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1 Základné údaje o navrhovateľovi 

 

1.1 Názov spoločnosti 

HMK, s.r.o. 
 Považská Teplá 4305 

           017 05 Považská Bystrica 

  

 

 

1.2 Identifikačné číslo 

        31 633 978 

 

1.3 Sídlo zariadenia 

Považská Bystrica , mestská časť Považská Teplá 4305 

 

 

1.4 Oprávnený zástupca navrhovateľa 

Ing. Pavol Hromada 
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2 Základné údaje o zámere 

2.1 Názov 

„Zariadenie na zber  a skladovanie odpadov“  

 

2.2 Účel 

Zriadenie zberne na  kovový odpad v zmysle prílohy č. 8 , kapitola  č.9 „Infraštruktúra“ 

položka  číslo 10 „Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo 

starých vozidiel“ , zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní  vplyvov na životné 

prostredie,  zisťovaciemu konaniu, ktorým sa posúdi  ako táto činnosť môže ovplyvniť  

jednotlivé zložky životného prostredia. 

Predmetom činnosti navrhovateľa je zber kovových   odpadov.                    

2.3 Charakter navrhovanej činnosti 

Spoločnosť HMK s.r.o. vznikla 1.8.1995 v Považskej Bystrici.. 

Hlavnou činnosťou spoločnosti  je výkup, železných a neželezných kovov z procesu 

strojárskej výroby malých a stredných firiem a podnikov pred ich ďalšou úpravou, ktorá 

zahŕňa  triedenie a skladovanie jednotlivých druhov odpadov do pripravených kontajnerov  . 

 

Navrhovaná činnosť nadväzuje už na existujúcu prevádzku s návrhom na rozšírenie o druhy 

ostatných odpadov a zvýšenie množstva zbieraných odpadov 

 

Umiestnenie navrhovanej činnosti 

Kraj :                           Trenčiansky 

Okres :                         Považská Bystrica  

Obec :                          Považská Bystrica  

Katastrálne územie :    Považská Teplá 

 

Tabuľka č.1  

 

Parcelné 

číslo 

Výmera 

v m
2
 

Druh pozemku List 

vlastníctva 

Umiestnenie 

pozemku 

Právny 

vzťah 

38/41 

38/42 

38/9 

 

  568 

Pozemok, na ktorom je 

nebytová budova  

 

    4435 

 

       1        

 

     4 

38/60 1764 Pozemok, na ktorom je 

dvor  

   4436        1      4 

 

Legenda 

 

Umiestnenie pozemku 

1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území  obce 

 

Právny vzťah 

4 – vlastník pozemku je vlastníkom stavby na tomto pozemku 
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Pozemok, má upravenú spevnenú plochu s betónovým poterom , oplotený a uzavretý 

uzamykateľnou bránou.  Vjazd je  napojený na miestnu komunikáciu . 

 

 

 

 

2.4 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 

Katastrálne územie Považská Bystrica – časť Považská Teplá 

 

obr.č.1 
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obr. č.2 – Situovanie pozemku - intravilán časť Považská Teplá 4305  

                                                     

 

 
 

2.5 Termín začatia prevádzky navrhovanej činnosti 

 Začatie rozšírenej činnosti november 2015 

 

2.6 Stručný popis technického a technologického riešenia 

Zber a zhromažďovanie triedeného odpadu sa uskutočňňuje na hore uvedenom pozemku. 

Situovanie prevádzky v pôvodnom zariadení na zber odpadov  

 

V oplotenom priestore sa nachádza spevnená manipulačná plocha , skladovací objekty 

a sociálno prevádzková budova.  
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Prevádzkové a sociálne zabezpečenie zariadenia: 

 

Zber a zhromažďovanie kovového odpadu sa bude uskutočňovať na manipulačnej ploche, 

ktorú tvorí parcela č . 38/60 o rozlohe 1764 m
2
. Plocha má betónový poter a je spádovaná. 

Povrchové vody z plochy  sú zvedené do odlučovača ropných látok a zaústené do  potoka 

Teplanka./ Číslo recipienta 4-21-07-3603/ 

 

Odpady po vytriedení budú zhromažďované vo veľkokapacitných kontejneroch o objeme 7 t. 

 

 

Obr.č.3 – manipulačná plocha / umiestnenie odpadov/ 
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Časť odpadov bude skladovaná v boxpaletách a bigbagoch umiestnená v skladovom objekte. 

Objekt tvorí murovaná budova  s betónovou podlahou. 

 

 

Obr.č.4 Triedenie odpadu 

 

 
 

 

 

 

Obr.č.5 Skladovanie v objekte  
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Objekt socialnoprevádzkových  priestorov je pokračovaním  skladovacieho objektu.  

Obsahuje hygienické zabezpečenie, šatňu pre zamestnancov a administratívne priestory. 

 

Chod prevádzky budú zabezpečovať piati zamestnanci. Pracovná doba bude od 7,00 do 15,30 

hod. 

Na objekte  bude vyvesená informačná tabuľa, kde bude uvedená pracovná doba, zodpovedný 

vedúci, oznam o udelenom súhlase na prevádzku a kontakt. 

 

Energie  

 

Voda  

Pitná voda  

Prevádzka bude napojená na miestny vodovod. 

 

Odpadová voda- splašková   

Prevádzka bude mať splaškovú vodu zvedenú do žumpy o objeme cca 20 m
3
. 

 

Dažďová voda 

Dažďová voda z objektov  bude zvedená do  vsaku.  

Odvodnenie manipulačnej plochy je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do 

odvodňovacieho žľabu   BF NW 200 a odtiaľ cez  odlučovač ropných látok  /Technau typ EH 

1006 C 6-30 l/s/ do  recipientu Teplanka. 

 

Elektrická energia  

Zariadenie bude napojené na jestvujúcu elektrickú sieť – napojenie na 220 a 380V. 

 

Plyn 

Zariadenie bude napojené na plynové rozvody obce. 

 

. Technologický postup 

 

Nakladanie s triedeným odpadom možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

 Dovoz odpadov do priestorov prevádzky  

 Triedenie odpadu 

 Uskladnenie odpadu 

 

 

Technické vybavenie  

 

Váhy 

 
1. Váha mostová pre cestné vozidlá 

 

typ                      PS30 

výrobca                      SNOWREX Taiwan 

nosnosť                      200 – 30 000 kg 

výrobné číslo             527/03 

rok výroby                 2009 
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Obr.č.6. Váha mostová 

 

 
 

 

 

2. Elektromechanická váha  

 

typ                    VD300 

výrobca                      DIBAL SA , Španielsko 

nosnosť                      20 – 3000 kg 

výrobné číslo             770496047 

rok výroby                 2009 

 

 

Obr.č.7 Elektromechanická váha 
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3. Váha mechanická 

 

typ                    VMB 200 

výrobca                      KOVO Konice 

nosnosť                      2,5 – 200  kg 

výrobné číslo             39731 

rok výroby                 2009 

 

 

Obr.č. 8 Mechanická váha  

 

 
 

 

Vysokozdvižný vozík  

 

Typ                      Čelný dvojkolesový vysokozdvižný  T1FG 16 AK 

Výrobca              JUNGHEINRICH 

Výrobné číslo     100006515 

Rok výroby         1999 

Druh pohonu       plyn  

 

Predpokladaná skladová kapacita prevádzky  

 

ročná                                  10 000 t  odpadov 

mesačná                               500 t  odpadov 
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Zoznam odpadov, ktoré sa budú v zariadení zhromažďovať: 

 

Tabuľka č.2. 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

 

 

Názov druhu odpadu 

 

Kategoria 

odpadu 

110501 Tvrdý zinok O 

110502 Zinkový popol O 

120101 Piliny a triesky zo železných kovov O 

120102 Prach a zlomky z neželezných kovov  

120103 Piliny a triesky z neželezných kovov O 

150104 Obaly z kovu O 

160117 Železné kovy O 

160118 Neželezné kovy O 

170401 Meď, bronz, mosadz O 

170402 Hliník O 

170403 Olovo O 

170404 Zinok  O 

170405 Železo a oceľ O 

170406 Cín O 

170407 Zmiešané kovy O 

170409 Kovový odpad kontaminovaný 

nebezpečnými látkami 

N 

170411 Káble iné ako uvedené v 170410 O 

191001 Odpad zo železa a ocele O 

191002 Odpad z neželezných kovov O 

191202 Železné kovy  O 

191203 Neželezné kovy  O 

200140 Kovy  O 

 

 

Zaradenie odpadov bolo vykonané podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z a vyhlášky MŽP SR 

č. 129/2004 Z.z. 

 

                   

Organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky 

 

Zberňa bude mať 5 zamestnancov. Poverený zamestnanec bude zodpovedný za preberanie, 

evidenciu odpadov  a expedíciu odpadov . 
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 Podmienky bezpečnosti práce 

 

 Manipuláciu s odpadmi môže vykonávať len poverený pracovník, ktorý bol poučený o 

spôsobe nakladania s odpadmi. Pracovník je povinný dodržiavať  bezpečnostné 

predpisy, protipožiarne predpisy a predpisy o hygiene práce.  

