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 I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 
 

1. Názov 
 

CHEMOLAK  a.s. 
 
 

2. Identifikačné číslo 
 

IČO:  31 411 851 
  

 
3. Sídlo 

 
Továrenská 7 
919 04 SMOLENICE 
 
 

4. Oprávnený zástupca navrhovateľa 
 

        Ing.Roman Šustek - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
 ADRESA:   Továrenská 7 
   919 04 SMOLENICE 

 
 
 TELEFÓN: 033/5560545 
 E-MAIL: sustek@chemolak.sk  

 
 

 
5. Kontaktná osoba   

 
  Ing.Róbert Bachratý - ved.divízie ekológie a krízového manažmentu                                    

  
 ADRESA:   Továrenská 7 
   919 04 SMOLENICE 

 
 TELEFÓN: 033/ 5560228 ,  0905 351 697 
 E-MAIL: bachraty@chemolak.sk 
 FAX:  033/5560633 
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 II. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
  

1. Názov 
 

SPAĽOVŇA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV CHEMOLAK a.s. SMOLENICE  
 
 

2. Účel 
 

Účel navrhovanej činnosti spočíva v inštalácii linky na spracovanie nebezpečného odpadu 
z výrobného závodu Chemolak a.s. Smolenice, a v prípade záujmu aj z ďalších 
priemyselných prevádzok v trnavskom regióne, pričom odpadové teplo zo spaľovania 
nebezpečného odpadu, konvertované na paru, bude použité na pohon kondenzačnej parnej 
turbíny vyrábajúcej elektrickú energiu pre potreby navrhovateľa. Okrem využitia 
energetického potenciálu zneškodňovaného odpadu dôjde jeho termickou úpravou aj 
k redukcii hmotnosti a objemu odpadu určeného na zneškodňovanie skládkovaním, čím sa 
významne znížia nároky na obmedzené skládkové priestory určené pre nebezpečný odpad. 
 

3. Užívateľ 
 

CHEMOLAK  a.s. 
  

Továrenská 7 
919 04 SMOLENICE 

 
 

4. Charakter navrhovanej činnosti 
 

Jedná sa o novú činnosť – realizáciu linky na spracovanie priemyselného odpadu za 
súčasného energetického zhodnocovania vznikajúceho odpadového tepla. Navrhovaná 
činnosť podlieha, v zmysle svojho zakategorizovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z., prílohy 
č.8, do kapitoly č.9 Infraštruktúra, položky č.6 Zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných 
odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie 
nebezpečných odpadov, povinnému posudzovaniu bez limitu.  Rezortným orgánom je 
v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia SR. 
 
 

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti 
 

Kraj:     Trnavský 
Okres:    Trnava 
Obec:     Smolenice 
Katastrálne územie:              Smolenice 
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Parcelné čísla:     
 
 variant č.1: 2237/27, 2237/28, 2237/1 
 variant č.2: 2237/41, 2237/1 

  
Dotknuté parcely sú v oboch prípadoch súčasťou areálu prevádzky navrhovateľa 
spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice.  

 
 

6. Prehľadná situácia umiestenia navrhovanej činnosti  
 

 
(zdroj podkladovej mapy ÚGKK SR) 

 
  

7.  Termín začatia a ukončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
 

Predpokladaný termín začatia výstavby:     apríl 2009
   
Predpokladaný termín ukončenia výstavby a začatia skúšobnej prevádzky:   
 
      variant č.1    apríl 2010 

      variant č.2    december 2009  
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Predpokladaná životnosť inštalovaného technologického zariadenia je 15  rokov.  
 
 

8.  Stručný opis technického a technologického riešenia  
 
Navrhovaná činnosť je predkladaná na posúdenie v dvoch variantných riešeniach, ktoré sa 
od seba odlišujú umiestením realizácie navrhovanej činnosti v rámci prevádzkového areálu 
spoločnosti Chemolak a.s. Smolenice. 

 
VARIANT 1 – uvažovanou plochou umiestnenia navrhovanej činnosti je plocha 

v juhovýchodnej časti areálu, v blízkosti vrátnice na vlečke, na ktorej 
v súčasnosti stojí objekt bývalej spaľovne, ktorý by bolo nutné v prípade 
riešenia navrhovanej činnosti na tejto ploche asanovať 

 
VARIANT 2 – uvažovaným umiestnením navrhovanej činnosti je jestvujúci objekt 

Skladového hospodárstva energetiky v severovýchodnej časti areálu, 
v blízkosti kotolne, ktorý by si v prípade umiestnenia technologických 
zariadení do jeho priestorov vyžadoval určité stavebné úpravy 

  
 Varianty umiestnenia sú zakreslené v prílohe č. 2.  
 

Obe variantné riešenia sú technicky a technologicky identické. 
 

 
POPIS STAVBENÉHO RIEŠENIA  

 
Pre potreby realizácie predkladaného zámeru bude v priestoroch prevádzkového areálu 
spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice riešená nová prevádzka spaľovne, ktorá bude 
zahŕňať nasledujúce prevádzkové súbory:   

    PS 001 Spaľovňa 
           DPS 001.1 Príprava a skladovanie odpadu 
           DPS 001.2 Spaľovacie zariadenie 
           DPS 001.3 Výmena tepla 
           DPS 001.4 Chemická a tepelná úprava vody 
           DPS 001.5 Čistenie spalín 
           DPS 001.6 Prevádzkové rozvody silnoprúdu 
           DPS 001.7 Meranie a regulácia 
    PS 002 Vonkajšie napájacie rozvody silnoprúdu 
    PS 003 Napájacie rozvody silnoprúdu 
    PS 004 Vzduchotechnika 
    PS 005 Prípojky potrubí 

 
Na architektonické riešenie prevádzkového objektu nie sú z pohľadu inštalovanej 
technológie kladené žiadne nároky.  
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V prípade variantu č.1 bude stavebný objekt prevádzky nanovo vybudovaný v miestach, 
kde v súčasnosti stojí objekt bývalej spaľovne. Novovybudovaná prevádzková hala bude 
riešená ako oceľová hala typu napríklad HARD, s oceľovou konštrukciou a so stenami 
zateplenými sendvičovým prevedením. Prevádzková hala pre umiestnenie navrhovanej 
zostavy linky pre spaľovanie priemyselného odpadu a energetické zhodnocovanie 
vznikajúceho odpadového tepla bude disponovať rozmermi 40 x 15 m a výškou 7 m. 
 
V prípade variantu č.2 bude potrebnými stavebnými úpravami prispôsobený pre 
umiestnenie linky na spaľovanie odpadu a energetické zhodnocovanie vznikajúceho 
odpadového tepla, jestvujúci objekt Skladového hospodárstva energetiky umiestnený v  
blízkosti kotolne. Jestvujúci objekt je štvorposchodový murovaný objekt o rozmeroch 20,4 
x 30,9 m, s výškou cca 15 m. 
 
Vnútorné priestory prevádzkovej haly v oboch variantoch budú rozdelené murovanou 
priečkou na halu prípravy a skladovanie odpadu, a halu spaľovacieho zariadenia. 

Časť objektu, ktorá bude riešiť prevádzkové, hygienické a sociálne zázemie pracovníkov 
spaľovne bude umiestnená ako jednoposchodový murovaný vstavaný objekt umiestnený vo 
vnútri prevádzkovej haly. Objekt bude zahŕňať šatňu, umývarku, WC, dennú miestnosť, 
kanceláriu, miestnosť spalinového ventilátora, sklad chemikálií, úpravňu vody a 
prevádzkovú miestnosť. 

Samostatný vstavaný objekt bude tvoriť aj murovaný sklad tuhého odpadu. V ňom bude 
umiestnená na strope samostatná miestnosť pre ventilátor, odsávajúci uzatvorený priestor 
skladu pevného odpadu a priestor na hladinou kvapalného odpadu v jeho skladovacích 
nádržiach. Miestnosť bude prevedená ľahkou nosnou konštrukciou s opláštením, ktoré bude 
zabraňovať šíreniu emisií hluku z prevádzky ventilátora.  

V prevádzkovom priestore bude riešený aj dvojposchodový vstavaný objekt, v ktorom budú 
na prízemí umiestnené rozvádzače a na poschodí miestnosť obsluhy. Tá bude vybavená 
oknami do priestoru  spaľovania odpadu, a tiež oknami do haly prípravy odpadu za účelom 
vizuálnej kontroly pracovného procesu. Miestnosť bude pre zabezpečenie teplotných 
požiadaviek vybavená klimatizáciou. 

Pred vstupom do prevádzkovej haly bude spevnená plocha určená pre príjazd dopravných 
prostriedkov transportujúcich kontajnery alebo sudy s odpadom určeným na spaľovanie 
k objektu spaľovne odpadov. Miesto preberania kontajnerov, resp. sudov s odpadom, bude 
zastrešené jednoduchou konštrukciou. Objekt spaľovne bude príjazdovou komunikáciou 
napojený na účelovú komunikáciu prevádzkového areálu navrhovateľa.  
 

 
POPIS TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA 

 
Princíp navrhovanej technológie spočíva v termickom oxidačnom rozklade nebezpečného 
odpadu, ktorého výsledkom je objemová a hmotnostná redukcia odpadu. Súčasne 
termickým procesom dôjde aj k odstráneniu časti nebezpečných vlastností spaľovaného 
odpadu. Vedľajším produktom spaľovacieho procesu bude odpadové teplo, ktoré bude 
využité k výrobe pary v tepelnom výmenníku. Vyrobená para bude ďalej spracovaná 
v jednostupňovej kondenzačnej turbíne za účelom výroby elektrickej energie pre potreby 
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užívateľa. Vyrobená elektrická energie bude dodávaná do existujúcej siete. Zvyškové teplo 
bude možné pomocou dochladzovacieho výmenníka zužitkovať napríklad pre vykurovanie 
prevádzkových priestorov a pod.. 

 
SKLADOVANIE A PREBERANIE ODPADU URČENÉHO NA SPAĽOVANIE 
 
Koncepcia skladovania a manipulácie s odpadom určeným na spaľovanie bude založená na 
použití jednotných homologovaných kontajnerov na odpad a súčasne na skladovaní len 
prevádzkovej zásoby odpadu, ktorá bezpečne pokryje dva a poldennú  nepretržitú 
prevádzku spaľovne. Tento objem predstavuje pri uvažovanej spaľovacej kapacite 
navrhovaného zariadenia, viazanej na predpokladanú priemernú výhrevnosť spaľovaného 
odpadu, cca 75 ton. 

Tuhé a pastovité odpady budú zhromažďované, dopravované a skladované výhradne  
v homologovaných kontajneroch typu KS 500, ktoré disponujú objemom 0,5  m

3
. Tieto 

kontajnery sú manipulovateľné vysokozdvižným vozíkom, vrátane úkonu ich 
vyprázdňovania do drtiča alebo miešača tuhého odpadu, bez potreby ručného zásahu 
obsluhy. 

Kontajnery budú  rozmiestnené v areály prevádzky spoločnosti CHEMOLAK a.s.  na 
miestach vzniku jednotlivých druhov odpadov vhodných k termickému zneškodňovaniu. Po 
ich naplnení budú vnútroareálovou dopravou transportované do spaľovne odpadu. 
V prípade spaľovania odpadov iného pôvodcu, tomu budú tieto kontajnery prenajímané, 
alebo si ich bude povinný zakúpiť.  

Kvapalné  odpady budú  zhromažďované  do  200  l sudov, alternatívne do 1000 l 
plastových kontajnerov manipulovateľných vysokozdvižným vozíkom, v ktorých budú do 
spaľovne dopravované z miesta ich pôvodu alebo zhromažďovania. Zo sudov bude 
kvapalný odpad prakticky okamžite po prevzatí prečerpávaný do sedimentačnej 
dvojplášťovej príjmovej nádrže, z ktorej bude gravitačne prečerpávaný cez systém 
mechanickej filtrácie do dvoch  dvojplášťových zberných nádrží o objeme cca 2x10 m

3
. 

Prázdne sudy budú okamžite vrátené na miesto pôvodu odpadu, alebo na miesto 
zhromažďovania odpadu.  

Odpady uložené v iných než v uvedených obaloch nebudú do spaľovne prijímané. 

Kontajnery a sudy s odpadom budú preberané na manipulačnej ploche v hale úpravy 
odpadu vysokozdvižným vozíkom. Pri príjme odpadov sa budú registrovať údaje o 
množstve odpadu, druhu odpadu a mieste vzniku odpadu. Údaj o hmotnosti odpadu bude 
automaticky odovzdávaný z váhy SMK/A  2000 na PC spaľovne prostredníctvom 
diaľkového  prenosu. Ostatné uvedené údaje nahlási obsluha vysokozdvižného vozíku 
rádiom obsluhe PC, ktorá tieto údaje manuálne zadá do počítača. Spracovanie zadaných  
vstupných údajov už prevedie počítač automaticky na základe príslušného programového 
vybavenia. 

Po registrácii budú kontajnery s pevným odpadom odvezené buď do uzatvárateľného a 
odsávaného prevádzkového skladu tuhých odpadov vo vstavanom objekte haly, alebo budú 
vysokozdvižným vozíkom odvezené a vyprázdnené priamo do drviča alebo miešača 
odpadu. Zvolená alternatíva bude závisieť od druhu prevzatého odpadu.  
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Kvapalné odpady, po registrácii prečerpané do odsávaných zásobníkov kvapalného  odpadu, 
budú do spaľovacieho  zariadenia dávkované z týchto nádrží čerpadlami.  

Odsávaný vzduch z medziskladu tuhého odpadu a zo zásobníkov kvapalného odpadu bude 
privádzaný do horákov spaľovacieho zariadenia ako spaľovací vzduch. Počas odstávky 
spaľovne bude odsávaná vzdušnina odvádzaná do komína. Odsávanie bude zabezpečené 
vysokotlakým ventilátorom RVJ  360, umiestneným v samostatnom uzatvorenom 
vstavanom objekte,  ktorý  bude situovaný v sklade tuhých odpadov. 

Priestory, kde sa bude  manipulovať s odpadmi, rovnako ako priestory skladovania a úpravy 
odpadov, budú zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podložia. Skladovacia 
plocha pre tuhý odpad bude havarijne zabezpečená, realizáciou z nepriepustného betónu a  
vyspádovaním  do vpuste, ktorá  zaúsťuje  do  akumulačnej  havarijnej nádrže. Nádrže pre 
kvapalný odpad budú dvojplášťové, a podlaha okolo čerpadiel kvapalného odpadu medzi 
nádržami a podlaha v miestach manipulácie s odpadmi bude rovnako realizovaná ako  
nepriepustná s izoláciou proti priesakom nebezpečných  látok, a bude vyspádovaná do 
havarijnej jímky spoločnej pre sklad tuhého odpadu. Prípadná zachytená kvapalina bude 
prečerpaná z havarijnej jímky do zásobných nádrží a likvidovaná spálením. Drobnejšie 
úniky budú zneškodňované VAPEXom. 

Prevádzkový priestor, v ktorom bude umiestnené zariadenie na úpravu odpadu, miešač s 
násypkou a vynášací dopravník bude vyplechovaný k zachyteniu drobných únikov 
nebezpečných látok uvoľnených z pevného odpadu. Zachytené nebezpečné látky budú  
podľa množstva buď odčerpávané a pridávané ku spaľovanému kvapalnému odpadu, alebo 
budú odstraňované použitím VAPEXu. 

