Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 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“) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
a)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že
navrhovaná činnosť „Modernizácia striekacej linky“ podlieha zisťovaciemu konaniu
podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona.

Príslušný orgán

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Názov navrhovanej
činnosti
Modernizácia striekacej linky
k. ú. Nová Baňa
Miesto realizácie
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalácii novej striekacej linky a
sušiacej kabíny s automatickým paletovaním na vstupe aj výstupe, ktorá
Predmet činnosti
bude na rozdiel od súčasnej linky schopná fasádne dosky a lamely z
minerálnej vlny striekať a sušiť obojstranne
Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
Navrhovateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1
písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako
príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje, že dňom 19. 08. 2022 sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o
posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14
Nová Baňa.
b) Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné
získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
c)

Druh požadovaného povolenia potrebného pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti:
Povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

d) Neuvádzame.
e)

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk, https://www.novabana.sk/dokumenty/elektronicka-uradna-tabula a
počas úradných hodín MsÚ, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, v kancelárii č. dverí
22.
Podľa § 65g ods. 3 zákona dotknutá obec do desiatich dní po doručení oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a
na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky
a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o

zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia
uvedených informácií.
f)

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 65 ods. 3)
zákona na adresu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.

Povoľujúci orgán Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
g) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a
zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisuje možné
nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia
Slovenskej republiky, odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Rozklad proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom zisťovacieho konania, je možné podať na
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 tohto zákona
v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.cnviroportal.sk a na úradnej tabuli
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
h) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk.
Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené
osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov.
Podľa § 29 ods. 2 zákona príslušný orgán na základe oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k oznámeniu o
zmene navrhovanej činnosti a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude
posudzovať podľa tohto zákona.
Podľa § 38 ods. 4 zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti
alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo
rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie,
či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto
zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o
povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko
osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnenie stavby, k územnému konaniu o
využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
11147/2022-11.1.1/av
47546/2022
47552/2022-int.

Vybavuje/kontakt
RNDr. A. Vaľková
02/59 56 25 66

Bratislava
23. augusta 2022

Vec
Modernizácia striekacej linky – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
a upovedomenie o začatí konania
Navrhovateľ, Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa,
IČO 31 628 109, zastúpený spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11
Banská Bystrica, IČO 36 738 378, doručil dňa 19. 08. 2022 Ministerstvu životného
prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1
písm. b) 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“) oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia striekacej linky“ (ďalej len „oznámenie
o zmene“ alebo „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v inštalácii novej striekacej linky a sušiacej kabíny
s automatickým paletovaním na vstupe aj výstupe, ktorá bude na rozdiel od súčasnej linky
schopná fasádne dosky a lamely z minerálnej vlny striekať a sušiť obojstranne.
MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1
písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54
ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje známych
účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia oznámenia o
zmene začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 1111 | e-mail: andrea.valkova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

MŽP SR Vám podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona zasiela oznámenie o zmene ako
dotknutej obci, ako rezortnému orgánu, ako povoľujúcemu orgánu, a ako dotknutému
orgánu prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-striekacej-linky
Zároveň na tejto adrese MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene podľa § 29 ods. 6
písm. b) zákona.
V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
doručuje MŽP SR list v elektronickej forme a v súlade so zákonom doručuje MŽP SR
dotknutej obci oznámenie o zmene aj v listinnom vyhotovení. Lehoty pre dotknutú obec budú
plynúť odo dňa doručenia oznámenia o zmene doručením poštovou prepravou.
MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona do desať dní po
doručení oznámenia o zmene zverejnila v celom rozsahu dokumentáciu oznámenia o zmene
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. Ak nie je možné
zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce
zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec
informuje verejnosť o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene nahliadnuť, v akej
lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Zároveň MŽP SR žiada zabezpečiť sprístupnenie celého rozsahu dokumentácie
oznámenia o zmene pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií.
Podľa § 29 ods. 9 zákona povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán a dotknutá
obec môžu doručiť na adresu MŽP SR: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava písomné stanoviská k
oznámeniu o zmene do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí
písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene do
desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
S pozdravom

Mgr. Michaela Seifertová
generálna riaditeľka sekcie

Príloha
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení (pre dotknutú obec)
Rozdeľovník
Navrhovateľ (elektronicky):
1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Dotknutá obec (elektronicky, poštou):
2. Mestský úrad v Novej Bani, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
Povoľujúci orgán (elektronicky):
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
Rezortný orgán (elektronicky):
4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
Dotknutý orgán (elektronicky):
5. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiare nad Hronom, Cyrila
a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127,
965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie (všetky zložky),
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
9. Okresný úrad Žarnovica, odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Na vyjadrenie (elektronicky):
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany
ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia, TU
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na
životné prostredie, odbor integrovanej prevencie, TU

INECO, s.r.o.

+421 948 634 624

Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

web: www.enviroservis.sk
e-mail: ineco.bb@gmail.com
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Úvod
Účelom posudzovania vplyvov na životné prostredie je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a
nepriame vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie; objasniť a porovnať výhody a
nevýhody navrhovanej činnosti vrátane jej variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom;
určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie
životného prostredia, alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia a získať odborný
podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov.
Účelom oznámenia o zmene je poskytnúť základnú informáciu o navrhovanej zmene činnosti,
o životnom prostredí, v ktorom sa má zmena realizovať, o vplyvoch zmeny na životné
prostredie a o návrhoch opatrení na ich vylúčenie, zníženie alebo kompenzáciu. Oznámenie o
zmene obsahuje, okrem formálnych náležitostí, informácie o základnej charakteristike
navrhovanej zmeny činnosti, z ktorých vyplynie, aké budú jej predpokladané vplyvy na
životné prostredie v konkrétnom území. Dôraz sa kladie najmä na posúdenie, do akej miery sa
zvýši celková antropogénna záťaž, či sa zhorší kvalita životného prostredia a do akej miery
bude navrhovaná činnosť pre územie environmentálnym prínosom. Uvedené oznámenie o
zmene pre navrhovanú činnosť „Modernizácia striekacej linky“ je vypracované na základe
požiadavky §18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov v rozsahu
uvedenom v prílohe č. 9 rovnakého zákona.
V súčasnosti je firma schopná striekať a sušiť fasádne dosky a lamely z minerálnej vlny len
jednostranne a to obmedzenou maximálnou rýchlosťou. So zvyšujúcim sa dopytom na trhu po
striekaných výrobkoch je nutné zvýšiť kapacitu striekacej linky. To zabezpečí nová striekacia
linka a sušiaca kabína s automatickým paletovaním na vstupe aj výstupe, s ktorou sa bude
možné striekať obojstranne porovnateľnou rýchlosťou, rýchlosť jednostranného striekania
bude približne zdvojnásobená. Po realizácii zmeny budú existovať dve trasy toku materiálu
(pôvodná a nová trasa), ale využívať sa bude vždy len jedna.
Celková kapacita prevádzky nebude navrhovanou zmenou ovplyvnená, ide výhradne
o zefektívnenie procesu striekania.
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ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1

Názov (meno)

august 2022

Knauf Insulation, s.r.o.

I.2

Identifikačné číslo

31628109

I.3

Sídlo

Železničný rad 24
96814, Nová Baňa

I.4

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
oprávneného zástupcu obstarávateľa

Meno a priezvisko:

Ing. Juraj Musil, PhD.

Organizácia:

INECO, s.r.o.

Adresa:

Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Tel. č.:

+421 948 634 624

Email:

ineco.bb@gmail.com

I.5

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje
osoby

od

ktorej

možno

dostať

relevantné

o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie
Meno a priezvisko:

Ing. Petra Prlič, PhD.

Organizácia:

INECO, s.r.o.

Adresa:

Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Tel. č.:

+421 948 086 907

Email:

ineco.bb@gmail.com
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Údaje o zmene navrhovanej činnosti

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti s názvom „Modernizácia striekacej linky“ obsahuje
činnosť, ktorá podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zaradená nasledujúcim spôsobom:
Tabuľka č. 8:

Ostatné priemyselné odvetvia

Položka č. 2

Prevádzky

na

tavenie

nerastných

materiálov

vrátane

výroby

minerálnych vláken s kapacitou tavby – povinné hodnotenie od
kapacity 20 ton/deň
Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Z hľadiska predchádzajúceho hodnotenia vplyvu prevádzky na životné prostredie prebehli
v minulosti nasledovné konania (oznámenia o zmene navrhovanej činnosti):
Tab. 1 Prehľad predchádzajúcich konaní v oblasti EIA

Predmet konania
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Skladovacia plocha T“, marec 2012

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„REKONŠTRUKCIA
ČASTI
VÝROBNEJ LINKY MV2 II.FÁZA“,
2013
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„Redukcia obsahu síry v odpadových
plynoch z kuplových pecí“

Rozhodnutie
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktoré
vydal
OÚ
v Banskej
Štiavnici
evid.
č. B/2012/0298/ZC-DK, zo dňa 18.04.2012 –
zmena činnosti sa neposudzovala podľa zákona
č. 24/2006 Z. z.
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktoré
vydalo MŽP SR, odbor environmentálneho
posudzovania evid. č. 5655/2013-3.4/mv,
zo dňa 28.06.2013 – zmena činnosti sa
neposudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktoré
vydalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie evid. č. 770/2018-1.7./mv
8
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Rozhodnutie
zo dňa 18.01.2018 – zmena činnosti sa
neposudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Navrhovaná zmena predstavuje modernizáciu technológie striekacej linky a ako taká nemá
vplyv na kapacitu tavenia. Zmena navrhovanej činnosti podlieha zisťovaciemu konaniu
v zmysle § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z..
Navrhovateľ, spoločnosť Knauf Insulation, s. r. o., v súčasnosti vykonáva činnosti
v prevádzke „Minerálne vlákno MV1 a MV2“. Uvedená prevádzka spadá pod pôsobnosť
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ), na základe
Rozhodnutia evid. č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 zo dňa 06.02.2007 v znení neskorších
zmien.

III.1

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Predmetom posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia vrátane zdravia obyvateľov
bude navrhovaná zmena činnosti „Modernizácia striekacej linky“ s nasledujúcim
umiestnením:

Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Žarnovica

Obec:

Nová Baňa

Katastrálne územie:

Nová Baňa

Parcelné čísla (KN-C):

CKN: 4816/2

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v priemyselnom areáli navrhovateľa. Podľa
evidencie katastra je parcela č. CKN: 4816/2 v zastavanom území, evidovaná ako zastavaná
plocha a nádvorie. Na parcele sa nachádza existujúci objekt – prevádzková hala.
Napojenie prevádzkovej haly na cestnú infraštruktúru je realizované pomocou vnútroareálových komunikácií priemyselného areálu. Hlavná brána do samotného areálu sa
nachádza na ulici Železničný rad.
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Najbližšie sídelné objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 100 m od hranice areálu
prevádzky a jedná sa o zástavbu rodinných domov na ulici Švantnerova v meste Nová Baňa.

III.2

Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek
na vstupy a údajov o výstupoch

Projekt rieši rozšírenie technologických možností firmy Knauf Insulation, s.r.o.. V súčasnosti
je firma schopná striekať a sušiť fasádne dosky a lamely z minerálnej vlny len jednostranne a
to maximálnou rýchlosťou 3 m/min. So zvyšujúcim sa dopytom na trhu po striekaných
výrobkoch je nutné zvýšiť kapacitu striekacej linky. To zabezpečí nová striekacia a sušiaca
kabína s automatickým paletovaním na vstupe aj výstupe, s ktorou sa bude možné striekať
obojstranne pri rýchlosti dopravníka 3,5 m/min a jednostranne rýchlosťou 7 m/min.
Inštaláciou novej technológie bude umožnené striekanie izolačných fasádnych dosiek
obojstranne. Po realizácii zmeny budú existovať dve trasy toku materiálu (pôvodná a nová
trasa), ale využívať sa bude vždy len jedna.
Súčasťou projektu aj sušiaca kabína linky, vzduchotechnika a doplnenie technológie
automatickým paletovaním na vstupe aj výstupe z linky.

III.2.1

Stručný popis jestvujúcej technológie výroby

Výrobný proces na linkách MV1 a MV2
Popis výrobno-prevádzkového režimu je principiálne rovnaký pre MV1 a MV2. Linky MV1 a
MV2 sú samostatné, na sebe nezávislé, využívajú len spoločné centrálne zavážanie
surovinami do prevádzkových zásobníkov. Výrobno-prevádzkový charakter technológie je
kontinuálny. Suroviny a koks sú z prevádzkových zásobníkov po triedení podsitných frakcií,
vážení na vážiacich pásoch dopravované systémom dopravníkov do kuplových pecí (na
prevádzke sú inštalované spolu 2 ks kuplových pecí).
Zavážanie kuplových pecí je riadené z velínov liniek obsluhou. Plyny vznikajúce pri tavení sú
odsávané do zariadenia na spaľovanie pecných plynov (každá kuplová pec disponuje
vlastným zariadením). Skladá sa z tzv. iskrovej komory, ktorá slúži na zachytenie hrubých
mechanických nečistôt a úpravu teploty spalín následne vstupujúcich do látkového filtra. Tu
sa vykonáva mechanické čistenie spalín (oddelenie prachovej zložky) a cez odťahový
10
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ventilátor vstupujú do spaľovacej komory. V nej nastáva pri spaľovacej teplote cca 830 °C
kvantitatívna oxidácia CO a H2S na CO2, H2O a SO2. Vyčistené spaliny sú následne
ochladené, odsírené a slúžia na ohrev vzduchu fúkaného do kuplovej pece v sústave
výmenníkov. Po ochladení na požadovanú sú potrubím odvedené do ovzdušia pomocou
komína/výduchu.
Tavenina z kuplových pecí je spracovávaná na rozvlákňovacích strojoch na minerálne vlákna.
Do stredu rozvlákňovacích kotúčov je privádzané spojivo (donedávna sa používalo spojivo na
báze fenol-formaldehydových živíc, v máji r. 2017 bolo prevádzke udelené rozhodnutie sa
stavbu projektu ECOSE TECHNOLOGY, v rámci ktorého sa formaldehydové živice a síran
amónny nahrádzajú novými komponentmi a to dextrózou, kyselinou citrónovou, čpavkovou
vodou a fruktózou ako environmentálne prijateľnejších surovín), ktoré sa vzduchom pri
vysokých otáčkach rozvlákňovacích kotúčov rozprašuje na jemnú hmlu a obaľuje minerálne
vlákna. Minerálne vlákna obalené spojivom sú prisávané k zbernému pásu, ktorý sa skladá z
perforovaných lamiel, kde vlákna vytvárajú primárny koberec, ktorý je systémom dopravných
pásov prepravovaný k výkyvnému ukladaciemu zariadeniu (pendel). Pod pendlom sa z
primárneho koberca priečnym ukladaním vytvára viac vrstvový sekundárny koberec.
Sekundárny koberec prechádza po valcových dopravníkoch cez dve váhy, ktoré snímajú jeho
plošnú hmotnosť. Na základe údajov z váh sa reguluje rýchlosť linky.
Vytvrdzovací proces
Medzi komprimačnými valcovými dopravníkmi dochádza podľa potreby k výškovému a
postupným spomaľovaním aj k pozdĺžnemu stláčaniu sekundárneho koberca. Po
skomprimovaní koberec vstupuje do vytvrdzovacej komory, kde je stlačením medzi dvoma
lamelovými dopravníkmi určená hrúbka výrobkov a prebieha proces vytvrdzovania spojiva.
Vytvrdzovanie spojiva sa dosahuje pomocou horúceho cirkulujúceho vzduchu, ktorý
prechádza kobercom minerálnej vlny. Horúci vytvrdený koberec je v chladiacej zóne
ochladzovaný presávaním vzduchu a ďalej spracovávaný (formátovanie, stohovanie,
natieranie, paletovanie, balenie). Odpadový plyn odsávaný z rozvlákňovania, vytvrdzovania a
chladenia je čistený vo filtračných komorách okrem vytvrdzovania linky MV2. Účinnosť
zachytávania plynných znečisťujúcich látok je zvyšovaná skrápaním vodnou hmlou (linka
MV1), alebo spaľovaním v spaľovacej komore (linka MV2). Odpadová vzdušnina z píliacej
11
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stanice linky MV1 je čistená v látkovom filtri a z píliacej stanice linky MV2 je čistená taktiež
v látkovom filtri.
Formátovanie a balenie
Formátovanie vychladeného koberca zahŕňa brúsenie, pílenie pozdĺžnymi, hrúbkovými pílami
a priečnou pílou na požadované rozmery. Okraje koberca sú po odpílení pozdĺžnymi pílami a
rozdrvené

v

granulátoroch,

pneumaticky

vracané

potrubím

do

zbernej

komory.

Naformátované výrobky sú nastohované, je na ne nastrikaná farba (v prípade požiadavky) a
zabalené do zmršťovacej PE fólie priamo na linkách, alebo nastohované na palety v sklade
hotových výrobkov a zabalené do PE návlekov.
Navrhovaná zmena sa týka technológie striekania farby na hotové polotovary v poslednom
štádiu prípravy produktu.

III.2.2

Kapacita jestvujúcej striekacej linky – súčasný stav

Ročný fond výkonu operácie striekania predstavuje približne 2 000 hod/rok pri jednozmennej
prevádzke. Pri výkone približne 100 m²/hod je zmenový výkon 800 m² za 8 hodín
(jednostranné striekanie). Linka v súčasnosti nedisponuje systémom obojstranného striekania.
Maximálna spotreba náterových látok sa pohybuje na úrovni približne 9 500 kg/rok.
V procese sú používané náterové látky na báze silikátu ktoré sú vodouriediteľné a majú
znížený obsah organickej zložky (deklarované menej ako 30 g na/l).

III.2.3

Projektovaná kapacita novej striekacej linky – navrhovaný

stav po zmene
Ročný fond striekania nebude navrhovanou zmenou dotknutý. Zmena bude mať za následok
zvýšenie efektivity procesu a teda za rovnaký čas bude možné natrieť väčšie množstvo
materiálu:


Pri výkone 250 m²/hod. bude zmenový výkon 2 000 m² za 8 hodín (jednostranné
striekanie).
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Pri výkone 500 m²/hod. bude zmenový výkon 4 000 m² za 8 hodín (obojstranné
striekanie).

Tento výkon musia zabezpečovať aj ostatné zariadenia linky. Skutočný výkon bude závisieť
od vyrábaného sortimentu dosák a lamiel na linke a od efektívneho využitia pracovného
chodu linky.
Obsluha linky bude zabezpečená pracovníkmi pracujúcimi na jestvujúcej linke, ktorá nebude
v dobe prevádzky novej striekacej linky v činnosti (v závislosti od striedania výrobného
sortimentu, predpokladaný pomer 1 : 1).
Všetky ostatné činnosti budú zabezpečované taktiež terajšími pracovníkmi prevádzky.
Striekacie zariadenie linky je navrhované na požadované aplikované množstvo 120 g/m²
upravovanej plochy. Projektovaná kapacita striekacej linky predpokladá spotrebu náterovej
látky v množstve približne 38 400 kg/rok (pri 8 hodinovej prevádzke linky za zmenu).
Maximálna spotreba bude približne 43 200 kg/rok. V prevádzke budú naďalej využívané
vodouriediteľné náterové látky, ktoré majú znížený obsah organickej zložky (deklarované
menej ako 30 g na/l).