 Zvláštna pozornosť musí byť venovaná zásadám bezpečnej manipulácie s odpadmi  

a podmienkam ich skladovania, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a životného 

prostredia. Pri manipulácii sú pracovníci povinný používať predpísané ochranné 

pomôcky.  

 Mimoriadny dôraz bude kladený na vykonávanie preventívnych opatrení, ktoré 

zabezpečia  predchádzaniu vzniku nebezpečných situácií. 

 

 Povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia 

 

 Obsluha v zberni musí dbať na správne označovanie odpadov.  

 Na zariadeniach  zberne sa vykonáva údržba v súlade s technickými a bezpečnostnými 

predpismi  platnými pre jednotlivé spotrebiče. 

 

 

Evidencia odpadov 

 

 Prevádzkovateľ zariadenia   musí vykonávať pravidelnú evidenciu prijatých odpadov 

zatriedených podľa vyhlášky MŽP SR  č.284 / 2001 Z.z. -  evidenčný list  odpadov – 

výkupcu odpadov vyhl. MŽP SR č.310/2013 

 Prevádzkovateľ zariadenia  musí vypracovať  hlásenia na  príslušný okresný úrad odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

 Prevádzkovateľ zariadenia  musí odovzdať vytriedený odpad iba „oprávnenej osobe“.  

 
 

2.7 Zdôvodnenie potreby činnosti v danej lokalite - jej pozitíva a negatíva  

Za  faktory, ktoré vedú k zdôvodneniu potreby činnosti v danej lokalite považujeme: 

 

 Zberňa  bude zabezpečovať  zber, zhromažďovanie, triedenie, skladovanie. Na 

vykonávanie tejto činnosti v súlade s platnou legislatívou potrebuje vyhovujúce 

skladovacie  priestory.  

 Zariadenie z pohľadu technologických, prevádzkových podmienok nie je náročné 

a umožní zamestnať 5 zamestnancov.  

 Umiestnenie navrhovaného  zariadenia  v danej lokalite nebude mať  negatívny dopad 

na obyvateľstvo nakoľko zbieraný odpad nebude mať nebezpečné vlastnosti.   

 V záujmovej oblasti sa nenachádzajú žiadne chránené územia ani genofondovo 

významné lokality, pásma hygienickej ochrany využívaných vodných zdrojov.  

 Preprava odpadov  zo zariadenia  sa bude vykonávať nákladnými autami  

 Ide  o spoločensky pozitívnu a žiadanú činnosť v odpadovom hospodárstve, ktorá bude 

realizovať zber odpadu od  malých a stredných pôvodcov ako aj fyzických osôb vo 

vhodnom priestore  
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2.8 Dotknutá obec 

Katastrálne územie Považská Bystrica , mestská časť Považská Teplá 4305 
 

2.9 Názov dotknutého orgánu 

•   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

•   Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica  

•   Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné  

•   Mestský   úrad Považská Bystrica  
 

Povoľujúci orgán  

 

Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie  
 

 

2.10 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 

predpisov 

Stavebné povolenie   

Skladová hala s administratívou – prestavba  , č. RM 5941/S/200- TX1- A/10  

zo dňa 17.11.2007 

Skladová hala s administratívou – prestavba, objekt spevnené plochy  

Č. RM 6432/S/2009-4 DTX1 – A10   zo dňa 2.10.2009 

Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu – Objekt dažďová kanalizácia  

Č.. OU ŽP – 2010/01554-00003 BB1 A-20 zo dňa 7.12.2010 

 

Súhlas na prevádzkovanie  zariadenie na  zber odpadov 

Č.j. : OUŽP 2006/00300-CB19 10-2   zo dňa 28.2.2006 

So zmenami  

Č.j. : OÚŽP 2009/00094 CB7 10-2  zo dňa 19.1.2008 

Č.j. : OÚŽP -2012/00049-3/CB7-10  zo dňa 18..2012 

Č.j.: OU-PB-OSZP-2014/007367-5 ZG17 A-5   zo dňa 9.10.2014 

 

Zmluva s mestom Považská Bystrica  

OZ 07 – 475/2015 OSMaOH 

2.11  Vyjadrenie o vplyvoch zámeru presahujúcich štátne hranice 

 

Uvedená prevádzka zberu separovaného odpadu, ktorá je predmetom zámeru bude mať 

z pohľadu vplyvu na životné prostredie miestny význam a jej vplyv nepresahuje najbližšie  

okolie. Preto nenapĺňa podmienky § 40 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. a kritéria určené 

v prílohe č. 14, uvedeného zákona.  
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3 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia 

dotknutého územia 

 

Zemepisné súradnice HMK, s.r.o. 

E : 18. 480944  

N : 49. 143071 

 

 

Obr.č.9- poloha mestská časť Považská Teplá 

 

 

 
 

3.1 Charakteristika prírodného prostredia 

3.1.1 Geomorfologické pomery 

 

GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 

 

Podľa geomorfologického členenia patrí záujmové územie do : 

 

Sústava : Alpsko – himalajska 

               Podsústava : Karpaty 

                            Provincia : Západné Karpaty 

                                 Subprovincia :   Vnútorné Západné Karpaty 

                                                     Oblasť:  Fatransko – tatranská 

                                                                Celok: Považské podolie 

                                                                           Oddiel : Podmanínska pahorkatina 
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Základnou morfoštruktúrou riešenej lokality je vrásovo bloková fatransko- tatranská 

morfoštruktúra  - negatívna  , morfoštruktúra morfoštruktúrnych depresií kotlín  , základným 

typom erózno – denudačného reliéfu je reliéf rovín a nív , na ktorý naväzuje reliéf 

kotlinových pahorkatín. 

Morfologicko – morfometrický typ reliéfu tvorí horizontálne rozčlenená rovina.. 

Vlastné riešené územie na základe triedenia morfoštruktúrneho reliéfu patrí pod reliéf 

morfoštruktúry s pozitívnou pohybovou tendenciou typu tektonického až  

štruktúrnotektonického reliéfu kryhových až vrásovo - kryhových štruktúr s dominanciou 

radiálnych pohybov , subtypu reliéfu priekopových prepadlín a morfotektonických depresií a  

to reliéfu na polygenetických sedimentoch slabo spevnených až sypkých štruktúr so slabým 

uplatnením litológie. 

 

Vlastné riešené územie z geomorfologického hľadiska spadá do reliéfu rovín a nív typu 

poriečnej nivy so sklonovitosťou  0 – 2 
o
. 

 

3.1.2 Horninové prostredie 

3.1.1.1 Geologická stavba 

 

Vlastné záujmové územie sa nachádza v Považskom podolí na pravobrežnej nive Váhu. 

 

Kvartér 

 

Ide o kvartér stredohorskej oblasti, kde prevládajú rôzne litogenetické typy svahových 

sedimentov , vrátane zosunov a prolúvia . V kotlinách sú zachované riečne terasové stupne 

a aluviálne štrkopieskové sedimenty. Na nižšie položených územiach, hlavne kotlinách sú 

pokryvy sprašových sedimentov, miestami s fosílnymi pôdami.. Vo vápencových územiach 

sú výplne krasových dutín a rozsadlín. 

 

 

3.1.2.2 Inžiniersko geologická charakteristika 

V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie riešené územie je zaradené do rajónu 

kvartérnych sedimentov údolných riečnych náplavov, má silne až mierne rezaný reliéf 

s amplitúdou 101 –180 m . Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 280 –550 m.  

 

V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie riešené územie je zaradené do rajónu 

kvartérnych sedimentov údolných riečnych náplavov, ďalej Podmaninskej pahorkatiny, ktorá 

má silne až mierne rezaný reliéf s amplitúdou 101 –180 m . Nadmorská výška sa pohybuje 

v rozpätí od 280 –550 m.  

Väčšinu územia budujú komplexy manínskeho príkrovu /slieňovce, zlepence, pieskovce / 

kriedového veku, ďalej paleogénne pieskovce. 

Predstavuje rozčlenenú pahorkatinu s hladkomodelovým reliéfom so širokými plochými 

chrbtami a rozovretými dolinami až úvalmi. 
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3.1.3. Radónové riziko 

 

Na základe zatriedenie územia podľa radónového rizika patrí územie do oblasti nízkeho 

stupňa radónového rizika. 

3.1.3.1 Geodynamické javy 

V záujmovom území nie je dokumentovaný výskyt geodynamických javov . 

 

Seizmicita. 

Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou je toto zaradené do 7
o
 stupnice makroseizmickej 

intenzity MSK – 64. 

V zmysle STN 73 0036 ( príloha  1 ) predmetné územie sa nachádza v oblasti 7
o
 

zemetrasného nebezpečia  v stupnici M.C.S. Uvedenému stupňu zodpovedá zemetrasné 

zrýchlenie  a = 0,1 – 0,25 m.s
-2

. 

3.1.3.2 Ložiská nerastných surovín  

Vo vlastnej lokalite ani v jej blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia , ktoré 

by boli v priamom alebo nepriamom strete s hodnoteným investičným zámerom. 
 