Chemikálie potrebné pre prevádzku linky čistenia spalín a pre prevádzku úpravne vody  
budú skladované len v prevádzkovom množstve, v sklade chemikálií, ktorý bude rovnako 
zabezpečený proti nekontrolovateľnému úniku týchto látok do podložia. Sklad bude mať 
podlahu vyspádovanú k odtoku do havarijnej jímky mokrej výpierky spalín. Podlaha bude 
realizovaná ako nepriepustná, obložená kyselinovzdornými keramickými obkladmi. Steny 
skladu budú do výšky 180 cm opatrené povrchovou úpravou odolnou pôsobeniu 
skladovaných chemikálií. Sklad chemikálií bude vybavený aj núteným vetraním. 

Mazacie prostriedky pre pravidelnú údržbu zariadení budú v originálnom balení  
umiestnené v prevádzkovej miestnosti v uzatvárateľnej plechovej skrini, ktorej dno bude 
súčasne tvoriť záchytnú vaňu. 

 
PREDÚPRAVA SPAĽOVANÉHO ODPADU 
 
Úprava tuhého odpadu pred spaľovaním bude  spočívať v zmenšení a zrovnomernení jeho 
zrnitosti a v jeho homogenizácii.  

Zariadenie na  úpravu odpadu bude, spolu so skladom tuhých odpadov, umiestnené v hale 
úpravy odpadu. K zdrobňovaniu odpadu bude používaný pomaly bežný drvič, kde budú na 
drvenie používané nože upevnené na pracovných valcoch drtiča. Veľkosť zŕn zdrobneného 
odpadu bude daná šírkou kotúčov nožov. Mechanickému preťaženiu zariadenia bude 
zabránené elektronickým riadením pohybu. Dopravníkom budú následne podrvené odpady 
dopravované do šnekovej miešačky, v ktorej budú miešané s ďalšími odpadmi, 
dávkovanými do miešačky priamo z kontajnerov za pomoci vysokozdvižného vozíka. 
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Miešaním sa dosiahne požadovaná konzistencia a vhodné zloženie odpadu pre proces 
spaľovania. Z miešačky bude upravený odpad vynášaný dopravníkom do technologického 
zásobníka umiestneného v susednej hale spaľovania odpadu. Kusový  odpad nevhodný pre 
drtenie bude dávkovaný z kontajneru, ktorý bude vysokozdvižným vozíkom dopravený  na  
obslužnú  plošinu u  hlavy pece ručne, priamo na pás dávkovacieho dopravníku. Limitné 
rozmery takéhoto kusového odpadu budú dané veľkosťou dávkovacej komory umiestnenej 
na čele rotačnej pece. 

Úprava kvapalného odpadu bude spočívať v jeho homogenizácii a odstránení väčších 
tuhých nečistôt. Homogenizácia  kvapalného odpadu bude zabezpečená recirkuláciou časti 
čerpaného kvapalného odpadu a k odstráneniu nečistôt bude dochádzať priechodom 
čerpaného odpadu cez filtre.  

 
DÁVKOVANIE SPAĽOVANÉHO ODPADU 
 
Tuhý odpad  menších rozmerov a pastovitý odpad bude do rotačnej pece dopravovaný cez 
šnekovú miešačku, vynášací dopravník, priečny technologický zásobník a ďalej šnekový 
dopravník. Rozmernejší kusový odpad bude možné nakladať priamo na dávkovací 
dopravník. Po zapnutí dopravníku bude odpad automaticky po jednotlivých dávkach v 
potrebnom časovom odstupe dávkovaný piestovým dávkovačom do spaľovacieho priestoru 
rotačnej pece.  
 
Pastovitý odpad bude dávkovaný do spaľovacieho priestoru pomocou bezhriadeľového 
šnekového dopravníku. Rovnomernosť dávkovania bude zaistená riadením otáčok pomocou 
frekvenčného meniča.  

Po nadávkovaní tuhého alebo pastovitého odpadu do dávkovacej komory, tá bude uzavretá 
a následne bude hydromotorom otvorené žiarové hradítko oddeľujúce spaľovací priestor 
rotačnej pece od dávkovača. Potom bude odpad natlačený do spaľovacieho priestoru 
rotačnej pece a žiarové hradítko-vráta budú opäť uzavreté. 
 
Kvapalný odpad bude z  nádrží kvapalného odpadu prečerpávaný cez jemné sito, a pri tlaku 
cca 0,5  MPa bude dopravovaný čerpadlom cez filtre do rotačnej pece pomocou dávkovacej 
trysky kvapalného odpadu. Rozprašovanie kvapalného odpadu v spaľovacom priestore bude 
zabezpečené stlačeným vzduchom, vyrábaným v kompresore. 
 
 
SPAĽOVANIE NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 
Spaľovacie zariadenie bude riešené ako priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne 
spaľovacie zariadenie pre spaľovanie tuhého, pastovitého a kvapalného odpadu. Ako prvý 
stupeň spaľovacieho zariadenia je navrhovaná rotačná pec, určená na spaľovanie 
nebezpečného odpadu pevnej, pastovitej a kvapalnej konzistencie. Ide o valcovú rotačnú 
pec uloženú na nosných obručiach upevnených na plávajúcich podperách. Rotačný pohyb 
pece bude zabezpečovaný pomocou reťazového pohonu umiesteného na ráme. Pohon pece 
bude riešený monoblokovou prevodovkou s elektrickým motorom, s reguláciou 
zabezpečenou prostredníctvom frekvenčného meniča. 
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Prvý stupeň spaľovania odpadu v rotačnej peci bude prebiehať pri teplotách v rozmedzí 800 
až 900°C. Do spaľovacej pece bude pridávaný ohrievaný spaľovací vzduch a pre 
zapaľovanie a stabilizáciu horenia pri prípadnom poklese výhrevnosti spaľovaného odpadu, 
bude slúžiť stabilizačný horák typu APH (automatický plynový horák), ktorý bude spaľovať 
zemný plyn. Množstvo spaľovaného plynu bude regulované automaticky, podľa teploty 
nasnímanej teplotným čidlom na  výstupe spalín  z rotačnej pece. Spaľovaný odpad vďaka 
náklonu a rotačnému pohybu pece sa bude za ďalšieho premiešavania pomaly, pomocou 
gravitácie, posúvať ku nižšie položenému koncu valca tvoriaceho rotačnú spaľovaciu pec. 
Tá svojou spodnou časťou bude zasahovať do termoreaktora. Spolu so spaľovaným 
odpadom budú spaľovacou pecou postupovať aj spaľovací vzduch a vznikajúce spaliny 
z horenia. Dĺžka zdržnej doby spaľovaného odpadu v rotačnej peci, ktorá je potrebná k jeho 
dokonalému termickému rozkladu, bude riadená náklonom a otáčkami rotačnej pece. 
V spodnej časti rotačnej pece, ktorou zasahuje do termoreaktora, bude dochádzať 
k vypadávaniu popola zo spaľovania do prvej zbernej šachty, z ktorej pomocou uzáveru 
šachty k odpopolneniu bude tento popol vypadávať do kontajnera umiestneného v suteréne 
pod rotačnou pecou. Predpokladaná zdržná doba odpadu v rotačnej peci bude cca 20 minút  
a predpokladaný počet otáčok rotačnej pece bude cca 30 otáčok za hodinu. 

 

Druhý stupeň spaľovania bude riešený termoreaktorom. V ňom bude prebiehať spaľovanie 
vzniknutých odpadových plynov pri teplotách od 1200 až do 1350 °C, čo bude dosiahnuté 
spaľovaním zemného plynu v horákoch termoreaktoru. Horáky budú rovnako ako v prípade 
rotačnej pece typu APH, s elektrickým zapaľovaním. Množstvo dodávaného zemného plynu 
bude automaticky regulované podľa teploty snímanej teplotným čidlom na výstupe spalín 
z termoreaktoru. Zaručená zdržná doba spalín na tejto teplote bude min. 2 sekundy.  

Spaliny z rotačnej pece po vstupe do šachty termoreaktoru budú prúdiť nahor a tangenciálne 
budú vstupovať do valcovej spaľovacej komory termoreaktora. Týmto usmernením prúdu 
spalín sa budú spaliny dostávať v spaľovacej komore termoreaktoru do špirálovitého 
pohybu, ktorý bude podporovaný tangenciálne vháňaným spaľovacím vzduchom a 
spalinami horáku. Ďalej budú spaliny pokračovať do delenej reakčnej komory 
termoreaktoru,  kde sa bude smer ich postupu otáčať smerom nadol. Pri dne reakčnej 
komory budú spaliny opäť meniť smer prúdenia a budú postupovať nahor k otvoru pre 
vstup do žiarového potrubia a následne do žiarocyklonu. 

Následkom zmeny rýchlosti a smeru prúdenia spalín dochádza v reakčnej komore 
termoreaktora k hrubému odlúčeniu popola a popolčeka zo spalín. V spodnej časti 
termoreaktora budú pre tento účel umiestnené dve prachové šachty. Odlúčené tuhé látky 
usadené v týchto zberných šachtách budú vypadávať pomocou uzáveru do kontajnerov 
umiestnených v suteréne.  

Nad termoreaktorom bude umiestnený havarijný komín, ktorým sa zaisťuje odvod spalín 
v prípade havarijných stavov. Pre kontrolu celého spaľovacieho priestoru obsluhou bude aj 
spaľovacia pec aj termoreaktor vybavený priehľadmi. 
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VÝROBA PARY 

 

Hrubo odprášené spaliny budú ďalej vedené žiarovým potrubím do vertikálneho 
membránového spalinového výmenníka (kotla), kde bude odpadové teplo zo spaľovania 
odpadu využité k výrobe pary. Odlúčením prevažnej časti TZL zo spalín už pred 
výmenníkom sa znižuje miera zanášania teplovýmenných plôch, a zlepšuje sa tak priemerná 
účinnosť výmenníka, pričom sa súčasne predlžuje interval medzi potrebou jeho čistenia. 
Odovzdaním tepla pri prechode výmenníkom budú spaliny ochladené približne na teplotu 
180 °C (max. 220 °C), ktorá je požiadavkou pre vstup spalín do systému čistenia.  
 

KOMBINOVANÝ  SYSTÉM  ČISTENIA SPALÍN 
 
Systém čistenia spalín bude riešený ako trojstupňový. 

Prvý čistiaci stupeň bude realizovaný ako suché mechanické predčistenie spalín, s použitím 
tkaninového rukávcového filtra s automatickou pulznou regeneráciou "ON-LINE" tlakovým 
vzduchom. Filter bude vhodný pre jemnejšie granulometrické zloženie prachových  úletov, 
ktoré sa predpokladá na základe prevádzkových skúseností.  

Druhý čistiaci stupeň bude realizovaný ako mokré absorpčné čistenie,  riešené  na  princípe  
kombinácie trojstupňovej selektívnej absorpcie s  použitím hydroxidu sodného ako  aktívnej 
časti absorbentu, doplnenej o fibrilný koncový absorber zvyškových úletov. Trojstupňový 
kombinovaný absorber bude mať všetky absorpčné  stupne obojstranne plne oddelené. Prvý 
stupeň bude absorber typu Venturi, druhý stupeň bude kombinácia krížovo pretekajúceho  
sprchového absorberu a výplňového absorberu s výplňou VITAKO-Polynet a tretí stupeň 
bude výplňový absorber s absorpčnou výplňou typu VITAKO-Polynet. Na trojstupňový 
kombinovaný absorber bude naväzovať dvojstupňový absorber s fibrilnou výplňou.  

V tomto  čistiacom stupni  budú separované  plynné škodliviny typu HCl, HF, SO2, NOx, 
aerosóly ťažkých kovov a zvyškové prachové úlety. Spaliny  sa prechodom cez tento stupeň 
ochladia na saturačnú teplotu cca 58 až 62  oC.  

V tomto stupni čistenia spalín budú prebiehať nesledujúce reakcie: 

                NaOH  + HCl          ––>    NaCl  + H2O 

                2 NaOH  + SO2         ––>    Na2SO3+ H2O 

                Na2SO3  + 1/2 O2     ––>    Na2SO4 

Po prechode druhým stupňom čistenia budú spaliny parným ohrievačom ohriate na teplotu 
cca 110 °C a budú vedené do tretieho čistiaceho stupňa, ktorý  bude realizovaný použitím 
dioxínového filtra s plávajúcim lôžkom v prevedení nástreku práškového aktívneho uhlia 
Chezacarb B do prúdu spalín, ktoré budú následne vedené do kontaktoru – reaktoru. Takto 
ošetrené spaliny budú ďalej vedené do tkaninového rukávcového filtra s automatickou 
pulznou regeneráciou "ON-LINE" tlakovým vzduchom, kde budú zachytávané aktivované 
čiastočky Chezabarbu, vrátane niektorých ďalších úletov z mokrej pračky. 
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Linka čistenia spalín sa bude skladať z celej rady komponentov. Jednotlivé stupne čistenia 
budú vzájomne poprepájané spalinovým potrubím. Nedielnou súčasťou linky na čistenie 
spalín budú aj nádrže určené k zabezpečeniu linky absorpčnými roztokmi, nádrž k  
zabezpečeniu  havarijných stavov a nádrž k úprave odpadových roztokov. Nádrže s 
roztokmi sú spojené s jednotlivými aparátmi linky čistenia spalín potrubím. Cirkuláciu 
absorpčných roztokov a dopravu absorbentu medzi absorbermi a nádržami roztokov budú 
zabezpečovať čerpadlá. Vzhľadom k výškovým rozmerom absorberov a tkaninového filtra  
bude súčasťou linky na čistenie spalín oceľová obslužná  plošina, ktorá bude umožňovať 
obsluhu, údržbu a opravy aparátov linky. Súčasne bude využitá aj pre osadenie nádrží tak, 
aby potrubné prepojenia boli čo najkratšie. Pre linku čistenia spalín bude riešený aj systém 
havarijného zabezpečenia pri poruchách dodávky elektrického prúdu, poruchách čerpadiel a 
pod., napríklad dieselagregátom pre výrobu elektrickej energie, vybavením dôležitých 
okruhov zálohovými čerpadlami a pod.. 

Zariadenia mokrej výpierky a zneškodňovacej stanice budú umiestnené nad záchytnými 
jímkami, ktoré budú vyspádované a napojené na havarijnú jímku o postačujúcom objeme  
cca  4,5  m3. Objem  havarijnej  jímky a záchytných jímiek bude tak väčší ako celkový 
objem kvapaliny, ktorá môže uniknúť pri prípadnej havárie niektorej časti týchto zariadení. 
V prípade havárie bude zachytená kvapalina odčerpaná z havarijnej jímky do neutralizačnej 
nádrže a ďalej bude následne upravená v zneškodňovacej stanici odpadových vôd z 
výpierky spalín. 

 
ÚPRAVA VODY ZO SYSTÉMU ČISTENIA SPALÍN  
 

Aktivovaný absorpčný roztok z linky čistenia spalín sa bude najprv zhromažďovať  v 
neutralizačnom zásobníku  a následne bude spracovávaný  v čistiacej linke  neutralizáciou, 
zrážaním s použitím koagulantov a flokulantov, sedimentáciou a filtráciou, vrátane 
dočistenia v ionexovej stanici a na pieskovom filtry. 

