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(Č íslo: 4184/2012-3.4/dp) 

 
 

vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

 
I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATE ĽOVI  
 
1. Názov     
Doprastav Asfalt, a.s. 
 
2. Identifikačné číslo  
40 120 602 
 
3. Sídlo  
Hronská 1, 960 01 Zvolen 

 
 

II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 
1. Názov  
Výroba asfaltových zmesí Tunežice 
 
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 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 
Priamym užívateľom bude navrhovateľ spoločnosť Doprastav Asfalt, a.s. Nepriamo 
užívateľmi budú všetky subjekty využívajúce výrobky obaľovne živičných zmesí.  
 
4. Umiestnenie  
Kraj:   Trenčiansky  
Okres:   Ilava 
Obec:    Ladce 
Katastrálne územie:  Ladce, miestna časť Tunežice 
Parcelné číslo:  2071/1 
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5. Termín začatia a ukončenia  výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
Termín začatia výstavby:     03/2013 
Termín ukončenia  výstavby:     09/2013 
Termín začatia prevádzky:       10/2013 
Predpokladaná doba  prevádzky:    cca20 rokov. 
 
6. Stručný popis technického a technologického riešenia 
Vlastná technologická linka pozostáva 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. 
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 (čiastočne 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. Tiež na parkovanie vozidiel budú využívané súčasné kapacity 
areálu lomu. 
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. Menovitý výkon je 100 ton za hodinu. Ročná výroba  sa predpokladá 
v množstve 80 tis. ton asfaltových zmesí.    
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 týchto 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 
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sa skladajú z dávkovacieho lievika,  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 priestoroch vzájomne 
oddelených 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, 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 vedenie 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 plniť do zásobníkov s vežovým usporiadaním, t.j. 
budú na sebe. 
Následne bude 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 
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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, ktoré bude na konci zabezpečené vodným uzáverom). 
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. 
 
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 odprašovanie je 
zabezpečený/vybavený filtračným zariadením na streche sila, ktoré zabraňujú úniku 
prachových častí zo sila. 
 
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. 
  
 
III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA 
 
1. Vypracovanie správy o hodnotení 
Navrhovaná činnosť patrí podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“) do kapitoly č. 6. Priemysel stavebných látok, položka č. 4. Obaľovne 
živičných zmesí (od 10 000 t/rok  časť A – povinné hodnotenie). 
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Zámer navrhovanej činnosti „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ vypracovala podľa § 22 
a prílohy č. 9. spoločnosť Ekojet, s.r.o., Staré Grunty 9A,841 04 Bratislava vo februári 2012. 
Zodpovedným riešiteľom bol Mgr. Tomáš Šembera.  
Zámer bol vypracovaný v jednom variante navrhovanej činnosti, nakoľko Ministerstvo 
životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) na základe odôvodnenej písomnej žiadosti 
spoločnosti Ekojet, s.r.o., (list zo dňa 01.02.2012, k listu bolo doložené splnomocnenie 
oprávnených zástupcov navrhovateľa pre Ekojet, s.r.o., Mgr. Tomáša Šemberu konať vo 
veciach posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie), po zvážení 
argumentov uvedených v žiadosti  upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 
činnosti podľa § 22 ods. 7 zákona listom č. 4184/2012-3.4/dp zo dňa 14.02.2012. Zároveň 
upozornilo navrhovateľa, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 
zákona vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, bude 
táto skutočnosť zohľadnená pri stanovení rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu. 
Navrhovateľ predložil zámer podľa § 22 zákona na MŽP SR na posúdenie podľa zákona 
listom  doručeným dňa 22.02.2012. MŽP SR, podľa § 23 ods. 1 zákona, rozoslalo zámer 
listom č. 4184/2012-3.4/dp zo dňa 27.02.2012 na pripomienkovanie rezortnému orgánu, 
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci. Zároveň MŽP SR zverejnilo 
zámer na internetovej stránke www.enviroportal.sk dňa 28.02.2012. 
Dňa 02.05.2012 sa konalo na MŽP SR za účasti zástupcov navrhovateľa, spracovateľa 
a dotknutej obce prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. V diskusii boli 
prerokované všetky pripomienky predložené k zámeru a na základe ich prerokovania bol 
určený rozsah hodnotenia, na základe čoho bola vypracovaná správa o hodnotení. Správu 
o hodnotení vplyvov „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ podľa prílohy č. 11 vypracovala 
spoločnosť  Ekojet, s.r.o., v júli 2012    
 
2.  Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení 
Správa o hodnotení bola predložená na MŽP SR dňa 03.07.2012. MŽP SR po skontrolovaní 
náležitostí zaslalo správu o hodnotení listom č. 4184/2012-3.4/dp zo dňa 10.07.2012 , podľa               
§ 33 ods. 1 zákona, na zaujatie stanoviska nasledovným subjektom procesu posudzovania: 
rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR), dotknutým obciam (obec Ladce, Obec 
Košeca) dotknutým orgánom (Ministerstvo životného prostredia SR – Odbor ochrany 
ovzdušia, Trenčiansky samosprávny kraj, Krajský úrad životného prostredia Trenčín, 
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Trenčín, Obvodný úrad v Trenčíne - Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Obvodný úrad pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie Trenčín, Obvodný banský úrad v Prievidzi)  
MŽP SR  zároveň listom č. 4184/2012-3.4/dp zo dňa 10.07.2012, podľa § 33 ods.2 zákona 
zaslala všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie zainteresovanej verejnosti. 
Správa o hodnotení bola zverejnená na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk 
dňa 10.7.2012.  
Obec Košeca obdržala Správu o hodnotení dňa 16.07.2012. Verejnosť bola informovaná  dňa 
18.07.2012 s možnosťou nahliadnutia do Správy o hodnotení na obecnom úrade v termíne od 
18.07.2012 do  15.08.2012.     
Obec Ladce obdržala správu o hodnotení dňa 16.07.2012. Verejnosť bola informovaná  dňa 
16.07.2012 s možnosťou nahliadnutia do Správy o hodnotení na obecnom úrade v termíne od 
16.07.2012 do  14.08.2012.     
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3. Prerokovanie Správy o hodnotení  s verejnosťou  
Spoločné verejné prerokovanie bolo zvolané dotknutými obcami na deň 02.08.2012. o 16:30 
hod. v priestoroch kultúrneho domu v Ladcoch.  
Program verejného prerokovania 