III.2.4

Architektonicko-stavebné riešenie

Stavebnú pripravenosť pre novú striekaciu linku budú tvoriť 2x nové základové monolitické
základy pre obslužné roboty vo výrobnej hale navrhovateľa.
Vo výrobnej hale na predmetnej parcele 4816/2 je v mieste nových železobetónových
monolitických dosiek železobetónová podlahová hrúbky cca 430mm.
Zmena činnosti bude vyžadovať búracie práce v interiéri haly, Pred začatím búracích prác je
potrebné zistiť presnú polohu všetkých rozvodov a inštalácií a zabezpečiť ich ochranu pred
poškodením.
Nové základové konštrukcie budú tvoriť železobetónové monolitické dosky hrúbky 300mm
štvorcového pôdorysného tvaru s dĺžkou hrany 2000mm. Doska bude vystužená pozdĺžnou
výstužou ØR12mm vo vzájomnej vzdialenosti 150mm pri hornom aj dolnom povrchu.
Základová doska bude z betónu triedy STN EN206-1+A1:2017 C25/30 – XC2(SK) – CI 0,4 –
Dmax 16 – S3 a z výstuže STN EN 10080 - B500B.
Pod základovou doskou sa zhotoví podkladový betón hrúbky 150 mm z prostého betónu STN
EN 206 C16/20 – XC2 (SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3.
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Predpokladané rozmery striekacej kabíny:
2000 x 2000 x 2000 mm, (dĺžka, šírka, výška)
Priebežná kabína po oboch strenaách štrbiny na vstup a výstup materiálu.
2000 x 1300 x 850 (dĺžka, šírka, výška) – rozmery dopravníka v striekacej kabíne
Rýchlosť dopravníka 2-7 m/min
Výška dopravníka 850 mm
Kontajner na striekaciu látku objem 1000 l
Objem záchytnej vanemin 1000 l
Prevedenie vane na podlahe s roštami
Predpokladané rozmery sušiacej kabíny:
Max. rozmery sušiacej kabíny:
- dĺžka 12 000 mm
- šírka 2 400 mm
- výška 1 700 mm + horáková komora

III.2.5

Popis technologického procesu

Popis technologického procesu je identický pred a po zmene, jediným rozdielom je
používanie rýchlejších čiastkových zariadení novej linky a umiestnenie striekacej pištole
v polohe, ktorá umožňuje striekanie zo spodnej strany a teda obojstranné nanášanie farby.
Zmenou bude zároveň doplnená automatizácia paletovania na vstupe aj výstupe.
Polotovary na delenie a striekanie budú privážané na vymedzené miesta pred linkou.
Depaletizátor vstupného materiálu odoberie polotovar z palety. Depaletizátor bude
materiálom zásobovať novú striekaciu linku, alebo pílu existujúcej striekacej linky.
Po odstohovaní celej palety vstupného materiálu sa prázdna paleta presúva do stohovača
prázdnych paliet. Po odstohovaní sa vstupný materiál presunie po dopravníku do novej
striekacej kabíny. Dopravník bude navrhnutý tak, aby bol možný prejazd VZV kvôli obsluhe
a údržbe pôvodnej striekacej linky. Materiál bude vstupovať do striekacej kabíny bez
14
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medzier. Výstup z orezávania hrán na pôvodnej linke bude prepojený dopravníkom s novou
linkou tak, aby bolo možné striekať a sušiť lamely na novej linke.
Striekanie sa bude realizovať jednou striekacou pištoľou zvrchu a druhou striekacou pištoľou
zo spodnej strany výrobku. Striekanie bude iba v jednom smere pohybu. Striekacia pištoľ
bude umožňovať reguláciu množstva striekanej látky. Zariadenie zabezpečí nanesenie vodou
riediteľnej látky na báze kremičitanu draselného v zriedenom stave na povrch dosiek a lamiel
v požadovanom objeme a následne vysušenie nanesenej hmoty.
Odsávacie potrubie striekacej kabíny bude zaústené do jestvujúceho potrubia pôvodnej
striekacej linky kde bude inštalovaná klapka ktorá bude regulovať odťah z jednotlivých liniek.
Súčasťou odsávania je inštalácia dvojitého filtra, kde bude vzdušnina čistená a cez jestvujúci
výduch DHV-SL vypúšťaná do ovzdušia.
Striekané diely budú ďalej uložené na reťazovom dopravníku, ktorý bude prechádzať cez
sušiacu kabínu. Sušenie materiálu bude prebiehať v priechodzej vypaľovacej peci ohrievanej
zemným plynom. Použitý bude horák Weishaupt WG 20 na zemný plyn. Sušiaca kabína bude
riadená cez ovládací panel Siemens.
Sušiaca kabína bude mať dva nové technologické výduchy:


VN1, DN400 výška 5,0 m - odvetranie kabíny (3 400 m3/hod)



VN2, DN250 výška 15,0 m - spaliny ZPN (1 800 m3/hod)

Reťazový dopravník bude ovládaný cez frekvenčný menič. Takto vysušený materiál sa
presunie pomocou dopravníka do stohovacieho zariadenia. Nastohovaný materiál sa
dopravníkom presunie pred baliace zariadenie pôvodnej linky, na križovatku novej a
existujúcej linky. Zabalený a zmrštený balík sa presunie na križovatku. Odtiaľto sa balík
presunie buď do sekcie automatického paletovania, alebo na ručnú manipuláciu. Hotová
zabalená paleta sa presunie na pozíciu odkiaľ bude presunutá do skladu ako zásoba hotovej
produkcie.

III.2.6

Depaletizačná stanica produktov s priemyselným robotom

Obsluha navezie vysokozdvižným vozíkom na vstupe dopravníkovej trasy paliet plnú paletu s
nastohovaným produktom a položí ju na reťazový dopravník paliet. Po potvrdení tlačidla sa
paleta pohne, prejde cez bezpečnostnú optickú bariéru a zastaví na striedači paliet. Ten
15
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zabezpečí kolmý prechod palety na valcové dopravníky paliet, do depaletizačnej pozície.
Paleta zastaví na vysunutom pneumatickom stopery, ktorý ju zrovná v smere pohybu.
Zastavia sa valce, ktoré tak dotláčali paletu na stoper a zároveň sa zo strán vysunú tzv.
centrovacie prsty, ktoré zapolohujú paletu presne na stred dopravníka.
Paleta je v korektnej pozícii, robot môže začať s odoberaním vrchnej vrstvy. Odobratú vrstvu
ukladá na jednu z dvoch pozícii. Na pásový dopravník ukladá robot postupne 3 vrstvy na
seba, ktoré sú určené na ďalšie delenie a smerujú na vstup do automatickej píly. Vrstva
produktu, ktorú robot položí na valčekový dopravník sa ďalej nereže a smeruje cez striedač a
pásové dopravníky do existujúcej striekacej kabíny. Pomocou manipulačnej hlavy odoberá
robot vždy celú vrstvu naraz. Narezaný produkt sa napája kolmo na dopravníkovú trasu,
pomocou relokovaného otáčacieho mechanizmu, ktorý je zaintegrovaný do nového
viacradového pásového dopravníka. Po odobratí poslednej vrstvy produktu z palety, sa uvoľní
stoper a centrovací mechanizmus, čo umožní palete aby sa pohla ďalej do predu pod
autromatický zásobník paliet. Zároveň na jej miesto prichádza plná paleta, ktorá bude
zacentrovaná rovnakým spôsobom a proces depaletizácie sa opakuje. Prázdna paleta prejde
popod automatický zásobník paliet po valcovom dopravníku, ktorý je reverzný. Po zatienení
príslušného snímača sa valcový dopravník zastaví. Pod automatickým zásobníkom paliet sa
vysunie stoper a vďaka spätnému chodu valcového dopravníka sa prázdna paleta zrovná o
stoper. V tomto mieste ju preberie automatický zásobník paliet, ktorý takto nastohuje stoh
prázdnych paliet. Po nastohovaní poslednej prázdnej palety, položí automatický zásobník
palety na valcový dopravník, ktoré takto odchádzajú cez bezpečnostnú optickú bariéru na
posledný modul valcového dopravníka paliet. Z tohto miesta obsluha pomocou VZV odoberie
celý stoh prázdnych paliet a proces sa opakuje. Na vstupe sú vytvorené 2 akumulačné pozície
pre palety plné s produktom. Na výstupe je 1 akumulačná pozícia stohu prázdnych paliet. V
týchto pozíciách nie je zahrnutá 1 depaletizačná pozícia a 1 pozícia automatického zásobníka
paliet. Celý priestor depaletizačnej stanice je zabezpečený bezpečnostným oplotením s 1krídlovými vstupnými dverami a optickými bariérami.
Technicke parametre priemyselný robot IRB 760/ 450:
Menovité zaťaženie: 450 kg
Dosah: 3,18m
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Počet osí: 4
Trieda ochrany: IP 67

III.2.7

Prepojenie

novej

striekacej

linky

s nadväzujúcou

technológiou
Do novej striekacej linky je presmerovaný len produkt, ktorý bol rezaný v automatickej píle.
Kolmé vybočenie z dopravníkovej trasy zabezpečuje pneumatický stoper a sada zdvižných
poháňaných valcov. Produkt narazí a zrovná sa o vysunutý stoper. Následne dôjde ku zdvihu
valcov, ktoré sú poháňané, nad úroveň viacradového pásového dopravníka, čo vedie k
presmerovaniu produktu na 2 kolmé valcové dopravníky so stopermi. Ponad tieto dopravníky
stojí obkročmo prechodová plošina so schodami. Tretím dopravníkom je striedač, ktorý slúži
na kolmý prechod produktov. Zo striedača sú produkty presúvané vyššou rýchlosťou na
pásový dopravník, ktorý je pomalší. Tento rozdiel v rýchlostiach zabezpečí kontinuálne
natláčanie spojeného „vlaku“ produktov do novej striekacej linky. Rýchlosti sú zosúladené
tak, aby boli produkty rovnomerne natláčané, bez medzier. Zo striekacej linky prechádza
produkt plynule do sušiacej kabíny. Dopravník v sušiacej kabíne je rýchlejší a preto rozdeľuje
produkty s vytvorením 5 až 10 cm medzier. Na výstupe zo sušiacej kabíny sa nachádza
pásový dopravník, ktorý je ešte rýchlejší ako dopravník v sušiacej kabíne a vytvára tak ešte
väčšie medzery medzi produktami. Z pásového dopravníka prechádzajú produkty na striedač.
Ten zabezpečí kolmý prechod na 2 kolmé valcové dopravníky so stopermi. Kolmé napojenie
na dopravníkovú trasu je realizované pomocou zdvižných poháňaných valcov, ktoré sa
vysunú nad úroveň viacradového pásového dopravníka. Produkty tak smerujú do baliaceho
zariadenia a zmršťovacieho tunela na ďalšie technologické spracovanie.

III.2.8

Paletizačná stanica produktov s priemyselným robotom

Obsluha navezie vysokozdvižným vozíkom (VZV) na vstupe dopravníkovej trasy stoh
prázdnych paliet a položí ho na valcový dopravník. Po potvrdení tlačidla sa stoh paliet pohne
a cez bezpečnostnú optickú bariéru sa navezie do automatického zásobníka paliet. Táto
operácia je možná len vtedy, keď je zásobník paliet úplne prázdny. Automatický zásobník
paliet, po navezení stohu prázdnych paliet preberie celý stoh okrem spodnej palety a zodvihne
17
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ho. Spodná paleta pod automatickým zásobníkom paliet, sa presunie po reťazovom striedači
do paletizačnej pozície na druhý reťazový striedač. Paletu dotlačia reťaze o bočný doraz.
Dopravník je reverzný a vďaka spätnému chodu, je paleta dotlačená o pasívny zadný doraz.
Paleta je v paletizačnej pozícii. Produkty vychádzajú zo zmršťovacieho tunela po pásových
dopravníkoch so stoperom na remeňový striedač, ktorý zabezpečí kolmý smer pohybu
produktov. Produkty sú tak presúvané po dopravníkoch zo stopermi na prípravnú a
odoberaciu pozíciu. Z odoberacej pozície odoberá robot pomocou manipulačnej hlavy vždy
celú vrstvu produktov naraz a ukladá ich na paletu, ktorá už čaká v paletizačnej pozícii. Po
nastohovaní poslednej vrstvy sa paleta pohne po valcových dopravníkoch cez bezpečnostnú
optickú bariéru až na striedač paliet, ktorý je obstavaný manipulačnou vyvýšenou platformou.
Obsluha má z tejto platformy ergonomickejší prístup na natiahnutie ochrannej fólie. Po
natiahnutí ochrannej fólie a potvrdení tlačidla sa paleta pohne zo striedača na odoberací
reťazový dopravník. Plnú paletu odoberie obsluha pomocou VZV a celý proces sa opakuje.
Na vstupe je vytvorené 1 akumulačné miesto pre stoh prázdnych paliet. Na výstupe sú 3
akumulačné pozície plných paliet. V týchto pozíciách nie je zahrnutá 1 pozícia automatického
zásobníka paliet a 1 paletizačná pozícia. Celý priestor paletizačnej stanice je zabezpečený
bezpečnostným oplotením s dvoma 1-krídlovými vstupnými dverami a optickými bariérami.
Technicke parametre priemyselný robot IRB 660/ 250:
Menovité zaťaženie: 250 kg
Dosah: 3,15 m
Počet osí: 4
Trieda ochrany: IP 67
Vzhľadom na skutočnosť, že predkladaná zmena činnosti sa dotýka len technologického
úseku striekacej linky a zvyšok prevádzky zostane v pôvodnom (súčasnom) stave sú
nasledovné informácie o vstupoch a výstupoch zamerané na túto časť technológie riešenej
prevádzky.
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Požiadavky na vstupy
Vstupné suroviny

Realizácia zmeny nebude mať vplyv na celkové množstvo vyrobených výrobkov v prevádzke
navrhovateľa. Realizáciou zmeny dôjde k celkovému zefektívneniu nanášania náterov na
polotovarové fasádne dosky a lamely z minerálnej vlny. V súčasnosti je linka schopná
nastriekať približne 100 m2 celkovej plochy za hodinu procesu. Realizáciou navrhovanej
zmeny dôjde k navýšeniu rýchlosti nanášania na maximálne 500 m2 plochy za hodinu pri
obojstrannom nanášaní a 250 m2 pri jednostrannom nanášaní.
Vstupnou surovinou do procesu nanášania sú vodouriediteľné náterové látky na báze silikátov
ktoré majú znížený obsah organickej zložky (deklarované menej ako 30g na/l). Realizáciou
navrhovanej zmeny dôjde potenciálne k navýšeniu spotreby týchto farieb z množstva
približne 9 500 kg/rok na maximálne množstvo 43 200 kg/rok.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Vstupné suroviny
V rámci navrhovanej zmeny dôjde k navýšeniu spotreby náterových látok zo súčasného stavu
približne 9 500 kg/rok na maximálne 43 200 kg/rok. Zmenou nedôjde k navýšeniu celkového
množstva produktov vyrábaných v prevádzke navrhovateľa. V prípade nerealizovania zmeny
nedôjde k uvedenému navýšeniu kapacity striekacej linky.

III.2.9.2

Záber pôdy a nároky na zastavané územie

Zmena bude realizovaná v existujúcej výrobnej hale prevádzkovateľa a teda realizáciou
zmeny navrhovanej činnosti v žiadnom prípade nedôjde k novému záberu pôdneho fondu
a teda ani k záberu poľnohospodárskych či lesných pozemkov.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Záber pôdy
V rámci navrhovanej zmeny je navrhovaná inštalácia zariadenia v existujúcej hale ktorá nebude
predstavovať žiadny dodatočný záber pôdy.
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Nároky na pracovné sily

Navrhovateľ v súčasnosti disponuje potrebnou pracovnou silou a navrhovaná zmena nebude
vyžadovať navýšenie počtu zamestnancov.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Realizácia navrhovanej zmeny nebude vyžadovať navýšenie počtu zamestnancov.

III.2.9.4

Pracovné sily

Spotreba vody

Navrhované zariadenie nebude vyžadovať technologickú vodu. Voda na sociálne a hygienické
účely zamestnancov bude riešená rovnakým spôsobom ako v súčasnosti t.j. využívanie
existujúcich zariadení a zásobovania v prevádzke. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať
vplyv na množstvo týchto vôd, nakoľko nedôjde k zmene počtu zamestnancov.

Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Realizácia navrhovanej zmeny nebude mať vplyv spotrebu vody.

III.2.9.5

Spotreba vody

Požiadavky na energetické zdroje

Požiadavky na zdroje elektrickej energie budú navrhovanou zmenou mierne navýšené,
nakoľko dôjde k inštalácii automatizácie procesu pomocou robotov. Technológia samotnej
linky nanášania farby bude mať v tomto smere zanedbateľný vplyv, nakoľko v súčasnosti
inštalovaná linka má podobné energetické nároky ako novoinštalovaná linka. Vzhľadom na
skutočnosť že sa bude vždy používať iba jedna z nich, nepredpokladáme v tomto smere
výraznú zmenu v spotrebe elektrickej energie.
Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k spotrebe zemného plynu, nakoľko bude v novej
striekacej linke inštalovaná sušiaca komora. Spotreba plynu sa bude pohybovať na úrovni
21,93 m3/hod. Vzhľadom na to že technologicky podobná sušiaca komora je už využívaná aj
v súčasne inštalovanej technológii a využívaná bude vždy len jedna alebo druhá,
nepredpokladáme výrazný nárast spotreby zemného plynu oproti súčasnosti.
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Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Energetické zdroje
V súvislosti so zmenou predpokladáme mierne navýšenie spotreby elektrickej energie v dôsledku
inštalácie automatizácie. Inštalácia samotnej striekacej linky a sušiacej komory nebude mať zásadný
vplyv na spotrebu energie a zemného plynu.

III.2.9.6

Nároky na dopravu

Vzhľadom na skutočnosť že realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k zmene počtu
zamestnancov, nedôjde ani k zvýšeniu počtu prejazdov osobných automobilov v oblasti.
Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde ani k zmene celkového množstva vyrábaných
výrobkov v prevádzke a teda ani k navýšeniu spotreby vstupných materiálov a množstva
vyrobených produktov. Vzhľadom na množstvo potrebných náterových látok (maximálne
43 200 kg ročne) je toto navýšenie ich spotreby vo vzťahu k doprave zanedbateľné. Pri
využívaní optimálnych parametrov dopravy (vysoká nosnosť vozidiel – uvažujeme 20 ton)
bude toto predstavovať približne 3 nákladné automobily ročne.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Doprava
Navrhovaná zmena činnosti bude predstavovať zanedbateľné navýšenie intenzity dopravy v oblasti
o maximálne 3 nákladné automobily ročne.