3.1.4 Klimatické pomery 

Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patrí územie do mierne 

teplej klimatickej oblasti, okrsku M5, mierne teplého, vlhkého, s chladnou až studenou zimou, 

kotlinového typu.  

Teplotné pomery 

Tab.3 Priemerné mesačné teploty za obdobie 1961-1999  v °C 

stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Priemer 

Považská 

Bystrica 
-2,9 -1,2 3,1 8,4 13,1 16,3 17,4 16,9 13,3 8,5 3,7 -0,8 8,0 

Zdroj: SHMÚ 

 
Zrážkové pomery 

Tab.4  Priemerné mesačné úhrny zrážok za obdobie 1961-1999 (v mm) 

rok    stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Považská 

Bystrica  
48 43 44 50 69 83 80 75 54 53 57 51 707 

Zdroj: SHMÚ 

Zrážky vo forme snehu a s nimi spojená snehová pokrývka je pre posudzované územie typická od 

konca novembra do polovice marca. Do roka, respektíve v rámci spomínanej periódy sa snehová 

pokrývka udrží v priemere 65-75 dní. 

Sledované územie sa nachádza v údolí rieky Váh, čo zapríčiňuje zvýšený výskyt hmiel. Existencia 

vodnej nádrže Nosice v blízkosti lokality je ďalším podporným faktorom pre vznik advektívnych 

hmiel, čoho výsledkom je 70-80 dní s hmlou do roka v riešenej oblasti. 
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Veterné pomery 

V dôsledku konfigurácie terénu a hlavne pretiahnutého tvaru Považského Podolia, ktoré je 

obklopené horskými masívmi prevládajú v oblasti severovýchodné a juhozápadné vetry.  Ich 

relatívna početnosť predstavuje 36,5% z celkového prúdenia vzduchu. Najmenšiu relatívnu 

početnosť dosahujú smery juhovýchodný  a južný.  Bezvetrie nastáva v 30 až 40% prípadoch 

a veľmi častá je veľmi slabá veternosť. Priemerná rýchlosť vetra je cca 1 m/s, pričom čerstvý 

až silný vietor s rýchlosťou 6 m/s a viac sa vyskytuje s početnosťou 6%. Všeobecne slabé 

prúdenie sa v oblasti podieľa na zhoršenom rozptyle škodlivín v ovzduší. 
 

 

 

 

Tab. 5  Priemerná častosť smerov vetra v % 

S SV V JV J JZ Z SZ 

10,9 19 4,2 7,4 10,5 17,5 11,4 9,8 

 
                            

3.2 Voda 

3.2.1 Povrchové vody  

 
Záujmové územie patrí do povodia Váhu, ktorý preteká cca 750 m severovýchodne od záujmového 

územia.  

Povodie spadá do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku, s maximálnymi 

prietokmi v marci a minimálnymi v septembri. Prirodzený režim Váhu je silno ovplyvňovaný 

systémom vodných nádrží na hornom toku Váhu. Súbežne s riekou Váh je vybudovaný Hričovský 

kanál.  

 

3.2.2  Podzemné vody 

Na kvartérne sedimenty (viď kap. 3.1.2.1) sa viaže horizont podzemných vôd, ktoré sú v 

hydraulickej spojitosti s vodným tokom. Na ich dotácii sa okrem brehovej infiltrácie pri 

vysokých stavoch podieľajú zrážky a prestup podzemných vôd zo svahov tvoriaceho západné 

a juhozápadné ohraničenie poriečnej nivy. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke cca 

4-5 m. Generálny smer prúdenia podzemnej vody je JV-SZ. Priepustnosť kvartérnych štrkov 

sa pohybuje v rozsahu hodnôt koeficienta filtrácie 1.10
-3

 -1.10
-4 m/s. 
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Mocnosť sedimentov kvartéru je 8-11 m. V ich podloží sa nachádza súvrstvie paleogénu, ktoré sa  

vzhľadom na jeho litologický obsah považuje ako celok za relatívne nepriepustné. Striedanie  

nepriepustných vrstiev ílovcov a siltovcov s priepustnými polohami pieskovcov zabraňuje  

výraznejším akumuláciám podzemných vôd v tomto podložnom komplexe.  

 

3.2.3  Minerálne a termálne vody 

V riešenom území ani v jeho okolí nie sú registrované ani evidované zdroje minerálnych alebo 

termálnych vôd, ani ich ochranné pásma. 

 

 

3.2.4  Vodohospodársky chránené územia  

V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách záujmové územie nachádza mimo  chránenej 

vodohospodárskej  oblasti. K riešenému územiu sa z južnej strany (ľavá strana Váhu) 

približuje chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Strážovské vrchy a zo severnej (pravá 

strana Váhu) CHVO Beskydy a Javorníky. Záujmové územie je mimo uvedených oblastí.  

Záujmové územie sa nachádza mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov.  

 

3.3 Pôda 

Medzi pôdnymi typmi sa uplatňujú kambizeme modálne a kultizemné nasýtené zo zvetralín 

silikátovo-karbonátových hornín a vápencov. Na nive Váhu prevládajú pôdy kategórie kvality 

6 (v zmysle zákona č.220/2004 Z.z.). Aj napriek faktu, že sa tieto pôdy nachádzajú na rovine, 

ich znížená kvalita je dôsledkom vysokého obsahu štrku a stredne hlbokého až plytkého 

profilu. V prípade poriečneho  pásu severne od posudzovanej lokality je kvalita ešte nižšia – 

7. stupeň kvality, keďže sa v tomto úseku nivy vytvorili iba plytké pôdy.   

Vzhľadom na to, že posudzovaná lokalita sa nachádza v priemyselnej zóne, pôdny kryt bol z 

prevažnej časti odstránený. 

 

 

3.4 Biota 

3.4.1 Flóra a vegetácia  

 

Fytografické členenie 

Posudzované územie patrí do zóny bukovej. 

 

 

 Oblasť   :  Západokarpatskej flóry  

 

 

           Obvod 1 : Podkarpatská flóra 

                        Okres 13 : Strážovské a Súľovské vrchy 

 

           Obvod 2 :  Západobeskydská flóra 
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                         Okres 27     : Západobeskydské Karpaty 

                                    27 a  :      Biele Karpaty ( severná časť ) 

                                        

 

Najrozšírenejšia skupina lesov  bukové, v podhorskom a horskom stupni  zasahujú aj do 

pahorkatín. . Prevládajú vo všetkých častiach okresu. Časť porastov bola pozmenená 

výsadbou ihličnatých drevín, časť na lúky, v menšom rozsahu na ornú pôdu. 

Pôvodné rastlinné spoločenstvá sa zachovali len parciálne a v refúgiách a tieto plnia 

významné krajinno – ekologické a stabilizačné funkcie v krajine . 

 

 

3.4.2 Fauna 

 

Podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny  patrí riešené územie do: 

 

Provincie  : Karpaty  

             Oblasti : Západné Karpaty  

                 Vonkajší obvod  : Moravsko – slovenský okrsok 

                       Vnútorný obvod : západný okrsok 

 

Zo zoogeografického hľadiska fauna riešeného územia prináleží do provincie listnatých lesov  

eurosibírskej podoblasti palearktickej oblasti. Živočíšne spoločenstvá majú charakter  

západokarpatskej podhorskej a horskej fauny . V širšom riešenom území sa uplatňujú druhy 

od nížinných až po horské druhy, od prvkov chladnomilných až po výrazne teplomilné druhy . 

V širšom území sa uplatňujú tieto základné typy biotopov a na ne viazané zoocenózy: 

 

Chránené a vzácne druhy živočíchov : medveď hnedý, rys ostrovid, 1000 druhov 

chrobákov, orol skalný, sokol myšiar. 

 

•  Biotop tečúcich a stojatých vôd 

    Tečúce vody  - Váh , potok Lednica a Medňanka  

    Stojaté vody  -  vodné nádrže , menšie močiarne biotopy , periodické mláky 
 

•  Biotop ľudských sídiel 

súvislé osídlenie kombinované plochami služieb a technickej infraštruktúry  s výskytom 

parkových plôch a rôzneho typu mestskej zelene. 

 

Vlastný riešený areál je lokalizovaný v urbanizovanom   prostredí a živočíšne spoločenstvá 

v tomto priestore sú chudobné počtom druhov i počtom  jedincov . Sú to všetko typické 

synantropné a kozmopolitné druhy viazané na biotopy ľudských obydlí . 

Z cicavcov sú zastúpené myš  domová ( Mus musculus ) a potkan hnedý ( Rattus norvegicus), 

ojedinele hraboš poľný ( Microtus arvalis  ) , kuna skalná (Martes foina ) , jež bledý  

(Erinaceus concolor ) a krt podzemný ( Talpa europaea ). 

Z avifauny sú to vrabec domový ( passer domesticus ) , drozd čierny ( Turdus merula ), 

žltochvost domový (Phoenicurus ochruros ) , pinka lesná ( Fringilla coelebs ) , lastovička 

domová ( Hirundo rustica ),. 