1. Otvorenie + privítanie účastníkov verejného prerokovania  
2. Prezentácia Správy o hodnotení jej spracovateľom – firma Ekojet, s.r.o. – 

Mgr. Tomášom Šemberom  
3. Diskusia 
4. Záver 

 
1. Otvorenie + privítanie účastníkov verejného prerokovania  
Ing. arch. Ján Remo (starosta obce Ladce) úvodom privítal účastníkov spoločného verejného 
prerokovania obcí Ladce a Košeca, ozrejmil, že v súčasnosti bola vypracovaná Správa 
o hodnotení investičnej činnosti, ktorá je predmetom tohto verejného prerokovania a následne 
odovzdal slovo jej spracovateľom. 
2. Prezentácia Správy o hodnotení jej spracovateľom – f. Ekojet, s.r.o. – Mgr. Tomášom 
Šemberom – Úvodom sa predstavil a privítal účastníkov verejného prerokovania Správy 
o hodnotení projektu „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“. Predstavil zástupcov, 
Ing. Milana Hronca, Ing. Ninu Remišovú vz. firmy Doprastav asfalt a.s. a Mgr. Viktora 
Bálinta (f. Ekojet, s.r.o.). Ďalej uviedol, že verejné prerokovanie sa koná v zmysle zákona č. 
24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, účelom ktorého je oboznámenie sa 
s navrhovanou činnosťou a prerokovanie sa koná spoločne pre obec Ladce a Košeca. 
Skonštatoval, že z verejného prerokovania bude napísaný záznam, ktorý spolu s nahrávkou na 
el. nosiči a prezenčnou listinou bude doručený v zákonom stanovenej lehote na MŽP SR. 
Následne začal prezentoval samotnú Správu o hodnotení, resp. investičný zámer. Prezentácia 
bola venovaná najmä s oboznámením sa zo základnými údajmi navrhovanej činnosti 
(technická, technologická, prevádzková časť, vstupné suroviny, kapacita výroby, dopravná 
intenzita...), jej lokalizáciou v území, s jednotlivými vplyvmi na všetky zložky životného 
prostredia v rátane navrhovaných opatrení. Záverom v rámci prednesu bola odprezentovaná 
súčasná prevádzka výrobne asfaltových zmesí v Dubnici nad Váhom, na ktorej bola 
zorganizovaná obhliadka pre dotknuté obce a zainteresovanú verejnosť, kde boli prednesené 
reálne vplyvy.  
3. Diskusia - Mgr. Šembera – potom otvoril diskusiu. Požiadal diskutujúcich, aby sa pri 
každom vstupe do nej znova predstavili. 
1. otázka – p. Vladimír Češko (verejnosť, občan Ladce, časť Tunežice) – oponoval, že 
V Dubnici nad Váhom nie je nič cítiť do 100 m, táto obaľovačka je situovaná v úplnom inom 
areáli, ktorý je schovaný a taktiež v Tunežiciach sú úplne iné poveternostné podmienky 
v závislosti s ťažbou v lome. 
odpoveď: Mgr. T. Šembera – uviedol, že v rámci spracovania Zámeru EIA a Správy 
o hodnotení bola spracovaná rozptylový štúdia, ktorá sa zaoberala poveternostnými 
podmienkami v území a súčasným znečistením ovzdušia. Táto rozptylová štúdia preukázala 
dodržanie platných imisných limitov pre znečisťujúce látky pre cieľový stav. Taktiež 
technologický proces sa deje v uzavretom priestore, kde nedochádza k úniku škodlivých 
látok. Zápach po asfalte možno cítiť len pri nakladaní vozidla aj to v jeho bezprostrednej 
blízkosti a vozidlá odvážajúce vyrobené obaľované asfaltové zmesi sú po naložení 
zaplachtované, čím je ovplyvnenie okolia transportných trás minimalizované.  
2. otázka – občan Tunežíc (nechcel sa menovať) – pýtal sa ohľadom spracovanej 
rozptylovej štúdii, konkrétne kedy bolo robené meranie, kto ju spracoval, s ktorými ľuďmi sa 
rozprával a kde ide ten prach s technológie. Ďalej upozornil na celkovú zlú emisnú situáciu 
v obci a na vysokú prašnosť počas bezvetria.  
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odpoveď: Mgr. T. Šembera – uviedol, že rozptylovú štúdiu vypracoval p. doc. RNDr. 
Ferdinand Hesek, CSc. ako odborne spôsobilá osoba na imisno-prenosové posudzovanie vo 
veciach ochrany ovzdušia. Ďalej uviedol, že meranie poveternostných podmienok                   
v súčasnosti vykonáva SHMÚ najbližšie na meteorologickej stanice v Beluši, znečistenie zo 
stacionárnych zdrojov sa taktiež pravidelne zaznamenáva a spracováva Národným Emisným 
Informačným Systém (NEIS), kde boli tieto údaje premietnuté do výpočtov. Takže rozptylová 
štúdia sa robí výpočtom, kde pre výpočet emisie znečisťujúcich látok z obaľovne boli využité 
emisné faktory, na základe ktorých sa stanovili hmotnostné toky znečisťujúcich látok 
v zmysle príslušných zákonov o ovzduší.  
Dodal, čo sa týka poveternostných podmienok, meteorologická stanica Beluša (stanica pod 
správou SHMÚ) jej poloha je otvorená vo všetkých smeroch a je reprezentatívna na meranie 
smeru a rýchlosti vetra v danej oblasti. Meteorologická stanica Beluša je od riešeného územia 
vzdialená cca 5,57 km severovýchodným smerom, t.j., sa nachádzala v takej polohe, kde sa 
pod vplyvom miestnych podmienok klimatické údaje veľmi neodlišujú od pomerov 
hodnoteného územia, resp. dotknutých obcí. 
3. poznámka – p. Vladimír Češko (verejnosť, občan Ladce, časť Tunežice) – dodal, že údaje 
sú spracovávané z atlasu krajiny z r. 2002 a nikto tu súčasný stav nebol merať ako napr. je 
v Zámere EIA uvedené „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“, predsa tá voda presakuje z hôr do väčšieho územia. 
odpoveď: Mgr. T. Šembera – uviedol, že z atlasu sú brané údaje napr. pre členenie rastlinstva, 
zoológie, geomorfológie, geológie a pod., čiže údaje, ktoré sa nemenia. Taktiež počas 
spracovávania takéhoto materiálu sa používajú aktuálne dostupné údaje za posledné roky ako 
napr. s SHMÚ, NEIS, VÚVH, SSC, ŠÚ SR, ŠOP SR atď. Ďalej uviedol ohľadom znečistenia 