III.2.9.7

Výrub drevín

Navrhovaná zmena si nevyžiada odstránenie drevín v území nakoľko bude realizovaná
v existujúcej prevádzkovej hale.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k výrubu drevín.
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Údaje o výstupoch

III.2.10.1 Ovzdušie
Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k zmene jedného existujúceho miesta vypúšťania
emisií do ovzdušia: výduchu DHV – SL. Charakter zmeny bude v tomto prípade predstavovať
napojenie vetvy odsávania novej striekacej linky do existujúcich rozvodov k tomuto výduchu
cez klapku ktorá bude môcť regulovať prietok plynu. Charakter vypúšťaných znečisťujúcich
látok zostane navrhovanou zmenou nezmenený, pravdepodobne však dôjde k zmene ich
množstva z dôvodu vyššej kapacity a potreby farieb v novej linke. Toto navýšenie by však
nemalo pri zachovaní funkčnosti filtračného zariadenia ktoré tu bude inštalované spôsobiť
prekročenie emisných limitov. V skúšobnej prevádzke bude tento predpoklad overený
oprávneným meraním. Vypúšťané budú v tomto prípade tuhé znečisťujúce látky.
Nová striekacia linka a jestvujúca linka budú pracovať v samostatnom režime. Odpadová
vzdušnina zo striekania náterovej hmoty bude odvádzaná potrubím DN 315 do jestvujúceho
potrubia pôvodnej striekacej linky a vzduch bude čistený vo filtri FCPN 1000 + Green stop,
ktorý bude súčasťou striekacej kabíny. Jedná sa o textilný filter, ktorého účinnosť sa v zmysle
dokumentu o najlepších dostupných technikách pre bežné systémy čistenia odpadových
plynov (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water
and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector) z roku 2019
pohybuje na úrovni 99%. Následne bude vzdušnina jestvujúcim výduchom DH-SL odvedená
do atmosféry.


Výduch - DHV-SL (jestvujúci) - odťahová jednotka na filtráciu vzdušniny z procesu
striekania
o
o
o
o
o

Priemer výduchu:
Výška výduchu:
Množstvo vzdušniny:
Teplota vzdušniny:
Vypúšťané znečisťujúce látky:

DN 250x350
+15,000 m
7.500 m3/hod
25-30 °C
TZL

Realizáciou navrhovanej zmeny vzniknú nové miesta vypúšťania emisií zo sušiacej kabíny
a odvodu spalín horáku, ktorý bude sušiacu komoru vykurovať nepriamym procesným
ohrevom prostredníctvom spaľovania zemného plynu:
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Výduch - VN1 – odvetranie pece
o
o
o
o
o
o
o
o
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Priemer výduchu:
Výška výduchu:
Množstvo vzdušniny:
Teplota vzdušniny:
Vypúšťané znečisťujúce látky:
Účinnosť filtra TZL:
Hmotnostný tok
Prevádzkové hodiny:
Celková ročná emisia:

DN 400
+5,000 m
3 400 m3/hod
50 °C
TZL
10 mg/m3
10.10-6 kg/hod
1 500 hod / rok
51 kg/rok

Výduch - VN2 - spaliny zemného plynu zo sušiacej kabíny
o Priemer výduchu:
DN 250
o Výška výduchu:
+15,000 m
o Množstvo vzdušniny:
1 800 m3/hod
o Teplota vzdušniny:
100 °C
o Vypúšťané znečisťujúce látky:
TZL, SO2, NOx, CO, TOC
o Hmotnostné toky:
 TZL
0,00175 kg/hod.
 SO2
0,00021 kg/hod.
 NOx
0,03421 kg/hod.
 CO
0,01382 kg/hod.
 TOC
0,00281 kg/hod.
o Prevádzkové hodiny:
1500 hod / rok
o Celkové ročné emisie:
 TZL
2,6 kg/rok
 SO2
0,3 kg/rok
 NOx
51,3 kg/rok
 CO
20,7 kg/rok
 TOC
4,2 kg/rok

Sušenie sa bude vykonávať s horákom s maximálnym výkonom 160 kW (podľa údajov
výrobcu) a so spotrebou plynu 21,93 m3/h, výrobca Weishaupt typ WG20N/1-C, ZM-LN.
Príkon horáka nepresiahne 300 kW. V sušiacej kabíne bude použitý nepriamy procesný ohrev
horúcim vzduchom, ohriatym horákovým telesom.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Ovzdušie
Pri prevádzke navrhovanej zmeny budú vznikať emisie pri nanášaní farby, vyhrievaní sušiacej
kabíny a jej odvetrania. Pôjde o emisie TZL, SO2, NOx, CO, TOC. Všetky tieto emisie sú už
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Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Ovzdušie
v súčasnosti emitované inými výduchmi v rámci existujúcej striekacej linky. Vzhľadom na
skutočnosť že obe linky nebudú môcť byť používané súčasne predpokladáme že navýšenie
množstva emitovaných látok v súvislosti s navrhovanou zmenou bude navýšené minimálnym
spôsobom.

III.2.10.2 Odpadové vody
Navrhovaná činnosť nebude pri svojej činnosti produkovať odpadové vody technologického
charakteru. Splaškové odpadové vody budú naďalej produkované v existujúcich zariadeniach
v prevádzkovej hale, ich množstvo taktiež zostane nezmenené.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Odpadové vody
Navrhovanou zmenou nedôjde k vybudovania zariadenia, ktoré by produkovalo technologické
odpadové vody. Zároveň nedôjde ani k zmene v tvorbe a nakladaní so splaškovými vodami.

III.2.10.3 Odpady vznikajúce počas prevádzky
Počas inštalácie navrhovaného zariadenia môžu vznikať najmä nasledujúce druhy odpadov:
Tab. 2 – Predpokladané druhy odpadov počas inštalácie zariadenia

Katalógové
číslo

Názov

Kategória Množstvo

17 02 01

Drevo

O

0,05 t

17 04 05

Železo a oceľ

O

0,1 t

17 04 11

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

0,05 t

O

1,0 t

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Nevyužiteľný odpad z búracích prác bude odvezený na miestnu skládku inertného odpadu,
ktorá je určená v zmysle Programu odpadového hospodárstva mesta. Dočasné skladovanie
odpadu a zber pri výstavbe bude dodávateľ stavby centrálne riadiť a zabezpečovať odvoz na
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zhodnotenie a zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy (§3 a §19 - zhodnocovanie odpadov
– Zákona č. 79/2015 o odpadoch).
Zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú pri transporte po miestnych komunikáciách zabezpečí
dopravca v zmysle platnej legislatívy. Zabezpečí tiež, aby počas transportu neprichádzalo
k prášeniu a rozsýpaniu materiálov.
Dodávateľ stavby zabezpečí zhodnotenie zostávajúceho odpadového materiálu, ktorý je
možné ešte inak zhodnotiť, napr. zabudovaním na iných stavbách a pod. Napr. betónový
odpad sa uvažuje podrviť na výrobu recyklovaného kameniva alebo zabudovať naspäť do
podložia. Železný šrot a odpad z farebných kovov bude odvezený do zberne druhotných
surovín.
Pri prevádzke sa budú produkovať tieto odpady:

Tab. 3 – Odpady vznikajúce počas prevádzky

P.č.
2

Katalógové

Názov odpadu

číslo
08 01 12

Kategória

Množstvo

odpadu

kg / rok

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 O

250

01 11
3

15 01 03

Obaly z dreva

O

500

4

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

250

5

15 01 02

Plastový obal, pásky

O

350

Nakladanie s odpadmi v súvislosti s prevádzkou bude riešené v súlade s platnou legislatívou ,
kde princípmi sú :


prevencia vzniku odpadov



zhodnocovanie odpadov



správne zneškodňovanie odpadov

Všetky druhy odpadov budú zhromažďované v priestoroch na to určených v predpísaných
nádobách. Nebezpečné odpady (v prípade ich potenciálneho vzniku) budú zhromažďované
osobitne a zneškodňované budú oprávnenou organizáciou, v súlade s právnymi predpismi
v odpadovom hospodárstve.
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Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Odpady
Pri prevádzke navrhovanej zmeny sa predpokladá vznik horeuvedených druhov odpadov.
S výnimkou odpadov ktoré vniknú pri inštalácii nových zariadení nepredpokladáme výrazné
navýšenie vzniku odpadu, nakoľko inštalované zariadenia budú technologicky podobné existujúcim
zariadeniam a nebude možné ich využívať súčasne.

III.2.10.4 Hluk a vibrácie
Prevádzka inštalovaných zariadení nebude produkovať dodatočný hluk oproti súčasnej
situácií, nakoľko tieto zariadenia nebudú môcť byť využívané súčasne s existujúcou
technológiou, ktorá má v zásade podobné akustické parametre. V tomto prípade je potrebné
poznamenať že technológia bude inštalovaná vo výrobnej hale a teda všetky zdroje hluku
a vibrácií budú sústredené v tomto objekte. Zamestnanci, ktorí tu pracujú majú v prípade
expozície vyšším hladinám hlučnosti v pracovnom prostredí dostupné osobné ochranné
prostriedky.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Hluk a vibrácie
Realizáciou navrhovanej zmeny nepredpokladáme výrazné zvýšenie úrovne hlučnosti v lokalite.

III.2.10.5 Zápach a iné výstupy
Počas prevádzky sa nepredpokladajú nové vzniky tepla, žiarenia, zápachu a ani iných
podobných výstupov.
Zhodnotenie súčasného stavu a stavu po zmene
Žiarenie, teplo, zápach
Počas inštalácie a prevádzky navrhovaných zariadení sa nepredpokladá vznik týchto výstupov.

III.2.10.6 Iné očakávané vplyvy (napr. vyvolané investície)
V súčasnej fáze projektu nie sú známe žiadne iné očakávané vplyvu, resp. vyvolané
investície.
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Zhodnotenie a nulový variant
Pri realizácii navrhovanej zmeny neočakávame iné vplyvy.

Iné vplyvy

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami

III.3

v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité
látky a technológie
III.3.1

Prepojenie s ostatnými činnosťami

Navrhovaná zmena činnosti je priamo prepojená s existujúcou činnosťou výroby minerálnych
vlákien v prevádzke navrhovateľa.

III.3.2

Možné havarijné situácie

Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných
predpisov je eliminované riziko navrhovanej činnosti. Potenciálne riziká poškodenia alebo
ohrozenia životného prostredia môžu vzniknúť v dôsledku nasledovných príčin:


zlyhanie technických opatrení (havárie na stavebných mechanizmoch a dopravných
prostriedkoch, porušenie tesnosti izolačných vrstiev, nesprávne zaobchádzanie
so skladovanými surovinami, únava materiálu a pod.),



zlyhanie ľudského faktora (nedodržanie pracovnej alebo technologickej disciplíny
pri výstavbe, …),



sabotáže, vlámania a krádeže,



vonkajšie vplyvy (neovplyvniteľné udalosti – finančný krach prevádzkovateľa, …),



prírodné sily (prívalové dažde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, víchrica …).

Nehody a havárie môžu mať tieto následky:


kontaminácia horninového prostredia a podzemnej vody,



požiar,



škody na majetku,



poškodenie zdravia alebo smrť.
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Väčšina rizík je však na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad
(v pracovnom procese), takže prevenciou je predovšetkým osobná úroveň vzdelania a miera
zodpovednosti a spôsobilosti vykonávať danú činnosť.
Vo všeobecnosti

prevenčným

opatrením

k nepredvídaným

situáciám

a haváriám

je vypracovanie havarijných plánov a manipulačných poriadkov a riadne zaškolenie
pracovníkov.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti môžu nastať rizikové situácie nasledujúceho pôvodu:


interný (nebezpečenstvá spojené s látkami alebo postupmi)



externý (prirodzené nebezpečenstvá, vonkajšie vplyvy)

Interné riziká
Riziká interného pôvodu môžu vzniknúť predovšetkým z havárií na technológii zmeny
navrhovanej činnosti. Z hľadiska možných negatívnych vplyvov na životné prostredie bude
zmena navrhovanej činnosti predstavovať reálne riziko len vo väzbe na pohyb dopravných
mechanizmov a pohyblivých komponentov technológie.
Externé riziká
Riziká spôsobené externým faktorom sú spojené predovšetkým s rizikovými situáciami
v dôsledku pôsobenia vonkajšieho prostredia (napr. úder bleskom, zásahom nepovolaných
osôb a pod.) Tiež môžu vzniknúť situácie súvisiace s výpadkom sietí, technických
a technologických zariadení alebo neoprávnených vniknutím cudzích osôb do záujmového
areálu.
Najvýznamnejším rizikom v etape prevádzky je riziko požiaru. Požiar môže vzniknúť
predovšetkým v dôsledku nedodržania zásad požiarnej ochrany a technologickej disciplíny
alebo pri prieniku nepovolanej osoby do areálu prevádzky. Medzi zásady protipožiarnej
bezpečnosti zaraďujeme:


zabránenie rozšírenia sa prípadného požiaru do väčšieho priestoru a umožnenie
efektívneho hasiaceho zásahu (dosiahne sa optimálnym rozdelením objektu
na požiarne

úseky,

zabezpečením

objektu

požiarnotechnickými

a dodržaním potrebných požiarnych stavebných konštrukcií a pod.),
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zabezpečenie bezpečnej evakuácie osôb v prípade požiaru,



vytvorenie podmienok pre účinný hasiaci zásah (zásahové cesty, zabezpečenie stavby
požiarnou vodou).

V prípade akéhokoľvek úniku znečisťujúcich látok, ropných látok z manipulačných strojov,
alebo pri nehode v rámci výrobného zariadenia bude nutné realizovať nasledujúci súbor
opatrení:


zabrániť ďalšiemu úniku zo zdroja (stabilizácia prevrhnutej nádoby, premiestnenie
poškodenej nádoby alebo jej obsahu do záchytnej nádoby a pod.),



zabrániť ďalšiemu šíreniu uniknutých kvapalných látok alebo nebezpečných zložiek
tuhých odpadov posypaním sorbentom (piesok, vapex, piliny a pod.), prednostne je
únik lokalizovaný v smere ku kanalizačným vpustiam, vodným tokom a voľnému
terénu,



kontaminovaný sorbent, prípadne aj kontaminovanú zeminu odťažiť a deponovať
na bezpečnom mieste,



zabezpečiť zneškodnenie kontaminovaného materiálu oprávnenou osobou v súlade
s platnými predpismi v oblasti nakladania s odpadmi.

III.4

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov



Zmena integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.



Súhlas na zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia (súčasť integrovaného povoľovania)
a uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky v zmysle §17 ods. 1 písm. a)
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Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej
činnosti presahujúcich štátne hranice

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne
hranice Slovenskej republiky, nakoľko na základe analýzy identifikovaných vplyvov
navrhovanej činnosti v kapitolách nižšie nepredpokladáme, že by prevádzka činnosti mala
dosah na životné prostredie vo väčšej vzdialenosti ako 5 km od jej umiestnenia.

III.6

Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia
dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

Vymedzenie hraníc dotknutého územia
Pre účely predkladaného zámeru sa posudzovaným územím rozumie pozemok v katastrálnom
území Nová Baňa v meste Nová Baňa, kde je situované existujúca výrobná hala. Bližšie
informácie sú uvedené v kapitole III.1.
Pod pojmom „užšie okolie posudzovaného územia“ sa rozumie územie do vzdialenosti
približne 5 km od umiestnenia navrhovanej činnosti a „širšie okolie posudzovaného územia“
zahŕňa celý kataster mesta Nová Baňa a priľahlých obcí.

III.6.1

Geomorfologické pomery

Z hľadiska geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš) patrí širšie okolie posudzovaného
územia do nasledujúcich geomorfologických jednotiek (zdroj: Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra):
Sústava

Alpsko-himalájska

Podsústava

Karpaty

Provincia

Západné Karpaty

Subprovincia

Vnútorné Západné Karpaty

Celok

Štiavnické vrchy

Podcelok

Hodrušská hornatina

Časť

Breznické podolie
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Slovenské stredohorie

Oblasť

Nadmorská výška obce Nová Baňa je 442 m.n.m.