 

Riešená lokalita po zoologickej stránke nemá žiaden význam , živočíšne spoločenstvá sú 

druhovo veľmi chudobné , biodiverzita vlastného riešeného areálu je veľmi nízka . 
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Migračné koridory živočíchov. 

 

V rámci širšie riešeného územia sa vyskytuje významný migračný biokoridor  hydrického 

typu  . Nadregionálny biokoridor rieky Váh  , ktorý predstavuje súčasť významného 

biokoridoru migrácií avifauny interkontinentálneho významu a hydrický biokoridor migrácií 

ichtyofauny európskeho významu a regionálne hydrické koridory  ( potok Lednica  ). 

 

Cez vlastné riešené územie neprechádzajú žiadne migračné koridory živočíchov ani 

najnižšieho (lokálneho ) rádu . 

 

3.5 Krajina a jej ochrana 

3.5.1  Štruktúra krajiny 

 

Prvotná krajinná štruktúra predstavuje súbor prirodzených systémov – prvkov krajinného 

systému, teda horninového prostredia, geomorfológie, ovzdušia a vody, popísaných 

v príslušných kapitolách. 

Druhotná štruktúra krajiny predstavuje súbor prirodzených, človekom čiastočne alebo úplne 

zmenených dynamických systémov alebo novovytvorených umelých prvkov krajinného 

systému a ich vzájomných väzieb. Predstavuje teda štruktúru krajiny zmenenej činnosťou 

človeka a tvoria ju krajinné prvky (lesy, nelesná stromová a krovinná vegetácia, lúky, 

pasienky, neúžitková a úžitková pôda, vodné toky, vodné plochy a sídla). 

 

3.5.2 Scenéria krajiny  

Navrhovaná lokalita sa nachádza v pahorkatinnom reliéfe mierne až stredne členitom, čo tvorí 

spolu so spôsobom využitia určujúce faktory scenérie, ako aj hodnotenia estetického 

pôsobenia lokalizácie navrhovaných lokalít. 

Všeobecná charakteristika územia bola podaná v kapitole 3.1. 

 

3.5.3 Chránené územia  

Podľa zákona NR SR  č. 543/ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhl. MŽP SR č. 

24/2003 Z.z. Zoznam druhov európskeho významu a druhov národného významu , druhov 

vtákov  a prioritných druhov , na ktorých ochranu sa vyhlasujú  chránené územia ( príloha 

č.4) , § 5 Zoznam chránených rastlín , chránených živočíchov a prioritných druhov, ktorým 

sa určujú chránené druhy rastlín a živočíchov, prioritných druhov rastlín a živočíchov, nebol 

na riešenej ploche ani v jej blízkosti zaznamenaný výskyt žiadnych chránených,  prioritných 

ani ohrozených druhov rastlín ani živočíchov. 

Možný je jedine ojedinelý náhodný prelet niektorého z predstaviteľov avifauny. 

 
 

3.5.4 Štruktúra a scenéria  

Vlastná lokalita nezasahuje ani do ekologicky významných segmentov krajiny, nie je 

v konflikte so žiadnymi prvkami kostry ekologickej stability územia. 

 

Pre zámer činnosti nie je potrebný záber poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. 
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Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje  

Zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi , vytvorenie podmienok na  

trvalé udržanie , obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov , záchranu  

prírodného dedičstva , charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability. 

Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín. 
 

3.5.4.1Územná ochrana prírody. 

Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona  č. 543/2002 rozumie osobitná ochrana 

prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom území v druhom až piatom stupni ochrany. 

Za mestskou časťou Považská Teplá sa nachádza Manínska tiesňava, ktorá je národná 

prírodná rezervácia (117,63 ha), nachádza v geomorfologickej jednotke Súľovské vrchy. 

Epigenetický prielom vytvorený zarezaním sa Manínskeho potoka, ktorý rozdelil Manínske 

bradlo na dve časti - Veľký a Malý Manín. 

Vlhká mikroklíma vysokých skalných stien a bralných útvarov umožňuje výskyt horských 

druhov a rastlín a živočíchov v malej nadmorskej výške. Na výslnných polohách skalných 

stien sa nachádzajú teplomilné druhy. V mieste sú horolezecké cvičné terény. Smerom nahor 

proti prúdu Manínskeho potoka sa o niečo ďalej nachádza Kostolecká tiesňava. 

Obr.č.10 Manínska tiesňava 

 

 
 

 

 

 

 

Priamo do riešeného ani do jeho blízkeho okolia nezasahuje žiadne chránené ani navrhované 

chránené územie resp. jeho ochranné pásmo. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BA%C4%BEovsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Epigen%C3%A9za_(geol%C3%B3gia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADnsky_potok
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Man%C3%ADnske_bradlo&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Man%C3%ADnske_bradlo&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Man%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostoleck%C3%A1_ties%C5%88ava
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3.5.4.2  Druhová ochrana prírody 

Podľa zákona NR SR  č. 543/ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhl. MŽP SR č. 

24/2003 Z.z. Zoznam druhov európskeho významu a druhov národného významu , druhov  

vtákov  a prioritných druhov , na ktorých ochranu sa vyhlasujú  chránené územia ( príloha 

č.4) , § 5 Zoznam chránených rastlín , chránených živočíchov a prioritných druhov, ktorým sa 

určujú chránené druhy rastlín a živočíchov, prioritných druhov rastlín a živočíchov, nebol na 

riešenej ploche ani v jej blízkosti zaznamenaný výskyt žiadnych chránených,  prioritných ani 

ohrozených druhov rastlín ani živočíchov. 

Možný je jedine ojedinelý náhodný prelet niektorého z predstaviteľov avifauny. 

 

3.6 Obyvateľstvo , jeho aktivity , infraštruktúra a kultúrnohistorické 

hodnoty územia. 

3.6.1  Obyvateľstvo. 

Na celkový populačný vývoj mesta, jeho rozsah a štruktúru obyvateľstva v uplynulom období 

výraznou mierou pôsobila migrácia obyvateľstva, ktoré sa vyznačovala dosídľovaním 

obyvateľstva do mesta z vidieckych sídiel. V rokoch 1970-1991 vzrástol počet obyvateľov 

o 17 132, čo úzko súviselo s rozvojom bytovej výstavby a rozvojom pracovných aktivít 

výrobného i nevýrobného charakteru. Od tohto obdobia až do roku 1999 bol síce ešte 

zaznamenaný nárast počtu obyvateľov, ale už nie taký významný ako v predošlom období. Od 

roku 2000 nastala zmena vo vývoji počtu obyvateľov. Z porovnania vývoja obyvateľstva 

v nasledujúcej tabuľke vidieť, že vo vývoji obyvateľstva nastal mierny pokles, ktorý sa v 

poslednej dekáde ešte zrýchlil. 

 

Tab. 5  Vývoj počtu obyvateľov v  Považskej Bystrici  

 

Rok 1970 1981 1991 2000 2001 2004 2007 2012 2013 

Počet 

obyvateľov 

22 957 30 443 40 089 43 570 42 773 42 320 41 936 40 982 40817 

Zdroj: Bilancia pohybu obyvateľstva v SR, ŠÚ SR, 1998-2001. Encyklopédia Slovenska IV. zv., SAV Bratislava 

1980, www.statistics.sk 

 

Zo štruktúry obyvateľstva mesta podľa základných vekových skupín je vidieť, že i v Považskej 

Bystrici pokračuje proces poklesu detskej zložky, ako dôsledok znižujúcej sa pôrodnosti. 

 

Tab. 6 Štruktúra obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín v meste Považská 

Bystrica 

 

Rok 

Počet obyvateľov  0-14 roční 15-59 (54 ženy) 60+ (55+ ženy) Index 

vitality  

 spolu A % A % A %  

1998 43 458 10 392 23,87 27 504 63,17 5 644 12,96 184,12 

2000 43 570 9 446 21,68 28 239 64,81 5 885 13,51 160,51 

2001 42 773 8 978 21,0 27 790 65,0 5 960 13,9 150,64 

2004 42 320 7 302 17,25 28 543 67,45 6 475 15,30 112,77 

2006 41 989 6 472 15,41 28 608 68,13 6 909 16,45 93,67 

2013 40 817 5 402 13,23 26 391 64,65 9 024 22,12 59,86 

Zdroj: Bilancia pohybu obyvateľstva v SR, ŠÚ SR, 1998, 2000, www.statistics.sk 
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Vplyvom úbytku detskej zložky populácie a rastom početnosti osôb v produktívnom veku sa 

ďalej zvyšuje priemerný vek žijúcich obyvateľov mesta Považská Bystrica v roku 2000 

(33,52) a index starnutia (62,30), v roku 2004 už dosahoval hodnotu priemerný vek 35,61 a 

index starnutia mal hodnotu 88,67. V roku 2013 sa zvýšil priemerný vek už na 38,70 a index 

vitality klesol na hodnotu na 59,86. 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje situácia v Považskej Bystrici  zhoršenie 

stavu a postupne zaznamenáva prechod od typu populácie stabilizujúcej - rastúcej (1998) 

k regresívnej (2006). Pomery medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou 

skupinou obyvateľstva vypovedajú o miere perspektívnosti sídelnej populácie. Z tohto 

hľadiska je v meste Považská Bystrica  situácia  už nepriaznivá. Pri  porovnaní r. 1998  s 

rokom 2006 vidieť, že vidieť, že v roku 2006 bola situácia nepriaznivejšia, znížil sa podiel 

predproduktívneho obyvateľstva o (– 3920 obyvateľov), zvýšil sa podiel produktívneho 

(+1 104 obyvateľov) a poproduktívneho obyvateľstva (+1 265). Tento trend sa v posledných 6 

rokoch ešte zvýraznil a počet obyvateľov v poproduktívnom veku dosahuje takmer 2-násobok 

predproduktívneho obyvateľstva. 
 