vôd, že v samotnom areáli lomu sa nachádza studňa využívaná pre pitné a technologické 
účely, kde nebolo preukázané znečistenie vôd. Dodal, že možný nepriaznivý vplyv 
navrhovanej činnosti na vody bude eliminovaný výstavbou celoplošne nepriepustnou 
vozovkou a výstavbou dažďovej kanalizácie so zaústením do odlučovača ropných látok. 
4. poznámka – p. Jarmila Martináková + ďalší občania – bolo upozornené, že súčasný lom 
mal byť prevádzkovaný lom spustení len 5 rokov na výstavbu diaľnice a v minulosti boli 
robené environmentálne štúdie, na základe ktorých bola jeho prevádzka pozastavená, tak ako 
je možné že sa naďalej prevádzkuje. Taktiež bolo poukázané na súčasné environmentálne 
problémy obcí od okolitých podnikov.  
odpoveď: Mgr. T. Šembera – uviedol, že súčasná prevádzka lomu a okolitých podnikov nie je 
predmetom posudzovania, všetky súčasné zdroje znečistenia nachádzajúce sa v okolí 
navrhovanej činnosti boli posúdené kumulatívne v spracovanej rozptylovej ako aj hlukovej 
štúdii. 
5. otázka – p. P. Letko (občan Tunežíc) – vyjadril svoj nesúhlas s navrhovanou činnosťou     
a pýtal sa či má toto verejné prerokovanie nejakú váhu v procese povoľovania investičného 
zámeru a aký prínos by takáto investícia mala pre dotknuté obce. 
odpoveď: Ing. M. Hronec – uviedol, že v každej obci kde pôsobia majú so starostom výborné 
vzťahy a samotná takáto výrobňa pre každú obec znamená prínos či vo forme zabezpečenia 
dobrého povrchu ciest, resp. vo forme daní. 
6. otázka – p. Karol Koštialik (občan Tunežíc) – pýtal sa v akom štádiu prípravy je 
investičný zámer a taktiež zároveň poukázal na súčasné environmentálne problémy obce 
znečisťovaním ovzdušia a na nedostatočnú legislatívu v rámci životného prostredia.  
odpoveď: Mgr. T. Šembera – uviedol, že v súčasnosti sa spracováva hodnotenie vplyvov na 
životné prostredie, ktoré je predinvestičnou činnosťou a bude ukončené záverečným 
stanovisko MŽP SR. Záverečné stanovisko bude podkladom pre územné konania investičnej 
činnosti.  
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Taktiež p. Koštialiak ako aj občania v rámci tejto otázky diskutovali prečo sa takáto výrobňa 
nepostaví v iných lomoch, kde sa v súčasnosti stavajú nové cesty. 
odpoveď: Ing. M. Hronec – uviedol, že obalená zmes sa vozí k miestu uplatnenia do cca 
60 km nakoľko rýchlo chladne a potom sa stáva nepoužiteľnou. Dodal, že takéto výrobne 
majú situované aj v iných lokalitách v rámci lokalít kde sa stavajú diaľnice a záverom 
uviedol, že výrobňa asfaltových zmesí sa používa aj na rekonštrukciu cestných komunikácií 
a súvisiacich dopravných prvkov prípadne pre iné požiadavky uplatnenia výrobkov.  
7. otázka – p. Ivan Janke (občan Nozdrovíc) – úvodom taktiež poukázal na súčasné 
znečistenie obce. Následne uviedol, že sám pripomienkoval Zámer EIA a materiál, ktorý 
dostal z MŽP SR vôbec neobsahuje odpovede na jeho pripomienky čo sa týkali najmä 
nehodovosti v úseku medzi Košecou a Tunežicami, aké vznikajú riziká pri preprave horúcich 
zmesí a kumulácie exhalátov z dopravy v spojení s prachom z lomu a cementárne. taktiež nie 
je spracovaná žiadna štúdia zaoberajúca sa vznikom havárií.  
odpoveď: Ing. M. Hronec – uviedol, že žiadnu výrobňu im orgány životného prostredia 
neschvália pokiaľ nemajú vypracovaný havarijný plán, t.j. plán havarijných opatrení na 
likvidáciu škôd. 
odpoveď: Mgr. T. Šembera – dodal čo sa týka odpovedí na pripomienky p. Jankeho, tie sú 
obsahom tejto Správy o hodnotení a sú zapracované na str. 74. Čo sa týka materiálu, ktorý 
držíte v ruke jedná sa o všeobecné záverečné zhrnutie, ktoré je taktiež obsahom samotnej 
Správy o hodnotení a ako zainteresovanej verejnosti Vám bolo toto zhrnutie zaslané v zmysle 
zákona o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie. Taktiež dodal ohľadom 
havarijných plánov, sú obsahom navrhovaných opatrení tejto Správy o hodnotení. Uviedol, že 
každá prevádzka musí mať spracovaný projekt požiarnej ochrany (navrhovaná prevádzka 
bude vybavená protipožiarnym vybavením a ochranou - navrhované protipožiarne zariadenia 
budú rešpektovať STN 73 0872.). Prevádzkovateľ vypracuje taktiež prevádzkový poriadok 
a havarijný plán. Záverom dodal, že konkrétny prevádzkový poriadok, havarijný plán bude 
súčasťou projektu pre územné rozhodnutie ako aj pre stavebné povolenie, ku ktorému sa budú 
vyjadrovať aj príslušné orgány hasičského a záchranného zboru.  
Všeobecné závery diskusie - v rámci ďalšej diskusie občania stále poukazovali na súčasné 
environmentálne problémy obcí. Taktiež hlavne poukazovali na majetkoprávne vysporiadanie 
súčasného lomu a jeho vzťahom voči občanom, urbariátu a pod, ktoré neboli predmetom 
verejného prerokovania. Zúčastnení taktiež vyjadrovali nesúhlas voči navrhovanej činnosti 
z obáv ďalšieho znečisťovania.  
Z dôvodu týchto obáv v rámci diskusie pre účastníkov verejného prerokovania bola 
ponúknutá ďalšia obhliadka pre ozrejmenie technologického postupu výroby a reálne si overiť 
vplyvy takejto prevádzky na všetky zložky životného prostredia. 
Do diskusie vstúpil aj p. starosta obce Ladce, ktorý im v stručnosti ozrejmil stavebný zákon 
a postavenie občanov ako aj štatutárnych zástupcov voči tomuto zákonu. 
Záverom taktiež p. starosta obce Košeca dodal, že občania Košece ako aj Nozdrovíc zdieľajú 
podobné názory ako v Ladcoch a zreferoval pripomienky, ktoré boli vznesené voči 
navrhovanému Zámeru.  
4. Záver - Mgr. Šembera – poďakoval prítomným za účasť a verejné prerokovanie ukončil. 
 