Navrhovaná čistiaca  linka sa bude skladať z reakčnej nádrže s miešadlom, pomocných 
zásobníkov  pre chemikálie a ich prípravu, kalolisu, ionexovej stanice s regeneráciou a 
pieskového filtra. Väčšina uvedených  komponentov bude zostavená v zneškodňovacej  
stanici typu RZS  -  MIKRO (ručne riadená zneškodňovacia stanica pre veľmi malé 
výkony), ktorá bude doplnená o ďalšie potrebné aparáty. Zneškodňovacia linka bude 
pracovať diskontinuálne a bude umožňovať realizáciu viacerých variantov spracovania 
odpadových vôd. Najoptimálnejšia technológia pre spracovanie predmetných odpadových 
vôd bude upresnená až pri skúšobnej prevádzke, a to na základe konkrétnych parametrov 
týchto odpadových vôd, najmä typu a koncentrácie kovov. 

Výstupom tohto čistiaceho procesu bude chemicky vyčistená odpadová voda a zahustený  
(rýpatalný) kal so skoncentrovanými ťažkými kovmi, ktorý sa bude ukladať do 
nepriepustných uzatvárateľných kontajnerov a následne deponovať. 

Chemicky vyčistená voda sa bude zhromažďovať v zrovnávacej jímke. Po vykonaní 
analytickej kontroly na vzorke bude prečerpávaná a tryskou rozstrekovaná do špeciálneho 
reaktora, ktorý bude zaradený do linky technológie spaľovne. Ide o špeciálnu, silne 
vymurovanú, kruhovú nádobu, cez ktorú budú obchvatom vedené spaliny o teplote cca 
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1.000 oC. Chemicky vyčistená voda sa po rozstreknutí v tejto nádobe odparí a v  spodnej 
časti nádoby bude vypadávať jemný prášok – tuhý podiel. 

 
TRANSPORT A VÝSTUP SPALÍN DO OVZDUŠIA 
 
Spaliny po prechode systémom čistenia budú odťahované pomocou hlavného odťahového 
ventilátoru k vyústeniu do vonkajšieho ovzdušia. Spalinový ventilátor bude zabezpečovať v 
celom systéme potrebný podtlak pre transport prúdu spalín, a to od miesta ich vzniku až po 
samotný ventilátor. Ventilátor bude pracovať s vyčistenými spalinami, o teplote cca 120oC, 
čím bude minimalizované riziko nalepovania usadenín na lopatkách ventilátora, ktoré by 
spôsobovali jeho následné vibrácie a vynucovali tak potrebu pravidelného čistenia a 
vyvažovania ventilátora. 

Miestom vypúšťania spalín do ovzdušia bude v prípade novopostaveného objektu komín 
vysoký 13,5 m s ústím o priemere 50 cm. V prípade jestvujúceho objektu bude výška 
komína presne stanovená počas projektovej prípravy, v závislosti na reálnej výške atiky 
jestvujúceho objektu tak, aby spĺňala zákonnú požiadavku minimálneho prevýšenia komína 
nad atiku plochej strechy pre zabezpečenie dobrého rozptylu 3,5 m. Približná výška objektu 
je cca 15 m. 

Relatívne vysoká teplota spalín (cca 115 až 120°C), zabezpečí ich dobrý rozptyl do 
atmosféry. 

Prípadný kondenzát z komína bude odvádzaný do havarijnej jímky pre prípadné úniky 
roztokov z mokrej výpierky spalín, z kadiaľ bude v prípade potreby prečerpaný do 
neutralizačnej nádrže a ďalej následne upravovaný v zneškodňovacej stanici odpadových 
vôd z výpierky spalín. 

 
RIADIACA JEDNOTKA 

 

Linka na spaľovanie nebezpečného odpadu bude disponovať autonómnym systémom 
riadenia s nasledujúcimi funkciami: 

-  automatickou  reguláciou  systému  na  požadované  hodnoty zadané obsluhou 

- výstražnou signalizáciou požadovaných úrovní pri prekročení nastavených 
parametrov systému 

Obsahom prevádzkového súboru merania a regulácie bude centrálny riadiaci systém, ktorý 
bude realizovaný systémom SCHNEIDER, čo  je mikroprocesorový  systém umožňujúci: 

-  snímanie analógových, binárnych hodnôt a vyhodnocovanie ich medzí 
-  monitorovanie technologického procesu spaľovne - emisný monitoring 
-  monitorovanie teplôt, CO a O2, vrátane ich vyhodnocovania 
- vyhodnocovanie  poruchových  stavov a  parametrov riadeneného procesu, vrátane 

vyhodnocovania medzí prevádzkových stavov 
-  signalizáciu a výpis poruchových stavov  na tlačiarni s  možnosťou archivovania 
-  sekvenčné nabiehanie a odstavovanie technologických okruhov 
-  automatickú reguláciu, alebo reguláciu na hodnoty zadané obsluhou 
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-  riadenie v reálnom čase 
- zaistenie testovania vstupov 

 

Celý riadiaci systém bude koncipovaný ako distribuovaný a hierarchický riadiaci systém pre 
riadenie celej technológie spaľovne z jedného riadiaceho miesta. Systém bude tvorený 
distribuovanými riadiacimi kontrolórmi, komunikačne spojenými s nadriadenou pracovnou 
stanicou.   

AUTOMATICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM  

Na výstupe spalín z technológie bude za hlavným ventilátorom umiestnené kontinuálne 
meranie emisií typu HORIBA, ktoré bude monitorovať emisie v rozsahu O2, CO, SO2, TZL, 
CxHy, HCl, HF, NOx, H2O, teplota, tlak a prietok spalín. 
 
Pre meranie plynných emisií NOx, SO2, CO, O2 a TOC bude riešený extraktívny analyzátor, 
ktorý disponuje samostatnými meracími kanálmi pre analýzu NOx, SO2, CO, O2 a TOC.  
SO2, NOx, CO budú merané metódou absorpcie v IR-pásme, O2 bude merané 
paramagnetickou metódou a analyzátor TOC bude merať na princípe FID, ktorého 
výstupom je hodnota koncentrácie organického C (v ppm alebo v mg/m3). Koncentrácia 
TZL bude meraná kontinuálnym analyzátorom založenom na princípe optickej metódy 
rozptýleného žiarenia. Koncentrácia HCl a HF bude meraná metódou laserovej 
spektroskopie v IR-oblasti spektra.  

 
Stavové podmienky budú merané sondou na meranie relatívnej vlhkosti pri vyšších 
teplotách, ktorá bude súčasne monitorovať aj teplotu, ďalej snímačom absolútneho tlaku 
a Prandtlovou sondou pre meranie prietoku. 

  
Meraný plyn bude pred analýzou vysúšaný a namerané koncentrácie budú prepočítané na 
stavové podmienky. Vlhkosť pre výpočet TZL, TOC, HCl a HF bude stanovená 
prostriedkami pre jednorazové meranie s korekciou na teplotu spalín. 
 
Spalinové potrubie bude súčasne osadené aj hrdlom pre realizáciu diskontinuálnych meraní 
v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. 

 
 

MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE 
 

Všetky diely reaktorov a súboru aparátov zabezpečujúcich prípravu a dávkovanie aditíva - 
sorbentu budú vyrobené z oceli. Hornú hranicu teploty spalín limituje odolnosť filtračných 
hadíc tkaninového filtru.  

 

VÝROBA ELEKTRINY 
 

Výroba elektriny bude zabezpečená jednostupňovou kondenzačnou vysokootáčkovou 
turbínkou spojenou pomocou elektromagnetickej spojky s trojfázovým synchrónnym 
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generátorom 3x400V. 

Na lopatky turbíny bude privádzaná para o tlaku 1,5 MPa, a tak bude využitá tepelná 
kinetická energia k mechanickému pohybu rotoru. Rotor turbíny bude spojený s hriadeľom 
generátora pomocou elektromagnetickej spojky k prenosu točivého momentu. 

Celá konštrukcia turbíny s generátorom bude koncipovaná ako kompaktný uzavretý celok 
turbosústrojenstva, uložený na vlastnom ráme. Jeho súčasťou budú všetky zabezpečovacie 
prvky, armatúry a pomocné zariadenia. Súčasťou jednotky bude aj elektropríslušenstvo, 
ktoré bude umožňovať pripojenie a dodávku elektrickej energie do siete elektrickej sústavy. 

Nedielnou súčasťou tohto systému bude i vzdušný chladič pre možnosť 100% chladenia 
pary vyrábanej v tepelnom výmenníku, v prípade okamžitého prerušenia dodávok pary na 
turbínu, tak aby nebolo nutné odstavovať spaľovňu.  

Do systému bude tiež možné zakoncipovať dochladzovací výmenník k odberu zvyškového 
tepla z kondenzátu za turbínou tak, aby bolo možné toto teplo ďalej využiť pre ohrev vody 
ako vykurovacieho média napr. pre prevádzkové priestory a pod. 

 

 
POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
PRÍPRAVA A SKLADOVANIE ODPADU 
 
Drtič odpadu 
Drtič odpadov bude určený k zdrobňovaniu odpadu väčších rozmerov. K zdrobňovaniu 
bude dochádzať medzi nožmi upevnenými na pracovných valcoch.  

Dĺžka pracovných valcov:                       1200  mm 
Max. drtiací výkon:                                 do   5  t/h 
Príkon:                                                     45  kW 
Hmotnosť:                                              2  900  kg 
 
Dopravníky 
Hrabličkové dopravníky pre dopravu nadrteného odpadu od drtiča do miešačky a od 
miešačky do technologického zásobníka. Ich rozmery budú stanovené po upresnení 
dispozičného usporiadania. 

 

Zásobník kvapalného odpadu 
Zásobník bude v prevedení dvojplášťovej odsávanej  nádrže. 

Obrysové rozmery (d x š x v):    1 500 x 1 500 x 1 500 mm 
Počet kusov:               2 
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Kontajnery KS 500  
Kontejnery na spaľovaný odpad budú uzatvárateľné, nepriepustné, pojazdné, výklopné 
nádoby  o objeme 0,5  m3,  s vlastnou hmotnosťou 180  kg a nosnosťou 1000 kg, 
stohovateľné v troch vrstvách nad sebou. 

Obrysové rozmery (d x š x v):    1 200  x  1000  x  910 mm 
Počet kusov:                50 

 

Kontajner s výsypkou 
Kontajner bude určený pre zachytávanie popola a popolčeka pod výpadovými otvormi 
spaľovacieho zariadenia. Kontajner bude uzatvárateľný bikranový samonakladací kontajner 
o objeme 0,5 m3, vybavený násypným a výsypným otvorom. Kontajnery rovnakého typu 
budú použité aj pre ukladanie výliskov kalu. 

Obrysové rozmery (d x š x v):  1 030  x  920  x  1 210  mm 
Počet kusov:    6 

 

Váha SMK/A 2000 
Váha bude určená k váženiu kontajnerov s odpadom. Váha bude vybavená odporovým 
vysielačom, pomocou ktorého budú údaje o hmotnosti váženého odpadu prenášané priamo 
do počítača. 

Rozmer mostíka:         1,5 x 1,25 m 
Horná medza váživosti:         2000  kg 

 

 
SPAĽOVANIE ODPADU 
 
Rotačná pec 
Vonkajší/vnútorný priemer:   2800/2200  mm 
Dĺžka:              7500  mm 
Tepelný výkon:       množstvo spaľovaného odpadu   550 kg/hod 
       priemerná výhrevnosť odpadu    cca 18 MJ/kg 
       tepelný príkon (privedené teplo) v odpade  9900 MJ/hod (2,75 MW) 
    celkové privedené teplo v odpade             3,05 MW  

výkon stabilizačného horáku  
v prevádzkovom stave    cca 300 kW 

    straty rotačnej pece                                       200 kW 
    výstupná teplota spalín z rotačnej pece         800°C 
Príkon elektromotoru :       5 kW 

 

Termoreaktor 
Rozmery termoreaktora:         priemer 4m x výška 5,5m 
Celková kapacita dohorievacej komory:                42 m3 
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Využiteľná termická zóna dopaľovacej komory pre teplotu 1200 °C:    33 m3 

Výpočtová doba zdržania spalín v dohorievacej komore   
pri teplote  1200 °C a max. prietoku spalín 9900 Nm3/hod.:        cca 2,5 sec. 
Tepelný výkon dopaľovacej komory: 

 Teplota spalín privedených z rotačnej pece:              800°C 
 Max.tepelný výkon dohorievacej komory:             4 MW 
 Tepelný výkon horákov nutných na ohriatie komory  

a spalín  na teplotu 1200°C:                      2x 1MW 
 Straty dohorievacej komory:              250 kW 
 Teplota spalín na výstupe z dohorievacej komory:     1200°C  

 

Komora odprášenia 
Žiarovo vymurovaná komora, v ktorej dochádza vplyvom zmeny smeru prúdenia spalín k 
ďalšiemu odlúčeniu tuhých látok zo spalín pred ich vstupom do spalinového výmenníka. 
Komora bude vybavená čistiacim otvorom, ktorým bude možné kontrolovať aj žiarové 
potrubie na vstupe do výmenníka  

 

Stabilizačný a dopaľovací horák 
Pôjde o automatické plynové horáky spaľujúce zemný plyn.  

 

Tepelný výmenník 
Pôjde o vertikálny membránový spalinový výmenník s vymurovanou vstupnou komorou. 
Ten bude vybavený plošinou pre obsluhu a súvisiacou vzduchotechnikou, potrebnou pre 
prevádzku tohto výmenníka. Celý výmenník sa bude skladať zo vstupnej komory, obratovej 
komory a výstupnej komory. Vstupná komora bude vymurovaná a obratová komora bude 
vyrobená z oceli triedy 17 a obal z oceli triedy 11. 

Maximálny výkon:                  4 t/hod  pary pri tlaku 1,2 MPa  (nezanesený, čistý kotol) 
Priemerný výkon:                    2,7 t/hod   pri priemernom zanesením popolčekom  

(znížená účinnosť) 
Priemerná účinnosť kotla:      60% 
Straty kotla:   100 kW 
Maximálny výkon:                 2880  kWhtep.  
Menovitý (efektívny) výkon: 1940  kWhtep.  
Tlak pary:                               1,7 MPa 

 
Parná turbína 
Pôjde o jednostupňovú kondenzačnú vysokootáčkovú turbínku spojenú pomocou 
elektromagnetickej spojky s trojfázovým synchrónnym generátorom 3x400V. 