III.6.2

Geologické pomery

Ide o najmladšie a plošne najrozšírenejšie fluviálne sedimenty, vystupujúce v podobe
dolinných nív (nivných terás) riek a potokov. Postglaciálne náplavy nivných sedimentov
tvoria podstatnú časť jemnozrnného sedimentačného povrchového krytu piesčito-štrkového
súvrstvia dnovej akumulácie riek, alebo len samostatnú výplň dien dolín v celom priečnom
profile u všetkých potokov tak, ako sú zobrazené v mape. V suchých úvalinovitých dolinách
prechádzajú často kontinuálne do deluviálno-fluviálnych splachov (16). Nivné sedimenty
väčších riek tvoria litofaciálne najpestrejšie laterálne i horizontálne sa meniace súvrstvie, čo
sa prejavuje rýchlo sa meniacim mikroreliéfom nív a komplikovanou stavbou i litofaciálnym
zložením sedimentov. Na báze je súvrstvie tvorené zväčša sivými ílovitými hlinami (lokélne
nahradenými sivozeleným ílovitým glejovým horizontom), ílovitými pieskami a smerom k
aktívnemu toku aj resedimentovanými štrkmi a pieskami vrchných polôh dnovej akumulácie
(2). V hornej časti hlín sa občas môžu vyskytovať nesúdržné drobné konkrécie CaCO3,
prípadne nesúvislé tenké vápnité polohy. Na ílovitých hlinách a ostatných sedimentoch je v
mnohých nivách sformovaný tmavosivý až čierny, humózny, horizont pochovanej nivnej
pôdy. V nadloží tejto pôdy sú rozšírené litologicky pestrejšie, hlinité, prachovité a ílovité,
humózne sedimenty nivnej fácie, ktoré sa vyznačujú najväčším plošným rozšírením a
dominujú už aj v povrchovej stavbe nív menších tokov, kde však pribúda jemnopiesčitá
zložka (4). Typickým znakom pre nivné sedimenty väčších tokov je výskyt karbonátov, ktoré
sa nachádzajú hlavne vo forme mikrokonkrécií, nodúl a úlomkov. Sfarbenie sedimentov
vrchného horizontu je najčastejšie sivé, tmavosivé a hnedosivé. U menších tokov sú
sedimenty tvorené vrstvenými, ílovitými sivohnedými nevápnitmi nivnými hlínami, alebo
piesčitými hlinami i pieskami, v spodnej časati s obsahom valúnov, alebo úlomkov hornín. U
potokov vytekajúcich z pohorí a u ostatných horských potokov, kde absentuje dnová
akumulácia, sú tieto sedimenty tvorené hrubšími hlinito - štrkovými až balvanovito štrkovitými, alebo len piesčito - kamenitými málo vytriedenými a slabšie opracovanými
akumuláciami v celom profile. V záveroch dolín sú už balvanovito-štrkovito-hlinité
31

MODERNIZÁCIA STRIEKACEJ LINKY
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

august 2022

sedimenty prívalových vôd. Celková hrúbka nivných sedimentov hlavných tokov nie je
rovnaká a pohybuje sa od 1,5 – 3 m, max. 4,5 m.
(zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

III.6.3

Inžiniersko – geologická charakteristika

Na základe klasifikácie inžiniersko-geologických rajónov Slovenska spadá predmetné územie
do rajónu kvartérnych hornín a údolných riečnych náplavov.
(zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

III.6.4

Geodynamické javy

Podľa mapy seizmických oblastí patrí predmetné územie do kategórie so 7° seizmickej
aktivity medzinárodnej stupnice MSK - 64.
Z hľadiska seizmicity je posudzované územie vhodné pre realizáciu predkladaného zámeru.
(zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia)

III.6.5

Ložiská nerastných surovín

V lokalite sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín. V širšom okolí sa nachádza vyhradené
ložisko čadiča tavného (malé ložisko).
(zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia)

III.6.6

Radónové riziko

Banskobystrický kraj je z hľadiska prírodnej rádioaktivity vo vzťahu k iným oblastiam
Slovenska priemerný avšak v určitých oblastiach je možné sledovať zvýšenú nameranú
hodnotu radónu. Podľa existujúcich podkladov je na riešenom území a v jeho okolí výrazná
variabilita v potenciály radónového rizika a vyskytujú sa tu plochy s nízkym a stredným
radónovým rizikom.
Radón

222

Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu

obsiahnutého v zemskej kôre. Urán sa prirodzene rozpadá na rádium, to následne na plynný
radón, ktorý sa ďalej s dobou polpremeny 3,8 dňa premieňa na atómy pevných prvkov
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Pb, 214Bi a 214Po. Celý reťazec je zakončený nerádioaktívnym olovom 206Pb. Vďaka svojim

vlastnostiam radón a produkty jeho rádioaktívneho rozpadu predstavujú zdravotné riziko.
Pod pojmom radónové riziko z geologického podložia sa označuje pravdepodobnosť výskytu
zvýšenej alebo vysokej úrovne objemovej aktivity radónu. Súčasne sa tak vyjadruje aj miera
nebezpečenstva vnikania radónu z hornín v podloží do budov. Objemová aktivita radónu,
ktorý vzniká a akumuluje sa v tomto prostredí, je závislá od hmotnostnej aktivity

222

Rn

v okolitých horninách a od štruktúrno-mechanických vlastností základných pôd. Vo voľnom
ovzduší sa radón rýchlo rozptyľuje a jeho koncentrácie sú nízke, preniká však do uzavretých
priestorov, kde sa koncentruje a tak pôsobí ako významný rizikový faktor pre obyvateľstvo.
MŽP SR zabezpečovalo úlohu „Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest
s počtom obyvateľov nad 10 000 a okresných miest s vysokým a stredným rizikom, ktorej
výsledky boli predložené tiež na prerokovanie vlády SR.
(zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

III.6.7

Znečistenie horninového prostredia

Spracovateľovi zámeru činnosti nie sú známe údaje týkajúce sa kvality horninového
prostredia dotknutého územia. Z charakteru doterajšieho využívania územia a jeho okolia
činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným
spôsobom ovplyvňovali kvalitu a stav horninového prostredia.

III.6.8

Pôdne pomery

Pôda predstavuje trojrozmerný prírodný útvar, ktorý vznikol v procese historického vývoja
ako dôsledok interakcie medzi geologickými, klimatickými, hydrologickými a biotickými
faktormi. Pri tomto geologické faktory zahŕňajú pôdotvorný substrát, jeho minerálne a
chemické zloženie. Klimatické faktory zahŕňajú prínos slnečnej energie, zrážky, teplotu
ovzdušia, hydrologické – vplyv povrchových a podzemných vôd. Faunu, flóru a vplyv
pôdnych mikroorganizmov zahŕňajú biotické faktory.
Významným pôdotvorným činiteľom je i človek, ktorý svojim pôsobením aktívne vstupuje do
biotických a abiotických komponentov celého ekosystému, a tým i do dynamiky procesov a
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interakcií, ktoré v nich prebiehajú. Z pôdnych typov dominujú v katastri obce Rumanová
nasledujúce typy pôd:


andozeme modálne kyslé, kambizeme andozemné a kambizeme modálne kyslé,
lokálne rankre; zo zvetralín neovulkanitov a ich pyroklastík



fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizemné ľahké; z
nekarbonátových aluviálnych sedimentov



kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kambizeme
pseudoglejové; zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových
hornín



kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre; zo zvetralín kyslých až
neutrálnych hornín

Index poľnohospodárskeho potenciálu je tu veľmi vysoký, celá plocha katastra spadá do
oblasti s veľmi vysokým potenciálom, znečistenie pôd je tu veľmi nízke, celá plocha katastru
spadá do oblasti s relatívne čistými pôdami.
(zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia)

III.6.9

Stav pôd

Na charakter pôdy vplývajú rôzne prírodné činitele, ako geologický podklad, reliéf, klíma,
hydrologické pomery i rastlinstvo. Ukazovateľom pre hodnotenie pôdy je intenzifikácia
poľnohospodárskej výroby, najmä koncentrácia hospodárskych zvierat, aplikácia chemických
látok – pesticídov z priemyselných hnojív, ktoré negatívne pôsobia na povrchové a podzemné
vody, ale aj na poľnohospodársku pôdu a následne cez potravinový reťazec na človeka. Časť
látok prenášaná v podzemných vodách sa ukladá v pôdach najmä v zóne kapilárneho
vzlínania. Niektoré stopové prvky, ktoré majú zvýšené koncentrácie v pôdach sa takto
koncentrujú a niektoré sú dôsledkom aplikácie priemyselných hnojív a agrochemikálií.
V mieste navrhovanej činnosti sa nerealizoval geologický prieskum životného prostredia,
ktorý by bol zameraný na zistenie znečistenia pôdy, resp. horninového prostredia. Podľa
dostupných údajov je však čistota pôdy v predmetnej lokalite na úrovni neznečistená,
prípadne mierne znečistená.
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Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Krajinný priestor je trojrozmerný útvar tvorený abiotickými, biotickými a antropickými
prvkami, ktoré sa navzájom podmieňujú a ovplyvňujú, ale určujú aj charakter územia,
priestorového usporiadania a využívania. Súčasná štruktúra krajiny a funkčné využitie krajiny
je výsledkom dlhodobého antropického tlaku na jej systémy, kde z pôvodne zalesneného
územia bola krajina fragmentovaná na časti urbanizované (sídla, plochy priemyslu a dopravy).

III.6.11

Krajinná štruktúra

Krajinnú štruktúru tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne alebo úplne
pozmenených dynamických systémov. Súčasná organizácia krajiny riešeného katastrálneho
územia je postavená na rešpektovaní krajinnoekologických podmienok (potenciálu) priestoru.
Priestorové rozmiestnenie jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry dôsledne vychádza z
morfologického charakteru územia.
Podľa zastúpenia poľnohospodárskej pôdy, lesa a zastavaných plôch možno konštatovať, že
riešené územie je typom kultúrnej krajiny, v ktorej sa vyskytuje :


urbanizovaná krajina reprezentovaná priemyselným areálom



urbanizovaná krajina reprezentovaná zástavbou rodinných domov v meste Nová Baňa

Z hľadiska skladby prvkov krajinnej štruktúry:


v krajine prevažnú časť zaberajú priemyselné prevádzky



v južnej časti riešeného územia preteká rieka Hron

III.6.12

Stabilita

Ekologická stabilita krajiny je schopnosť ekologického systému pretrvávať i za pôsobenia
rušivého vplyvu okolia a reprodukovať svoje podstatné charakteristiky. Táto schopnosť sa
prejavuje jednak minimálnou zmenou za pôsobenia rušivého vplyvu, ale i spontánnym
návratom do východiskového stavu resp. na pôvodnú trajektóriu po prípadnej zmene.
Na základe uvedeného môžeme v katastrálnom území rozlíšiť územia ekologicky stabilné,
stredne stabilné a nestabilné. Ekologicky stabilné územia sú tie, ktoré nie sú intenzívne
hospodársky využívané, prevažne zalesnené, alebo pokryté prirodzenými trvalými trávnatými
35
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porastmi. Ekologicky stredne stabilné sú územia, ktoré sú väčšinou pokryté trávnatými
porastmi, miestami sú využívané aj ako orná pôda. Najmenej stabilné sú tie časti, ktoré sú
intenzívne využívané na poľnohospodársku výrobu.
Stabilita predmetného územia je silne ovplyvnená priemyselnou činnosťou.

III.6.13

Scenéria

Z hľadiska scenérie je možné záujmové územie hodnotiť ako územie, ktoré je v súčasnosti
využívané na priemyselnú činnosť. Jedná sa prevažne o rovinu.

III.6.14

Klimatické pomery

Z hľadiska klimatickej klasifikácie je predmetné územie a jeho širšie okolie zaradené do
teplej klimatickej oblasti, mierne vlhkej, s miernou zimou. Priemerná hodnota klimatického
ukazovateľa zavlaženia sa na predmetnom území pohybuje na úrovni -100 až -200 mm.
Relatívne trvanie slnečného svitu je v danej oblasti na úrovni 1200 – 1250 kWh.m-2.
Priemerné teploty vzduchu a úhrn zrážok podľa jednotlivých období sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:

Tab. 1 – Priemerné teploty vzduchu podľa obdobia

Priemerná teplota vzduchu Množstvo zrážok (mm)

Obdobie

(°C)
Január

-2 – (-3)

40 - 50

Júl

18-19

60 - 80

Ročný priemer

8-9

600 - 700

(zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia )

III.6.15

Stav ovzdušia

Ochrana ovzdušia sa vykonáva v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Kategorizácia
zdrojov znečistenia ovzdušia je v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nasledovná:
36
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Veľké zdroje: Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným príkonom 50 MW alebo vyšším ako 50 MW a ostatné osobitné závažné
technologické celky.
Stredné zdroje: Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív
so súhrnným tepelným príkonom 0,3 až 50 MW, ostatné závažné technologické celky, ako aj
lomy a obdobné plochy s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok, ak
nie sú súčasťou veľkého zdroja znečistenia.
Malé zdroje: Stacionárne zariadenia - domáce kúreniská a ostatné stacionárne zariadenia na
spaľovanie tuhých palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.
Ovzdušie je zaťažované predovšetkým základnými znečisťujúcimi látkami, pričom najväčším
producentov týchto exhalátov je energetický priemysel, komunálna energetika a doprava.
Trend tvorby emisií znečisťujúcich látok v okrese Žarnovica v posledných desiatich rokoch je
stabilný, u niektorých látok dokonca klesajúci.
Pri charakterizovaní kvality ovzdušia širšieho dotknutého územia sme použili údaje týkajúce
sa emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia na území okresu Žarnovica.

Tab. 2 – Emisie zo stacionárnych zdrojov - Okres Žarnovica (zdroj: www.air.sk )

NEIS kód
ZL

Množstvo ZL(t)

Slovenský popis ZL

za rok 2020

1.3.00

tuhé znečisťujúce látky

27

3.9.99

oxidy síry ako SO2

412

3.4.03

oxidy dusíka ako NO2

210

3.5.01

oxid uhoľnatý

99

4.4.02

organické látky - celk. organický uhlík

6 252
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Obr. 1 – Vývoj emisii v okrese Žarnovica

III.6.16

Hydrogeologické pomery

Hlavným faktorom určujúcim hydrogeologické vlastnosti územia je jeho geologická stavba,
a to hlavne vo vzťahu k jednotlivým geologicko – litologickým komplexom prítomným na
území.
Posudzované územie sa vyznačuje vysokou mierou prietočnosti (1.10-3 m2.s-1 – 1.10-2 m2.s-1)
Územie spadá do regiónu kvartéru nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače
s medzizrnovou priepustnosťou. (zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia)

III.6.17

Hydrologické pomery

Medzi najvýznamnejšie vodné toky v okolí posudzovaného územia patrí rieka Hron so
svojimi prítokmi. V širšom okolí sa nachádzajú významná vodná plocha - nádrž Tajch.

III.6.18

Podzemné vody

Predmetné územie spadá do hydrogeologického rajónu neogénu nivy Hrona a Slatiny od
Slovenskej Ľupče po Tlmače. Hladina podzemných vôd na území sa pohybuje na úrovni
približne 2 m pod terénom.
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Retenčná schopnosť podložia sa v predmetnom regióne vyznačuje vysokou úrovňou
priepustnosti a nízkou retenčnou schopnosťou.
(zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

III.6.19

Stav povrchových a podzemných vôd

Kvalita povrchových vôd je ovplyvňovaná jednak bodovými zdrojmi znečisťovania a na
druhej strane rozptýlenými zdrojmi znečisťovania povrchových vôd.
Bodové zdroje znečisťovania majú sústredené vypúšťanie odpadových vôd do recipientov
(kanalizačné

systémy,

výpuste

ČOV,

výpuste

z poľnohospodárskych

prevádzok,

priemyselných areálov, turistické a rekreačné zariadenia a pod.). Pri týchto zdrojoch
znečistenia je možná identifikácia pôvodcu, určenie jeho základných charakteristík ako režim
vypúšťania, množstvo a akosť vypúšťaných vôd v časových reláciách atď. – zdroje môžu byť
monitorované.
Rozptýlené zdroje znečisťovania podľa ich pôvodu pôsobia trvalo, alebo občas a ich veľkosť
a vplyv na akosť vôd je podmienená ešte celým radom spolupôsobiacich faktorov. Zdrojmi
plošného znečistenia sú predovšetkým : poľnohospodárstvo, skládky a odkaliská, splachy zo
spevnených plôch, splachy z komunikácií a železníc, znečistené zrážkové vody, znečistené
závlahové vody.
Okrem týchto zdrojov plošného znečistenia sa na kontaminácii vôd významnou mierou
podieľajú i tzv. difúzne priestorové rozptýlené bodové zdroje znečistenia, ktoré nie sú
zahrnuté

medzi

evidované

zdroje

znečistenia.

Na

rozdiel

od

pomerne

ľahko

identifikovateľných, lokalizovateľných a merateľných bodových zdrojov znečistenia
priemyselnej a komunálnej povahy sú plošné a difúzne zdroje znečistenia menej adresné,
evidenčne náročnejšie a problematicky merateľné – nedajú sa monitorovať. Ich sumárny
účinok je dosiaľ iba odhadovaný aj to málo presvedčivo.
Zbernicou povrchových vôd dotknutého územia je rieka Hron a jej prítoky.
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Tab. 3 – Vybrané ukazovatele stavu vôd v rieke Hron – odberné miesto Brehy za rok 2020 (zdroj: www.shmu.sk )

Hodnotenie podľa NV

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Hodnota

Rozpustený kyslík

O2

mg/l

10,99

A

Biochemická spotreba kyslíka

BSK - 5

mg/l

1,86

A

Chemická spotreba kyslíka Cr

CHSK Cr

mg/l

13,47

A

Reakcia vody

pH

-

8,18

A

Teplota vody

t vody

°C

12,4

A

Vodivosť

EK

mS/m

31,9

A

Amoniakálny dusík

N - NH4

mg/l

0,084

A

Dusičnanový dusík

N - NO3

mg/l

1,4

A

Celkový fosfor

P celk.

mg/l

0,141

A

Celkový dusík

N celk.

mg/l

1,8

A

SR 269/2010

Hladina podzemnej vody sa v okolí posudzovaného územia pohybuje na úrovni 2 m pod
terénom. Celková kvalita podzemných vôd sa v regióne výrazne líši a sú tu zastúpené všetky
stupne znečistenia v relatívne vyrovnanom pomere.

III.6.20

Fauna a flóra

Fauna
Živočíšne spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. Faunu v
širšom území reprezentujú rôzne živočíšne spoločenstvá. Medzi vtáky, ktoré sa vyskytujú na
území patria: jarabica poľná (Perdix perdix), škovránok poľný (Alauda arvensis), prepelica
poľná (Coturnix coturnix), bažant poľovný (Phasianus colchicus), krkavec veľký (Corvus
corax), kavka tmavá (Corvus monedula), a iné. Z cicavcov sú to hlavne drobné hlodavce ako:
hraboš poľný (Microtus arvalis), zajac poľný (Lepus europaeus), z vyšších cicavcov diviak
lesný (Sus scrofa), jeleň lesný (Cervus elaphus) a srnec lesný (Capreolus capreolus), lasica
myšožravá, (Mustela nivalis), líška hrdzavá (Vulpes vulpes). Medzi obojživelníky patri:
ropucha obyčajná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), mlok obyčajný (Triturus
vulgaris), užovka obyčajná (Natrix natrix) a rôzne druhy hmyzu.
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Druhovo, ako aj početnosťou sú v širšom okolí posudzovaného územia najbohatšie zastúpené
vtáky. Významné hniezdiace druhy vtákov nachádzame na biotopoch mokrých lúk, zvyškov
močiarov, stojatých a tečúcich vôd. Hniezdne a potravne sa na tento typ biotopu viaže
približne 26 druhov. V okolí rieky Hron boli zistené druhy ako potápka červenokrká
(Podicepsgrisegena), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), rybár obyčajný (Sternahirundo)
a na vysokých porastoch a vysokých stĺpoch bocian biely a čierny (Ciconia ciconia, Ciconia
nigra). Toto spoločenstvo vtákov dopĺňajú v trstinách hniezdiace spevavce ako svrčiak
slávikovitý (Locustellaluscinoides) a trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus). Breh
rieky ako aj sprievodná zeleň poskytuje hniezdne možnosti takým druhom ako rybárik
obyčajný (Alcedo athis). V brehových porastoch Hronu a jeho mŕtvych ramenách, ako aj
v priľahlých častiach lužných lesíkov pravidelne hniezdia jastrab veľký (Accipiter gentilis),
myšiak hôrny (Buteo buteo), holub hrivnák (Columba palumbus), myšiarka ušatá (Asio otus),
sova obyčajná (Strix aluco), ďateľ veľký (Dendrocoposmajor), oriešok obyčajný (Troglodytes
troglodytes), slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos), drozd plavý (Turdus philomelos),
drozd čvíkotavý (Turdus pilaris), sýkorka hôrna (Parus palustris), vlha obyčajná (Oriolus
oriolus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius). Ojedinele hniezdi aj slávik veľký (Luscinia
luscinia), ktorý patrí k silne ubúdajúcim druhom v celoeurópskom meradle, obdobne ako
aj dudok obyčajný (Upupa epops).
Posudzované územie je viditeľne poznačené antropogénou činnosťou. Vo vzdialenosti
približne 500 metrovzápadným smerom začína pásmo lesa so svojou typickou lesnou
biodiverzitou. Východným smerom preteká vo vzdialenosti cca 400 metrov rieka Hron, ktorá
vytvorila na tomto území vlastné ekosystémy. V týchto ekosystémoch sú zastúpené viaceré
druhy obojživelníkov z ktorých je zastúpená napr. ropucha obyčajná (Bufo bufo), hrabavka
škvrnitá (Pelobactes fuscus). Plazy zastupuje jašterica obyčajná (Lacerna agilis) a úžovka
obyčajná (Netrix natrix).
Flóra
Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje prírodnú vegetáciu, ktorá by sa vyvinula za
súčasných klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby do vývojového
procesu nijakým spôsobom nezasahoval človek.
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Jaseňovo-brestovo-dubové lesy - Jaseňovo-brestovo-dubové lužné lesy (tvrdý lužný
les) na vyšších a relatívne suchších stanovištiach údolných nív so zriedkavejšími a
časovo kratšími povrchovými záplavami. Pôdy sú od typologicky nevyvinutých
nivných a glejových až po hnedé pôdy bohaté na živiny. Krovinové poschodie je
dobre vyvinuté a druhovo bohaté, v bylinnej vrstve sú prítomné nitrofilné, mezofilné a
hygrofilné druhy s výrazným jarným aspektom. Príklad druhového zloženia: Acer
campestre, Crataegus monogyna, Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, F. excelsior,
Padus avium, Populus nigra, Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus laevis, U. minor. V
podraste rastú Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Allium ursinum, Anemone
ranunculoides, Campanula trachelium, Clematis vitalba, Corydalis cava, Ficaria
bulbifera, Gagea lutea, Galium aparine, Glechoma hederacea, Humulus lupulus,
Lamium maculatum, Leucojum vernum subsp. carpaticum (endemit) a iné.