Zamestnanosť 

Podmienky zamestnanosti obyvateľov širšieho okolia vytvára samotné okresné mesto 

Považská Bystrica, kde pracuje prevažná časť ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. 

V úrovni ekonomickej aktivity sa výrazne prejavujú väzby na hospodársku základňu ďalších 

miest, najmä na Púchov, Žilinu, Dubnicu a Trenčín.  

V roku 1991 predstavoval počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 20 442. V roku 2001 to 

bolo 21 934 obyvateľov. Obyvatelia Považskej Bystrice sú zamestnaní predovšetkým 

v priemysle, službách a poľnohospodárstve. Počet pracovných príležitostí sa za roky 1996 – 

2004 znížil o 1.671. Znížila sa aj intenzita zamestnanosti, t.j. počet pracovných príležitostí na 

100 obyvateľov (PP/100 obyv.) z 37,65 v roku 1996 na 35,65 v roku 2004.  

Klesol podiel zamestnaných v primárnom a sekundárnom sektore, narástol podiel 

zamestnaných v terciérnom sektore.  

Odvetvím s v najvyššou zamestnanosťou v okrese Považská Bystrica v roku 2004 bol 

priemysel (7.601 zamestnaných). V roku 2004 sa podiel tohto odvetvia na celkovej 

zamestnanosti znížil na 32,95 % z 39,3 % v roku 1996. Najintenzívnejší rast zamestnanosti za 

obdobie 1996 – 2004 bol v odvetví stavebníctvo. Najvýraznejší pokles, aj napriek stále 

najvyššiemu zastúpeniu, bol v odvetví priemysel.  

 

Tab.7 Ekonomická aktivita obyvateľov  mesta a okresu  Považská Bystrica (2001)   

Územie spolu muži ženy 

Považská Bystrica - mesto 22 550 11 457 11 093 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. ŠÚ SR Bratislava, 2002 

 

Transformácia ekonomiky mala negatívny dopad na osídlenie v regióne. Charakterizoval ju 

úbytok pracovných príležitostí a výrazná migrácia obyvateľstva mimo okres i región. Deficit 

pracovných príležitostí v mieste bydliska a ponuka pracovných príležitostí v centrách práce 

vyvolávala vysokú dochádzku za prácou. V roku 2001 žilo v meste Považská Bystrica 42.773 

obyvateľov, z čoho bolo ekonomicky aktívnych 22.550 (52,7 %). Za prácou mimo obec 

bydliska odchádzalo 3.533 osôb, t. j. 15,66 % z ekonomicky aktívnych osôb. Do Považskej 

Bystrice dochádzalo za prácou spolu 5.429 ekonomicky aktívnych obyvateľov. 
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Oproti r. 1991 (8.942 dochádzajúcich) výrazne klesol v r. 2001 počet dochádzajúcich za 

prácou do mesta Považská Bystrica o 3.513 osôb, čo je spôsobené jednak dočasným zánikom 

pracovných príležitostí v Považskej Bystrici, vznikom nových pracovných príležitostí po aj v 

menších sídlach (malí podnikatelia, drobné prevádzky), ale aj vyššou nezamestnanosťou ako 

bola v r. 1991. V auguste 2005 bolo v meste Považská Bystrica evidovaných 1.732 

nezamestnaných. Miera nezamestnanosti v okrese Považská Bystrica v októbri 2008 

predstavovala 5,5 %. Počas krízových rokov 2009 - 2010 dosahovala miera nezamestnanosti 

až 13 %. Súčasná miera nezamestnanosti z januára 2015 sa pohybuje na úrovni 10,47 %.  

 

3.6.2  Sídla 

V súčasnosti je Považská Bystrica okresným mestom s cca 41 000 obyvateľmi. Je centrom 

regiónu a sídlom okresných úradov. Charakter sídla je priemyselno–službovo-

poľnohospodársky. Sídlo pôsobí polarizačne aj aglomerizačne na okolité obce a vytvára 

sústavu vzájomne prepojených sídelných uzlov. Zástavba mestskej aglomerácie je značne 

rozmanitá. Nachádzajú sa tu objekty hromadnej bytovej zástavby i rodinných domov. 

Urbanistické hodnoty mesta spočívajú v celkovej pôdorysnej osnove mesta, najmä jeho jadra. 

Sídlo pozostáva z 14 mestských častí.. 

Posudzovaná lokalita sa nachádza v mestskej časti Považská Teplá v priemyselnej zóne/ 

bývalý areál PD/  

 

3.6.3 Priemysel 

Výrobné aktivity podľa UPD sú v meste Považská Bystrica sústredené do priemyselných zón 

(PZ), v ktorých je sústredená väčšina podnikov II. sektoru s rozhodujúcim vplyvom na 

zamestnanosť v meste ako aj objem výroby. V súčasnosti to sú:  

• PZ Západ (UO 11 - Priemyselný obvod, UO 39 - Strojárne) 

• PZ Sever (UO 41 - Ľahký priemysel) 

• PZ Predmostie (UO 11 - Priemyselný obvod) 

• PZ Moštence (UO 29 – Dolný Moštenec, UO 28 – Horný Moštenec) 

• PZ Považské Podhradie (UO 22 – Považské Podhradie) 

• PZ Šebešťanová (UO 23 – Šebešťanová) 

• PZ Horný Moštenec (UO 28 – Horný Moštenec) 

• PZ Východ (UO 02 - Nábrežie) 

• PZ Sates (UO 36 – Sídlisko SNP) 

• PZ Považská Teplá (UO 26 – Považská Teplá) 

• Považská Teplá (UO 26 – Považská Teplá, areál bývalého PD)– západná časť areálu PD,  

• Žilinská cesta(UO 02 – Nábrežie) – v priestore medzi cestou I/61 a upravenou trasou 

železničnej trate č. 120,  

• Dolný Moštenec (UO 29 – Dolný Moštenec) – areál bývalého PD.  

 

V meste Považská Bystrica nepôsobí žiadny podnikateľský subjekt, ktorého hlavnou 

ekonomickou činnosťou by bola ťažba nerastných surovín.  

K najväčším zamestnávateľom v meste patria subjekty pôsobiace v odvetví strojárstva a v 

odvetví výroby kovových konštrukcií a kovových výrobkov. Dva subjekty podnikajú v 

odvetví Výroba elektrických strojov a prístrojov a po jednom ekonomickom subjekte ďalej 

pôsobí v odvetví : Výroba kovov, Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov, Úprava a 

rozvod vody, Výroba potravín a nápojov. Výroba odevov; úprava a farbenie kožušín,  

V oblasti stavebníctva zamestnáva len 9 podnikateľských subjektov viac ako 25 

zamestnancov. Z toho sedem subjektov pôsobí v oblasti stavby budov, mostov a inžinierskych 
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sietí, a dva v oblasti výstavby diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk. Viac ako 150 

pracovníkov zamestnávajú dve spoločnosti, a to HBH, a.s. a Považská stavebná, a.s.  

Najvýznamnejším zamestnávateľom pôsobiacim v odvetví obchodu je firma PRIMA ZDROJ 

holding, a.s., ktorá zamestnáva viac ako 1.000 zamestnancov. Druhým najvýznamnejším 

zamestnávateľom je spoločnosť RAVEN, a.s. (kategória počtu zamestnancov 250-499). 

Pozitívne na zamestnanosti v obchode je, že viac ako 25 zamestnancov zamestnáva aj 5 

podnikateľských subjektov s právnou formou Podnikateľ - fyzická osoba nezapísaná v 

obchodnom registri.  

 

3.6.4 Služby  

Mesto Považská Bystrica ako okresné sídlo je sídlom  inštitúcii samosprávy, štátnej správy, 

bánk, poisťovní, pôšt. Je vybavené širokou škálou zariadení lokálneho, mestského, okresného, 

regionálneho významu v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, telovýchovy a športu, 

sociálnej starostlivosti, ako aj zariadení obchodu a služieb. Základná vybavenosť je 

vyhovujúca. Transformáciou ekonomického systému na trhové hospodárstvo sa zariadenia 

občianskeho vybavenia modifikovali na dve skupiny zariadení, a to na netrhové a trhové. 

Zariadeniami prevažne netrhového charakteru zostali skupiny školstvo, zdravotníctvo a 

sociálna starostlivosť, zatiaľ čo kultúra a telesná kultúra pôsobia do značnej miery na 

komerčnom základe. Zariadeniami trhového charakteru sa stali skupiny obchod, verejné 

stravovanie, verejné ubytovanie a služby, ktorých rozsah je ovplyvňovaný predovšetkým 

ponukou a dopytom na trhu. 