 
Menovitý výkon:   250 kWh 
Skutočný výkon:   150 kWh 
Tlak pary:    1,5 MP 
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Linka čistenia spalín 
 
Linka na čistenie spalín sa bude začínať prírubou na spalinovom výmenníku a končiť bude 
prakticky výstupom spalín komínom do komunálneho ovzdušia.  Tento prevádzkový súbor 
bude zahŕňať : 

   -  tkaninový filter 
   -  trojstupňový absorber 
   -  dočisťovací absorber  
   -  parný ohrievač spalín 
   -  dioxínový filter  
   -  spalinový ventilátor 
   -  súbor aparátov pre prípravu a úpravu sorbentov a zabezpečenie havarijných stavov 
   -  zneškodňovaciu stanicu odpadových vôd 
   -  zálohový zdroj tlakového vzduchu 
   -  potrubné prepojenie aparátov vrátane čerpadiel 
   -  spalinové potrubie 
   -  obslužnú plošinu  
   -  komín 

 
KAPACITA SPAĽOVACIEHO ZARIADENIA 
 
Kapacita spaľovacieho zariadenia je stanovovaná na základe konkrétnej výhrevnosti 
jednotlivých odpadov. Pri predpokladanej priemernej výhrevnosti spaľovaného odpadu 18 
MJ/kg je očakávaný výkon zariadenia 550 kg spáleného odpadu za hodinu. Pri odrátaní 
predpokladaného času potrebného na údržbu z fondu pracovnej doby stanoveného pre 
kalendárny rok nepretržitej prevádzky, predstavuje čistý prevádzkový čas približne 6.200 
hodín, čo by predstavovalo pre zariadenie možnosť spáliť zaokrúhlene približne 3.500 t 
odpadu ročne. V rámci prevádzky navrhovateľa Chemolak a.s. Smolenice vzniká ročne 
približne 639 t nebezpečných odpadov vhodných na spaľovanie. Pri tomto množstve 
odpadu a pri uvažovanej priemernej výhrevnosti odpadu 18 MJ/kg je predpoklad počtu 
prevádzkových hodín potrebných na spálenie odpadov z prevádzky navrhovateľa približne 
1.162  hod/rok. Ďalšia spaľovacia kapacita je určená napríklad pre spaľovanie odpadov od 
externých pôvodcov, ktoré boli v súčasnosti, rovnako ako odpad z prevádzky navrhovateľa, 
zneškodňované na skládke nebezpečného odpadu Smutná II, ktorej prevádzka bude 
k 31.12.2008 ukončená. Súčasne nakoľko trnavský región tohto času nedisponuje iným 
spaľovacím zariadením určeným pre termické spracovanie priemyselného odpadu, 
predpokladá sa záujem aj zo strany ďalších pôvodcov priemyselných odpadov v dotknutom 
regióne. 
 
 
ZOZNAM ODPADOV, KTORÉ JE MOŽNÉ SPAĽOVAŤ V NAVRHOVANOM ZARIADENÍ 
 
05 01  ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY 
 

05 01 03 kaly z dna nádrží 
05 01 05 rozliate ropné látky 
05 01 06 kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby 
05 01 09 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsah. NL 
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07 01  ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŹÍVANIA ( VSDP ) ZÁKLADNÝCH 

ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ 
 
07 02  ODPADY Z VSDP PLASTOVV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH  VLÁKIEN 
 
07 03  ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV  
 
07 04  ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN ( OKREM 02 01 08 a 02 01 09 ), 

PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA ( OKREM 03 02 ) A INÝCH BIOCÍDOV 
 
07 05  ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV 
 
07 06  ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH 

PROSTRIEDKOV 
 
07 07  ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
 
08 01  ODPADY Z VSDP A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV 
   
08 03  ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB 
 
08 04  ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV ( VRÁTANE VODOTESNIACICH 

VÝROBKOV ) 
 
12 01  ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A 

PLASTOV 
 

12 01 06  minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov 
12 01 07  minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov 
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény 
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 
12 01 10  syntetické rezné oleje 
12 01 12 použité vosky a tuky 
12 01 19 biologický ľahko rozložiteľný strojový olej 

 
13 01  ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE 
 

13 01 04 chlórované emulzie 
13 01 05 nechlórované emulzie 
13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje 
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje 
13 01 11 syntetické hydraulické oleje 
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje 
13 01 13 iné hydraulické oleje 

 
13 02  ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE 
 
13 03  ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY 
 

13 03 06 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 130301 
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje 
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje 
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje 
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje 

 
13 04  ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ 
 
13 05  ODPADY Z ODLUĆOVAĆOV OLEJA Z VODY 
 

13 05 06  oleje z odlučovačov oleja z vody 
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13 07  ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV 
 
13 08  OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
 
14 06  ODPADY Z ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL, CHLADIACICH MÉDIÍ A PIEN A AEROSÓLOV 

 PROPELENTOV 
 

14 06 02 iné halogénové rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsah. halogénové rozpúšťadlá 
14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsah. rozpúšťadlá 

15 01  OBALY ( VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH 
ODPADOV ) 

 
15 01 01  obaly z papiera a lepenky 
15 01 02 obaly z plastov 
15 01 03 obaly z dreva 
15 01 09 obaly z textilu 
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 
  

 
15 02  ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE´A OCHRANNÉ ODEVY 
 
16 03  VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY 
 

16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky  
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 

 
16 05  PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE 
 

16 05 06  laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 
vrátane zmesí laboratórnych chemikálií                        

16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 
látky        

                                           
16 07  ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV 
 

16 07 08 odpady obsahujúce olej 
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky 

 
17 03  BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
 
19 01  ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU 
  

19 01 10 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov  
 
19 08  ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD NEŠPECIFIKOVANÉ 
 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 
19 08 06 nasýtené alebo použité iontomeničové živice  
19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov 
19 08 09 zmesi z tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky 
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných 
 odpadových vôd 
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené  v 190811 
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných 
 odpadových vôd 
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 

 
19 12  ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU ( NAPR.TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, 

HUTNENIA A PALETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
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19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky 
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) 

 
20 01  SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
 

20 01 13 rozpúšťadlá 
20 01 25 jedlé oleje a tuky 
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky 
20 01 39 plasty 
 

 
9.  Zdôvodnenie potreby činnosti v danej lokalite  

 

Navrhovateľ CHEMOLAK a.s. Smolenice ako výrobca náterových látok, živíc, lepidiel, 
riedidiel a pomocných prípravkov je producentom celej rady kategórií nebezpečných 
odpadov, z ktorých je až cca 639 t ročne vhodných na spaľovanie. 

V súčasnosti je väčšina týchto odpadov vyvážaná na zneškodňovanie na skládku 
nebezpečných odpadov Smutná II prevádzkovanú navrhovateľom. Predmetná skládka je 
umiestnená v katastrálnom území Smolenická Nová Ves a Horné Orešany, juhozápadne od 
obce Smolenice, mimo zastavanej zóny. Slúži na ukladanie nebezpečných odpadov nie len 
z produkcie prevádzkovateľa skládky spoločnosti CHEMOLAK a.s., ale je využívaná aj 
komerčne, na ukladanie nebezpečných odpadov od zmluvných dodávateľov. Podľa platného 
Rozhodnutia IPKZ pre skládku nebezpečného odpadu Smutná II. povoľujúci orgán povolil 
činnosť skládky len do 31.12.2008 z dôvodu nenaplnenia požiadaviek tesnenia skládky 
podľa § 26 vyhlášky č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, t.j.  
podložie skládky  nie je doplnené vrstvou fólie z vysokohusteného polyetylénu (HDPE) ani 
ochrannou vrstvou.  

V dotknutom trnavskom okrese v súčasnosti neexistuje iná povolená skládka nebezpečného 
odpadu, alebo spaľovňa priemyselného nebezpečného odpadu. 

Na základe týchto skutočností a výstupov vyplývajúcich z analýzy možností riešenia 
vzniknutého stavu sa navrhovateľ rozhodol pre realizáciu termického zneškodňovania 
nebezpečného odpadu v podobe výstavby vlastnej spaľovne nebezpečného odpadu 
vybavenej zariadeniami na konvertovanie odpadového tepla z procesu spaľovania na 
elektrickú energiu, ktorú bude využívať len pre vlastné účely. Kapacitne bude inštalovaná 
spaľovacia linka nastavená riešiť potrebu termického zneškodňovania priemyselného 
odpadu aj od iných pôvodcov, ktorým vznikne uzavretím skládky Smutná II nutnosť riešiť 
novovzniknutý stav, alebo priemyselného odpadu od pôvodcov, pre ktorých bude  
novovybudované zariadenie spádovo zaujímavo umiestnené a v súčasnosti zneškodňujú 
svoj nebezpečný odpad rovnako skládkovaním, ale na inej skládke nebezpečných odpadov 

Súčasne konvertovaním odpadového tepla zo spaľovania, na paru pre pohon parnej turbíny, 
bude vyrábaná elektrická energia, ktorá bude použitá pre potreby navrhovateľa. 

Realizácia navrhovanej činnosti tak bude mať všeobecný environmentálny a  ekonomický 
prínos v podobe využitia energetického potenciálu odpadu, určeného doteraz prevažne na 
skládkovanie, pre výrobu elektrickej energie, ako aj v podobe úspory úložného miesta 
určeného pre skládkovanie nebezpečného odpadu, ktoré bude možné využiť pre uloženie 
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nebezpečného odpadu nevhodného na spaľovanie. Súčasne sa realizáciou predkladaného 
zámeru v navrhovanom kapacitnom riešení zaplní medzera tvorená absenciou zariadenia na 
termické spracovanie priemyselného nebezpečného odpadu spaľovaním v trnavskom 
okrese, resp. v trnavskom regióne, a to vybudovaním moderného zariadenia 
zohľadňujúceho všetky legislatívne požiadavky. 

Konkrétne umiestnenie navrhovanej činnosti je podmienené nie len miestom vzniku 
nebezpečného odpadu určeného na spaľovanie a súvisiacou minimalizáciou trasy jeho 
transportu k miestu jeho termického zneškodňovania a energetického zhodnocovania 
vznikajúceho odpadového tepla, ale aj blízkosťou doterajšieho miesta zneškodňovania 
v podobe uzatváranej skládky nebezpečného odpadu. 
 

 
10. Celkové náklady 

 
Predpokladaný odhad investičných nákladov na realizáciu navrhovanej činnosti predstavuje 
sumu  cca 92.860.000,- Sk na technologickú časť a 29.920.000,- Sk na stavebnú časť 
v prípade výstavby nového objektu. Investičné náklady na stavebné úpravy v prípade 
variantu využitia jestvujúceho objektu pre umiestnenie navrhovanej činnosti budú presne 
vyčíslené počas projektovej prípravy. 

 
 

11. Dotknutá obec  
 

obec Smolenice 
 
nepriamo dotknutá obec: Trstín  

 
12. Dotknutý samosprávny kraj 

 
Trnavský samosprávny kraj 
 
 

13. Dotknuté orgány 
 

Obvodný úrad životného prostredia Trnava  
Krajský úrad životného prostredia Trnava 
SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a 
kontroly 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava 
Obvodný úrad odbor krízového riadenia Trnava 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava 
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14. Povoľujúci organ 

 
Mestský úrad Smolenice - územné, stavebné a kolaudačné povolenie 
SIŽP, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečistenia – integrované povolenie 
 
 

15. Rezortný orgán 
 

Ministerstvo životného prostredia SR 
 
 

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov  

 
Územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutie 
Integrované povolenie 
 

 
17. Vyjadrenia o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti 

presahujúcich štátne hranice  
 

Vzhľadom k rozsahu a umiestneniu navrhovanej činnosti sa neočakáva žiaden negatívny 
vplyv, ktorý by presahoval štátne hranice. 
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

   

 
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území  
 
1.1. Vymedzenie hraníc dotknutého územia 
 
Riešené územie je lokalizované v katastrálnom území obce Smolenice, v  priemyselnom 
areály podniku CHEMOLAK a.s., nachádzajúcom sa mimo súvisle zastavaného územia, 
severovýchodne od obce Smolenice, juhozápadne od obce Trstín a severovýchodne od obce 
Bíňovce, v blízkosti štátnej cesty II/502 Pezinok – Trstín a železničnej trate Trnava - Kúty. 
Realizáciou priamo dotknutou bude v prípade variantu č.1 plocha  v juhovýchodnej časti 
areálu, v blízkosti vrátnice na vlečke, na ktorej v súčasnosti stojí objekt bývalej spaľovne, 
ktorý by bolo nutné, v prípade riešenia navrhovanej činnosti na tejto ploche, asanovať. 
V prípade variantu č.2 bude priamo dotknutým jestvujúci objekt Skladového hospodárstva 
energetiky v severovýchodnej časti areálu, v blízkosti objektu kotolne.  

 
1.2. Geomorfologické pomery 

 
Záujmové územie je podľa geomorfologického členenia Slovenska zaradené do  

 
sústavy: Alpsko – himalájska 

podsústavy: Panónska panva 
provincie: Malá Dunajská kotlina 

oblasti: Podunajská nížina 
celku: Podunajská pahorkatina 

podcelku: Trnavská pahorkatina 
časti: Podmalokarp. pahorkatina 

 
Z hľadiska typu reliéfu je záujmové územie zaradené medzi reliéf nížinných pahorkatín 
s mierne diferencovanými morfoštruktúrami bez agradácie. Členitosť reliéfu záujmového 
územia ako súčasti pahorkatiny je stredne členitá, smerom na juhovýchod pahorkatina 
prechádza pozvoľne do roviny s malou členitosťou reliéfu. Na severozápad od záujmovej 
lokality sa nachádza pohorie Malých Karpát, ktoré sa vyznačuje výraznou členitosťou, 
strmými svahmi, s hlbokými, často ostro zarezanými depresiami, s nadmorskou výškou 
jednotlivých kopcov v priemere okolo cca 350 m n.m..  
Areál prevádzky spoločnosti Chemolak a.s. Smolenice sa nachádza v nadmorskej výške cca 
207-204 m.n.m., je takmer rovinatý, upravovaný, s generalizovaným sklonom územia cca 1o 
v smere k juhovýchodu. 
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1.3. Geologické pomery 
 
Záujmové územie sa nachádza v blízkosti styku priamo dotknutej vnútroalpskej panvy 
s Malými Karpatmi. V tejto časti sú Malé Karpaty tvorené kryštalickým jadrom, 
lemovaným zo severu i západu úzkym pruhom obalového mezozoika.  Medzi Kuchyňou 
a Smolenicami sa rozprestiera krížňanský príkrov, ktorého najvýznamnejšia časť je vysocká 
séria. Útvary príkrovu sú tektonicky redukované a majú šošovkovitý priebeh. Vysocká séria 
začína spodnotriasovým súvrstvím bridlíc s pieskovcami a kremencami. Stredný trias tvoria 
vysocké vápence a dolomity, ktoré zasahujú až do vrchného triasu, ktorého podstatná zložka 
je karpatský keuper. V jeho nadloží sú lumachelové vápence a tmavé bridlice. Lias a doger 
sú tvorené rozmanitými plytkovodnými vápencami. Vysocká séria končí slieňmi 
a bridlicami. Okraj pohoria Malých Karpát je tvorený paleogénom. Juhovýchodnejšie 
umiestnené záujmové územie tvorí  neogén zastúpený prevažne sivými vápnitými ílovcami, 
prachovcami, pieskovcami a zlepencami. Z pohľadu geochemického typu hornín ide 
o vápence. 
 
Kvartér širšieho záujmového územia je tvorený delúviami geneticky bližšie nerozlíšenými 
sedimentmi s nepravidelným pokryvom zastúpenými hlavne hlinami, piesčitými hlinami 
a ílovitými pieskami, ktoré sú rozšírené najmä na svahoch, ale aj na pahorkatinových 
chrbtoch. Tvoria ich hnedé až sivohnedé, miestami tmavohnedé pokryvy. Delúviá sa 
nachádzajú aj v prolúviách, kde tvoria medzivrstvy. V týchto uloženinách tvoria podstatnú 
časť zrnitostných frakcií jemnozrnné častice, ktorých obsah sa pohybuje od 75 do 95 %. 
Celkové rozpätie obsahu ílovitej frakcie je od 15 do 45 %. Piesčitá frakcia presahuje iba 
ojedinele 20%. Obsah prachovitej frakcie sa pohybuje od 45 do 65 %. Proluviálne 
sedimenty náplavových kužeľov bez pokryvu sú prevažne vo forme hlinitých 
a hlinitopiesčitých štrkov s úlomkami hornín. Tieto kužele sú vynášané z bočných svahov 
periodickými prívalmi vôd a menšími potokmi (v tomto prípade tokom Trnavka a Luhovým 
potokom). Tvoria vejárovité formy. Často sú erodované hlavným tokom. Hrúbka kužeľov je 
1 - 5 m a závisí od energie prívalových vôd a charakteru okolitých zvetraninových 
pokryvov. 