4. Stanoviská, pripomienky a  odborné posudky predložené k Správe o hodnotení 
Do doby vypracovania záverečného stanoviska boli na príslušný orgán doručené nasledovné 
písomné stanoviská k navrhovanej činnosti: 
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4.1.Stanoviská podľa § 23 zákona zaslané verejnosťou 
Občania obce Ladce  
Zaslali k Zámeru stanovisko, v ktorom predložili pripomienky týkajúce sa obavy z hlučnosti 
výrobne asfaltových zmesí, z rizika úniku zapáchajúcich látok a znečisťovania zdrojov pitnej 
vody. Žiadali doplnenie informácií o spôsobe odprašovania zásobníka na cudzie plnivo. 
Vyjadrili názor, že dotknutou obcou je aj obec Košeca, nakoľko sa stavba nachádza 
v blízkosti miestnej časti Nozdrovice.  
 
Zuzana Surová (list zo dňa 25.04.2012) 
Vo svojom stanovisku spochybnila potrebu budovania výrobne živičných zmesí. Žiadala 
posúdenie z hľadiska zdravotných rizíik na obyvateľstvo a  zhodnotenie nakladania so 
škodlivými látkami. Žiadala, aby bola ako dotknutá osoba, obyvateľka dotknutej obce 
Košeca, zaradená do ďalších procesov povoľovania stavby.   
 
Ivan Janke (doručené mailom zo dňa 27.04.2012) 
V stanovisku uvádza informácie o existujúcich zdrojoch znečisťovania životného prostredia 
v širšom území v oblasti výrobných aktivít a dopravy. Vyjadril nesúhlas so stavbou obaľovne. 
 
4.2.Stanoviská podľa § 35 zákona 
Dotknuté obce 
K Zámeru zaslali obce Košeca a Ladce svoje nesúhlasné stanovisko. V správe o hodnotení 
boli vyhodnotené ich stanoviská k zámeru. Na MŽP SR neboli doručené stanoviská 
dotknutých obcí k Správe o hodnotení.  
 
Ministerstvo hospodárstva SR (list č. 1934/2012-3100 zo dňa 17.07.2012) 
Konštatuje, že predložená Správa o hodnotení je spracovaná v súlade s požiadavkami zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na základe komplexného posúdenia vplyvov 
činnosti na životné prostredie v hodnotenom území považuje navrhovaný variant za 
realizovateľný. K predloženej Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie nemá 
pripomienky.  
 
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany ovzdušia (list č. 38595/2012 zo dňa 
31.07.2012)  
Pri dodoržaní všetkých navrhovaných podmienok Ministertsvom životného prostredia SR, 
odborom ochrany ovzdušia, ktoré sú uvedené v tabuľke „Vyhodnotenie pripomienok 
k Zámeru“ nemá voči realizácii navrhovanej činnosti námietky.  
 
Trenčiansky samosprávny kraj (list č. TSK/2012/06635-2 zo dňa 13.08.2012)  
Súhlasí s rozsahom Správy o hodnotení v predloženom znení bez pripomienok.        
 
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne (list č. KÚŽP 2012/443/2282 Jk zo dňa 
18.07.2012)     
Konštatuje, že plánovanou činnosťou nedôjde k porušeniu záujmov ochrany prírody, ak 
investor zabezpečí počas prevádzky zariadenia správnu funkčnosť všetkých technologických 
riešení uvedených v dokumentácii pre účely EIA. Z hľadiska ochrany ovzdušia, štátnej vodnej 
správy a odpadového hospodárstva bez pripomienok.  
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Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne (list č. OUŽP/2012/02410-007 zo dňa 
14.08.2012) 
Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá k Správe o hodnotení pripomienky. Štátna 
správa ochrany ovzdušia  s navrhovanou činnosťou súhlasí za podmienky, že budú dodržané 
všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce 
látky (TZL) ustanovené v prílohe č. 3 bod II. 1.2 a 1.3 vyhlášky MPŽPRR SR č. 356/2010 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Navrhuje zastrešiť 
a uzatvoriť skládkovanie prašných materiálov zo všetkých strán. Štátna vodná správa nemá 
k Správe o hodnotení pripomienky. Štátna správa odpadového hospodárstva nemá z hľadiska 
odpadového hospodárstva žiadne pripomienky.  
 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne (list                            
č. AA/2012/04481/002/KRO zo dňa 06.08.2012) 
Vzhľadom k tomu, že pripomienky úradu boli zapracované do Správy o hodnotení s tým, že 
budú rešpektované v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, k záverom Správy 
o hodnotení nemá pripomienky.  
 
Obvodný úrad Trenčín, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (list č. ObU-TN-CO4-
2012/02847-5 zo dňa 23.07.2012) 
K predloženej Správe o hodnotení navrhovanej činnosti na životné prostredie nemá žiadne 
pripomienky.  
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (list č. ORHZ-TN1-
697/2012 zo dňa 24.07.2012)  
K predloženej Správe o hodnotení nemá  pripomienky. 
 
Obvodný banský úrad v Prievidzi (list č. 495-2257/2012 zo dňa 20.07.2012) 
Eviduje v katastrálnom území Tunežice a Košeca výhradné ložisko grestenitu s určeným 
dobývacím priestorom Tunežice, ktoré je potrebné v plnej miere rešpektovať. Za dodržania 
podmienok ochrany nerastného bohatstva nemá námietky k plánovanej akcii. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (list č. 
A/2012/1484-2/OPPL zo dňa 15.08.2012) 
Vydáva súhlasné záväzné stanovisko a žiada, aby boli dodržané výsledky hodnotenia 
zdravotných rizík v okolitých obytných zónach.  
 