Karpatské dubovo-hrabové lesy - Štruktúru a ekológiu tvoria porasty duba zimného a
hrabu, najčastejšie s prímesou buka, menej ďalších drevín na rôznorodých geologický
podložiach a hlbších pôdach typu kambizemí s dostatkom živín. Podrast má trávnatý
charakter, výrazne sa uplatňuje Carex pilosa, prítomné sú mezofilné druhy typické pre
bučiny, ako aj druhy dubín. Príklad druhového zloženia: Acer campestre, Cerasus
avium, Carpinus betulus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Lonicera xylosteum,
Quercus petraea agg., Swida sanguinea, Tilia cordata, Ajuga reptans, Anemone
nemorosa, Campanula rapunculoides, C. trachelium, Carex digitata, C. pilosa,
Convallaria majalis, Cruciata glabra, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera, Festuca
drymeja, F. heterophylla a iné.



Bukové jedľovo-bukové lesy - Štruktúru a ekológiu týchto lesov tvoria mezotrofné a
eutrofné porasty nezmiešaných bučín a zmiešaných jedľovo-bukových lesov spravidla
s bohatým, viacvrstvovým bylinným podrastom tvoreným typickými lesnými
sciofytmi s vysokými nárokmi na pôdne živiny. Vyskytujú sa na rôznom geologickom
podloží, miernejších svahoch s menším sklonom do 20°, na stredne hlbokých až
hlbokých, štruktúrnych, trvalo vlhkých pôdach s dobrou humifikáciou (mulový
moder), najmä typu kambizemí. Porasty sú charakteristické vysokým zápojom drevín,
pri podhorských bučinách s chýbajúcim alebo slabo vyvinutým krovinovým
poschodím. Pri hromadení bukového opadu je typická nízka pokryvnosť bylinnej
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vrstvy do 15 %. Príklad druhového zloženia: Abies alba, Acer pseudoplatanus,
Daphne mezereum, Fagus sylvatica, Lonicera xylosteum, Ribes uva-crispa, Aconitum
moldavicum (endemit), Actaea spicata, Asarum europaeum, Athyrium filix-femina,
Bromus benekenii, Carex pilosa, Cyclamen fatrense (endemit), Dentaria bulbifera, D.
enneaphyllos, D. glandulosa (endemit), Dryopteris filix-mas, Festuca altissima a iné.
Posudzované územie a jeho vegetácia je ovplyvnená antropogénnou činnosťou a vyskytujú sa
tu prevažne trávnaté porasty a ruderálna bylinná vegetácia.

III.6.21

Charakteristika biotopov

Priamo na posudzovanom území sa nenachádzajú vzácne biotopy, nakoľko sa jedná o územie
v súčasnosti využívané na priemyselnú činnosť. V širšom okolí sa nachádza niekoľko území
európskeho významu, čo bližšie popisujeme v príslušnej kapitole tohto Oznámenia o zmene.

III.6.22

Prvky územného systému ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability predstavuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok
a foriem života v krajine a vytvára predpoklady pre trvalé udržateľný rozvoj. Základ tohto
systému tvoria biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho
a miestneho významu. Pre širšie územie boli z pohľadu problematiky územného systému
ekologickej stability spracované:


Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR (schválený
uznesením vlády SR č. 319/1992, aktualizovaný roku 2000, záväzná časť bola
schválená nariadením č 528/2002 Z.z.).



Regionálne ÚSES okresov vypracované v rokoch 1993 – 1995, aktualizované
v rokoch 2009 - 2015.

Celodruhová ochrana prírody je zabezpečovaná na úrovni ekosystémov cez metodický pokyn
MŽP č. P-2/93 na vypracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability. Týmto
metodickým pokynom sa zabezpečuje plnenie uznesení vlády SR ku Koncepcii územného
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systému ekologickej stability a ku Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej
stability SR (NÚSES). Cieľom územného systému ekologickej stability (ÚSES) je vytvoriť
a udržať stabilitu biotických i abiotických systémov krajiny, zachovať rôznorodosť
podmienok pre biodiverzitu a genofond rastlinstva a živočíšstva. Dokumenty sa
vypracovávajú na rôznych úrovniach – od Generelu pre celú SR (NÚSES), cez regióny
(RÚSES) až po mestá a obce (MÚSES) v najpodrobnejších mierkach 1 : 5 000 alebo 1 : 10
000. Obsahujú komplexné (textové i mapové) hodnotenie biogeografického členenia krajiny,
jej ekosystémov a ich ekostabilizačných funkcií. Všetky dokumenty úzko súvisia
s územnoplánovacou dokumentáciou na týchto úrovniach, sú k dispozícii u jej obstarávateľa,
alebo na územne príslušných úradoch životného prostredia a strediskách štátnej ochrany
prírody (Bajtoš 2006). Samotné navrhované územie sa nachádza v regióne bez územnej
ochrany. V blízkosti posudzovaného územia sa nachádza významný prvok ÚSES –
Nadregionálny biokoridor rieky Hron. O najbližších chránených územiach je pojednané
v príslušných kapitolách Oznámenia o zmene.
(zdroj: Územný plán mesta Nová Baňa)

III.6.23

Chránené územia podľa osobitných predpisov

III.6.23.1 Chránené územia
Samotné územie sa nachádza v lokalite bez územnej ochrany. V užšom a širšom okolí
posudzovaného územia sa však nachádza niekoľko chránených území, prírodných pamiatok
a chránených areálov a niekoľko významných chránených území ktoré sú bližšie popísané
v ďalších kapitolách.
(zdroje pre túto kapitolu: Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky)

III.6.23.2 Chránené stromy a rastliny
V dotknutom území ani v jeho užšom okolí nie je evidovaný výskyt chránených stromov ani
vzácnych druhov rastlín.
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III.6.23.3 Chránené vodohospodárske oblasti
Územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd,
môže vláda vyhlásiť za chránenú vodohospodársku oblasť (§ 31 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách). Do posudzovaného územia nezasahuje žiadna chránená vodohospodárska
oblasť.

III.6.23.4 Natura 2000
V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004 a s aproximáciou národnej
legislatívy k legislatíve Európskej únie došlo v zákone NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k implementácii Smernice Rady Európskych
spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (ďalej len smernica o vtákoch)
a Smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín (ďalej len smernica o biotopoch). Tieto dve právne normy
sú základom pre vytvorenie sústavy NATURA 2000, ktorá má zabezpečiť ochranu
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich
živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a
prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej
rôznorodosti v celej Európskej únii.
Sústava NATURA 2000 predstavuje sústavu chránených území členských krajín EÚ, ktorú
tvoria dva typy území :


osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) vyhlasované na základe
smernice o vtákoch (v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia)



osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) vyhlasované na
základe smernice o biotopoch (v národnej legislatíve: územia európskeho významu pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii
chránených území).

Chránené vtáčie územia
Národný zoznam chránených vtáčích území bol schválený vládou SR dňa 9.7.2003 a spolu s
národným zoznamom navrhovaných ÚEV bol dňa 27.4.2004 zaslaný Európskej Komisii do
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Bruselu. Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov sa pri posudzovaní vplyvov akejkoľvek činnosti na životné prostredie
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri
povoľovaní tejto činnosti, ako aj pri inej činnosti podľa tohto zákona navrhované vtáčie
územie zaradené do schváleného zoznamu vtáčích území považuje za chránené územie.
V bezprostrednej blízkosti predmetného územia sa nenachádzajú chránené vtáčie územia.
Územia európskeho významu
Národný zoznam území európskeho významu bol schválený vládou SR dňa 17.3.2004 a spolu
s národným zoznamom navrhovaných CHVÚ bol 27.4.2004 zaslaný Európskej Komisii do
Bruselu. Následne vydalo MŽP SR 14.7.2004 Výnos č. 3/2004-5.1, ktorým sa zoznam
navrhovaných ÚEV vydal s účinnosťou od 1.8.2004 (Oznámenie Ministerstva životného
prostredia SR č. 450/2004 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území
európskeho významu). Týmto sa považujú podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov navrhované územia európskeho významu
uvedené v národnom zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom
vydaným MŽP SR za chránené so stupňom ochrany uvedenom v národnom zozname.
Z hľadiska sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000, sa v najbližšom
okolí nachádzajú nasledujúce územia európskeho významu:


SKUEV0947 – Stredný tok Hrona



SKUEV0263 – Hordušská pahorkatina

Druhová ochrana
Druhová ochrana sa viaže na chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené nerasty a
chránené skameneliny. Na predmetnom území nie je zaznamenaný výskyt chránených
druhov.

III.6.24

Demografia

Posudzované územie sa v katastrálnom území Nová Baňa v obci Nová Baňa. Údaje
prezentované

v nasledujúcom

texte

pochádzajú

z databázy

DATAcube

(http://datacube.statistics.sk/). V prípade že údaje na úrovni obce sú nedostupné bude
popisovaná situácia v okrese Žarnovica.
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Samotná obec Nová Baňa leží v okrese Žarnovica a má 7284 obyvateľov (k 31.12.2020).
Z celkovej populácie okresu Žarnovica (26054 k dátumu 31.12.2020) tvorí obec Nová Baňa
27.96%.
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Obr. 2 - Vývoj populácie obce Nová Baňa v rokoch 2015 – 2020

Tab. 4 - Základné údaje o obyvateľstve – obec Nová Baňa (ŠÚ SR k 31.12.2020)

Podiel žien z trvale

Trvale bývajúce obyvateľstvo

bývajúceho
spolu

muži

ženy

obyvateľstva (v %)

7284

3767

3517

48.28

V obci Nová Baňa bolo za rok 2020 narodených 69 detí z toho 31 mužov a 38 žien. Úmrtnosť
sa v roku 2020 pohybovala na úrovni 87 ľudí, 46 mužov a 41 žien. Prirodzený prírastok
obyvateľstva sa teda pohybuje na úrovni -18 obyvateľov.
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Obr. 3 – Vývoj strednej dĺžky života v okrese Žarnovica

Stredná dĺžka života pokračuje v mierne stúpajúcom trende ktorý možno pozorovať vo
väčšine vyspelých krajín. V porovnaní s ostatnými okresmi na území Slovenskej republiky
dosahuje okres Žarnovica v tomto ohľade dpriemerné výsledky.
Národnostné zloženie okresu Žarnovica vykazuje vysokú mieru homogenity, pričom 91 %
obyvateľov okresu tvoria občania slovenskej národnosti. Ďalšou významnou národnostnou
zložkou obyvateľstva sú občania s nasledujúcimi národnosťami: česká, ukrajinská, poľská,
maďarská a iné.
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Obr. 4 – Národnostné zloženie obyvateľstva okresu Žarnovica

(zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky)

III.6.25

Súčasný zdravotný stav obyvateľstva

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomickej a
sociálnej situácie, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej starostlivosti,
ako aj životného prostredia. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo
preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu
obyvateľstva:


stredná dĺžka života pri narodení,



celková úmrtnosť (mortalita),



dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť,



počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami,



štruktúra príčin smrti,



počet alergických, fajčiarskych, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení,



stav hygienickej situácie,



šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia,



stav pracovnej neschopnosti a invalidity,



choroby z povolania a profesionálne otravy.
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Výrazný podiel na chorobnosti má aj životný štýl, genetické faktory, stresy, pracovné
prostredie, životné prostredie, úroveň zdravotníctva a pod.. V súčasnosti dostupné údaje
neumožňujú dostatočne kvalitatívne určiť podiel kontaminácie životného prostredia na vývoji
zdravotného stavu. Vplyv životného prostredia sa odhaduje na 15 - 20 %.
Pri charakterizovaní zdravotného stavu obyvateľstva používame údaje štatistického úradu
Slovenskej republiky, konkrétne databázy DATAcube (http://datacube.statistics.sk/).
Jedným z kľúčových charakteristík zdravotného stavu obyvateľstva je demografický vývoj
populácie v danom území. Tento je charakterizovaný takzvaným prirodzeným prírastkom
alebo úbytkom, t.j. rozdielom medzi počtom narodených a zomretých. Vývoj prirodzeného
prírastku obyvateľstva v obci Nová Baňa vyjadruje nasledujúci graf:
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Obr. 5 – Vývoj prirodzeného prírastku v meste Nová Baňa

Ako je zrejmé z uvedeného grafu, populačné procesy v priebehu rokov výrazne kolíšu,
a prirodzený prírastok je dlhodobo záporný, čo znamená že populácia obce Nová Baňa
postupne klesá.
Ďalšou dôležitou charakteristikou zdravotného stavu obyvateľstva je vekové zloženie
populácie, konkrétne úroveň starnutia populácie. Z nasledujúceho grafu je zrejmé že
populácia obce Nová Baňa starne.
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Obr. 6 - Zloženie populácie mesta Nová Baňa od roku 2015

Z hľadiska príčin úmrtia dominuje v okrese Žarnovica úmrtie na choroby obehovej sústavy.
Medzi ďalšie významné príčiny úmrtia patria nádory a choroby dýchacej sústavy.
Tab. 5 – Najčastejšie príčiny úmrtia v okrese Žarnovica

Príčina

Počet

Relatívne zastúpenie (%)

Choroby obehovej sústavy

208

55,03

Nádory

74

19,58

Choroby dýchacej sústavy

47

12,43

Vonkajšie príčiny úmrtnosti

19

5,03

Iné príčiny

30

7,94

III.6.26

Sídla

Na území kraja sa nachádza niekoľko dôležitých historicky i funkčne vyformovaných
priestorov, ktoré tvoria nosnú kostru štruktúry osídlenia. Centrum osídlenia v oblasti tvorí
obec Nová Baňa ktorá sa nachádza v okrese Žarnovica.
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Nová Baňa
Mesto Nová Baňa leží juhozápadne od okresného mesta Žarnovica. Nachádza sa
v nadmorskej výške 442 m.n.m. Rozloha katastra obce je 61,26 km2 pri počte obyvateľov
7284 toto predstavuje hustotu obyvateľstva približne 120 obyvateľov na km2. Dominantný
prvok v obci tvorí pohorie Vtáčnik – Novobanská kotlina a rieka Hron ktorá preteká južnou
stranou územia obce a je hlavným vodným tokom širšieho okolia.

III.6.27
Výrobný

Poľnohospodárstvo
proces

sa

pri

poľnohospodárskej

výrobe

realizuje

v prevažne

na

poľnohospodárskych pôdach pri rastlinnej výrobe a zariadeniach hospodárskych dvorov pri
živočíšnej výrobe.
Na základe dostupných údajov tvorí poľnohospodárska pôda v obci Nová Baňa približne 20 40%. Táto je vo veľkej miere využiteľná pre poľnohospodárke účely, avšak časť z nej sa
nachádza v zastavanom území, kde tvorí súčasť súkromných stavebných pozemkov a
záhradkárskych oblastí, prípadne je využívaná na iné účely ako napríklad krajinárska zeleň.
Faktormi určujúcimi využívanie poľnohospodárskej pôdy sú najmä dynamika reliéfu a
reliéfotvorné procesy, obmedzenia vyplývajúce z požiadaviek ochrany prírody v okolí
poľnohospodárskeho územia, ale aj požiadavky územno-plánovacích dokumentácii.

III.6.28

Priemysel

Výrobné aktivity sú danej oblasti sústredené do uzavretých areálov jednotlivých prevádzok.
Okres Žarnovica patrí medzi stredne industrializované okresy. Z celkového množstva
dostupných pracovných síl je v priemysle zamestnaných 20 – 29,9 % zamestnancov. Medzi
hlavné odvetvia priemyslu ktoré sa tu nachádzajú patria spracovanie dreva a výroba výrobkov
z dreva, výroba ostatných nekovových výrobkov a výroba strojov a zariadení. V menšej miere
sú zastúpené ťažba neenergetických surovín, výroba inde nekvalifikovaná, výroba kovov a
kovových výrobkov, výroba gumových a plastových výrobkov, ťažba energetických surovín a
iné.
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Doprava a dopravné plochy

III.6.29.1 Cestná doprava
Mestom Nová Baňa prechádza významná komunikácia - rýchlostná cesta R1. V blízkosti obce
taktiež prechádza významná regionálna cesta I/65.

III.6.29.2 Železničná doprava
Obcou Nová Baňa prechádza železničná trať ktorá slúži na prepravu osôb, rovnako ak aj
tovaru.

III.6.30

Hluk

Na zvýšenej hladine hluku v obci Nová Baňa a priľahlých oblastiach sa v prevažnej miere
podieľa doprava, v menšej miere rôzne náhodné zvuky bežné pre urbanizované prostredie.
Osobitným zdrojom hluku je priemyselná výroba, táto je však v prevažnej miere sústredená
v priemyselnej zóne mesta.

III.6.31

Produktovody

III.6.31.1 Teplo, plyn
Mesto Nová Baňa je plne plynofikované, prostredníctvom verejného rozvodu.

III.6.31.2 Zásobovanie vodou a kanalizačná sieť
Mesto Nová Baňa je zásobované vodou zo zdroja mimo územia mesta. V meste je taktiež
vybudovaná kanalizačná sieť, úroveň napojenia jednotlivých sídel na verejnú kanalizáciu je
na úrovni 84,8%. Kanalizácia je vybavená čistiarňou odpadových vôd do ktorej je odvádzaná
celá kanalizačná sieť.
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III.6.31.3 Telekomunikácie
Mesto Nová Baňa je pokrytá telekomunikačnou sieťou všetkých štandardne dostupných
operátorov v Slovenskej republike.