 
Konkrétna lokalita ako súčasť existujúceho areálu priemyselnej prevádzky je už 
v súčasnosti tvorená prevažne antropogénnymi uloženinami, ako výsledkom ľudských 
aktivít v záujmovom území. Tieto uloženiny majú premenlivé zloženie a hrúbky. Väčšinou 
ide o sedimenty blízke hlinám a štrkom s rôznym obsahom  ílovitej resp. piesčitej zložky.  
 
Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR, Bratislava, 
2002) sa dotknuté územie  nachádza v rajóne kvartérnych sedimentov –Rajón deluviálnych 
sedimentov (D) a v rajóne predkvartérnych sedimentov – Rajón striedajúcich sa súdržných 
a nesúdržných sedimentov (Nk). D - rajón deluviálnych sedimentov  je v sledovanom území  
závislí od charakteru predkvartérneho podkladu, strmosti, relatívnej polohy konkrétnej 
lokality vo svahu i od klimatických pomerov, ktoré spolu vytvárajú litologicky i hrúbkou 
rozdielne akumulácie. Pri úpätí svahov a vo svahových depresiách dosahujú hrúbky týchto 
sedimentov aj niekoľko metrov (miestami i cez 10 m), zatiaľ čo v strmších častiach svahov 
je hrúbka delúvií menšia, často aj menej ako 3 až 2 m. 
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Na nespevnených sedimentoch predkvartérneho podkladu zodpovedá charakter delúvií 
litologickému charakteru podložia, t.j. na jemnozrnných sedimentoch podkladu delúvia 
piesčité, na prevažne štrkovitých sedimentoch podkladu delúvia piesčito-štrkovité. Hlinito-
piesčité delúvia, príp. i s obsahom štrku, sa vytvárajú na kombinovaných nespevnených 
sedimentoch podkladu. V deluviálnych sedimentoch sa vo vyšších častiach svahov len 
zriedkavo vytvára súvislý horizont podzemnej vody. Častejšie sú akumulácie podzemných 
vôd v nižších častiach svahov, najmä na prechode do nížin a kotlín, resp. do fluviálnych a 
proluviálnych sedimentov. V týchto častiach územia je hladina podzemnej vody často v 
hĺbkach do 5, resp. i do 2 m. Chemizmus a agresívne vlastnosti podzemných vôd v 
deluviálnych sedimentoch závisia (najmä pri ich malej mocnosti) od charakteru hornín a 
podzemných vôd predkvartérneho podkladu.  
 
Z geodynamických javov najčastejšie sú rajóny deluviálnych sedimentov postihované 
eróziou, zosúvaním, resp. podomieľaním a abráziou brehov tokov. Tieto prejavy sú však 
priamo v záujmovej lokalite výrazne eliminované malou sklonitosťou a členitosťou reliéfu 
a sú charakteristické skôr pre polohy severozápadne od záujmového územia v predhorí 
Malých Karpát. 

 
Z hľadiska seizmicity je predmetné územie v oblasti, kde možno očakávať otrasy 
s epicentrálnou intenzitou 3° MSK-64, na základe historicky preukázateľného zemetrasenia 
v jej blízkom okolí, zaznamenaného v rozpätí rokov 1034 až 1999. Podľa STN 73 0036 
(príloha A.1) sa záujmové územie nachádza v oblasti s možnosťou výskytu seizmických 
otrasov 6-7o stupnice M.C.S, ktoré sú charakterizované ako silné až veľmi silné so 
zrýchlením 5-25 m.s-2. Seizmické ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom 
podloží je podľa Atlasu krajiny SR (2002) na dotknutom území na rozhraní kategórie 
s hodnotami vyššími ako 1,59 m/s2, čo je najvyšší stupeň škály  hodnotiacej územie SR, 
a kategórie s hodnotami 1,3 až 1,59 m/s2. Seizmické ohrozenie v hodnotách 
makroseizmickej intenzity dosahuje 7° MSK-64. Seizmicita v oblasti je spojená 
s tektonickými líniami prebiehajúcimi v smere severozápad-juhovýchod. 

 
V širšom okolí záujmového územia sú ložiská nerastných surovín zastúpené prevažne 
nerudnými surovinami v podobe stavebného kameňa. Táto surovinová báza sa koncentruje 
do lokalít Buková, Trstín, Dechtice – Dolná Skalová a Lošonec. Výskyt  
vysokopercentného vápenca je overený na lokalite Dechtice – Lašteky. 
 
 
1.4. Pôdne pomery 

 
V záujmovom území a jeho blízkom okolí  sa vyskytujú pôdne typy ako regozeme, čiernice, 
kambizeme a rendziny, zastúpené konkrétne pôdnymi jednotkami  
regozeme modálne a kultizemné silikátové ľahké a kambizeme modálne a kultizemné kyslé 
ľahké, sprevádzané podzolmi modálnymi a kambizemnými ľahkými, lokálne v depresiach 
aj glejmi ľahkými, pôvodom z nekarbonátových viatych pieskov; čiernice kultizemné 
ľahké, sprevádzané  čiernicami kultizemnými strednými, čiernicami glejovými ľahkými a 
glejmi ľahkými, lokálne čiernicami modálnymi; prevažne z ľahkých nekarbonátových 
aluviálnych sedimentov; kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprevádzané 
rankrami a kambizemami pseudoglejovými; zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých 
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zvetralín nekarbonátových hornín; rendziny a kambizeme rendzinové, sprevádzané 
litozemami modálnymi karbonátovými, lokálne rendzinami sutinovými; zo zvetralín 
pevných karbonátových hornín; rendziny a kambizeme rendzinové, sprevádzané litozemami 
modálnymi karbonátovými, lokálne rendzinami sutinovými; zo zvetralín pevných 
karbonátových hornín; čiernice kultizemné ľahké, sprevádzané čiernicami kultizemnými 
strednými, čiernicami glejovými ľahkými a glejmi ľahkými, lokálne čiernicami modálnymi; 
prevažne z ľahkých nekarbonátových aluviálnych sedimentov; čiernice kultizemné ľahké, 
sprevádzané  čiernicami kultizemnými strednými, čiernicami glejovými ľahkými a glejmi 
ľahkými, lokálne čiernicami modálnymi; prevažne z ľahkých nekarbonátových aluviálnych 
sedimentov;  kambizeme modálne kyslé, sprevádzané kambizemami kultizemnými a 
rankrami zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín; a čiernice kultizemné ľahké, 
sprevádzané čiernicami kultizemnými strednými, čiernicami glejovými ľahkými a glejmi 
ľahkými, lokálne čiernicami modálnymi; prevažne z ľahkých nekarbonátových aluviálnych 
sedimentov. 
Reakcia týchto pôd je prevažne slaboalkalická, cca 7,3 pH, a tieto pôdy disponujú veľkou 
retenčnou schopnosťou. Vo všeobecnosti ich možno zaradzovať do triedy zrnitosti hlinitej. 
Sú stredne priepustné a ich vlhkostný režim je mierne suchý. Pôdy sú zaradené podľa BPEJ 
prevažne v stredných triedach kvality. 

 

Nezastavanú pôdu priamo na hodnotenej lokalite však možno označiť ako Antrozem (AN), 
čo je  človekom vytvorená umelá pôda na nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú sem 
pôdy napr. na umelých substrátoch t.j. navážkach v sídlach a na rekultivovaných plochách, 
ale aj pôdy na násypoch železníc a ciest, a tiež plochy neumožňujúce rast rastlín. 

 
 

1.5. Klimatické pomery  
 

Záujmové územie podhoria Malých Karpát patrí do klimatickej oblasti mierne teplej, okrsku 
mierne teplého, mierne vlhkého s miernou zimou (Atlas krajiny SR, 2002). Počet letných 
dní s teplotou ≥ 25°C je tu menej ako 50, júlový priemer teploty je ≥ 16°C, januárový 
priemer dosahuje  > -3°C a priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 8-9°C. 

 
TEPLOTNÉ POMERY 

 
V okrese Trnava býva priemerne 69,7 letných dní s teplotou vyššou ako 20°C a priemerne 
16,3 tropických dní s teplotou vyššou ako 30 °C. Tropické dni sú najčastejšie v mesiacoch 
júl – august, s menším zastúpením aj v mesiacoch jún, prípadne september. Mrazových dní 
s teplotou nižšou ako 0°C býva priemerne 95,7, najčastejšie v mesiacoch december – 
február, menej v mesiacoch október – november a marec – apríl. Ľadových dní s teplotou, 
kedy teplota nevystupuje nad 0 °C je priemerne 29,3 za rok, s najväčšou početnosťou v 
mesiacoch december – február. 
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Tab.č. III.1.5./01 

 
Priemerné mesačné hodnoty teploty zo stanice Trnava (roky 1951-1980) (ºC) 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 
TRNAVA  -1,8 0,3 4,4 9,7 14,6 18,1 19,6 19,0 15,0 9,6 4,6 0,4 9,4 

 
  

 
ZRÁŽKOVÉ POMERY 
 
Najviac zrážok je v záujmovom území v mesiacoch jún – august, najmenej v mesiacoch 
január – marec. Z dlhodobého hľadiska je suchým mesiacom aj september. Pre predhorie je 
typické, že s narastajúcou nadmorskou výškou sa zvyšuje vlhkosť, klesá atmosferický tlak, 
rastie hodnota oblačnosti, znižuje sa dĺžka slnečného svitu, zvyšuje sa aj množstvo zrážok a 
dĺžka výskytu snehovej pokrývky.  
 

Tab.č. III.1.5./02 
Priemerné mesačné úhrny zrážok zo stanice Trnava (mm) 

 
rok/ 
mesiac 

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

1931-
1980 

53 52 51 54 67 75 78 67 44 65 74 73 743 

1993 37 30 23 26 75 44 95 88 17 72 57 76 640 
1994 54 9 38 97 126 53 68 53 49 86 47 65 745 
1995 40 49 60 77 101 110 7 60 126 6 65 68 769 

 
 

VETERNÉ POMERY 
 
V záujmovom území prevládajú prevažne vetry severozápadného smeru a to v 25% 
početnosti, nasledujú vetry zo severného smeru v 19% početnosti a vetry juhovýchodného 
smeru v 16% početnosti. Početnosť bezvetria je 7% dní v roku. Najvyššiu priemernú 
rýchlosť majú vetry SZ smeru  a to 4,2 m/s, nasledujú vetry JV smeru 4 m/s a vetry S smeru 
3,6 m/s. Záujmové územie nie je významnejšie zaťažené inverziami, súčasne je pomerne 
nízky aj výskyt hmiel, len cca 20-50 dní v roku.  

 
Tab.č. III.1.5./04 

Početnosť výskytu smerov vetra zo stanice Trnava  (‰) 
 

 S SV V JV J JZ Z SZ Bezvetrie 
 114 61 60 221 55 44 57 341 47 

(zdroj SHMÚ) 
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1.6. Hydrologické pomery 
 

 
VODNÉ TOKY 
 
Záujmové územie odvodňuje tok Trnávka, ktorý pri Majcichove ústi spolu s ďalšími 
prítokmi do Dudváhu. Trnávka pramení v Malých Karpatoch  a je súčasťou systému povodí 
tokov prameniacich v tejto oblasti,  tečúcich prakticky paralelne smerom SZ – JV. 
Maximálne prietoky sa v povodí Trnávky objavujú obvykle na začiatku jarného obdobia, 
minimálne na začiatku zimného obdobia alebo na jeseň. 
 
Potok Trnávka je sledovaný najbližšie nad záujmovou lokalitou v stanici Buková v rkm 
34,20 (plocha povodia 21,88 km2) a pod záujmovým územím v smere toku v stanici 
Bohdanovce nad Trnavou v rkm 20,30 (plocha povodia 115,02 km2). 
 

Tab.č. III.1.6./01 
Základné charakteristiky toku Trnávka  
 

M-denné prietoky (l/s) Profil Plocha 
povodia 
(km2)  

Špecif. 
odtok  
(l.s-1/km2) 

30 90 180 270 330 335 364 

Buková 21,70 4,70 0,263 0,127 0,073 0,050 0,030 0,015 0,004 
Bohdanovce 116,02 4,18 1,170 0,578 0,330 0,216 0,135 0,080 0,036 

 
 

Tab.č. III.1.6./02 
Priemerné prietoky,  profil Buková (m3.s-1)  

 
(IX 
z
d
r
o
j

 I II III IV V VI VII VIII X XI XII Ø 
2003 0,159 0,127 0,089 0,190 0,076 0,046 0,032 0,020 0,031 0,046 0,033 0,020 0,072 
2004 0,030 0,044 0,150 0,100 0,082 0,062 0,039 0,024 0,027 0,057 0,022 0,015 0,054 
2005 0,033 0,065 0,140 0,067 0,044 0,026 0,029 0,043 0,029 0,018 0,027 0,043 0,047 

(zdroj  SHMÚ) 
 

 
Tab.č. III.1.6./03 

 
Priemerné prietoky,  profil Bohdanovce nad Trnavou (m3.s-1)  
 

 
(
z
d
r
o
j

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ø 
2003 0,443 0,530 0,293 0,184 0,122 0,181 0,114 0,064 0,094 0,075 0,116 0,097 0,190 
2004 0,212 0,404 0,448 0,308 0,165 0,248 0,205 0,130 0,238 0,115 0,274 0,105 0,327 
2005 0,280 0,255 0,764 0,265 0,151 0,189 0,144 0,275 0,277 0,169 0,368 0,506 0,304 

 (zdroj SHMÚ) 
 

 
 



                                       
EKOS PLUS s.r.o. 

 
SPAĽOVŇA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV   

 
strana 

Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA  CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 

 

29/130 

 
Podľa odtokových pomerov je možné záujmové územie zaradiť do vrchovinno – nížinnej 
oblasti s dažďovo – snehovým typom odtoku s akumuláciou vôd v decembri až januári, 
vysokou vodnatosťou vo februári až apríli a s najnižšími odtokmi v septembri. 

 
K významnejším prítokom potoku v okolí záujmového územia je, v Trstíne sa vlievajúci 
potok Raková, prameniaci rovnako v Malých Karpatoch, Luhový potok vlievajúci sa do 
vodnej nádrže Boleráz vytvorenej na toku Trnavky a potok Rakyta, vlievajúci sa do 
Trnavky až pod vodnou nádržou na úrovni obce Boleráz. 
 
 
VODNÉ PLOCHY 
 
V širšom záujmovom území sú relatívne početné malé vodné nádrže, ktoré prevažne tvoria 
zdroj úžitkovej vody pre účely závlahy, plnia však aj protipovodňovú ochrannú funkciu 
a slúžia aj na chov rýb a rekreačné účely. Za všetky spomeňme napríklad najbližšiu MVN 
Buková, ďalej MVN Jablonica, MVN Chtelnica a MVN Boleráz. 

  
 

PODZEMNÉ VODY 
 
Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Slovenský Hydrometeorologický Ústav, 
Bratislava 1984) patrí záujmové územie do rajónu Neogén Trnavskej pahorkatiny 
s určujúcim typom priepustnosti medzizrnovým. Jeho prietočnosť a hydrogeologická 
produktivita je klasifikovaná ako mierna, t.j. T= 1.10-4 – 1.10-3 m2.s-1. Celková plocha tohto 
hydrogeologického rajónu predstavuje 573 km2 a jeho využiteľné zásoby vody 185 l.s-1 
(0,32 l.s-1.km2). 

