
ovzdušia. 
 
3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 
Pri komplexnom porovnaní s nulovým variantom konštatujeme, že hodnotená činnosť je z hľadiska 
stanovených kritérií vhodným variantom pre riešenú lokalitu.  
 
Na základe komplexného posúdenia vplyvov činnosti na životné prostredie v hodnotenom 
území považujeme navrhovaný variant za realizovateľný.  
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VI. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie  
 
Tento zámer „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ je spracovaný podľa podľa zákona NR SR 
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.  
 
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 
nasledovnú činnosť: A: Výrobňa asfaltových zmesí s projektovou kapacitou 80 000 ton živičných 
zmesí za rok.  
 
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). Zámer je 
predložený v jednom variante. 
 
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 musívu.  
 
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 zmesí 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 
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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 PM10 na fasáde obytnej zástavby v Tunežiciach 
bude 6,0 µg.m-3, čo je 12 % limitnej hodnoty. Kumulatívny vplyv obaľovne a lomu zvýši 
koncentráciu na 13 µg.m-3, čo je 26 % limitnej hodnoty. Všetky koncentrácie znečisťujúcich látok 
CO, NO2, VOC, TOC a SO2 budú výrazne nižšie ako sú ich limitné hodnoty a budú sa pohybovať 
pod úrovňou pozaďových koncentrácií. Podľa výsledkov posúdenia výstavby a prevádzky 
posudzovaného diela, hodnotená činnosť neohrozuje zdravotný stav obyvateľstva. 
 
Realizácou 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. 
 
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.  
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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.  
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VII. Mapová a iná obrazová dokumentácia  
 
V prílohe tohto zámeru sa nachádzajú: 
 
Mapová dokumentácia: 
• Mapa č. 1: Širšie vzťahy - umiestnenie navrhovanej činnosti 
• Mapa č. 2: Ortofotomapa 
• Mapa č. 3: Prehľadná situácia navrhovanej činnosti 
 
 
Ďalšie prílohy: 
• Rez navrhovanou činnosťou 
• Pôdorys navrhovanej činnosti 
• Fotodokumentácia 
• Rozptylová štúdia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 02/2012 
• Akustická štúdia, Ing. Vladimír Plaskoň, 02/2012 
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VIII. Doplňujúce informácie k zámeru 
 
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných 

použitých materiálov 
• Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. s r.o. Banská 

Štiavnica, 2002  
• Akustická štúdia, Ing. Vladimír Plaskoň, 02/2012 
• Aktualizácia RÚSES pre okresy Považská Bystrica a Púchov, Slámková et al., 2005 
• Biotopy Slovenska, Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996 
• Environmentálna databáza firmy EKOJET, s.r.o. a jej dokumentácie hodnotenia vplyvov 

činností na životné prostredie – Zámery alebo Správy E.I.A. na území hl. mesta SR Bratislavy 
• Geologická mapa Slovenska. M 1 : 500 000, MŽP SR, GS SR, Bratislava, 1996 
• Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MŽP SR, SVP, š.p., SHMÚ, 

VÚVH, 2011 
• IG Mapa SSR, GS SR, 1988 
• Komplexný monitorovací systém životného prostredia územia Slovenskej republiky, Čiastkový 

monitorovací systém - voda 2008, SHMÚ, 2009. 
• Korec, P., Lauko, V., Tolmáči, L., Zubriczký, G., Mičietová, E. (1997): Kraje a okresy Slovenska 

(Nové administratívne členenie), Q 111, Bratislava 
• Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanická mapa ČSSR – SSR, Mapová a textová časť  
• Odvodené mapy radónového rizika Slovenska v mierke 1 : 200 000, URANPRES š. p. Spišská 

Nová Ves, 1992 
• Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Považská Bystrica, Bírová et al., SAŽP 

Banská Bystrica, pob. Žilina, 1994 
• Ročenka priemyslu 2010, ŠÚ SR 2010 
• Rozptylová štúdia, doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 02/2012 
• Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2006 – 2010, SHMÚ, Bratislava 
• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. ŠÚ SR, 2001 
• Správa o stave životného prostredia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečistení v SR 

v roku 2000. SHMÚ, MŽP SR, 2001 
• Správa o stave životného prostredia Trenčianskeho kraja k roku 2002, SAŽP B. Bystrica, 2003 
• Územný plán obce Ladce, SAŽP – CZŽP Žilina, Ing. arch. Viliam Leszay, 02/2005 
• Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, 1998 (Zmeny a doplnky č. 1, 2) 
• Zborník prác SHMÚ. Zväzok 33/I, Alfa, Bratislava, 1991 
• Významné vtáčie územia na Slovensku, SOVS, 2004 
• www.ladce.sk, www.sopsr.sk, www.shmu.sk,www.vuvh.sk, www.statistics.sk, www.ssc.sk, 

www.neis.sk 
 
2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred spracovaním zámeru 
• List MŽP SR, Zn.: 4184/2012-3.4/dp, zo dňa 14.02.2012. Upustenie od variantného riešenia 

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

V súčasnosti je spracovávaná dokumentácia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia 
k navrhovanej činnosti (Doprastav Asfalt, a.s., Zvolenská cesta 39, 974 01 Banská Bystrica, 
02/2012).  

http://www.ladce.sk
http://www.sopsr.sk
http://www.shmu.sk,www.vuvh.sk
http://www.statistics.sk
http://www.ssc.sk
http://www.neis.sk
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IX. Miesto a dátum vypracovania zámeru 
 
Zámer činnosti bol vypracovaný v mesiaci január a február v roku 2012. 
 
 
X. Potvrdenie správnosti údajov 
 
1. Spracovatelia zámeru 
 
Spracovateľom zámeru je firma EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava 
 
 
Zodpovedný riešiteľ: 

 
Mgr. Tomáš Šembera 
 

 
Spoluriešitelia: 
 

Mgr. Viktor Bálint  
doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. 
Ing. Vladimír Plaskoň 

 
 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom 

(pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa 
 
Potvrdzujem správnosť údajov. 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
Mgr. Tomáš Šembera, 

za spracovateľa zámeru 
 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
Ing. Rastislav Löffler,  

riaditeľ spoločnosti, člen predstavenstva a.s., 
oprávnený zástupca navrhovateľa 

 
 
V Bratislave, 17.2.2012 
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