III.6.32

Odpady

Celková produkcia odpadu dosahuje v okrese Žarnovica približne 70 166 ton ročne.
Súčasným trendom je však zvyšovanie množstva odpadov. Nasledujúci graf ukazuje vývoj
množstva produkovaného odpadu v okrese Žarnovica:
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Obr. 7 – vývoj množstva produkovaného odpadu v okrese Žarnovica

Tvorba odpadov je Banskobystrickom kraji vo veľkej miere sústredená v okrese Banská
Bystrica a Lučenec, čo je pravdepodobne spôsobené relatívne veľkým počtom obyvateľov
týchto okresov v pomere k ostatným okresom kraja. V nasledujúcom grafe je uvedené
percentuálne rozdelenie produkcie odpadov v Banskobystrickom kraji:
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Obr. 8 – rozdelenie tvorby odpadu v Banskobystrickom kraji

Tab. 6 - Údaje ČMS ODPADY pre odpad produkovaný na území Banskobystrického kraja za obdobie
2015-2020

Celkové množstvo
Rok

vyprodukovaných odpadov
[ton]

Množstvo odpadov

Percentuálny

zneškodňovaných

podiel odpadov

skládkovaním

zneškodnených

[ton]

skládkovaním

2020

1 543 286

313 839

20,34

2019

1 095 255

291 938

26,65

2018

1 181 137

392 785

33,25

2017

1 007 982

319 788

31,73

2016

992 416

363 681

36,65

2015

1103831

405477

36,73

Z uvedeného je možné jasne konštatovať, že v Banskobystrickom kraji je zneškodňovanie
komunálneho odpadu skládkovaním, stále významným spôsobom nakladania s odpadmi,
avšak trend je v tomto smere pozitívny. V záujme zlepšovania systému odpadového
hospodárstva je teda potrebné v regióne zvýšiť podiel zhodnocovania odpadu a vytvárať
podmienky pre zavádzanie technológií na znižovanie environmentálneho dopadu odpadov,
ktoré budú aj naďalej zneškodňované skládkovaním.
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(zdroj: Čiastkový monitorovací systém – odpady, SAŽP)

III.6.33

Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

Historický vývoj starobylého banského kráľovského mesta Nová Baňa odráža počiatky ťažby
drahých kovov, jeho postupný rast a premeny.
Najstaršie stopy osídlenia tejto lokality vedú k neskorej dobe kamennej, na čo poukazujú
archeologické nálezy kamenných sekeromlatov z „Mlynárovho vrchu“. Známy ojedinelý
nález bronzového sekeromlatu z „Janíkových zemí“ je zo strednej doby bronzovej (okolo
roku 1500 pred Kr.). Dokladom obchodných kontaktov tejto oblasti v dobe rímskej sú nálezy
mincí, datovaných do 2. a 3. stor. po Kr. Súčasťou reťaze výšinných opevnených hradísk,
chrániacich cestu Pohroním v nepokojnom poveľkomoravskom období a v intenciách
vznikajúceho uhorského štátu je „Zámčisko“ neďaleko Novej Bane. Toto rozsiahle hradisko,
majúce pravdepodobne charakter útočiska, bolo opevnené mohutným valom a priekopu, ktoré
sú dodnes v teréne viditeľné.
Pred rokom 1337, z ktorého pochádza najstaršia písomná zmienka o osade Seunich –
neskoršej Novej Bane, narazili na tomto území ťažiari z Pukanca na zlatonosné žily. Zo
vzrastu počtu mlynov na drvenie rudy možno usudzovať, že boli veľmi výnosné, čo
napomohlo pretvoreniu pôvodnej osady na aglomeráciu mestského typu. V roku 1345 získala
postavenie slobodného kráľovského a banského mesta a postupne dostala i výsady: právo
trhu, právo meča, míľové právo. Z hľadiska správnej organizácie sú dôkazom vlastnej
samosprávy listiny z rokov 1345, 1346 a 1347. Členovia mestskej rady sú doložení v
mandáte Ľudovíta I. z 8. septembra 1345. Metačná listina, v ktorej sú vyznačené hranice
mesta, pochádza z roku 1355. Prvá listina s pečaťou vydaná mestom je z roku 1348.
Najväčší rozmach baníctva a stredovekého mesta je zaznamenaný v 2. polovici 14. storočia,
kedy sa Nová Baňa zaradila medzi sedem hornouhorských banských miest. Po krátkej epoche
rozkvetu, zažíva však mesto, vtiahnuté do víru vnútorných nepokojov v Uhorsku a
protitureckých vojen jednu ranu osudu za druhou – zničenie mesta Turkami v roku 1664,
stavovské povstania a morovú epidémiu, ktoré mesto v 17. storočí takmer vyľudnili.
Problémy spodnej vody v baniach negatívne pôsobili i na ďalší rozvoj baníctva. Zatopené
banské diela mal zachrániť atmosférický Newcomenov parný stroj, zostrojený v
roku 1722 anglickým konštruktérom Izákom Potterom. Bol to prvý parný stroj na Európskom
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kontinente. V roku 1723 tu vzniká účastinná spoločnosť na ťažbu zlata. Striedajúc úspechy s
neúspechmi pokračovali ťažiari v ťažbe do roku 1887, kedy boli tunajšie bane pre
nerentabilnosť zatvorené.
Už od 14. storočia bolo mesto známe výrobou mlynských kameňov, zručnými remeselníkmi
(vynikali hrnčiari, obuvníci, kováči, krajčíri), ľudovými rezbármi, výrobcami domáceho a
poľnohospodárskeho náradia a bohatou úrodou kvalitného ovocia.
V neďalekej Starej Hute vznikla v roku 1630 jedna z najstarších uhorských sklární.
Modernejší priemysel sa začal rozvíjať až v roku 1907, vybudovaním sklárne v Novej Bani.
Starobylú minulosť mesta dodnes pripomínajú stavebné pamiatky – kostol Narodenia Panny
Márie (farský) z 2. polovice 14. storočia, kostol sv. Alžbety a špitál z roku 1391. 19.
storočie zanechalo

mestu

klasicistický

kostol

sv.

Kríža

na

Kalvárii

(1826),

neskoroklasicistické súsošie najsv. Trojice (1847) a neogotickú pútnickú kaplnku Panny
Márie v Kohútove (1863).

III.6.34

Archeologické náleziská

V záujmovom území nie sú zaznamenané archeologické nálezy. V prípade takéhoto nálezu
budú o ňom informované príslušné inštitúcie.

III.6.35

Paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Na posudzovanom území a jeho užšom okolí sa nenachádzajú paleontologické náleziská ani
iné významné geologické lokality.

III.6.36

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Kvalita životného prostredia v širšom okolí posudzovanej lokality je daná spôsobom využitia
územia, ktoré má v širšom okolí prevažne charakter obhospodarovaných plôch a lesného
porastu. Na znečisťovaní životného prostredia dotknutého územia sa podieľa hlavne
spaľovanie odpadu a nekvalitného palivového dreva v domácnostiach (lokálne kúreniská),
doprava, priemysel a poľnohospodárstvo.
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Syntéza
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súčasných
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environmentálnych

problémov posudzovanej lokality
Úroveň životného prostredia je jedným z faktorov, ktoré vplýva na zdravotný stav obyvateľov
a sprostredkovane aj na dĺžku života. Celková kvalita života z hľadiska miestnych obyvateľov
je integráciou faktorov rozoberaných v predošlých kapitolách. Súčasný stav krajiny širšieho
okolia posudzovaného územia je ovplyvnený stresovými faktormi súvisiacimi s osídlením,
priemyslom, dopravou, poľnohospodárstvom a tvorbou odpadov. Tieto sa prejavujú nielen
ako bodové, líniové, či plošné zdroje znečistenia, ale aj ako líniové bariéry vo vzťahu
k migrácii živočíchov. Napriek zvýšeniu efektivity poľnohospodárskej výroby, zmene
technológií, presmerovaniu dopravy a zlepšeniu technickej štruktúry dopravných prostriedkov
(trojcestné katalyzátory) je i naďalej jedným z najvýraznejších environmentálnych problémov
riešeného územia kvalita ovzdušia. Je to dané samotnou sídelnou štruktúrou a jej rozvojom.
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VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE

IV.

OBYVATEĽSTVA

VRÁTANE

KUMULATÍVNYCH

A SYNERGICKÝCH
Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie vychádza z identifikácie ovplyvnenia
jednotlivých zložiek životného prostredia v dôsledku pôsobenia vstupov a výstupov zmeny
navrhovanej činnosti. Cieľom špecifikácie predpokladaných vplyvov na prvky prírodného,
krajinného a socioekonomického prostredia je podchytenie tých vplyvov, ktoré by závažným
spôsobom zmenili existujúcu kvalitu životného prostredia v negatívnom smere.
Pri komplexnom hodnotení jednotlivých vplyvov pre účely tohto oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti využívame ohodnotenie významnosti a charakteru (pozitívny –
negatívny) vplyvov podľa nasledovnej stupnice:
0

– prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv

-1

– málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo

časového rozsahu
-2

– málo významný nepriaznivý vplyv, väčšieho kvantitatívneho, územného alebo

časového rozsahu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami
-3

významný nepriaznivý vplyv malého kvantitatívneho, územného alebo časového

rozsahu
-4

– významný nepriaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového

rozsahu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami
-5

– veľmi významný nepriaznivý vplyv veľkého kvantitatívneho územného alebo

časového rozsahu, alebo menšieho kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu,
ale nezmierniteľný ochrannými opatreniami.
+1

– málo významný priaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného alebo časového

rozsahu
+2

– málo významný priaznivý vplyv, väčšieho kvantitatívneho rozsahu, dlhodobejšieho

charakteru alebo s pôsobením na väčšom území
+3

– významný priaznivý vplyv malého kvantitatívneho, územného alebo časového

rozsahu
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+4

– významný priaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového

rozsahu,
+5

– veľmi významný priaznivý vplyv veľkého kvantitatívneho územného alebo

časového rozsahu

IV.1

Vplyvy na horninové prostredie, pôdu a reliéf

Realizácia navrhovanej zmeny nebude mať vplyv na horninové prostredie, pôdu ani reliéf,
nakoľko bude realizovaná v existujúcej výrobnej hale. V záujme prevencie úniku kvapalných
znečisťujúcich látok (náterových hmôt) do životného prostredia bude nádrž na tieto náterové
látky (objem 1000 l) umiestnená v záchytnej vaničke s rovnakým alebo väčším objemom
v súlade s legislatívnymi požiadavkami a na prevádzke bude k dispozícii havarijná súprava na
odstránenie prípadných drobných únikov znečisťujúcich látok mimo záchytnú vaničku.
Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že za štandardných okolností, a za
predpokladu dodržiavania prevádzkových opatrení bude mať zmena činnosti zanedbateľný
negatívny vplyv na horninové prostredie, pôdu a reliéf, ktorý bude totožný so súčasným
stavom riešeného technologického uzla prevádzky (0).

Tab. 7 – Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na horninové prostredie a pôdu

Hodnotenie
Súčasný stav

Vplyv
-

0

Stav po zmene
+

-

0

Znečistenie horninového prostredia / potenciál
znečistenia horninového prostredia

0

0

Znečistenie pôdy / potenciál znečistenia pôdy

0

0

Záber pôdy

0

0

Legenda:

IV.2

0

+

prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv

Vplyvy na vodné pomery

Vplyv navrhovanej zmeny na vodné pomery je zásade podobný ako jej vplyv na horninové
prostredie, pôdu a reliéf. Najväčšie riziko je spojené s únikom kvapalných látok v dôsledku
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havárie alebo nesprávnej manipulácie s nimi. Podobne ako u horninového prostredia a pôdy je
navrhovaná sada opatrení, ktorých dodržiavanie by malo minimalizovať nepriaznivý vplyv
navrhovanej činnosti na vodné pomery:


Vypracovanie a aktualizácia havarijného plánu, v ktorom budú popísané možné
havarijné situácie a spôsoby ako ich riešiť.



Súčasťou vybavenia prevádzky bude havarijná súprava na odstránenie následkov
drobných únikov znečisťujúcich látok



Nádrž na náterové hmoty bude umiestnená na záchytnej vaničke rovnakého alebo
väčšieho objemu

Vzhľadom na uvedené možno potenciál ohrozenia podzemných a povrchových vôd, resp.
jestvujúcich hydrogeologických pomerov riešeného územia považovať za zanedbateľný (0)

Tab. 8 – Komplexné posúdenie vplyvu na vodné pomery

Hodnotenie
Súčasný stav

Vplyv

-

Vplyvy na vodné pomery
Legenda:

IV.3

0

0

Stav po zmene
-

0

-

-

+

0

prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv

Vplyv na ovzdušie

Projekt rieši úpravu výroby pre sekundárne operácie. Nie sú inštalované žiadne nové
technologické zariadenia, ktoré by ovplyvňovali celkovú kapacitu výroby preto projektovaná
kapacita výroby sa nemení.
Kategorizácia zdroja znečistenia
V zmysle Vyhlášky SR č. 270/2014 a 410/2012 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší (č.318/2012 a 137/2010 Z.z.) a v zmysle prílohy č.1 uvedenej
vyhlášky, je daný emisný zdroj kategorizovaný v súčasnosti nasledovne:
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3

Výroba nekovových a minerálnych produktov

3.6.

Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania taveniny a výroby
nerastných vlákien s projektovanou kapacitou tavenia viac ako 20 to za deň

3.6.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.
Predkladaným projektom sa nemení kategorizácia zdroja znečistenia ovzdušia.

Údaje o stacionárnom zdroji
Nová striekacia linka a jestvujúca linka budú pracovať v samostatnom režime. Odpadová
vzdušnina zo striekania náterovej hmoty bude odvádzaná potrubím DN 315 do jestvujúceho
potrubia pôvodnej striekacej linky a vzdušnina budu čistená vo filtri FCPN 1000 + Green
stop, ktorý bude súčasťou novej striekacej kabíny. Následne bude vzdušnina jestvujúcim
výduchom DHV-SL odvedená do atmosféry.
Z procesu sušenia budú odvádzané spaliny zemného plynu samostatným výduchom vo výške
15 m do atmosféry. Zároveň zo sušiacej kabíny bude vyvedený samostatný výduch, ktorým sa
bude odvádzať teplý vzduch do atmosféry vo výške 5 m, slúži ako odvetranie pece. Potrubné
rozvody budú vedené po nosných konštrukciách haly.
Opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané
do ovzdušia
Výduch - VN1 - odťahová jednotka na odvetranie sušiacej komory
Priemer výduchu:
DN 400
Výška výduchu:
+5,000 m
Množstvo vzdušniny:
3.400 m3/hod
Teplota vzdušniny:
50 °C
Vypúšťané znečisťujúce látky:
TZL
Výduch - VN2 - spaliny zemného plynu zo sušiacej kabíny
Priemer výduchu:
DN 250
Výška výduchu:
+15,000 m
Množstvo vzdušniny:
1.800 m3/hod
Teplota vzdušniny:
100 °C
Vypúšťané znečisťujúce látky:
TZL, SO2, NOx, CO, TOC
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Výduch - DHV-SL (jestvujúci)
striekania
Priemer výduchu:
Výška výduchu:
Množstvo vzdušniny:
Teplota vzdušniny:
Vypúšťané znečisťujúce látky:
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- odťahová jednotka na filtráciu vzdušniny z procesu
DN 250x350
+15,000 m
7.500 m3/hod
25-30 °C
TZL

Údaje o množstvách znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia
Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k zmene jedného existujúceho miesta vypúšťania
emisií do ovzdušia výduchu – DHV – SL . Charakter zmeny bude v tomto prípade
predstavovať napojenie vetvy odsávania novej striekacej linky do existujúcich rozvodov
k tomuto výduchu cez klapku, ktorá bude môcť regulovať prietok plynu. Charakter
vypúšťaných znečisťujúcich látok zostane navrhovanou zmenou nezmenený, pravdepodobne
však dôjde k zmene ich množstva z dôvodu vyššej kapacity a potreby farieb v novej linke.
Toto navýšenie by však nemalo pri zabezpečení požadovanej účinnosti filtračného zariadenia,
ktoré tu bude inštalované spôsobiť prekročenie emisných limitov. V skúšobnej prevádzke
bude tento predpoklad overený oprávneným meraním. Vypúšťané budú v tomto prípade tuhé
znečisťujúce látky a z ohrevného horáka sušiacej kabíny emisie základných znečisťujúcich
látok vznikajúcich pri spaľovaní zemného plynu.
Realizáciou navrhovanej zmeny vzniknú nové miesta vypúšťania emisií zo sušiacej kabíny
a odvod spalín horáku, ktorý bude sušiacu komoru vykurovať prostredníctvom spaľovania
zemného plynu:


Výduch - VN1 – odvetranie pece
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Priemer výduchu:
Výška výduchu:
Množstvo vzdušniny:
Teplota vzdušniny:
Vypúšťané znečisťujúce látky:
Účinnosť filtra TZL:
Hmotnostný tok
Prevádzkové hodiny:
Celková ročná emisia:

DN 400
+5,000 m
3.400 m3/hod
50 °C
TZL
10 mg/m3
10.10-6 kg/hod
1500 hod / rok
51 kg/rok
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Výduch - VN2 - spaliny zemného plynu zo sušiacej kabíny
o Priemer výduchu:
DN 250
o Výška výduchu:
+15,000 m
o Množstvo vzdušniny:
1.800 m3/hod
o Teplota vzdušniny:
100 °C
o Vypúšťané znečisťujúce látky:
TZL, SO2, NOx, CO, TOC
o Hmotnostné toky:
 TZL
0,00175 kg/hod.
 SO2
0,00021 kg/hod.
 NOx
0,03421 kg/hod.
 CO
0,01382 kg/hod.
 TOC
0,00281 kg/hod.
o Prevádzkové hodiny:
1500 hod / rok
o Celkové ročné emisie:
 TZL
2,6 kg/rok
 SO2
0,3 kg/rok
 NOx
51,3 kg/rok
 CO
20,7 kg/rok
 TOC
4,2 kg/rok

Emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky
Emisné limity pre oba navrhované výduchy do ovzdušia a znečisťujúce látky, ktoré sú nimi
vypúšťané budú stanovené v ďalšom stupni povoľovania navrhovanej zmeny. Emisné limity
pre existujúci výduch DHV – SL sú opísané v aktuálnej zmene integrovaného povolenia evid.
č. 8966-47496/2021/10/470190104/Z251.
Tab. 9 – Emisné limity pre časť druhovýroba v rámci riešenej prevádzy určené podľa Rozhodnutia IPKZ

Časť zdroja

TZL

NOX

SO2

CO

DHV
SL-pílenie
SLnanášanie
náterovej
látky

20
-

-

-

-

150/0,2*

-

-

-

Fenol

Formaldehyd

3

mg/m

30
20
-

-

SL – striekacia linka; DHV – formátovanie (filter KJF2)
* Emisie pre tuhé znečisťujúce látky nesmú prekročiť hmotnostný tok 0,2 kg.h -1 alebo koncentrácia v
odpadovom plyne nesmie prekročiť hodnotu 150 mg.m -3