 
Neogénne sedimenty Trnavskej pahorkatiny sú vo vrchnej časti budované ílmi s polohami 
štrkov a pieskov, pričom podzemná voda je viazaná na priepustnejšie štrky a piesky a 
nepriepustné ílové súvrstvia spôsobujú jej napätosť. Výskyt priepustnejších polôh je 
nepravidelný v horizontálnom i vertikálnom smere.  
 
Ustálená hladina podzemných vôd sa pohybuje v závislosti od geologickej stavy územia 
v rozpätí 1,45 až 4,25 m pod terénom, pričom rozdiel charakter hladiny podzemných vôd je 
napätý. 
 
 PRAMENE A PRAMENNÉ OBLASTI 
 
Výdatnosť vrtov neogénnych sedimentov Trnavskej pahorkatiny je výrazne premenlivá. 
Využiteľné zásoby podzemných vôd dotknutého hydrogeologického rajónu sú 0,2 – 0,49 l.s-

1.km-2. 
 
Podzemné vody z domových studní v blízkom Trstíne, ktoré sú formované v neogénnych 
sedimentoch, sú nevýrazného Ca-HCO3 až prechodného Ca-SO4-HCO3 typu. Tieto vody 
viazané na neogénne sedimenty majú vyššiu mineralizáciu (800 až 920 mg/l) a vyššie 
obsahy chloridov (40-58 mg/l), síranov (90-140 mg/l) a dusičnanov (88-92 mg/l), čo 
poukazuje na sekundárnu metamorfózu komunálnym prostredím. 
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V katastroch obcí Boleráz a Dolné  Orešany  sú  evidované  chladné  geotermálne  zdroje  s 
 teplotou  vody 20 °C. Južne od areálu spoločnosti Chemolak a.s. sa v katastri dotknutej 
obce Smolenice nachádza artézska studňa. 
 

 
VODOHOSPODÁRSKY CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
 
Priamo v záujmovej lokalite ani v jej bezprostrednom okolí sa nenachádza žiadne 
vodohospodársky chránené územie. 

 
 

1.7. Fauna a flóra  
 
 

RASTLINSTVO 
 

Podľa fytogeografického členenia patrí územie do oblasti západokarpatskej flóry 
(Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), okresu Malé 
Karpaty, podokresu Pezinské Karpaty v južnom smere však plynule prechádza do územia 
oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry 
(Eupannonicum), do okresu Podunajská nížina. 
 
Prirodzená potenciálna vegetácia bola zastúpená jelšovými lesmi na nivách podhorských  
a horských vodných tokov (Al), v tomto prípade toku Trnavka, a karpatskými dubovo-
hrabovými lesmi (C). 

 
Jelšové lužné lesy sú rozšírené na úzkych aluviálnych nivách podhorských a horských tokov 
sa ekologicky viažu na alúviá tokov podmáčaných prúdiacou podzemnou vodou alebo 
ovplyvňované častými povrchovými záplavami. Druhovým zložením a fyziognómiou sú 
charakteristické ako vysokokmenné jelšové lužné lesy s dominantnou jelšou lepkavou 
(Alnus glutinosa), jelšou sivou (A. incana), vŕbou krehkou (Salix fragilis), jaseňom štíhlym 
(Fraxinus excelsior) a vŕbou bielou (Salix alba). Ďalej sem patria aj krovinné vrbiny na 
mladých naplaveninách lemujúcich brehy vodných tokov, v ktorých sú zastúpené vŕba 
purpurová (Salix purpurea), vŕba trojtyčinková (S. triandra) a vŕba krehká (S. fragilis). 
 
Karpatské dubovo-hrabové lesy tvoria spoločenstvá listnatých lesov, ktoré vytvára najmä 
dub zimný (Quercus petraea), dub letný (Q. robur), hrab obyčajný (Carpinus betulus), 
javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia 
platyphyllos), čerešňa vtáčia (Prunus avium) a iné. Zaberajú úrodné oblasti nížin, 
pahorkatín, v stredohoriach vystupujú súvisle až do pásma bučín. Z klimatickej pohľadu 
osadzujú teplé až mierne teplé oblasti so zrážkami 600-700 mm. Náhradnými 
spoločenstvami na miestach dubovo-hrabových lesov sú pasienky a lúky (zväz Cynosurion, 
v menšom zastúpení aj iné). Na stanovištiach po týchto lesoch sa optimálne darí viniciam, 
ale pôdne a klimaticky sú to výborné polohy hlavne pre ovocinárstvo. Dnešné 
dubovohrabové lesy sú nízke, výmladkové a dosť jednotvárne, s prevládajúcimi trávnatými 
druhmi.  
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Súčasný vegetačný kryt záujmového územia je už dlhodobo a významne poznačený 
činnosťou človeka. Severnejšie položené pohorie centrálnej časti Malých Karpát (podcelky 
Pezinské a Brezovské Karpaty) je pokryté ustálenými karpatskými lesmi v prevažujúcom 
zastúpení dubovo-bukových a bukových lesných porastov. Roztrúsená nelesná drevinná 
vegetácia je v širšom záujmovom území  tvorená prevažne skupinami stromov a kríkov z 
prirodzeného zmladenia, ale aj z umelej výsadby, lokalizovanými hlavne na hraniciach polí 
resp. lúk, ale i v ich vnútri, hlavne v depresiách, alebo na lokalitách narušujúcich ich 
celistvosť, prípadne predstavujú zvyšky vzácnych vŕbových a jelšových brehových porastov 
pozdĺž tokov. Spravidla ide o pôvodné dreviny, najmä vŕby (krehká a biela), jelša, domáce 
topole (biely, čierny), topoľ osikový, dub letný, jaseň úzkolistý, brest hrabolistý, javor 
poľný, hrab, s dobre vyvinutou krovinnou etážou so zastúpením druhov ako napríklad 
krušina jelšová, hloh, vtáčí zob, lieska, baza čierna, bršlen, čremcha, trnka a ďalšie. Bylinná 
etáž zodpovedá danému typu lužného lesa. Ďalší typ nelesnej drevinnej vegetácie je líniová 
nelesná drevinná vegetácia, tvorená drevinnou a krovinnou vegetáciou alejí, vetrolamov, 
medzí, napríklad pozdĺž hrádzí, kanálov, tokov, ciest, železníc, stavebných objektov a pod.. 
Druhové zastúpenie je obdobné ako u skupinovej nelesnej drevinnej vegetácii. V prípade 
alejí a vetrolamov však ide skôr o introdukované dreviny, najmä šľachtené topole. 
Veľké zastúpenie v širšom území majú aj rôzne typy trávo-bylinnej vegetácie nachádzajúcej 
sa v okolí ciest, v okolí zastavaných území a pod. Často sú na týchto plochách rozličné 
prechody od typických porastov lúk a pasienkov, cez parkový trávny porast až po ruderálnu 
vegetáciu.  

 
Špecifická vegetácia je viazaná na tok blízkeho potoka a jeho brehy. Prevažne ide o rôzne  
akvafyty  (druhov žijúcich permanentne vo vodnom stĺpci t.j. rôzne spoločenstvá trstín, 
vysokých ostríc a močiarnych bylín (najmä hygrofytov). Na brehoch na tieto spoločenstvá 
nadväzuje často aj močiarna vegetácia, kde dominuje predovšetkým trsť (Phragmites 
australis), rôzne ostrice (najmä Carex acutiformis a C. gracilis), chrastnica trsťovníkovitá 
(Phalaroides arundinacea), haluchovka vodná (Phellandrium aquaticum), roripa 
obojživelná (Rorippa amphibia) a pod. A na ne následne pobrežné lemové spoločenstvá 
(zväz Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950) zväčša líniového charakteru, s bežnými druhmi 
najmä rôznych  nitrofilných druhov ako pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), lipkavec 
obyčajný (Galium aparine), povoja plotná (Calystegia sepium) ale tiež invázne buriny ako 
astra novobelgická (Aster novi-belgii agg.), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) či 
ježatec laločnatý (Echinocystis lobata). 

 
Výstavbou priamo dotknutá lokalita je súčasťou priemyselného areálu, čomu odpovedá aj 
charakter jej vegetačného pokryvu, s druhovým zastúpením  obdobným okolitým trvalým 
trávnatým porastom, s absencia chránených, vzácnych, alebo ohrozených druhov rastlín.
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ŽIVOČÍŠSTVO 
 
Podľa zoogeografického členenia patrí záujmové územie do zoogeografického regiónu 
Vnútrokarpatské zníženiny, do panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, a do 
dunajského okrsku pahorkatinného. 

 
V podhorí Karpát je na pomerne malom území zastúpený veľký počet typov biotopov od 
vlhkých a podmáčaných biotopov v alúviu riek, cez biotopy lúčneho charakteru, stepného a 
lesostepného charakteru až po lesné porasty. 

 
Medzi najpočetnejšie skupiny patria článkonožce, bežne sa vyskytujúce sú druhy kvetárik 
dvojtvarý (Misumena vatia), beháčik pásavý (Salticus scenicus) alebo križiak záhradný 
(Araneus diadematus). V okolí vodných tokov a vodných nádrží sa vyskytuje zástupca 
vážok hadovka lesklá (Calopteryx splendens). Na suchších stepných a lesostepných 
stanovištiach sa môžu vyskytovať napríklad modlivka zelená (Mantis religiosa), koník 
modrokrídly (Oedipoda coerulescens), koník žltopásy (Mecostethus grossus) a askalafus 
škvrnitokrídly (Ascalaphus macaronius). Pre dubové lesy nižších polôh je typický napríklad 
roháč veľký (Lucanus cervus), pižmovec hnedý (Osmodema eremita), fúzač veľký 
(Cerambyx cerdo), chrúst mramorový (Polyphylla fullo) a rôzne druhy bystrušiek (Carabus 
sp.). Z nočných motýľov sú zastúpené napríklad okáň hruškový (Saturnia pyri), piadivka 
egrešová (Abraxas grossulariatus) a iné., z denných napríklad vidlochvosty - vidlochvost 
feniklový (Papilio machaon) a vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius), pestroň 
vlkovcový (Zerynthia polyxena), kedysi hojným mlynárik ovocný (Aporia crataegi), pre 
zvyšky lužných lesov je typický očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový 
(Hipparchia semele), očkáň piesočný (Hipparchia statilinus) a očkáň hájový (Hypenophele 
lupina) a pre vlhké a podmáčané lúky napríklad ohniváčik veľký (Lycaena dispar). 
Z obojživelníkov môžu byť v širšom záujmovom území zaznamenané skokan rapotavý 
(Rana 
ridibunda), skokan zelený (Rana esculenta), skokan krátkonohý (Rana lessonae), skokan 
štíhly (Rana dalmatina), skokan ostropyský (Rana arvalis), kunka obyčajná (Bombina 
bombina), ropucha obyčajná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), hrabavka škvrnitá 
(Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), mlok veľký (Triturus cristatus), mlok 
obyčajný (Triturus vulgaris) alebosalamandra škvrnitá (Salamandra salamandra). Na 
suchých lúkach môže byť zaznamenaná jašterica obyčajná (Lacerta agilis) alebo jašterica 
zelená (Lacerta viridis). Sporadicky sa vyskytuje aj užovka obyčajná (Natrix natrix) a 
slepúch lámavý (Anguis fragilis). 
Z pohľadu výskytu vtákov je zaujímavá pre lokalitu blízkosť CHVÚ Malé Karpaty, ktoré 
zasahuje aj do katastra dotknutej obce. 
Cicavce sú početne zastúpené hlavne drobnými zemnými cicavcami, napríklad 
hmyzožravce jež a krt, hlodavce myš domová (Mus musculus), ryšavka (Apodemus), 
hraboše (Microtus), hrdziak (Clethrionomys) a krysa vodná (Arvicola terrestris). Z väčších 
druhov hlodavcov možno bežne pozorovať vevericu (Sciurus vulgaris), ondatru, zajace a 
všadeprítomné potkany (Ratus). Špecifickou skupinou sú netopiere, najmä v súvislosti 
s blízkym Smolenickým krasom.  Veľké cicavce sú zastúpené hlavne srnčou a jeleňou 
zverou a diviakmi, vyskytuje sa aj danielia a muflonia zver. 
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Vzhľadom na charakter využitia plochy samotnej predmetnej lokality ako výrobného areálu 
je lokalita podmienkami vhodná len pre výskyt synantropných druhov živočíchov 
spoločenstiev osídľujúcich ľudské sídla. 

 
 
 

CHRÁNENÉ, VZÁCNE A OHROZENÉ DRUHY A BIOTOPY 
 

Podmienky pre výskyt vzácnych 
a ohrozených druhov sú viazané v 
širšom záujmovom území, v hlavnej 
miere na plochu CHKO Malé 
Karpaty. Priamo v dotknutej lokalite 
priemyselného areálu je vzhľadom 
k spôsobu využitia tejto plochy výskyt 
takýchto druhov a biotopov prakticky 
vylúčený. 

 

 
 

Okáň hruškovitý 
 
 
VÝZNAMNÉ MIGRAČNÉ KORIDORY ŽIVOČÍCHOV 
 
Najvýznamnejšími biokoridormi živočíchov sú v širšom záujmovom území hlavne masív 
Malých Karpát a to ako jeho hrebeňová časť, tak aj ekotóny na rozhraní lesa a predhoria. Tu 
sa uskutočňuje prevažne migrácia suchozemných druhov živočíchov. Bližšie k priamo 
dotknutej lokalite je migračným koridorom tok Trnavky s jej líniovým brehovým porastom. 
Areálom dotknutej prevádzky nie je však priamo dotknutý. 

 
 

1.8. Chránené územia a ochranné pásma    
 
 
 VEĽKOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
 

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v území, ktorému prináleží prvý stupeň ochrany podľa 
§12  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako 
územiu, ktoré nebolo vyhlásené za chránené územie alebo ochranné pásmo chráneného 
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územia. Dotknuté územie sa však nachádza v blízkosti juhovýchodnej hranice chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty, vyhlásenej vyhláškou MK SSR č. 64/1976 Zb. zo dňa 5. 
mája 1976 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., novelizovanou Vyhláškou MŽP SR č. 
138/2001 Z.z. zo dňa 30.marca.2001. CHKO Malé Karpaty disponuje výmerou 64.610 ha.  

CHKO Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie, ktoré má vinohradnícky 
charakter. Malé Karpaty ako okrajové pohorie vnútorných Karpát, je jadrové pohorie so 
špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovými aj príkrovovými jednotkami, na ktorého 
území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, amfibolity ale aj ďalšie 
horniny jadrových pohorí. CHKO Malé Karpaty sa môže pochváliť tzv. Smolenickým 
krasom, z ktorého je však sprístupnená jediná jaskyňa – Driny, ktorá je dlhá 680 m a je 
zaujímavá svojou genézou a bohatou sintrovou výzdobou. 
Územie CHKO Malé Karpaty je z veľkej časti pokryté listnatými lesmi so zastúpením buka, 
jaseňa štíhleho, javora horského a lipy. V teplomilných trávinno-bylinných spoločenstvách 
sa vyskytuje hlaváčik jarný, zlatofúz južný, poniklec veľkokvetý, klinček Lumnitzerov. K 
druhom, ktoré majú na území CHKO Malé Karpaty jediný výskyt na Slovensku, patrí 
listnatec jazykovitý, ranostaj ľúbi, rašetliak skalný. 
Pohorie Malých Karpát majú druhovo pestré živočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov 
motýľov a okolo 20 druhov mravcov. Z vtákov napríklad sokol rároh má v Malých 
Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších druhov vtákov v oblasti hniezdia 
napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, 
lelek obyčajný. Z cicavcov sú okrem bežnejších zástupcov srnčej, jelenej a diviačej zvere, 
zastúpená aj danielia a muflonia zver. 