 

3.7 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

 

Katastrálny úrad SR v Považskej Bystrici eviduje v riešenom území 3148,5672 ha 

poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 34,77 % z celkovej výmery územia. Stupeň zornenia 

je 51,25 %. 

Posudzovaná lokalita je súčasťou intravilánu, súčasťou priemyselnej zóny a v súčasnosti nie 

je poľnohospodársky využívaná. Do záujmového územia iné poľnohospodárske aktivity 

nezasahujú. 

 

3.8  Infraštruktúra 

 

V území sú vybudované všetky potrebné siete,  posudzovaná činnosť bude umiestnený do 

jestvujúcich objektov s kompletnou infraštruktúrou.   

 

 

3.9  Doprava 

Cestná doprava 

Hlavnou dopravnou tepnou územia je diaľnica D1, ktorá je súčasťou západno-východného 

a severo-južného prepojenia Slovenska. Diaľnica je vedená estakádou ponad mesto, na ktoré 

je napojené križovatkami pri obci Sverepec na juhu a pri Považskej Teplej na severe. Hlavnú 
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cestnú sieť dopĺňa cesta I/61, ktorá sa priamo v centre Považskej Bystrice križuje s cestou 

II/517 do Rajca, na ktorú sa napája cesta II/507 z Púchova do Bytče. Automobilová doprava 

priamo v riešenom území je zabezpečovaná prostredníctvom štátnej komunikácie I/61 

a sieťou miestnych a účelových komunikácií. 

 
 

Autobusová doprava 

Neďaleká stanica SAD má prevádzkovú budovu (výdajňa cestovných lístkov, vestibul, 

predajňa potravín, drobné služby) a 5 krytých nástupíšť. Pred budovou je 7 zástaviek mestskej 

dopravy.  
 

Železničná doprava 

Cez mesto Považská Bystrica prechádza hlavná dvojkoľajná elektrifikovaná trať č. 120 

(Bratislava - Žilina).  

 

3.10 Rekreácia a cestovný ruch 

Dennú a koncom týždňovú rekreáciu umožňujú v intraviláne mesta (športové a rekreačné 

zariadenia, mestská zeleň, záhradky a pod.)  a v blízkom okolí sú to lokality (Manínska 

tiesňava, Považský hrad, okolité lesy, Nosická vodná nádrž, kúpele Nimnica, chatové lokality, 

ako aj ďalej – do Javorníkov (doliny Maríkovej, Papradna), do Stražovských vrchov (Súľov, 

Belušské Slatiny, údolie Domanižianky a pod.  

Na posudzovanej lokalite sa rekreačné zariadenia nenachádzajú.  

 

3.11  Kultúrnohistorické hodnoty územia 

V okolí navrhovanej činnosti sa nevyskytujú žiadne kultúrno-historické pamiatky. 

 

3.12  Archeologické lokality Územia 

V záujmovom území nie sú známe archeologické lokality. 

 

4  Súčasný stav kvality životného prostredia 

4.1  Ovzdušie 

Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený existujúcimi veľkými, strednými a 

malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisií zo 

vzdialených zdrojov.  
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Tab. 8  Produkcia emisií vybraných zneč. látok zo stacionárnych zdrojov v okrese Pov. Bystrica 

 

Znečisťujúca látka 
Množstvo znečisťujúcich látok v t/rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tuhé znečisťujúce látky 10,782 11,985 10,207 9,938 8,930 8,961 

Oxidy síry ako SO2 145,334 199,438 169,042 17,337 2,339 2,300 

Oxidy dusíka ako NO2 128,983 158,395 146,186 52,519 64,908 70,375 

Oxid uhoľnatý 246,934 310,345 283,652 137,611 146,954 156,177 

Organické látky - TOC 34,528 21,181 19,883 25,193 21,131 27,985 

Zdroj: www.air.sk 
 

 

4.2  Hluk   

Zdrojom hluku v širšom území je predovšetkým diaľnica D1, cesta I/61 a železničná trať 

č.120. Na novovybudovanej diaľnici D1 sú realizované rozsiahle protihlukové opatrenia 

prakticky po celej dĺžke kontaktu diaľnice so zástavbou mesta Považská Bystrica. Pokles 

hlučnosti z cestnej dopravy na ceste I/61 bol spôsobený výrazným úbytkom dopravnej 

intenzity po sprevádzkovaní diaľnice D1.   

Železničná doprava emituje v súčasnosti pomerene vysoké hodnoty hluku v dôsledku zlých 

akustických parametrov vlakových súprav a zlého technického riešenia koľajového systému. 

Základné ekvivalentné hladiny hluku nad 70 dB (A) sú prekročené v celom úseku trate 

Bratislava – Žilina prechádzajúcej riešeným aj širšom územím. Hladina hluku z tohto zdroja 

sa odhaduje približne na 75 dB (A). 

 

4.3  Povrchové vody 

Na znečisťovaní povrchových vôd sa podieľa hlavne priemysel a husto osídlené oblasti.  

Kvalita vody v strednom úseku Váhu, do ktorého spadá aj riešené územie, je ovplyvňovaná 

najmä odpadovými vodami z priemyselných podnikov. 

Váh je taktiež znečisťovaný husto osídlenými oblasťami. Najväčšími znečisťovateľmi sú 

mestské aglomerácie vypúšťajúce komunálne odpadové vody a to najmä: Martin, Žilina, 

Bytča, Považská Bystrica.  

 

 

Tab. 9. Kvalita povrchových vôd Váhu v profile pod VN Hričov (profil Púchov) 

  

Profil 
Ukazovatele podľa STN 75 7221 

A B C D E F 

2003 II    (III) II   (III) II    (II) III   (IV) IV   (III) III   (III) 

2004 -  -  -  -  -         -  

2005 
II   (II)    II   (II)  III   (IV)   IV   

(IV)  

 II   (III)  

  IV   (IV) 

2006 
II   (II)       II   

(II)   

II   (III)    IV   

(IV)  

 II   (II)   

   II   (II)   

 
Vysvetlivky : A - ukazovatele kyslíkového režimu 

http://www.air.sk/
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 B -  fyzikálno-chemické ukazovatele 

 C - ukazovateľ nutrientov 

 D - mikrobiologické ukazovatele 

 E - biologické ukazovatele 

 F - ukazovateľ mikropolutantov 

 I najnižší stupeň znečistenia 

 V najvyšší stupeň znečistenia 

 

Stupeň znečistenia v rieke Váh, dokumentovaný tabuľkou, možno klasifikovať ako zlepšujúci 

sa. Zlepšenie nastalo predovšetkým v hodnotách ukazovateľa mikropolutanty a v množstvách 

nutrientov vo vodách Váhu. 

 

4.4 Horninové prostredie a podzemné vody 

Vo vlastnej hodnotenej lokalite nie je známe znečistenie horninového prostredia 

 

4.5  Pôdy 

Pod kontamináciou pôdy sa rozumie prekročenie najvyššej prípustnej hodnoty obsahu prvkov 

a zlúčenín v pôde sledovaných v ČMS Pôda. 

V území sa vyskytujú pôdy zaradené do kategórie A , teda pôdy nekontaminované ale aj 

s možným negatívnym vplyvom na životné prostredie. 

Priamy vplyv na pôdu majú predovšetkým exhaláty z priemyselnej výroby  , ďalším 

škodlivým exhalátom , ktorý sa dostáva do pôdy atmosferickými zrážkami je oxid siričitý , 

ktorý vypúšťajú do ovzdušia všetky teplárne a kotolne a v neposlednej rade pri používaní 

vysokých dávok živín agrochemikálií a značného množstva tekutého hnojiva je prehnojená 

pôda. 
V záujmovom území nie je predpoklad vzniku erózie pôdy. 

 

4.6  Rastlinstvo a živočíšstvo 

 

Už sám charakter riešeného územia , hustota osídlenia , organizačná štruktúra urbanistických 

funkcií a ich intenzita v území vylučujú existenciu výskytu územne kvalitnej bioty. 

Rastlinstvo i živočíšstvo je vytláčané do miest s menšou degradáciou pôvodných biotopov – 

refúgií. 

Celkovo možno konštatovať , že kvalita bioty i jej abundancia v riešenom území je nízka , jej 

kvalita je nevýrazná. 

 

4.7  Skládky a devastované plochy 

V bezprostrednom okolí posudzovanej lokality sa nenachádzajú žiadne skládky odpadov..  
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4.8  Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre 

človeka 

 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická 

a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti ako aj 

životné prostredie (ŽP). Vplyv znečisteného ŽP na zdravie ľudí je dosiaľ málo preskúmaný, 

odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch stredná dĺžka života pri narodení, celková 

úmrtnosť, dojčenská a novorodenecká úmrtnosť, počet rizikových tehotenstiev a počet 

narodených s vrodenými a vývojovými vadami, štruktúra príčin smrti, počet alergických, 

kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, stav hygienickej situácie, šírenie toxikománie, 

alkoholizmu a fajčenia, stav pracovnej neschopnosti a invalidity, choroby z povolania 

a profesionálne otravy. 

Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných 

pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Po roku 1991 pokles celkovej úmrtnosti, 

ale najmä dojčenskej a novorodeneckej sa prejavil v predĺžení strednej dĺžky života pri 

narodení. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa stredná dĺžka života pri narodení u 

mužov aj žien mierne zvýšila. Podľa ŠÚ SR stredná dĺžka života pri narodení (nádej na 

dožitie) má stúpajúci trend u obidvoch pohlaví a dosiahla v roku 2010 za SR u mužov 

hodnotu 71,62 a u žien 78,84 roka. Priemerná stredná dĺžka života pri narodení v okrese 

Považská Bystrica za roky 2006 - 2010 bola u mužov 71,59 a u žien 79,35 roka. To znamená, 

že u ooboch pohlaví priemerná dĺžka života pri narodení mierne vzrástla. 

Počet živonarodených detí vzrástol za posledné dekády iba mierne a nedokáže pokryť 

prirodzený úbytok obyvateľstva. Úmrtnosť podľa príčin smrti podobne ako v celej SR, taj aj v 

Trenčianskom kraji a okrese Považská Bystrica dominuje úmrtnosť na ochorenie obehovej 

sústavy, predovšetkým ischemické choroby srdca a nádorové ochorenia. Prevencia spočíva 

hlavne v odstraňovaní rizikových faktorov nádorových chorôb zo životného a pracovného 

prostredia (napr. znečistenie ovzdušia, ionizujúce žiarenie, ultrafialové žiarenie, chemické 

látky, fajčenie, alkohol, nevhodné stravovanie...).  

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov  v priemere za veľké či menšie územné 

celky je  však pomerne zložité, pretože zdravie nie je iba neprítomnosť choroby, ako 

sme už vyššie uviedli, zdravotný stav je výslednicou fyzického, psychického a 

sociálneho zdravia. Podľa viacerých zdrojov má rozhodujúci vplyv životný štýl a 

správanie, nasledované životným prostredím, genetickými a biologickými faktormi a 

zdravotníckymi službami.  

 

 
                            

4.9.Územný systém ekologickej stability . 

 

Územný systém ekologickej stability predstavuje štruktúru ekologickej kvality krajiny 

v prepojení do kostry ekologickej stability. 

 

Riešené územie leží mimo   mimo prvkov ÚSES , v časti extravilánu. 

Všetky prvky ÚSES sa nachádzajú mimo riešeného územia , na riešenú lokalitu nemajú 

žiadne ekologické väzby. 
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4.10. Syntéza hodnotenia súčasných environmentálnych problémov 

posudzovanej lokality. 

 

Úroveň životného prostredia je jedným z faktorov , ktorý vplýva na zdravotný stav 

obyvateľstva a sprostredkovane aj na dĺžku života. Celková kvalita života z hľadiska 

miestnych obyvateľov je integráciou faktorov rozobraných v predošlých kapitolách. 

Súčasný stav krajiny širšieho okolia posudzovanej lokality je ovplyvnený stresovými faktormi 

súvisiacimi s osídlením , priemyslom , poľnohospodárstvom , dopravou a tvorbou odpadov. 

Tieto sa prejavujú nielen ako bodové , líniové , či plošné zdroje znečistenia ale aj ako líniové 

bariéry vo vzťahu k migrácii živočíchov .. 

Mieru znečisťovania ovzdušia tunajšieho regiónu ovplyvňuje značná členitosť terénu, ktorá 

podmieňuje nepriaznivé rozptylové podmienky. Z hľadiska kvality ovzdušia je najviac 

poškodená stredná časť okresu, kde sa kumulujú negatívne vplyvy dopravy, výroby a bývania 

spolu s fyzikálnymi faktormi negatívne ovplyvňujúcimi rozptyl škodlivín  (slabá  

veternosť, prevládajúci smer vetra a prúdenie vzduchu smerom do kotlín, časté hmly a 

inverzie). 

Z predchádzajúcej analýzy územia vyplýva , že posudzovaná lokalita a jej okolie je súčasťou 

sídelnej jednotky, v ktorej sa prejavujú typické environmentálne problémy sídelných štruktúr 

a výrobných plôch. 

 

Výhodou lokality a sekundárne jej vplyvov na obyvateľstvo je : 

- technológia prevádzky nezaťažujúca životné prostredie 

- charakter prevádzky zhodnocujúcej odpady 

- výhodné dopravné spojenie. 

 

 
 

4.10.1.  Nároky na zastavané územie 

 

Pre skladovanie separovaných  odpadov bude využitý pozemok o rozlohe  1764 m
2
 a objekt 

na skladovanie. 

Prevádzka  je začlenená v území tak ,že neprekáža žiadnym iným budovám v prevádzkových 

požiadavkách a nezacláňa im v oslnení.  

 

4.10.2. Nároky na odber vody 

Prevádzka bude napojená na jestvujúci vodovod  

 

4.10.3. Nároky na surovinové a energetické zdroje 

 

Nároky na surovinové a energetické zdroje oproti skutočnosti budú minimálne. Technológia 

zberu, ukladania, skladovania  odpadu predpokladá minimálny odber elektrickej energie.  

Surovinové zdroje po spracovaní vyzbieraného odpadu, ktorý sa bude ďalej zhodnocovať 

budú v konečnom dôsledku ušetrené. Navrhovateľ bude zbierať nasledovné druhy  odpadov:  
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Tabuľka č.10 

 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

 

 

Názov druhu odpadu 

 

Kategoria 

odpadu 

110501 Tvrdý zinok O 

110502 Zinkový popol O 

120101 Piliny a triesky zo železných kovov O 

120102 Prach a zlomky z neželezných kovov  

120103 Piliny a triesky z neželezných kovov O 

150104 Obaly z kovu O 

160117 Železné kovy O 

160118 Neželezné kovy O 

170401 Meď, bronz, mosadz O 

170402 Hliník O 

170403 Olovo O 

170404 Zinok  O 

170405 Železo a oceľ O 

170406 Cín O 

170407 Zmiešané kovy O 

170409 Kovový odpad kontaminovaný 

nebezpečnými látkami 

N 

170411 Káble iné ako uvedené v 170410 O 

191001 Odpad zo železa a ocele O 

191002 Odpad z neželezných kovov O 

191202 Železné kovy  O 

191203 Neželezné kovy  O 

200140 Kovy  O 
 
 

4.10.4. Nároky na dopravu a infraštruktúru 

4.10.4.1. Dopravné napojenie stavby 

Areál zariadenia bude  dopravne napojený na miestnu komunikáciu. Krajnice vjazdu budú 

plynule napojené na krajnice jestvujúcej vozovky  

 

Pri prevádzke prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí aby na miestnej komunikácii neboli 

odstavené žiadne vozidlá čakajúce na vjazd do areálu.  

4.10.4.2. Nároky na pracovné sily 

Zriadením  novej prevádzky  zberu ,triedenia  a skladovania odpadu  vznikne 5 pracovných 

miest. 
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4.10.5. Údaje o výstupoch 

4.10.5.1. Priamy vplyv na ovzdušie 

 

Odpady uložené v areáli zariadenia  nebudú emitovať žiadne plynné emisie.  Zariadenie na 

zber  odpadov nebude evidované ako zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle platnej 

legislatívy na úseku ochrany ovzdušia  (zákon č. 137/2010 o ovzduší).Vplyv na imisnú 

situáciu z dopravných prostriedkov, vzhľadom na dopravne zaťažené územie, bude 

zanedbateľný.   

 

4.10.5.2. Odpadové vody 

Odpadové vody prevádzkou zberu odpadu nebudú  vznikať. Dažďová voda bude  zvedená do 

odlučovača ropných látok a do vsaku. 

4.10.5.3. Hluk 

Počas prevádzky zberu separovaného odpadu predpokladáme iba mierne zvýšenú hladinu 

hluku v dôsledku ukladania odpadu a dopravy odpadov. Vozidlá budú odvážať odpad v rannej 

zmene  
 

4.10.5.4. Vyvolané investície 

Uvedená stavba si nevyžiada žiadne  vyvolané investície.  

 

4.10.6. Hodnotenie zdravotných rizík 

 

Prevádzka  zariadenia  nebude predstavovať zdravotné riziko  na obyvateľstvo .  

4.10.6.1. Vplyv na pracovníkov 

Pri manipulácii s odpadmi v zberni separovaného odpadu nedôjde k ohrozeniu  zdravých 

životných podmienok zamestnanca. Za predpokladu správnej manipulácie s odpadmi v 

zmysle príslušnej legislatívy, pri dodržaní technologickej disciplíny, prevádzkového poriadku, 

zásad bezpečnosti pri práci a požiadaviek na hygienu  nie je predpoklad ohrozenia zdravia 

pracovníka. 

 

 

4.11. Údaje o predpokladaných vplyvoch na chránené územia 

 

Prevádzka zberne separovaného odpadu nebude mať žiadny priamy vplyv na  chránené 

územia. 
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4.12. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti 

a časového priebehu pôsobenia 

4.12.1. Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu 

 

Prevádzka nebude mať vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd.  