4. Vypracovanie odborného posudku podľa  § 36 zákona.  
Odborný posudok a návrh záverečného stanoviska podľa § 36 ods. 6 a 7 zákona, na základe 
určenia MŽP SR (list č. 4184/2012-3.4/dp zo dňa 27.08.2012) vypracoval Ing. Jozef Marko 
CSc., zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie činnosti na životné 
prostredie. Odborný posudok a návrh záverečného stanoviska bol vypracovaný na základe 
predloženej Správy o hodnotením, konzultácie s navrhovateľom, spracovateľom Správy o 
hodnotení, záznamu z verejného prerokovania, doručených písomných stanovísk od 
jednotlivých subjektov procesu posudzovania, príslušných právnych predpisov a noriem. 
Spracovateľ posudku konštatoval, že predložená Správa o hodnotení z hľadiska obsahu 
a štruktúry je plne v súlade s požiadavkami prílohy č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z.z. Údaje 
uvedené v jednotlivých častiach  sú  vzhľadom na charakter, rozsah a vyhodnotené vplyvy 
navrhovanej činnosti postačujúce. Environmentálna a technická charakteristika navrhovanej 
činnosti umožnila posúdiť očakávané vplyvy na životné prostredie v požadovanej podrobnosti 
a rozsahu a umožnila tiež navrhnúť primerané opatrenia.  
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Navrhovateľ aj spracovateľ Správy o hodnotení zodpovedne pristúpili k obsahu predložených 
stanovísk k Zámeru navrhovanej činnosti. Expertízne posudky a tiež skúsenosti z prevádzky 
existujúcich obaľovní živičných zmesí preukazujú, že obavy obyvateľov z nadmerného 
zaťaženia životného prostredia navrhovanou činnosťou nie sú oprávnené. Opodstatnené 
pripomienky budú premietnuté do povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.   
Spracovateľ odborného posudku konštatoval, že podľa dostupných poznatkov z výroby 
asfaltových zmesí (pre tento druh výroby nie je vydaný referenčný dokument - BREF) 
projektovaná obaľovňa živičných (bitúmenových) zmesí bude úplne nová. 
Na základe dodaných údajov sa dá konštatovať, že pri deklarovanom technickom vybavení    
a zavedení organických plynov z miešacieho jadra a zásobníkov hotovej zmesi je zariadením 
na úrovni stavu techniky. Obaľovňa má uzatvorený sušiaci bubon, do ktorého sa vháňa sušiaci 
vzduch zo spaľovania zemného plynu. Sušiaci bubon je odsávaný ventilátorom a odpadové 
plyny s obsahom prachových častíc sú privádzané do účinného filtračného odprašovacieho 
zariadenia. 
Navrhované technické a technologické riešenie je pre navrhovanú činnosť vhodné. Pri 
rešpektovaní legislatívnych podmienok výstavby a prevádzky, najmä v oblasti ochrany 
ovzdušia, ochrany pred hlukovou záťažou a nakladania s odpadmi, možno očakávať 
zabezpečenie  bezpečnosti prevádzky a kvality služieb    
Použité metódy hodnotenia boli primerané navrhovanej činnosti s využitím dostupných 
informácií v dostatočnej miere na to, by na ich základe mohli byť  identifikované možné 
vplyvy na životné prostredie v rozsahu požadovanom zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. 
Spracovateľ odborného posudku odporučil realizáciu navrhovanej činnosti za predpokladu 
realizácie navrhovaných opatrení.  
 
 
IV. KOMPLEXNÉ  ZHODNOTENIE  VPLYVOV  NAVRHOVANEJ  ČINNOSTI  NA  
ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE  VRÁTANE  ZDRAVIA 
 
Počas procesu posudzovania boli vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie 
hodnotené z viacerých hľadísk, ako priame, nepriame, synergické, kumulatívne, dlhodobé, 
dočasné, pozitívne alebo negatívne vplyvy. Z hľadiska časového horizontu boli hodnotené 
vplyvy súvisiace s etapou výstavby, prevádzky ako aj skončenia prevádzky navrhovanej 
činnosti. Na základe výsledkov procesu posudzovania sa s prihliadnutím na súčasný stav 
životného prostredia dotknutého územia a na súčasný stav poznania predpokladajú 
nasledovné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie: 
 
Vplyvy počas výstavby  
Vplyvy na obyvateľstvo 
Počas výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento 
hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi  lokálne  
ovplyvní lokalitu a tým aj časť obyvateľov. Tento dopad však bude minimálny a krátkodobý. 
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. Navrhovaná činnosť sa nachádza v priemyselnej časti obce Ladce. 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 asi 300 
m severozápadným smerom v miestnej časti obce Ladce - Tunežice, resp. asi 550 m 
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juhozápadným smerom v miestnej časti obce Košeca - Nozdrovice. Realizáciou navrhovanej 
činnosti pri dodržaní platných emisných limitov nie je predpoklad zhoršenia pohody a kvality 
života obyvateľstva. 
 
Vplyvy na prírodné prostredie 
Navrhovaná činnosť je  situovaná v  existujúcom lome 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. 
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. 
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 navrhovanej činnosti. 
Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných 
pozemkov.  
Pre realizáciu navrhovanej činnosti nie je potrebný  výrub stromov a kríkovej vegetácie. 
Chránené stromy sa v dotknutom území nenachádzajú. 
Navrhovanou činnosťou nebudú ovplyvnené chránené územia prírody, prvky územného 
systému ekologickej stability  a ani významné biotopy. 
Lokalita, kde je umiestnená navrhovaná činnosť a jej blízke okolie tvorí priemyselnú zónu. 
Z tohto pohľadu nebude mať navrhovaná činnosť významný vplyv na štruktúru a využívanie 
krajiny a ani na urbánny komplex. 
Navrhovaná činnosť bude lokalizovaná do priestoru, v ktorom platí prvý stupeň územnej 
ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. V dotknutom území nie sú evidované chránené druhy rastlín a živočíchov a ani 
druhy a biotopy európskeho a národného významu.  
 