 
MALOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
 
V dotknutom okrese Trnava sú vyhlásené tieto maloplošné chránené územia: NPR Hlboča, 
NPR Záruby, PR Bolehlav, PR Buková, PR Katarína, PR Lošonský háj, PR Skalné okno, 
PR Slopy, PR Klokoč, PR Čierna skala, NPP Driny, PP Ľahký kameň, PP Vyvieračka pod 
Bachárkou, PP Čertov žľab, CHA Všivavec, CHA Trnavské rybníky a CHA Vlčkovský háj. 
 
Najbližšie k záujmovej lokalite priamo v katastri dotknutej obce ležia NPR Hlboče, PP 
Čertov žľab, NPP Driny, NPR Záruby a CHA Všivavec.  
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NPR HLBOČE 

NPR Hlboče bola vyhlásená v roku 1981 a má výmeru 1 230 700 m2. Územie predstavuje 
kaňonovité údolie západne od Smoleníc s obnaženými skalnatými útvarmi a krasovými 
javmi. Z geomorfologického hľadiska je zaujímavé výskytom vodopádu, obrých hrncov a 
skalných dutín. Vďaka pestrému podložiu, tvorenému horninami kryštalinika, kremencami, 
sprašami a vápencami, vytvárajú priaznivé podmienky na rozvoj pomerne bohatej 
teplomilnej flóry a fauny.  

 K zaujímavým zástupcom flóry 
patrí kavyľ Ivanov (Stipa joannis), 
jasenec biely (Dictammus albus), 
kosatec dvojfarebný (Iris 
variegata), poniklec veľkokvetý 
(Pulsatilla grandis) a iné. Tieto 
skalné lesostepi lemujú súvislé 
porasty krovín s drieňom (Cornus 
mas), svíbom krvavým (Cornus 
sanguinea), hlohmi (Crataegus ssp.) 
a trnkou (Prunus spinosa), ktoré 
prechádzajú do lesných 
spoločenstiev. Tu sa často 
vyskytuje jašterica zelená (Lacerta 
viridis), užovka stromová (Elaphe 
longissima), z hmyzu modlivka  

zelená (Mantis religiosa) a iné. Vo všeobecnosti bolo územie vyhlásené na ochranu 
zachovalých lesných spoločenstiev na rôznych horninách s bohatým zastúpením 
druhov sucho- a teplomilnej flóry a fauny a krasových foriem na vedeckovýskumné, 
náučné a kultúrno-výchovné ciele. 
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NPR Hlboče 

 

(zdroj ŠOP SR) 

 

PP ČERTOV ŽĽAB  bola vyhlásená v roku 1992 o výmere 235 800 m2 za účelom 
ochrany geologického útvaru, skalného žľabu kaňonovitého rázu a krasových foriem 
na mezozoiku Malých Karpát. Žľab je pravdepodobne zlomového charakteru, pri čom 
prevládajú puklinové škrapy a uplatňuje sa tu gravitačný rozpad. 
 
 

 
NPP DRINY bola vyhlásená v roku 1969. Ide zatiaľ o jedinú sprístupnenú jaskyňu v 
Malých Karpatoch. Jaskyňa Driny to typ puklinovej jaskyne, ktorej priestory neboli 
vyerodované vodným tokom, ale vznikli pri horotvorných procesoch a je jedinou 
objavenou jaskyňou tohto typu na Slovensku.  
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Vznikla v čistých jurských 
vápencoch masívu Driny, 
chemickou činnosťou zrážkových 
vôd. Krása kvapľovej výzdoby ju 
zaradila medzi najväčšie podzemné 
bohatstvá Slovenska. Objavená 
bola Jánom Baničom a bratmi 
Vajsáblovcamí v roku 1929 a v 
roku 1932 bola sprístupnená 
verejnosti. Vchod má vo výške 393 
m n. m. Unikátna je svojou 
zúbkovitou sintrovou výzdobou. 
Jaskyňu symbolizuje dominantný 
závesovitý útvar tzv. Slonie uši. 

Okrem nich sa tu nachádza množstvo ďalších zaujímavých sintrových útvarov napr. 
Stalagmitový lesík, Svätopluk, Luster, Svokrine jazyky a iné. Jej ochranné pásmo 
predstavuje 238,27 ha.  
 
 
 
NPR ZÁRUBY 

Už vzdialenejšou je NPR Záruby, vyhlásená v oku 1984 o výmere 2 999 900 m2. 
Územie národnej prírodnej rezervácie sa nachádza v najvyšších polohách Malých 
Karpát v Smolenickej vrchovine a tvoria ho súbežné monoklinálne hrebene Zárub (768 
m n. m.), Veterníka (724 m n. m.), Cela (718 m n. m.) a Havranice (717 m n. m.). 
Uvedený komplex veľmi výrazne vystupuje z priekopovej prepadliny Čertovej brázdy 
a je zložený zo strednotriasových vápencov.  
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Čelá vápencových vrstiev 
prechádzajú pod ostrým uhlom 
naprieč a na južných svahoch 
vytvorili skalné bralá - ulice, ktoré 
vznikli prevažne zvetrávaním. 
Reliéf a expozícia terénu 
podmienili určitú diferenciáciu 
vegetácie. Pestrá mozaika lesných 
typov a typických sutinových 
rastlinných spoločenstiev je 
jedinečnou ukážkou stupňovitosti a 
rôznorodosti vegetácie Malých 
Karpát. 

    kóta Záruby 
 

Floristicky neobyčajne bohatú lokalitu predstavuje časť rezervácie v priestore Ostrého 
vrchu, s celým radom vzácnych a chránených druhov rastlín - drieň (Cornus mas), 
klokoč perovitý (Staphylea pinnata), jasenec biely (Dictamnus albus), klinček penistý - 
Lumnitzerov (Dianthus plumarius lumnitzeri), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla 
grandis), kosatec dvojfarebný (Iris variegata), veternica lesná (Anemone sylvestris) a 
iné. Odtiaľto sa udáva jediný výskyt ceteraka lekárskeho (Ceterach officinarum). 
Bohaté zastúpenie majú aj druhy živočíšnej ríše. Vyskytuje sa tu užovka stromová 
(Elaphe longissima), užovka hladká (Coronella austriaca), jašterica obyčajná (Lacerta 
agilis), slepúch lámavý (Anguis fragilis). Z vtákov výr skalný (Bubo bubo), myšiak 
hôrny (Buteo buteo) a iné.. 

 
CHA VŠIVAVEC 
 
V ďalšou katastrálnom území dotknutej obce v Smolenickej Novej Vsi sa nachádza 
CHA Všivavec, vyhlásený v roku 1992 o výmere 341 109 m2. Maloplošné chránené 
územie sa nachádza v blízkostí obce Horné Orešany a Boleráz a bolo vyhlásené za 
účelom ochrany teplomilných spoločenstiev a skalných, konkrétne dolomitických, 
odkryvov predhoria Malých Karpát. 
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ÚZEMIA SIETE NATURA 2000 
 
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA 
 
Dotknutá lokalita sa nenachádza v blízkosti hranice vyhláseného chráneného vtáčieho 
územia SKCHVU014 Malé Karpaty, ktoré zasahuje aj katastrálne územie dotknutej 
obce. CHVÚ Malé Karpaty bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 216/2005 Z.z. zo 
dňa 29. apríla 2005. Územie má výmeru 50.633, 6 ha a bolo vyhlásené na účely 
zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých 
druhov vtákov sokola rároha, včelára lesného, ďatľa prostredného, výra skalného, 
lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa hnedkavého, ďatľa 
čierneho, sokola sťahovavého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, 
strakoša červenochrbtého, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava 
hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky 
poľnej a orla kráľovského a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.  
 
Mapa CHVÚ 

(zdroj ŠOP SR) 
 
Vo vzdialenostiach niekoľko desiatok kilometrov sa juhovýchodným smerom 
nachádzajú CHVÚ Pusté Uľany – Zeleneč a CHVÚ Trnavské rybníky. 
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ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU 
 
Najbližšie k záujmovej lokalite sa územie európskeho významu SKUEV0277 Nad 
Vinicami. ÚEV Nad Vinicami leží priamo v katastri dotknutej obce Smolenice 
a katastri blízkej obce Horné Orešany, má výmeru 0,48 ha a bolo navrhnuté na 
ochranu biotopov európskeho významu - suchomilné travinnobylinné a krovinové 
porasty na vápnitom podloží, ako dôležitého stanovištia Orchideaceae a nížinné a 
podhorské kosné lúky, a druhu európskeho významu jazýčkovec východný 
(Himantoglossum caprinum). 
 
ÚEV NAD LÚČKAMI 

 
(zdroj ŠOP SR) 

http://www.sopsr.sk/natura/?p=4&sec=5&kod=SKUEV0277
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RAMSARSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY 
 
V dotknutom okrese sa nenachádzajú žiadne ramsarské mokrade národného významu. 
Regionálne významné mokrade sú v trnavskom okrese štyri: CHŠP Trnavské rybníky, 
Boleráz – vodná nádrž, Buková – poľnohospodárska nádrž a vodná nádrž Horné 
Orešany. Z nich najbližšie sa k záujmovému územiu nachádza poľnohospodárska 
vodná nádrž Boleráz. Lokálne významných mokradí je v dotknutom okrese trinásť: 
vodná nádrž Ronava, vodná nádrž Suchá, nivné údolie Cerová, vlhké spoločenstvá pri 
Dobrej Vode, vlhké spoločenstvá Brezina, Osečník pri Lošonci, vodná nádrž Doľany –
Borová, vodná nádrž Dubové,  rybníky Krupá, Raková dolina, Várov Šúr – Siladice – 
úsek Váhu s ostrovom, VN Parina – Rybáreň a vlhkomilné spoločenstvá pri 
železničnej stanici Smolenice. K záujmovému územiu je celkovo najbližšie 
lokalizovaná posledná zmienená mokraďná lokalita lokálneho významu. 
 
 
OCHRANNÉ PÁSMA 
 
V bezprostrednom okolí lokality výstavby sa nachádzajú len ochranné pásma lokálnej 
infraštruktúry, napríklad rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, kanalizácie, 
plynovodu, účelovej komunikácie, železničnej trate a pod.. Záujmové územie neleží 
v žiadnom legislatívne vymedzenom ochrannom pásme vyhlásenom za účelom 
ochrany prírodných zdrojov - vodných, lesných, pôdnych, či v ochrannom pásme 
chráneného územia alebo chráneného stromu. 
 
Medzi uplatňované ochranné pásma v okolí záujmovej lokality patria: 
- pásmo hygienickej ochrany ČOV  
- ochranné pásmo železnice – tvorené 60 m širokými  pásmi po oboch stranách 

železničnej trate  
- ochranné pásmo cestných komunikácií: 

- 25 m kolmo od osi vozovky ciest I. a II. triedy, 
- 18 m kolmo od osi vozovky ciest III. triedy, 
- 15 m kolmo od osi vozovky miestnych komunikácií. 

- ochranné pásmo elektrických vedení:  
- v šírke 25 m pri vedeniach veľmi vysokého napätia 
- v šírke 20 m pri vedeniach vysokého napätia 
- v šírke 15 m pri vedeniach nízkeho napätia 

- ochranné pásmo transformačnej stanice -  vyčlenené kruhové ochranné pásmo vo 
veľkosti 30 m  

- ochranné pásmo plynárenských zariadení - pozdĺž oboch strán plynovodu v šírkach 
od 10 do 50 m na základe ich inštalovaného výkonu  
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CHRÁNENÉ STROMY 
 
Priamo v katastrálnom území 
dotknutej obce sa nenachádza 
chránený strom Lipa pri kostole v 
Smoleniciach. Ide o jedného 
jedinca lipy malolistej (Tilia 
cordata Mill.) s obvodom kmeňa 
653 cm, s výškou 23 m 
a priemerom koruny 21 m. Vek 
stromu je odhadovaný na 300 
rokov. V ochrannom pásme stromu 
platí ochranný stupeň 2.  

  
 
 
 VODOHOSPODÁRSKY CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

 
Priamo v dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne vodné zdroje, pre ktoré by boli na ich 
ochranu určené vodohospodárskym orgánom pásma hygienickej ochrany.  

 
 
2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 
 
2.1.  Krajina  

2.1.1. Štruktúra krajiny 
 
Pôvodnému typu krajiny na základe zastúpených abiokomplexov a potenciálnej prirodzenej 
vegetácie zodpovedá v geoekologickom regióne Malé Karpaty, subregióne Pezinské 
Karpaty, potenciálny reprezentatívny geoekosystém polygénnych pahorkatín a rozčlenených 
pedimentov s dubodo-hrabovými lesmi a jelšovými príbrežnými porastmi (Atlas krajiny SR, 
2002). 
Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ) predmetného územia predstavuje antropickobiotický 
komplex, tvorený súbormi prirodzených - človekom čiastočne, alebo úplne pozmenených - 
dynamických systémov s novovytvorenými prvkami. Výsledné štruktúry možno 
charakterizovať typom krajinno-ekologických komplexov (Atlas krajiny SR, 2002). Riešené 
územie zodpovedá krajinno-ekologickému komplexu pahorkatín – polygénnym 
pahorkatinám a nízkym plošinným predhoriam s prevahou listnatých lesov a nízkym 
stupňom urbanizácie. Podiel zastavanej plochy z plochy krajinno-ekologického komplexu 
zaraďuje územie do vidieckej krajiny so slabým stupňom osídlenia do 10%. 
 
Okrem dominantných prvkov intravilánu sú v takomto type krajiny okrem ucelenej 
zástavby už viacej zastúpené aj prvky prírodné. Nedominuje súvislá zastavaná plocha s 
veľkými budovami alebo komplexami priemyselných areálov, ale vidiecke sídla, ktoré 
dopĺňajú záhrady, pridomové záhrady a rôzne usporiadané prvky NSKV. Obec Smolenice 
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je na okraji veľkého lesného komplexu centrálnej časti Malých Karpát, čiastočne však už 
svojím južným okrajom zasahuje viac do poľnohospodársky intenzívne využívanej krajiny. 
Tej dominujú veľkoblokové polia prerušované úzkymi pásmi brehových porastov okolo 
vodných tokov, menšími lesíkmi a inými prvkami NSKV. Scenériu krajiny dopĺňajú 
pohľady na okolité lesné komplexy a výhľad na Smolenický hrad. Na celkovú scenériu  
krajiny  rušivo pôsobia nadzemné elektrické vedenia, železničná trať, neďaleký 
poľnohospodársky objekt s neudržiavaným okolím, ale v prvom rade samotný priemyselný 
areál navrhovateľa. 

 
Možno tak konštatovať, že z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide v prípade priamo 
dotknutej lokality o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým podielom zastavaných 
území prevažne s priemyselným výrobným a skladovacím využitím. 