1

K dispozícii na stránke registra IPKZ: https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=490
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Na výduchu VN1 uvažujeme emisný limit pre TZL v zmysle prílohy č. 7 k vyhláške 410/2012
Z. z., časť 6.2 Usadzovanie, vytvrdzovanie a sušenie minerálnych a sklených vláken s
organickými spájadlami:
Vypúšťané znečisťujúce látky:

TZL

Emisný limit:

20 mg/Nm3

Z výduchu VN2, z ktorého budú vypúšťané spaliny zemného plynu zo sušiacej kabíny, sa
emisné limity nebudú uplatňovať (ak nebude v konaní o zmenu integrovaného povolenia
určené inak), nakoľko sa jedná o nepriamy procesný ohrev a spaľovacia jednotka nedosahuje
tepelný príkon >0,3 MW. Podľa prílohy č. 4 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. sa jedná o malé
spaľovacie zariadenie, pre ktoré platia ustanovenia VI. časti citovanej vyhlášky. Emisie zo
spaľovacieho zariadenia s MTP < 0,3 MW musia zodpovedať požiadavkám podľa
technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné
zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.
Porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou
Najlepšia dostupná technika podľa zákona (zákon 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) je najefektívnejší a najpokročilejší stav rozvoja činností a spôsob ich
prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska
určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke, a ak to nie
je možné, aspoň celkové zníženie emisií a ich nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.
Najlepšia technika podľa tohto zákona je najúčinnejšia technika z hľadiska dosiahnutia
vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia. Dostupná technika podľa tohto zákona
je do takej miery vyvinutá technika, ktorá pri zohľadnení nákladov na ňu a prínosu z nej
umožňuje jej používanie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky
únosných podmienok a ktorá je za rozumných podmienok dostupná prevádzkovateľovi bez
ohľadu na to, kde sa vyrába. Technika podľa tohto zákona je používaná technológia, ako aj
spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je
ukončená činnosť v nej. Najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné odvetvia a
druhy prevádzok na území Slovenskej republiky sa určujú na základe údajov Európskych
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spoločenstiev o ich vývoji. Pre uvedenú technológiu je spracovaný BREF dokument (NonFerrous Metal Industries z marca 2013), a technologické zariadenia sú volené v zmysle
najlepších dostupných technológií zachytávania znečisťujúcich látok a zariadení na
spaľovanie plynných palív.
Navrhované riešenie odsávania technologických zariadení v maximálnej možnej miere
zabraňuje neorganizovanému úniku znečisťujúcich látok od zariadení.
Pre riešenie odsávania znečisťujúcich vzdušnín a zachytávanie znečisťujúcich látok sú
navrhnuté vzduchotechnické zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky platnej legislatívy pre
zabezpečenie pracovného prostredia. Obdobné vzduchotechnické zariadenia na zachytávanie
znečisťujúcich látok sú bežne používané v závodoch s obdobným zameraním na celom svete.
Výška výduchu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012, prílohy č.9 a zabezpečenie rozptylu
znečisťujúcich látok.
Výška výduchu je realizovaná v súlade s ustanoveniami vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z,
prílohy č.9. a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, postupom
opísaným vo Vestníku MŽP SR v čiastke 5/1996.
Vzhľadom na pomerne nízky hmotnostný tok jednotlivých znečisťujúcich látok je výška
komínov navrhnutá v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z, Výška výduchu je navrhnutá
+15, m, v rovnakej úrovni ako jestvujúce výduchy.
Pre 15 m vysoký komín sú max. množstvá vypúšťaných ZL nasledovné:
(koeficient výšky komína k=13,6 je pre 16 m vysoký komín)

TZL

e max. =

13,6 x 0.5 =

6,8

kg/h

SO2

e max. =

13,6 x 0,5 =

6,8

kg/h

NOx

e max =

13,6 x 0.2 =

2,72

kg/h

CO

e max =

13,6 x 10 =

136

kg/h

Z prehľadu výsledkov vyplýva, že komíny na vypúšťanie emisií spĺňajú požiadavky
legislatívy na zabezpečenie rozptylu.
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Navrhovaná zmena bude mať pri dodržiavaní štandardných prevádzkových opatrení a pri
udržiavaní technologických celkov v dobrom technickom stave minimálny dopad na stav
ovzdušia v lokalite kde bude prevádzkovaná (-1).
K uvedeným nepriaznivým vplyvom bude však dochádzať aj v prípade nerealizovania
navrhovanej zmeny (prevádzka súčasne prevádzkovanej linky). Z tohto dôvodu hodnotíme
stav v prípade nerealizovania taktiež ako málo významný negatívny vplyv (-1).
Návrh stáleho meracieho miesta
Návrh stáleho meracieho miesta pre účely zisťovania údajov o dodržaní emisných limitov
podľa STN 15259. Požiadavka normy na odberovú rovinu a minimálny počet a situovanie
odberových bodov. Odberová rovina musí byť situovaná v dlhej, rovnej (prednostne zvislej)
časti potrubia v mieste s konštantným tvarom a prierezom. Rovina odberu sa musí nachádzať
tak ďaleko, ako je to možné, v smere proti prúdu a po prúde od možných zdrojov narušenia a
zmien prúdenia plynu (narušenia zapríčinené napr.

kolenami, ventilátormi

alebo

odlučovacím zariadením).
Uvedené požiadavky sú vo všeobecnosti splnené v častiach potrubia aspoň s piatimi
hydraulickými priemermi priameho potrubia v smere proti prúdeniu plynu od odberovej
roviny a s dvoma hydraulickými priemermi v smere prúdenia plynu (päť hydraulických
priemerov od vyústenia komína). Minimálny počet odberových bodov je daný rozmermi
odberovej roviny. Tento počet sa zväčšuje so zväčšovaním prierezu potrubia.


Na výduchu DHV-SL je jestvujúce meracie miesto.



Na výduch VN1 bude navrhnuté meracie miesto vo vodorovnom potrubí vo výške cca
5,0 m (prístup z mobilnej plošiny)



Pre výduch VN2 sa nebude zriaďovať odberné miesto, ak nebude rozhodnuté inak,
výpočet na základe spotreby zemného plynu.

Tab. 10 – Komplexné posúdenie vplyvu na ovzdušie

Hodnotenie
Vplyv

Vplyv na ovzdušie

Súčasný stav

Stav po zmene

-

-

-1
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Legenda:

IV.4

0

prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv

-1

málo významný nepriaznivý vplyv, malého kvantitatívneho, územného
alebo časového rozsahu

Vplyv na krajinu a scenériu

Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na krajinu a scenériu nakoľko bude realizovaná
v existujúcej prevádzkovej hale (0). Rovnako nebude vplývať ani na ekologickú stabilitu
krajiny, pretože nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES (0).

Tab. 11 – Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na krajinu

Hodnotenie
Vplyv

Súčasný stav

Stav po zmene

-

-

0

+

0

Vplyv na štruktúru krajiny

0

0

Vplyv na ekologickú stabilitu krajiny

0

0

Vplyv na scenériu

0

0

Legenda:

IV.5

0

+

prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv

Vplyv na faunu a flóru

Navrhovaná zmena bude realizovaná v existujúcej výrobnej hale. Nenachádza sa tu teda
žiadna vegetácia ani živočíšstvo ktoré by mohli byť zmenou dotknuté. Navrhovaná zmena
teda nebude mať v tomto smere žiadny negatívny vplyv.

Tab. 12 – Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na flóru, faunu a ich biotopy

Hodnotenie
Vplyv

Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy
Legenda:

0

Súčasný stav

Stav po zmene

-

-

0
0

prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv
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Vplyvy na obyvateľstvo

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná v prevádzkovej hale navrhovateľa. Všetky
predvídateľné negatívne vplyv tejto zmeny s výnimkou jej vplyvu na tvorbu a emisie
znečisťujúcich látok do ovzdušia budú sústredené v tejto výrobnej hale. Na základe
uvedených skutočností môžeme teda konštatovať, že jediným negatívnym vplyvom
navrhovanej zmeny na obyvateľstvo budú jej emisie znečisťujúcich látok do životného
prostredia. Vplyv navrhovanej zmeny na ovzdušie bol podrobne vyhodnotený v kapitole IV.3.
Analýzou technologického procesu a matematickým výpočtom boli určené predpokladané
množstvá emitovaných znečisťujúcich látok. Záverom analýzy je že navrhovaná činnosť bude
mať mierne negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v danej lokalite (-1). Tento vplyv je tu však
prítomný už aj v súčasnosti.
Hodnotenie zdravotných rizík
Znečisťujúce látky pochádzajúce z priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších zdrojov, sú pre
ľudský organizmus cudzorodé a v závislosti od ich charakteru a kvantity ohrozujú resp.
narušujú zdravie človeka. Na zhoršené zdravie obyvateľov a ich zvýšenú úmrtnosť v
niektorých regiónoch jednoznačne vplýva znečistené alebo poškodené životné prostredie,
kombinované so životným štýlom, úrovňou zdravotníckej starostlivosti i fyzickou, genetickou
dispozíciou.
Environmentálny aspekt však na viacerých lokalitách výrazne dominuje a prostredníctvom
škodlivých látok má karcinogénne, teratogénne a ďalšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie
a vek. Exaktné výskumy napríklad štatisticky preukázali, že 60-90% rakovinových ochorení
je spôsobených stavom životného prostredia.
Pri navrhovanom režime nedôjde k významnejším zmenám, ktoré by negatívne ovplyvnili
jednotlivé zložky životného prostredia resp. zdravie obyvateľstva. Zmena navrhovanej
činnosti nie je zdrojom rizikových látok a ani ďalších vplyvov, ktoré by sa mohli negatívne
prejaviť.
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
Prevádzkovými opatreniami a dodržiavaním platných bezpečnostných a hygienických limitov
navrhovaná činnosť nebude zdrojom toxických alebo iných škodlivín.
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Ekonomický vplyv
Spoločnosť KNAUF Insulation, s.r.o. je významným zamestnávateľom, ktorý v regióne
udržiava viac ako 250 pracovných miest, ktorých udržanie ja závislé na hospodárskych
výsledkoch spoločnosti. Účelom navrhovanej zmeny činnosti je zvýšenie efektivity procesu
nanášania farieb na polotovarové výrobky. Zvyšovanie efektivity procesov je kľúčovým
aspektom zachovania a postupného zvyšovania konkurencieschopnosti akéhokoľvek podniku
a teda zmena ako taká priamym spôsobom vplýva na tieto faktory. Uvedenú zmenu teda
hodnotíme ako menej významný priaznivý vplyv dlhodobejšieho charakteru (+2).

Tab. 13 – Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na obyvateľstvo

Hodnotenie
Vplyv

Súčasný stav

Stav po zmene

-

-

0

+

0

Vplyv hluku na obyvateľstvo

0

0

Vplyv zápachu na obyvateľstvo

0

0

Vplyv dopravy na obyvateľstvo

0

0

Vplyv emisií na obyvateľstvo

0

0

Ekonomický vplyv

0

Legenda:

0
+2

+

+2

prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv
málo významný priaznivý vplyv, väčšieho kvantitatívneho rozsahu,
dlhodobejšieho charakteru alebo s pôsobením na väčšom území

IV.7

Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej zmeny

činnosti

na životné prostredie a obyvateľstvo
Požiadavky na vstupy a možné výstupy, ktoré sú charakterizované vyššie môžu priamo alebo
nepriamo vplývať na životné prostredie. Komplexné posúdenie významnosti prípadných
vplyvov na životné prostredie je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
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Tab. 14 – Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na životné prostredie

Hodnotenie
Vplyv

Znečistenie horninového prostredia
znečistenia horninového prostredia

/

Súčasný stav

Stav po zmene

-

-

potenciál

0

+

0

0

0

Znečistenie pôdy / potenciál znečistenia pôdy

0

0

Záber pôdy

0

0

Vplyv na vodné pomery

0

0

Vplyv na ovzdušie

-1

+

-1

Vplyv na štruktúru krajiny

0

0

Vplyv na ekologickú stabilitu krajiny

0

0

Vplyv na scenériu

0

0

Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy

0

0

Vplyv hluku na obyvateľstvo

0

0

Vplyv zápachu na obyvateľstvo

0

0

Vplyv dopravy na obyvateľstvo

0

0

Vplyv emisií na obyvateľstvo

0

0

Ekonomický vplyv

0

+2

Na základe súčtu vyššie uvedených priradených hodnôt jednotlivých identifikovaných
vplyvov pre riešené varianty navrhovanej činnosti bola zostavená nasledujúca sumárna
tabuľka pre porovnanie variantov navrhovanej činnosti.
Tab. 15 – Celkový súčet hodnôt identifikovaných vplyvov na základe odhadu ich významnosti

Celkový vplyv (suma)

Nulový variant

Realizačný variant

-1

+1

Na základe uvedeného hodnotíme vplyv zmeny navrhovanej zmeny činnosti na prírodné
prostredie a zdravie obyvateľstva ako porovnateľné so súčasným stavom.
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Medzi hlavné negatívne vplyvy radíme jej vplyv na emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.
Najvýznamnejším pozitívnym vplyvom zmeny činnosti je jej ekonomický prínos.
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Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Predmetom posudzovania je činnosť s názvom „Modernizácia striekacej linky“ ktorá podľa
prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je zaradená nasledujúcim spôsobom:
Tabuľka č. 8:

Ostatné priemyselné odvetvia

Položka č. 2

Prevádzky

na

tavenie

nerastných

materiálov

vrátane

výroby

minerálnych vláken s kapacitou tavby – povinné hodnotenie od 20 ton
za deň
Jedná sa o činnosť ktorá je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 písm. c) zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá môže mať významný
nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú
alebo v štádiu realizácie.
Činnosť spočíva v mobilnej neutralizačnej stanici – cisterne. Jedná sa o automobil špeciálne
upravený na tento účel spôsobom ktorý umožňuje jeho prevádzkovanie priamo na lokalitách
v mieste vzniku odpadu. Bližšie informácie o tomto vozidle sa nachádzajú v príslušných
kapitolách.
V súčasnosti je firma schopná striekať a sušiť fasádne dosky a lamely z minerálnej vlny len
jednostranne a to maximálnou rýchlosťou 3 m/min. So zvyšujúcim sa dopytom na trhu po
striekaných výrobkoch je nutné zvýšiť kapacitu striekacej linky. To zabezpečí nová striekacia
a sušiaca kabína s automatickým paletovaním na vstupe aj výstupe, s ktorou sa bude možné
striekať obojstranne pri rýchlosti dopravníka 3,5 m/min a jednostranne rýchlosťou 7 m/min.
Inštaláciou novej technológie bude umožnené striekanie izolačných fasádnych dosiek
obojstranne. Po realizácii zmeny budú existovať dve trasy toku materiálu (pôvodná a nová
trasa), ale využívať sa bude vždy len jedna.
Súčasťou projektu aj sušiaca kabína linky, vzduchotechnika a doplnenie technológie
automatickým paletovaním na vstupe aj výstupe z linky.
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Nároky na vstupy


Vstupné suroviny – realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k zmene charakteru ani
množstva polotovarov na ktoré budú nátery nanášané. Dôjde k navýšeniu spotreby
náterových látok z pôvodných 9 500 kg ročne na maximálne 43 200 kg ročne.



Záber pôdy - v rámci navrhovanej zmeny nedôjde k záberu pôdy.



Pracovné sily – v rámci navrhovanej zmeny nedôjde k zmene počtu pracovných miest.



Voda – v rámci navrhovanej zmeny nedôjde k spotrebe technologickej vody, nedôjde
ani k zmene množstva vody potrebnej na sociálne a hygienické nároky zamestnancov



Energetické zdroje – v rámci navrhovanej zmeny dôjde k miernemu navýšeniu
spotreby elektrickej energie.



Doprava – navrhovaná zmena bude mať zanedbateľný vplyv na intenzitu dopravy
v lokalite.



Výrub drevín - realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k výrubu drevín.

Údaje o výstupoch


Ovzdušie – pri prevádzke navrhovanej zmeny budú vznikať emisie TZL, SO2, NOx,
CO a TOC. Tieto emisie sú produkované už aj v súčasnosti, realizáciou zmeny dôjde
k ich miernemu navýšeniu.



Odpadové vody – inštalované zariadenie nebude produkovať technologické odpadové
vody, nedôjde ani k zmene množstva splaškových vôd a spôsobu nakladania s nimi



Odpady - pri prevádzke navrhovanej zmeny sa predpokladá vznik odpadov, prevažne
charakteru obalov ktoré budú zhodnocované/zneškodňované

prostredníctvom

oprávnenej organizácie.


Hluk a vibrácie - pri prevádzke sa predpokladá vznik hluku spôsobeného
technologickými činnosťami. Tento však bude sústredený do priestoru výrobnej haly.



Zápach a iné výstupy - pri prevádzke inštalovaného zariadenia sa nepredpokladá vznik
zápachu, tepla ani iných výstupov.



Iné vplyvy - v súčasnej fáze projektu nie sú známe žiadne iné očakávané vplyvu, resp.
vyvolané investície.
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Predpokladané vplyvy na životné prostredie


Realizácia navrhovanej zmeny nebude mať vplyv na horninové prostredie, pôdu ani
reliéf, nakoľko bude realizovaná v existujúcej výrobnej hale. V záujme prevencie
úniku kvapalných znečisťujúcich látok (náterových hmôt) do životného prostredia
bude nádrž na tieto náterové látky (objem 1000 l) umiestnená v záchytnej vaničke
v rovnakým alebo väčším objemom a na prevádzke bude k dispozícii havarijná
súprava na odstránenie prípadných drobných únikov znečisťujúcich látok mimo
záchytnú vaničku.



Vplyv navrhovanej zmeny na vodné pomery je zásade podobný ako jej vplyv na
horninové prostredie, pôdu a reliéf. Najväčšie riziko je spojené s únikom kvapalných
látok v dôsledku havárie alebo nesprávnej manipulácie s nimi. Podobne ako
u horninového prostredia a pôdy je navrhovaná sadu opatrení ktorých dodržiavanie by
malo minimalizovať nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery.



Navrhovaná zmena bude mať pri dodržiavaní štandardných prevádzkových opatrení
a pri udržiavaní technologických celkov v dobrom technickom stave minimálny dopad
na stav ovzdušia v lokalite kde bude prevádzkovaná



Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na krajinu a scenériu nakoľko bude realizovaná
v existujúcej prevádzkovej hale



Navrhovaná zmena bude realizovaná v existujúcej výrobnej hale. Nenachádza sa tu
teda žiadna vegetácia ani živočíšstvo ktoré by mohli byť zmenou dotknuté.