Vplyvy počas prevádzky  
Vplyvy na obyvateľstvo 
Navrhovaná činnosť je situovaná mimo obývaných častí dotknutých obcí, takže priame 
vplyvy realizácie navrhovanej činnosti na miestne obyvateľstvo sú minimalizované. 
Vzhľadom na rozsah a charakter sa pri realizácii navrhovanej činnosti nepredpokladajú 
činnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva bývajúceho 
v širšom dotknutom území, ako sú nadmerná hlučnosť, prašnosť a pod.  
Zdravotné riziká vyplývajúce z prevádzky navrhovanej činnosti vo vzťahu k obsluhe budú 
limitované dodržiavaním pracovnej disciplíny, bezpečnostných a prevádzkových predpisov     
a dodržiavaním zásad ochrany zdravia pri práci. 
Na základe odborného posudku na hodnotenie zdravotných rizík a dopadov na zdravie 
(MUDr. Jindra Holíková, 06/2012) možno predpokladať, že z hľadiska znečisťovania 
ovzdušia nehrozí populácii v okolí areálu navrhovanej výrobne asfaltových zmesí zdravotné 
poškodenie. 
Hluková záťaž z vlastnej prevádzky technológie výrobne na hranici obytného územia je 
značne pod limitmi pre deň, prevádzka sa vo večernej a nočnej dobe nepredpokladá. Hluková 
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záťaž z prevádzkovej dopravy zvýši súčasnú záťaž z dopravy v dennej dobe o asi 1 dB, čo je 
sluchom ťažko postihnuteľné. 
Možnosť vplyvu na zdravie prostredníctvom znečistenia vody alebo pôdy sa nepreukázala. 
Psychologické vplyvy môžu byť ovplyvnené skúsenosťou s prevádzkou súčasného lomu a 
obavami z šírenia aromatických uhľovodíkov. Sociologické vplyvy môžu byť skôr pozitívne 
nárastom pracovných miest. 
Výsledky hodnotenia zdravotných rizík a vplyvov budúcej prevádzky výrobne asfaltových 
zmesí v areáli lomu Tunežice nepreukázali ohrozovanie zdravia obyvateľov v okolitých 
obytných zónach. 
 
Vplyvy na ovzdušie  
Realizáciou navrhovanej činnosti vznikne nový zdroj znečistenia ovzdušia. Podľa Prílohy č. 2 
k vyhláške  Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR  
č. 356/2010 Z.z., bude obaľovňa bitúmenových zmesí patriť medzi veľké zdroje 
znečisťovania ovzdušia. 
Uvedenie objektu obaľovne živičných zmesí do prevádzky však ovplyvní znečistenie 
ovzdušia jeho najbližšieho okolia v prípustnej miere. V najbližšej obytnej zástavby sa prejaví 
minimálne.  Vplyv na ovzdušie a miestnu klímu bude len lokálny a málo významný. Na 
základe výsledkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že reálny vplyv na ovzdušie bude 
do vzdálenosti, ktorá je  prakticky v areáli obaľovne. 
Spracovaná rozptylová štúdia potvrdila dodržanie platných imisných limitov pre znečisťujúce 
látky pre cieľový stav. 
Na základe rozptylovej štúdie, spracovanej doc. RNDr. Františkom Hesekom, CSc., možno 
konštatovať, že 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 mg.m-3, čo je 12 % limitnej hodnoty, v 
Nozdroviciach koncentrácia PM10 z výrobne asfaltových zmesí bude 1,6 mg.m-3, čo je 3,2 % 
limitnej hodnoty. Kumulatívny vplyv výrobne asfaltových zmesí a súčasného lomu zvýši 
koncentráciu na 13 mg.m-3, čo je 26 % limitnej hodnoty, v Nozdroviciach na 7,6 mg.m-3, čo je 
15,2 % 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. 
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. 
 
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu 
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne povrchové toky alebo vodné plochy. V rámci 
navrhovanej činnosti sa nepočíta so spotrebou úžitkovej vody, resp. technologická voda nie je 
potrebná. Jediným novým vplyvom navrhovanej činnosti na vody je produkcia splaškových 
vôd (vplyv zanedbateľný).   
Z hľadiska ochrany podzemných vôd proti ropným látkam 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.   
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Navrhovaná činnosť svojim situovaním neovplyvní významne režim vsaku zrážok do pôdy      
a následne režim podzemných vôd v priestore lokalizácie navrhovanej činnosti. V rámci 
navrhovanej činnosti je riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody minimálne. 
 
Vplyvy na horninové prostredie 
Prevádzka výrobne asfaltových zmesí bude v chránenom ložiskovom území, v existujúcom 
lomu Tunežice. Navrhovaná činnosť bude nadväzovať na aktívne ložisko, ktorého časť 
produkcie bude využívať aj výrobňa asfaltových zmesí. Realizáciou navrhovanej činnosti 
nedôjde k zmene funkčného využitia dotknutej lokality a tým ani k znemožneniu alebo 
sťaženiu dobývania výhradného ložiska grestenitu v súčasnom lome Tunežice. Vplyv na 
nerastné suroviny a využívanie súčasnej krajiny riešeného ako aj hodnoteného územia sa z 
pohľadu navrhovanej činnosti nezmení. 
 
Vplyvy na pôdu 
Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných 
pozemkov. Navrhovaná 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. 
 
Vplyvy na faunu, flóru, biotopy a chránené územia prírody 
V súčasnosti je povrch riešeného územia tvorený areálovými spevnenými plochami, z časti 
skládkami na kamenivo a miešacím centrom pre výrobu betónu bez drevinnej a krovitej 
vegetácie. Priame vplyvy na vegetáciu teda nebudú.  
Nepriame vplyvy na vegetáciu hodnoteného územia možno 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 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 možno hodnotiť vplyvy na vegetáciu ako málo významné. 
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú lokality biocentier, genofondových plôch 
a migračných koridorov živočíchov v širšom okolí navrhovanej činnosti narušené. 
V riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. 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 tu nevyskytujú biotopy európskeho              
a národného významu. 
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti voči prvkom územného systému ekologickej 
stability (ÚSES)  nebude mať prevádzka priamy vplyv na prvky ÚSES, realizácia si 
nevyžiada zásah do žiadneho prvku ÚSES.  
Prevádzka obaľovne hlukom a exhalátmi ovplyvní svoje bezprostredné okolie.  Vzhľadom na 
výrazne antropogénne pozmenené územie (ťažobný priestor) je predpoklad, že realizácia 
navrhovanej činnosti,  nebude mať významný dopad na genofond a biodiverzitu nad rámec 
vyhodnotených vplyvov.  
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Vplyvy na hlukové pomery 
Akustická štúdia, spracovaná Ing. Vladimírom Plaskoňom, 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 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 nie je 
reálne. Vplyv hluku sa prejaví významne len vo vlastnej prevádzke. V priestoroch prevádzky 
musia byť dodržané podmienky  Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí a Nariadenia vlády                  
č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Zamestnávateľ bude povinný 
vykonávať merania hluku a znečisťujúcich látok v pracovnom prostredí a podľa výsledkov 
prijímať patričné opatrenia.  
 