 

4.12.2. Ovzdušie 

 

Prevádzka nebude mať vplyv na kvalitu ovzdušia. 

 

4.12.3. Pôda 

 

Zariadenie  bude situované na vlastných pozemkoch prevádzkovateľa na spevnených 

betónových plochách a teda  nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani 

k iným vplyvom na pôdu. 

 

 

 

4.12.4. Fauna a flóra, chránené územia, chránené stromy 

 

Nepredpokladáme žiadne vplyvy na  okolitú faunu a flóru, chránené územia, chránené stromy 

a územný systém ekologickej stability . 

Územie  nezasahuje do území taxatívne chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny. V 

areáli sa nenachádzajú chránené stromy.  

 

4.12.5. Krajina a scenéria 

 

Keďže umiestnenie zberne separovaného odpadu sa nachádza v zastavanej zóne, nedôjde 

k zásadnému vplyvu na scenériu a charakter krajiny.  
 

4.12.6. Strety záujmov s využitím územia 

 

Uvedená aktivita je lokálneho charakteru, a tak nepredpokladáme vplyv na priemysel, 

poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, rekreáciu a cestovný ruch. Uvedená aktivita výrazne 

neovplyvní negatívne ani odpadové hospodárstvo obce  naopak, očakáva sa vyšší podiel 

zhodnotenia separovaných odpadov v meste Považská Bystrica a okolí.   

 

 

4.13. Predpokladané vplyvy  presahujúce štátne hranice 

 

Zriadenie zberne odpadu a jej prevádzka nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice. 
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4.14. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť  vplyvy s prihliadnutím na 

súčasný stav životného prostredia v dotknutom území 

 

Počas spracovávania zámeru neboli známe žiadne vyvolané súvislosti a okolnosti, ktoré by 

mohli ovplyvniť proces posudzovania stavu životného prostredia v dotknutom území. 
 

4.15. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou  navrhovanej činnosti 

 

Riziko spojené s posudzovanou činnosťou môže byť spojené s prepravou odpadov, ktorá 

pozostáva z dovozu a odvozu  separovaného odpadu od rôznych pôvodcov do plánovanej 

zberne a následne po nazhromaždení určitého množstva odpadu vhodného na prepravu. Pri 

dodržaní zásad bezpečnosti cestnej premávky ako i vybavenia vozidla havarijnými 

prostriedkami a havarijným plánom sa riziko nehody minimalizuje. 

 

 

4.16. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné 

prostredie 

 

Nakoľko prevádzka   je zabezpečená spevnenou plochou je uzamykateľná,  technické 

opatrenia nenavrhujeme. 

 

Organizačné a  administratívne opatrenia sú nasledovné: 

 

 Početnosť  odvozu separovaného  odpadu prispôsobiť skladovacím kapacitám 

prevádzky 

 Zariadenie  vybaviť havarijnými prostriedkami 

 Dodržiavať legislatívu na úseku odpadového hospodárstva a ochrany vôd 

 Po odsúhlasení zámeru zisťovacím konaním podľa zákona č. 24/2006 Z.z. postupovať 

 v zmysle stavebného zákona a zákona č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch v znení neskorších  

         predpisov  

  

4.17. Posúdenie očakávaného vývoja  územia, ak by sa činnosť 

nerealizovala (nulový variant)  

. 

V prípade, že by sa zámer na zber  kovového odpadu nerealizoval, zaťaženosť územia by to 

neovplyvnilo.  

Nulový variant by spôsobil, že zo spojovacieho článku medzi pôvodcom a konečným 

zhodnocovateľom  odpadu by vypadol  článok, ktorý vykonáva službu v odpadovom 

hospodárstve, ktorá ekologicky a ekonomicky pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva.  
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4.18. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou 

dokumentáciou 

 

Podľa schváleného územného plánu. 
 

5. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších 

okruhov problémov 

 

V rámci predkladaného zámeru sa posudzuje zariadenie v lokalite k.ú. Považská Bystrica 

mestská časť Považská Teplá  

 

 

5.1. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti 

 

a) Rozsah navrhovanej činnosti – je  prevádzka  zberu kovového odpadu  

b) Požiadavky na vstupy – zámer nevyžaduje záber pôdy, potrebu surovín, technologickej 

vody. Realizáciou dôjde k šetreniu prírodných zdrojov 

c) Údaje o výstupoch – realizáciou zámeru nedôjde k znečisteniu ovzdušia, prevádzka 

zberne nebude v zmysle zákona o ovzduší zdrojom znečisťovania ovzdušia a nebude 

vypúšťať odpadové vody z technológie. Očakávať možno mierne zvýšenie hluku 

spôsobený dopravou a manipuláciou. Zvýšený hluk bude zanedbateľný  vzhľadom na 

vzdialenosť od obytných domov. Vplyv na povrchové a podzemné vody bude 

minimálny.   

d) Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva – realizáciou zámeru nedôjde 

k nepriaznivým účinkom na zdravie obyvateľstva. 

 

Ovplyvňovanie pohody života – realizáciou zámeru sa budú vykonávať činnosti, ktoré  

neovplyvnia nepriaznivo pohodu obyvateľstva. 

e) Celkové znečisťovanie prostredia – realizáciou zámeru, odpadu, jeho pretriedeniu 

a expedícii k následnému zhodnoteniu dôjde v konečnom dôsledku ku pozitívnemu  

vplyvu na životné prostredie a to hlavne v dvoch zásadných aspektoch: 

 Zníži sa objem odpadu uloženého na skládky 

 Materiálovým zhodnotením vyseparovaného odpadu dôjde k šetreniu 

surovinových zdrojov  

f) Riziko nehôd – realizáciou zámeru sa úmerne s množstvom spracovávaného odpadu 

zvýši riziko nehôd pri doprave a úrazov pri manipulácii s odpadom. Uvedená lokalita je 

dopravne málo zaťažená a pri prevádzke zberne sa dopravná situáciu v tomto úseku 

mierne zvýši. Spôsob dopravného značenia a spôsob vjazdu a výjazdu áut z prevádzky 

obmedzuje riziko dopravných nehôd na tomto úseku. 
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5.1.1. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti 

 

a) Súčasný stav využitia územia – priemyselný areál .  

b) Realizáciou zámeru nedôjde k ovplyvneniu regeneračných schopností prírodných   

zdrojov v dotknutej oblasti 

c) Únosnosť prírodného prostredia – realizáciou zámeru nebude negatívne zasiahnuté   

prírodné prostredie.  

 

 

 

5.1.2. Význam očakávaných vplyvov 

 

Prevádzka zberu kovového  odpadu je situovaná v priemyselnom areály /bývalého PD / . 

Prevádzka priamo nezasahuje do území chránených zákonom  o ochrane prírody a krajiny..  

  

Na základe posúdenia pravdepodobnosti a rozsahu očakávaných vplyvov prevádzky zberne 

kovoého odpadu na okolité životné prostredie a predloženého návrhu opatrení je možno 

 sa oprávnene domnievať, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nežiaducim vplyvom na 

zložky životného prostredia. 

 

Preto doporučujeme ukončiť proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 

v zisťovacom konaní.  

 

5.2. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho 

variantu 

 

Na základe stanoviska okresného úradu Považská Bystrica  , odboru starostlivosti o životné 

prostredie  bolo  od variantného riešenia uvedeného zámeru upustené. 

 

6. Mapová a iná obrazová dokumentácia 

 

Súčasťou textu . 

 

7. Doplňujúce informácie k zámeru 

7.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa spracovala pre 

zámer a zoznam hlavných použitých materiálov 

7.1.1. Textová dokumentácia 

 

Textovú časť tvorí vlastný zámer. 
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7.1.2. Grafická dokumentácia 

 

Grafická dokumentácia je uvedená v kapitole č. 2 
 

7.2. Zoznam použitej literatúra a materiálov 

 

 Zákon NR SR č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 Slovenský národný emisný inventarizačný systém- NEIS SR  

 Slovenská agentúra životného prostredia  Banská Bystrica  -  dokumenty „Zhodnotenie 

stavu vybraných zložiek životného prostredia“  

 SHMÚ Bratislava –„Informačný systém monitoringu životného prostredia – čiastkový  

 monitorovací  systém voda“ verejne prístupné informácii 

 SVP š.p. odštepný závod Piešťany – dokumenty SVP š.p. 

 

 

7.3. Zoznam vyžiadaných vyjadrení a stanovísk 

 

Navrhovateľ požiadal Okresný úrad  Považská Bystrica  , odbor starostlivosti o životné 

prostredie   o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Rozšírenie 

zberu  a skladovania kovového odpadu“.  

 

 

 

8. Potvrdenie správnosti údajov 

 

Čestne prehlasujem, že údaje  uvedené v dokumente sú v súlade s uvedenými zdrojmi  a údaje 

týkajúce sa samotnej posudzovanej činnosti sú pravdivé. 

 

 

 

Dátum : september 2015 

 

Podpísaný  : Ing. Pavol Hromada, konateľ spoločnosti 