Obyvateľstvo - na základe výsledkov posudzovania jednotlivých vplyvov navrhovanej
činnosti na dotknuté obyvateľstvo, ktoré je opisované v nasledujúcom texte možno
konštatovať, že dotknuté obyvateľstvo nebude v súvislosti s realizáciou a následnou
prevádzkou navrhovanej činnosti priamo dotknuté.
o Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravotný
stav obyvateľstva. Prevádzkovými opatreniami a dodržiavaním platných
bezpečnostných a hygienických limitov navrhovaná činnosť nebude zdrojom
toxických alebo iných škodlivín.
o Spoločnosť KNAUF Insulation, s.r.o. je významným zamestnávateľom ktorý
v regióne udržiava viac ako 250 pracovných miest ktorých udržanie ja závislé
na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Účelom navrhovanej zmeny
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činnosti je zvýšenie efektivity procesu nanášania farieb na polotovarové
výrobky. Zvyšovanie efektivity procesov je kľúčovým aspektom zachovania
a postupného zvyšovania konkurencieschopnosti akéhokoľvek podniku a teda
zmena ako taká priamym spôsobom vplýva na tieto faktory.

Tab. 16 – Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na životné prostredie

Hodnotenie
Vplyv

Znečistenie horninového prostredia
znečistenia horninového prostredia

/

Súčasný stav

Stav po zmene

-

-

potenciál

0

+

0

0

0

Znečistenie pôdy / potenciál znečistenia pôdy

0

0

Záber pôdy

0

0

Vplyv na vodné pomery

0

0

Vplyv na ovzdušie

-1

+

-1

Vplyv na štruktúru krajiny

0

0

Vplyv na ekologickú stabilitu krajiny

0

0

Vplyv na scenériu

0

0

Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy

0

0

Vplyv hluku na obyvateľstvo

0

0

Vplyv zápachu na obyvateľstvo

0

0

Vplyv dopravy na obyvateľstvo

0

0

Vplyv emisií na obyvateľstvo

0

0

Ekonomický vplyv

0

+2

Na základe súčtu vyššie uvedených priradených hodnôt jednotlivých identifikovaných
vplyvov pre riešené varianty navrhovanej činnosti bola zostavená nasledujúca sumárna
tabuľka pre porovnanie variantov navrhovanej činnosti.
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Tab. 17 – Celkový súčet hodnôt identifikovaných vplyvov na základe odhadu ich významnosti

Celkový vplyv (suma)

Súčasný stav

Stav po zmene

-1

+1

Na základe uvedeného hodnotíme vplyv zmeny navrhovanej zmeny činnosti na prírodné
prostredie a zdravie obyvateľstva ako porovnateľné so súčasným stavom.
Medzi hlavné negatívne vplyvy radíme jej vplyv na emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.
Najvýznamnejším pozitívnym vplyvom zmeny činnosti je jej ekonomický prínos.
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VI.

Prílohy

VI.1

Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa
zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného
stanoviska, príp. jeho kópia





VI.2

Uvedená činnosť nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z., bola však
predmetom zisťovacích konaní:
o Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skladovacia plocha T“, marec 2012
- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktoré vydal OÚ v Banskej Štiavnici
evid. č. B/2012/0298/ZC-DK, zo dňa 18.04.2012 – zmena činnosti sa
neposudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „REKONŠTRUKCIA ČASTI
VÝROBNEJ LINKY MV2 II.FÁZA“, 2013 - Rozhodnutie zo zisťovacieho
konania, ktoré vydalo MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania evid.
č. 5655/2013-3.4/mv, zo dňa 28.06.2013 – zmena činnosti sa neposudzovala
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Redukcia obsahu síry
v odpadových plynoch z kuplových pecí“ - Rozhodnutie zo zisťovacieho
konania, ktoré vydalo MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie evid. č. 770/2018-1.7./mv zo dňa 18.01.2018 – zmena činnosti sa
neposudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Jedná sa o činnosť ktorá je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 písm.
c) - zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá môže mať
významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú,
povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Mapy

širších

vzťahov

s

označením

umiestnenia

zmeny

navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe




VI.3



Mapová príloha č. 1: Situácia širších vzťahov (1:50 000)
Mapová príloha č. 2: Umiestnenie navrhovanej činnosti (1:10 000)
Mapová príloha č. 3: Koordinačná situácia (1:2 000)

Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti
V súčasnej fáze projektu nie je k dispozícii projektová dokumentácia.
Karta bezpečnostných údajov – náterový materiál (Textová príloha)
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Dátum spracovania

Banská Bystrica, august 2022
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VIII.

MENO,

PRIEZVISKO,

ADRESA

A

SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA
Riešitelia:
Mgr. Patrik Baliak, projektový manažér, INECO, s.r.o., Banská Bystrica
Schválil: Ing. Juraj Musil, PhD., konateľ INECO, s.r.o.
Za údaje technického charakteru zodpovedá navrhovateľ.
Za správnosť údajov environmentálneho charakteru zodpovedá spracovateľ.
Za spracovateľa
…………………………
Ing. Juraj Musil, PhD.
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PODPIS

MODERNIZÁCIA STRIEKACEJ LINKY
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

IX.

august 2022

Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

Svojim podpisom potvrdzujem, že údaje obsiahnuté v oznámení o zmene vychádzajú
z najnovších poznatkov o stave životného prostredia v posudzovanom území a že žiadna
dôležitá skutočnosť, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť životné prostredie nie je vedome
opomenutá.
Za navrhovateľa

……………………………..
Ing. Juraj Musil, PhD.
zástupca na základe plnej
moci
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Mapové prílohy

Oznámenie o zmene podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Príloha č. 1 Situácia širších vzťahov
Zdroj "GKÚ Bratislava"
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Príloha č. 3 Koordinačná situácia
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Textové prílohy

Oznámenie o zmene podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Karta bezpečnostných údajov

Odkaz

MA10000544/D

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

Rev. č.

1.3

StoPrefa Prep 100

Prepracované
dňa

16.11.2016

Dátum tlače

16.05.2017

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor produktu
Obchodný názov
1.2 Relevantné
identifikované pouţitia látky
alebo zmesi a pouţitia, ktoré
sa neodporúčajú

StoPrefa Prep 100

Podkladový náter

Nedoporučované pouţitia

Tieto informácie nie sú k dispozícii.

1.3 Údaje o dodávateľovi
karty bezpečnostných
údajov

Sto s.r.o.
organizačná zloţka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk
Sto SE & Co. KGaA
Oddelenie TIQ zabezpečenie kvality
e.volz@sto.com
Telefón: +44 (0)1235 239 670
Národné toxikologické informačné centrum,
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
FNsP akad L. Dérera Tel.: 02/5477 4166

E-mailová adresa osoby
zodpovednej za KBÚ
1.4 Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
2.2 Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Dodatočné označenie:
V surovom stave môţe obsahovať stopy konzervačných látok.

2.3 Iná nebezpečnosť
Produkt je alkalický
Zabráňte kontaktu s pokoţkou a očami.
V tomto produkte obsiahnutý kremičitan draselný (vodný roztok, mólový pomer > 3,2 a obsah pevných látok
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<(><<)> 40 % ) nevyţaduje označenie. Klasifikácia je zaloţená na toxikologických výskumoch CEES
(Európske centrum pre výskum silikátov www.cees-silicates.org)
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Nepouţiteľné
ODDIEL 3: ZLOŢENIE/INFORMÁCIE O ZLOŢKÁCH

3.2 Zmesi
Chemická povaha

Silikátová povrchová vrstva

Nebezpečné zloţky
Poznámky

: Ţiadne nebezpečné zloţky

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné odporúčania

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamţite vyhľadajte
lekársku pomoc (ak je to moţné, ukáţte označenie látky alebo prípravku).
Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí.
Ak nie je pri vedomí uloţte do stabilizovanej polohy a vyhľadajte lekársku
pomoc.

Vdychovanie

Preneste na čerstvý vzduch.
Drţiavajte pacienta v teple a v kľde.
Ak je dýchanie nepravidelné alebo zastavené, nariaďte umelé dýchanie.
Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku pomoc.

Kontakt s pokoţkou

Okamţite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv.
Okamţite omývajte mydlom a veľkým mnoţstvom vody.
Nepouţívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá.
Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku pomoc.
Pred opakovaným pouţitím oblečenie vyperte.

Kontakt s očami

Pri vniknutí do očí odstráňte kontaktné šošovky a ihneď vyplachujte
nejmenej 15 minút veľkým mnoţstvom vody i pod viečkami.
Poraďte sa s lekárom.

Poţitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké mnoţstvo vody.
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
Zaobstarajte lekársku opateru.
Nechajte v kľde.

4.2 Najdôleţitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy

Nie sú dostupné ţiadne údaje.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamţitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Zaobchádzanie

Liečte symptomaticky.
Nie sú dostupné ţiadne údaje.
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ODDIEL 5: PROTIPOŢIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolná alkoholu
Oxid uhličitý (CO2)
Suchá chemikália
Postrek vodou

Nevhodné hasiace prostriedky

Veľký prúd vody

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplývajúce z látky alebo zo
zmesi

Oheň môţe spôsobiť, ţe sa vyvíja:
Oxid uhoľnatý
Oxid uhličitý (CO2)
Oxidy dusíka (NOx)
Expozícia rozkladným produktom môţe byť zdraviu nebezpečná.

5.3 Rady pre poţiarnikov

Pri hasení poţiaru pouţite v nevyhnutnom prípade izolačný dýchací
prístroj.

Ďalšie pokyny

Neotvorené nádoby sa môţu ochladzovať postrekom vodou.
Zbytky po poţiari a kontaminovaná voda pouţitá na hasenie musia byť
zneškodněné v súlade s miestnými predpismi.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1 Osobné bezpečnostné
opatrenia, ochranné
vybavenie a núdzové
postupy
6.2 Bezpečnostné opatrenia
pre ţivotné prostredie

Zabezpečte primerané vetranie.

6.3 Metódy a materiál na
zabránenie šíreniu a
vyčistenie

Zadrţte rozliate mnoţstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých
absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a
vloţte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc
(viď oddiel 13).
Pozmetajte a odstráňte lopatou.
Očistite s detergentami. Nepouţívajte rozpúšťadlá.
Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad podľa bodu 13.
Znečištený povrch dôkladne očistite.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

Produkt sa nesmie dostať do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.
Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, informujte príslušné
úrady.

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
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Pokyny pre bezpečnú
manipuláciu

Nenechajte vniknúť do očí alebo úst alebo na pokoţku.
Zabráňte prístupu nepovolaným.
Zaistite dostatočnú výmenu vzduchu a/alebo odsávanie v pracovných
priestoroch.
Dodrţiavajte zákonné predpisy týkajúce sa ochrany a bezpečnostné
predpisy.

Hygienické opatrenia

Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte ruky.
Pri pouţívaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
Vyvarujte sa kontaktu s pokoţkou a očami.
Pred opakovaným pouţitím vyzlečte a vyperte znečistený odev a rukavice
a to i zvnútra.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Poţiadavky na skladovacie
plochy a zásobníky

Nádoby, ktoré sú otvorené, sa musia znovu dôkladne uzatvoriť a drţať na
stojato aby sa predišlo úniku kvapaliny.
Skladujte v pôvodnej nádobe.
Uchovávajte na suchom mieste.
Vezmite na vedomie bezpečnostné opatrenia uvedené na etikete/štítku.
Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným svetlom.

Návod na ochranu pred
poţiarom a výbuchom

Pri vysokých teplotách môţu vznikať nebezpečné produkty rozkladu, ako
napríklad oxid uhličitý, oxid uhoľnatý a dym.

Návod na obyčajné
skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu oxidačných činidiel, silne kyslých alebo
zásaditých materiálov.

7.3 Špecifické konečné
pouţitie, resp. pouţitia

Ďalšie informácie nájdete v Technických špecifikáciách k produktu.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre
Limitná(é) koncentrácia(e) v ovzduší
Zloţka
Podstata

Č. CAS
Kontrolné parametre

Typ:

Neobsahuje ţiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku. Ako základ nám pri vyhotovení
slúţili platné zoznamy.
8.2 Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Zaistite primerané vetranie.
Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky
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a) Ochrana očí / tváre

Ochranné okuliare s bočnými krytmi vyhovujúce norme EN166
Fľaša s čistou vodou na výplach očí

Ochrana tela

Nepriepustný odev
Po kontakte by sa pokoţka mala umyť.

c) Ochrana dýchacích ciest

Pouţívatelia by mali pri náteroch postrekom nosiť filter proti časticiam P2.
Ochrana dýchacích vyhovujúci norme EN 143.

Kontroly environmentálnej expozície
Všeobecné odporúčania

Produkt sa nesmie dostať do kanalizácie, vodných tokov alebo do
pôdy.
Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, informujte
príslušné úrady.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad

kvapalina

Farba

biely

Zápach

Slabý, charakteristický

Prahová hodnota zápachu

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

pH

cca. 11,3, 20 °C

Teplota topenia/tuhnutia

< 0 °C

Počiatočná teplota varu a
destilačný rozsah

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

Teplota vzplanutia

> 100 °C

Rýchlosť odparovania

Nehodiace sa

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Nehodiace sa

Dolný výbušný limit

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

Horný výbušný limit

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

Tlak pár

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

Hustota pár

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

Hustota

cca. 1,53 g/cm³, 20 °C

Rozpustnosť
(rozpustnosti)(Voda)

dokonale miešateľný

Rozdeľovací koeficient: noktanol/voda

neurčené

Teplota samovznietenia

nie je samozápalný

Teplota vznietenia

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

Viskozita, dynamická

cca. 800 mPa.s (20 °C)
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Výbušné vlastnosti

nie je výbušný

Oxidačné vlastnosti

Nepouţiteľné

9.2 Iné informácie

Doba výtoku

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Nie sú známe nebezpečné reakcie pri pouţití za normálnych podmienok.
10.2 Chemická stabilita
Stabilný za normálnych podmienok.
10.3 Moţnosť nebezpečných reakcií
Nebezpečné reakcie

Tieto informácie nie sú k dispozícii.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Podmienky, ktorým sa treba
vyhnúť

Stabilnosť pri aplikácii odporúčaných predpisov týkajúcich sa
skladovania a manipulácie (pozri odsek 7).

10.5 Nekompatibilné materiály
Materiály, ktorým je potrebné sa
vyhnúť

Silné kyseliny
Oxidačné činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Nebezpečné produkty rozkladu

Pri skladovaní a pouţití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

Teplota rozkladu

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch
Produkt
Akútna orálna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna toxicita pri vdýchnutí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
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Akútna dermálna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Poleptanie koţe/podráţdenie
koţe

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Váţne poškodenie
očí/podráţdenie očí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Respiračná alebo koţná
senzibilizácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mutagenita zárodočných buniek
Genotoxicita in vitro

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita
Účinky na plodnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Vývojová toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový
orgán (STOT) - jednorazová
expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový
orgán (STOT) - opakovaná
expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Ľdské skúsenosti

Dlhší alebo opakovaný kontakt s produktom vedie k odmasteniu
pokoţky a môţe spôsobiť nealergické kontaktné poškodenia pokoţky
(kontaktná dermatitída) a/alebo vstrebávanie látky.
Nebezpečenstvo dráţdivého účinku na oči, nos, paţerák a dýchacie
cesty

Ďalšie informácie

Produkt nie je ako taký odskúšaný. Zmes je klasifikovaná podľa
prílohy I nariadenia (ES) 1272/2008. (podrobnosti, pozri kapitolu 2 a
3).
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ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita
Produkt:
Toxicita pre ryby

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
Produkt:
Biologická odbúrateľnosť

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

12.3 Bioakumulačný potenciál
Produkt:
Bioakumulácia

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

12.4 Mobilita v pôde
Produkt:
Mobilita

Nie sú k dispozícii ţiadne údaje

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Produkt:
Hodnotenie

Látka/zmes neobsahuje ţiadne zloţky, ktoré sa povaţujú za
perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v mnoţstve 0,1 %
alebo vyššom.

12.6 Iné nepriaznivé účinky
Produkt:
Doplnkové ekologické
informácie

Produkt je alkalický Odpad sa nemôţe dostať do podzemných vôd,
vodných tokov ani do kanalizácie.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Metódy spracovania odpadu
Produkt

Za správne kódovanie a označenie prípadných odpadov je zodpovedný
pouţívateľ.
Zneškodnite ako špeciálny odpad v súlade s miestnymi a národnými
predpismi.
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Znečistené obaly

Prázdne obaly sa opätovne vyuţijú prostredníctvom likvidačných
systémov.

Odpad klúc pre
nespotrebovaný výrobok

08 01 12: Odpady z farieb a lakov s výnimkou tých, ktoré spadajú pod 08
01 11

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

14.1 Číslo OSN
Nie je riadený ako nebezpečný tovar.
14.2 Správne expedičné označenie OSN
Nie je riadený ako nebezpečný tovar.
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
Nie je riadený ako nebezpečný tovar.
14.4 Obalová skupina
Nie je riadený ako nebezpečný tovar.
14.5 Nebezpečnosť pre ţivotné prostredie
Nie je riadený ako nebezpečný tovar.
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uţívateľa

Poznámky

Tieto informácie nie sú k dispozícii.

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Poznámky

Nepouţiteľné

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
ţivotného prostredia

Smernica 2010/75/EÚ

0,1 %
1,7 g/l

Smernica 2004/42/ES

0,1 %
1,7 g/l
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Iné smernice.

Hraničná EU hodnota pre tento produkt (kat. A/h30 g/lTento produkt
obsahuje max.30 g/lVOC /prch. org. zlúč./
Dodrţiavajte zákonné predpisy týkajúce sa ochrany a bezpečnostné
predpisy.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Tieto informácie nie sú k dispozícii.
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii sú vyznačené značkami na ľavom okraji.
Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú úrovni našich súčasných
vedomostí a vyhovujú národnej legislatíve aj legislatíve EU. O pracovných podmienkach
uţívateľa nemáme informácie, a nie je v našich moţnostiach kontrolovať ich. Uţívateľ je
zodpovedný za dodrţovanie všetkých potrebných zákonných ustanovení. Údaje uvedené v tejto
Karte bezpečnostných údajov popisujú poţiadavky na bezpečnosť nášho výrobku a nezaručujú
jeho vlastnosti.
Plný text iných skratiek
ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi;
ADR - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami;
AICS - Austrálsky zoznam chemických látok; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácií, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008;
CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard
Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia
spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaţenia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán;
ENCS - Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu;
GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - Medzinárodná agentúra
pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre
konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej
koncentrácie inhibítora; ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich
chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko);
ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie
(stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je
inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný
(nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný ţiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaţenia; NZIoC
- Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj;
OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a
jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - (Kvantitatívny) Vzťah
štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácií,
Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave
Nebezpečných látok ţelezničnou prepravou; SADT - Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta
bezpečnostných údajov; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TRGS - Technické pravidlá pre
nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia
Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne
Ďalšie informácie
Iné informácie

Hodnotenie sa vykonalo podľa článku 6, odseku 5 a prílohy I
nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Prechodne môţete pravdepodobne aţ po odpredaji našich
skladových zásob zistiť rozdielne označenie na obaloch a karte
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Karta bezpečnostných údajov
podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

StoPrefa Prep 100
bezpečnostných údajov. Prosíme vás o pochopenie.

Vystavujúce oddelenie

Oddelenie TIQS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen
e.volz@sto.com

SK / SK
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