 
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 
NAVRHOVANÉ  CHRÁNENÉ VTÁ ČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ  EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
(NATURA 2000) 
 
Územie nie je súčasťou navrhovaných ani vyhlásených chránených vtáčích území, území 
európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000) 
a vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na tieto 
územia. 
 
 
VI.  ZÁVERY 
 
1. Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti  
Na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť 
prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, chránené územia 
a zdravie obyvateľstva, z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, miesta 
vykonávania navrhovanej činnosti, so zameraním najmä na súlad s územnoplánovacou 
dokumentáciou, úroveň spracovania zámeru, stanoviská subjektov procesu posudzovania, 
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výsledku verejného prerokovania, odborného posudku a doplňujúcich informácií, po 
konzultáciách a za súčasného stavu poznania sa 

o d p o r ú č a 

realizácia navrhovanej činnosti „Výroba asfaltových zmesí Tunežice“ za dodržania 
podmienok uvedených v kapitole VI/3 tohto záverečného stanoviska s tým, že neurčitosti, 
ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, je potrebné vyriešiť v 
ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre povolenie činnosti podľa osobitných 
predpisov. 
 
2. Odporúčaný variant 
Na realizáciu sa odporúča variant uvedený v Správe o hodnotení a v časti II/6 tohto 
záverečného stanoviska, tzn. vybudovanie a prevádzkovanie obaľovacej súpravy značky 
TELTOMAT 120 v katastrálnom území obce Ladce v existujúcom stavebnom areáli lomu 
Tunežice spoločnosti PK Doprastav, a.s. 
 
3. Odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
Na základe posúdenia kvality životného prostredia v dotknutom území a výsledkov 
environmentálneho hodnotenia navrhovanej činnosti, s prihliadnutím na stanoviská 
zainteresovaných subjektov a  odborného posudku ako aj zo zhodnotenia navrhovaných 
opatrení, minimalizujúcich predpokladané negatívne vplyvy na životné prostredie predmetnej 
lokality sa odporúčajú tieto podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti: 

 
1. Pre výstavbu nasadzovať stavebné stroje v riadnom  technickom stave. Nepripustiť 

prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným množstvom škodlivín vo 
výfukových plynoch. 

2. 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.  

3. Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach (kropenie komunkácií, výber 
vhodných mechanizmov, rýchly postup stavebných prác, vhodná organizácia práce). 
Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať. 

4. Pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných  
prostriedkov a strojov.  

5. Udržiavať poriadok na staveniskách. Materiál ukladať na vyhradené miesta.  
6. Zastrešiť a uzatvoriť skladovanie prašných materiálov zo všetkých strán. 
7. Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Zamedziť znečistenie vôd (ropné látky, blato, 

umývanie vozidiel). 
8. Manipulovať s ropnými látkami a inými, vodám škodlivými látkami výhradne na 

spevnených plochách. 
9. Odlučovač ropných látok navrhnúť tak, aby pri odvádzaní zrážkových vôd úroveň 

zbytkového znečistenia nepresiahla 0,5 mg NEL/l. 
10. Zabezpečiť, aby zeleň v tesnej blízkosti dotknutého územia, bola počas výstavby 

rešpektovaná v plnom rozsahu. 
11. 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. 

12. V rámci merania zistiť aj individuálne hmotnostné toky ZL ako podklad pre výpočet 
množstva emisií znečisťujúcich látok na účely poplatkovej povinnosti za znečisťovanie 
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ovzdušia. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť 
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií. 

13. Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ 
SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí a NV SR č. 555/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NR SR                            
č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 

14. Počas prevádzky navrhovanej činnosti uplatňovať technologické postupy s maximálnym 
eliminovaním vibrácií a hluku. V prípade potreby vybaviť pracovníkov ochrannými 
pracovnými pomôckami.  

15. V plnej miere rešpektovať výhradné ložisko grestenitu s určeným dobývacím priestorom 
Tunežice. 

 
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane zdôvodnenia akceptovania alebo 
neakceptovania predložených písomných stanovísk k Správe o hodnotení. 
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 37 ods. 1 až  3 zákona na základe Správy   o 
hodnotení,  stanovísk k Správe o hodnotení jednotlivých zainteresovaných subjektov počas 
procesu posudzovania pre navrhovanú činnosť, záznamu z verejného prerokovania, 
odborného posudku, konzultácií, obhliadky lokality a vyžiadaných podkladov. 
Pri hodnotení podkladov a vypracovaní záverečného stanoviska sa postupovalo podľa 
ustanovení zákona. MŽP SR dôsledne analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od 
dotknutých subjektov. Opodstatnené pripomienky sú premietnuté do návrhu opatrení. 
Pri odporúčaní navrhovanej činnosti sa brali do úvahy vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie, 
socio-ekonomické a prírodné prostredie (aj chránené územia), ako aj niektoré technicko-
ekonomické kritériá.  
V priebehu posudzovania boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činností na 
životné prostredie, popísané v Správe o hodnotení, odbornom posudku a v kapitole IV. tohto 
záverečného stanoviska. Zvážili sa všetky riziká navrhovaného variantu z hľadiska vplyvu na 
životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov, na základe čoho bolo preukázané, 
že navrhovanú činnosť je možné realizovať v navrhovanom variante, ak budú splnené 
opatrenia na minimalizáciu a elimináciu negatívnych vplyvov (kap. VI/3) a za vykonania 
štandardných opatrení počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.  
Subjekty, ktoré sa písomne vyjadrili k navrhovanej činnosti k Správe o hodnotení odporúčajú 
navrhovanú činnosť buď bez pripomienok alebo za dodržania podmienok, ktoré boli 
premietnuté do kapitoly VI/3. Žiaden z dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v 
rámci procesu posudzovania nebol proti realizácii navrhovanej činnosti. V žiadnom 
stanovisku neboli vznesené zásadné pripomienky, ktoré by bránili realizácii navrhovanej 
činnosti. Pripomienky  sú formálneho charakteru, alebo  sú motivované požiadavkami platnej 
legislatívy smerované ako upozornenia, alebo odporúčania do ďalších stupňov prípravy.  
Občania obce Ladce zaslali k Zámeru stanovisko, v ktorom predložili pripomienky týkajúce 
sa obavy z hlučnosti výrobne asfaltových zmesí, z rizika úniku zapáchajúcich látok 
a znečisťovania zdrojov pitnej vody. Žiadali doplnenie informácií o spôsobe odprašovania 
zásobníka na cudzie plnivo. Vyjadrili názor, že dotknutou obcou je aj obec Košeca, nakoľko 
sa stavba nachádza v blízkosti miestnej časti Nozdrovice.  
K Zámeru poslala stanovisko listom zo dňa 25.04.2012 pani Zuzana Surová, ktorá 
spochybnila potrebu budovania výrobne živičných zmesí. Žiadala posúdenie z hľadiska 
zdravotných rizíik na obyvateľstvo a  zhodnotenie nakladania so škodlivými látkami. Žiada, 
aby bola ako dotknutá osoba, obyvateľka dotknutej obce Košeca, zaradená do ďalších 
procesov povoľovania stavby.   
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E-mailom zo dňa 27.04.2012 poslal svoje  stanovisko  k Zámeru pán Ivan Janke. V stanovisku 
uvádza informácie o existujúcich zdrojoch znečisťovania životného prostredia v širšom území 
v oblasti výrobných aktivít a dopravy. Vyjadril nesúhlas so stavbou obaľovne.  
Stanoviská  dotknutých obcí  k Správe o hodnotení neboli doručené. V Správe o hodnotení je 
v samostatnej kapitole vyhodnotenie pripomienok k zámeru. Priamo v priloženej tabuľke je 
komentár spracovateľa Správy o hodnotení ku všetkým bodom predložených stanovísk, 
vrátane stanovísk občanov. Oprávnené podnety a pripomienky boli zapracované do Správy 
o hodnotení.  
Pripomienky k Zámeru boli jedným z podnetov na doplnenie informácií, resp. podrobnejšieho 
vyhodnotenia predpokladaných vplyvov v Správe o hodnotení. Hodnotenie bolo doplnené 
expertíznymi posudkami – hluková štúdia, rozptylová štúdia, odborný posudok na hodnotenie 
zdravotných rizík a dopadov na zdravie, vypracovanými oprávnenými osobami.   
V rámci spracovávania Správy o hodnotení bola zorganizovaná pre dotknuté obce (pre 
starostov a členov obecných zastupiteľstiev) a zainteresovanú verejnosť aj osobná prehliadka 
už postavenej a reálne funkčnej výrobne asfaltových zmesí v Dubnici nad Váhom spoločnosti 
Doprastav Asfalt, a.s. Obhliadka sa konala dňa 20.06.2012 o 15.00 hod., ktorej cieľom bolo 
zúčastnením ozrejmiť technologický postup výroby a reálne si overiť vplyvy takejto 
prevádzky na všetky zložky životného prostredia vrátane obyvateľstva. Na obhliadke sa 
zúčastnila väčšina z pozvaných. 
Expertízne posudky a tiež skúsenosti z prevádzky existujúcich obaľovní živičných zmesí 
preukazujú, že obavy obyvateľov z nadmerného zaťaženia životného prostredia navrhovanou 
činnosťou nie sú oprávnené. 
 
5.  Požadovaný rozsah  poprojektovej analýzy 
Zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí určuje každému, kto svojou činnosťou znečisťuje 
alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, povinnosť 
zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky na vlastné náklady a 
poskytovať o nich informácie.  
Predmetom monitorovania sú tie zložky životného prostredia, pri ktorých realizácia 
navrhovanej činnosti spôsobí kvantifikovateľnú zmenu charakteristík. 
Vo vzťahu k charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti  a na základe požiadaviek legislatívy 
je potrebné kontrolovať dodržiavanie podmienok územného rozhodnutia, stavebného 
a kolaudačného rozhodnutia počas výstavby a prevádzky podľa právnych predpisov 
a technických noriem cestou dotknutých orgánov a organizácií. 
Vlastná výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti sa bude realizovať na základe stavebného 
povolenia. V tomto povolení povoľujúceho orgánu budú stanovené podmienky, ktoré 
navrhovateľ musí dodržať. Tieto predurčia aj podmienky prevádzky. V rámci legislatívy 
ochrany vôd, ochrany ovzdušia, pamiatkového fondu a v oblasti nakladania s odpadmi sú 
stanovené aj kontrolné mechanizmy a kompetencie jednotlivých orgánov štátnej správy. Tieto 
sú dostatočné do tej miery, aby zaregistrovali nesúlad prevádzky so stanovenými 
podmienkami. Z hľadiska výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti treba upozorniť najmä 
na podmienky ochrany zdravia pri práci. Vo väzbe na navrhovanú činnosť je dôležité 
rešpektovať podmienky ochrany ovzdušia.  

 
6. Informácia pre povoľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti 
Zainteresovaná verejnosť je podľa § 24 zákona verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať 
záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí 
najmä fyzická osoba podľa § 24a zákona, právnická osoba podľa § 24b alebo § 27 zákona, 
občianska iniciatíva podľa § 25 zákona a občianske združenie podporujúce ochranu životného 
prostredia podľa § 26 zákona. V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Výroba 
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asfaltových zmesí Tunežice” bola identifikovaná zainteresovaná verejnosť, ktorej 
kontaktné údaje sú k dispozícii na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky 

 
 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 
1. Spracovatelia záverečného stanoviska 
Ministerstvo životného prostredia SR 
odbor environmentálneho posudzovania 
Ing. Daniela Pavlisová 

 
v súčinnosti s 

 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
so sídlom v Považskej Bystrici 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov 
RNDr. Gabriel Nižňanský 
riaditeľ odboru environmentálneho posudzovania 
Ministerstvo životného prostredia SR 

 
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 
Bratislava  30.10.2012 

 
 
 

 
 
 