 
Katastrálne územie dotknutej obce Smolenice celkovo zahŕňa 2.897 ha. Poľnohospodárska 
pôda má výmeru 1.152 ha, čo predstavuje 40% výmery katastra. Z toho ornej pôdy je až 
1.090 ha. Lesná pôda pokrýva 58,5% katastra obce, čo predstavuje 1.695 ha. Zastavanú 
plochu tvorí 0,7% rozlohy katastra, t.j. 21 ha a cestnú plochu 0,8% rozlohy katastra, t.j. 29 
ha. Celkovú plochu intravilánu obce tvorí 130,03 ha, z čoho až 14,35 ha pripadá na výrobné 
plochy, kam patrí aj priamo dotknutá lokalita. 
 

 
2.2. Ochrana krajiny 

 
Prvky súčasnej krajinnej štruktúry v okolí záujmovej lokality, najviac sa približujúce 
prirodzenému stavu, sú v závislosti od ich ekologickej významnosti zahrnuté do chránených 
území s príslušným stupňom územnej ochrany alebo je im priznaný štatút prvku kostry 
ekologickej stability dotknutého územia.  
 
2.3. Scenéria krajiny a krajinný obraz 
 

Hodnotu estetického pôsobenia krajinného obrazu, ktorý je prejavom krajinnej štruktúry nie 
je možné kvantifikovať, môžeme ho posúdiť len kvalitatívne (stupeň pozitívnych zážitkov 
človeka pri pobyte človeka v krajine). Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú 
estetický ráz kultúrnej krajiny možno považovať osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob 
poľnohospodárskeho využitia, lesné hospodárstvo (spôsob hospodárenia), komunikácie, 
energovody a priemysel vrátane ťažby surovín. V zásade možno konštatovať, že uvedené 
aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú estetické pôsobenie krajiny na 
človeka. 
Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny možno považovať v prvom rade všetky typy 
lesov, remízok, vetrolamov a brehových porastov, vodnú plochu a vodné toky, mokraďnú 
vegetáciu, lúčnu vegetáciu a pod.. Negatívnymi prvkami scenérie sú priemyselné a 
poľnohospodárske areály, technické prvky a pod.. 
 
V dotknutom type krajiny s vidieckym osídlením, okrem dominantných prvkov intravilánu, 
sú významnejšie zastúpené aj prvky prírodné. Nedominuje súvislá zastavaná plocha s 
veľkými budovami alebo komplexami priemyselných areálov, ale vidiecke sídla, ktoré 
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dopĺňajú záhrady, pridomové záhrady a rôzne usporiadané prvky NSKV. Obec Smolenice 
je na okraji veľkého lesného komplexu centrálnej časti Malých Karpát, čiastočne však už 
svojím južným okrajom zasahuje viac do poľnohospodársky intenzívne využívanej krajiny. 
Tej dominujú veľkoblokové polia prerušované úzkymi pásmi brehových porastov okolo 
vodných tokov, menšími lesíkmi a inými prvkami NSKV. Scenériu krajiny dopĺňajú 
pohľady na okolité lesné komplexy a výhľad na Smolenický hrad. Na celkovú scenériu  
krajiny  rušivo pôsobia nadzemné elektrické vedenia, železničná trať, neďaleký 
poľnohospodársky objekt s neudržiavaným okolím, ale v prvom rade samotný priemyselný 
areál navrhovateľa. 
 
V zmysle uvedeného tak možno scenériu záujmovej lokality a jej bezprostredného okolia 
hodnotiť ako scenériu s prevládajúcimi negatívnymi prvkami, nakoľko jej dominujú 
zastavané plochy s prevažujúcim funkčným využitím ako výrobné priestory, 
administratívno-prevádzkové priestory a priestory služieb,  ktoré sú intenzívne doplnené o 
dopravné štruktúry. 
 
 
2.4. Stabilita krajiny  
 
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) hodnoteného územia predstavuje na 
regionálnej úrovni priestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a 
prvkov, ktorá zabezpečuje v krajine rozmanitosť podmienok foriem života a vytvára 
predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj územia. 

V dotknutom okrese Trnava sa v zmysle rÚSES (Jančurová a kol, 1993) nachádzajú 
nasledujúce prvky kostry územnej stability: 

 
biocentrum nadregionálneho významu: Čachtické Karpaty, Roštún 
biocentrum regionálneho významu: Buková (návrh), Záruby, Klokoč, Čierna skala, dolina 

Hlboče (návrh), Slopy, Dobrá Voda, VN Boleráz, 
Suchá nad Parnou (návrh), Suchovský háj (návrh), 
Trnavské rybníky (návrh), Trnavský park (návrh), 
Boleráz (návrh), Horná Krupá – Horný háj, Podháj, 
Brestovanské háje, Voderady (návrh), Vlčkovský 
háj, Križovanský háj, Šúrovce, Zámocký park Dolná 
Krupá (návrh) 

biokoridor nadregionálneho významu: Rieka Váh, hrebeňový systém Malých Karpát 
biokoridor regionálneho významu: biokoridor vedúci okolím Trnavy, Trnávka, Gidra, 

Parná, Blava, Dudváh, Krupianský potok, Derňa, 
Podmalokarpatský (ekotón typu les-bezlesie, vedúci 
úpätím pohoria Malé Karpaty), Ronava 

 
V priamo dotknutej lokalite sa však žiaden z nich priamo nevyskytuje. 
Najbližším prvkom kostry ekologickej stability je biokoridor regionálneho významu 
v podobe toku potoka Trnavka.  
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3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 
 

Priamo dotknutou obcou je obec Smolenice, ležiaca na predhorí Smolenickej vrchoviny 
v Malých Karpatoch, v nadmorskej výške 242 m.n.m.. Obec disponuje rozlohou 28,97 km2 
a k 31.12.2007 evidovala 3.263 obyvateľov.  

 
 
 HISTÓRIA OBCE 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1256, územie obce však bolo osídlené už 
v staršej dobe kamennej. Z tohto obdobia sa však zachovali len ojedinelé archeologické 
nálezy. Už väčší výskyt nálezov je zaznamenaný z mladšej dobe kamennej, ale 
najvýznamnejšie je nálezmi obdobie prechodu medzi dobou bronzovou a dobou železnou – 
tzv.  doba halštatská, kedy asi v šiestom storočí pred n.l. existovalo na vrchu Molpír veľké 
keltské hradisko. Na rovnakom mieste bola lokalizovaná aj neskoršia veľkomoravská osada. 

Hradisko sa rozprestieralo na veľkej ploche cca 12-14 hektárov a skladalo sa z troch nádvorí 
chránených valmi. Impozantné opevnenie bolo postavené z voľne kladeného kamenia, 
spevnené násypmi a drevenými konštrukciami. Našli sa tu základy veží, opevnených brán a 
okrúhla bašta. Z vnútornej strany najvyššieho opevnenia bol pristavaný rad obytných 
drevených zrubov. Na najlepšie chránenom, hornom nádvorí, „akropole“, boli tiež rady 
terás s obydliami. Nachádzalo sa tu aj kultové miesto, ktorého bolo vytesané do skaly. V 
ňom boli nájdené tri obetiská (ohniská), pri nich lebka a kosti asi dvojročného dieťaťa, 
rozbité mesiačikovité a geometrické idoly. Dôkazom existujúceho kultu je aj ľudská lebka v 
základoch jedného domu. Zistili sa stopy po vyspelej remeselnej výrobe a spracovávaní 
železa a bronzu. 

Vznik súčasnej obce sa predpokladá už v dobe novofeudálnej. V 14. storočí bol nad obcou 
postavený hrad, ktorý je posledný z radu pevností strážiacich malokarpatské priesmyky. 
Pôvodne bolo hrad v kráľovom vlastníctve, neskôr boli majiteľmi panstva viaceré 
šľachtické rody. V roku 1388 pripadli darovacou listinou kráľa Žigmunda vojvodcovi 
Ctiborovi zo Ctiboríc. Od roku 1438 sa novým majiteľom Smoleníc stal pezinský a 
svätojurský gróf Juraj. Začiatkom 16. storočia získava Smolenice rod Országhovcov 
a neskôr na dlhú dobu nasledovali Erdödyovci. Roku 1777 preberá panstvo Ján Pálffy ako 
zálohu,  Pálffyovci však Smolenický hrad nikdy neobývali, nakoľko ten už za posledného 
Erdödyovca - Krištofa III. upadal, nakoľko rod Erdödyovcov nemal dostatok finančných 
prostriedkov na jeho údržbu. Dielo skazy bolo dovŕšené v období napoleonských vojen, keď 
zhorela hlavná budova hradu aj s vežou a z pôvodného gotického hradu zostala len časť 
vonkajšieho opevnenia. Smolenický zámok v dnešnej podobe sa začal budovať už v roku 
1853, ale ku skutočnému znovuvybudovaniu zámku ako rodinného sídla pristúpili 
Pálffyovci až v roku 1911, kedy bol vlastníkom smolenického a dobrovodského panstva 
gróf Jozef Pálffy st. Gróf Pálffy dal zámok postaviť vo vlastnej réžii podľa návrhu 
architekta Jozefa Huberta. Počas prvej svetovej vojny sa však stavebné práce na zámku 
prerušili. Niektoré miestnosti boli len provizórne upravené a bol v nich umiestnený archív 
rodu Pálffyovcov. Na stavbe sa nepokračovalo až do skončenia druhej svetovej vojny. V 
roku 1945 sa majiteľom zámku stal štát a zámok prevzala SNR a zvolila si ho za svoje letné 
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sídlo. Zámok bol dostavaný a zariadený, a 26.6.1953 bol odovzdaný SAV, aby sa stal ako 
konferenčné centrum reprezentačným miestom pre stretnutia vedcov z celého sveta.  

 

 Pohľad na Smolenický zámok z parku 

V roku 1855 bol pod Smolenickým 
hradom grófom Móricom Pálffym 
žrebčín. Z počiatku chov 
hospodárskych koní pre vlastnú 
potrebu sa v 80-tych rokoch 19. 
storočia zásluhou vtedajšieho majiteľa 
Jána Pálffyho zmenil na kvalitný chov 
kočiarových ťažších karotierov a 
ťažších jazdeckých koní, neskôr aj na 
chov dostihových koní. S rozpadom 
Rakúsko-Uhorskej monarchie však na 
vtedajšie pomery známy žrebčín 
zanikol. 

 

V rokoch 1880 až 1883 bol grófom  Jozefom Pálffym vystavaný v úzkej doline pod 
Majdánom pri obci Horné Orešany chemický závod na spracovanie dreva. Za účelom 
rýchlejšej dopravy dreva sa tak začala stavať lesná konská železnica. Všetky horské 
dopravné trasy sa mierne zvažovali k závodu, čo umožňovalo samočinnú dopravu dreva. 
Chemická továreň však potrebovala okrem dreva aj iné suroviny, a tak dalo vedenie 
podniku v roku 1898 vybudovať priemyselnú železnicu z továrne na stanicu ako prípojku 
štátnej dráhy z Trnavy do Smoleníc. Pred likvidáciou podniku v roku 1960 mala celá táto 
unikátna železničná sieť spolu 70 km.  

V roku 1968 bol priamo pri železničnej stanici Smolenice uvedený do prevádzky nový 
chemický závod na výrobu farieb - Chemolak,. 

Okrem dominanty Smolenického zámku s priľahlým, neudržiavaným, parkom s výskytom 
vzácnych drevín sa v obci nachádzajú aj iné pozoruhodnosti: 

• zvyšky hradiska na vrchu Molpír s náučným chodníkom  
• múzeum Molpír umiestnené v budove starej fary, kde časť expozície tvoria exponáty z 

halštattského hradiska Molpír. V múzeu má svoj kútik aj regionálny historik a učiteľ 
Štefan Jastrabík a vynálezca padáka smolenický rodák Štefan Banič. Súčasťou expozície 
je aj výstava starých kníh z farskej knižnice zo 17. - 19. storočia.  

• neskororenesančný kostol Narodenia Panny Márie z roku 1644 s cenným renesančným 
zariadením (pred kostolom je chránený strom lipa malolistá, vysadená súčasne s 
výstavbou kostola). Kostol bol vystavaný na základoch staršej gotickej stavby, čomu 
nasvedčuje aj presbytérium s opornými piliermi, zvyšky gotických okien nájdených v 
murive a goticky skosený víťazný oblúk.  

• kaplnka sv. Vendelína s rodinnou hrobkou Pálffyovcov z roku 1895  
• kaplnka sv. Rocha z roku 1715  
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• kaplnka Nanebovstúpenia Pána z roku 1702  
• pranier v barokovom štýle z 18. storočie  
• socha Pieta s reliéfmi znakov mučenia z 18. storočia  
• pomník padlým vojakom z 1. a 2. svetovej vojny  
• hrob Štefana Baniča, vynálezcu padáka  
• pamätná tabuľa na rodnom dome Štefana Baniča, odhalená pri príležitosti stého výročia 

jeho narodenia  
• busta Štefana Baniča, odhalená 9. júna 2006 pred KSD v Neštichu, jeho priamom 

rodisku  

 
    DEMOGRAFIA 
 

K 31.12.2007 bolo v obci evidovaných 3263 obyvateľov, s priemerným vekom  37,73 roka. 
Štatistiky obce uvádzajú nasledujúce zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1. 2007 - 
31. 12. 2007: 

 prihlásených:  43 - z toho 5 detí  
 odhlásených:  42 - z toho 5 detí 
 narodených:   24 detí - 11 chlapcov a 13 dievčat 
 zomrelých:   23 občanov - 10 mužov a 13 žien 
 celkový prírastok: 2 obyvatelia 

 
V uvedenom roku sa konalo v obci 70 sobášov, čo však súvisí s exkluzivitou Smoleníc, 
nakoľko občania Smoleníc sa na tomto vysokom čísle podieľali len 11 sobášmi. 
 
 
 

Tab.č. III.3./01 
Demografické zloženie obyvateľstva k 31.12.2006 
 
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 3278
  muži 1590
  ženy 1688
Predproduktívny vek (0-14) spolu 442
Produktívny vek (15-54) ženy 1060
Produktívny vek (15-59) muži 1173
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) 
spolu 603

Počet sobášov 13
Po čet rozvodov 12

Počet živonarodených spolu 18 
  Muži 6 
  Ženy 12 
Počet zomretých spolu 29 
  Muži 15 
  Ženy 14 
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 14 
  Muži 5 
  Že ny 9 

(zdroj Štatistický úrad SR) 
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Tab.č. III.3./02 

Základné ukazovatele sčítania ľudu  
 

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 
Obyvateľstvo spolu – počet 3 155 3 234 
    muži – počet 1 548 1 556 
    ženy – počet 1 607 1 678 
Bývajúce obyv. podľa národností.:  
Slovenská % 98,80 98,82 
Maďarská % 0,13 0,09 
Rómska % 0,00 0,00 
Rusínska % 0,00 0,06 
Ukrajinská % 0,03 0,00 
Česká % 0,70 0,49 
Moravská % 0,25 0,03 
Sliezská % 0,00 0,00 
Nemecká % 0,06 0,15 
Poľská % 0,00 0,00 
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: 
Rímskokatolícke % 77,43 87,20 
Evanjelické % 0,54 1,30 
Gréckokatolícke % 0,16 0,25 
Pravoslávne % 0,00 0,03 
Čs. Husitské % 0,00 0,03 
Bez vyznania % 5,29 9,40 
Ostatné % 0,00 0,00 
Nezistené % 16,58 1,39 

 (zdroj Štatistický úrad SR) 
 

 INFRAŠTRUKTÚRA 
  
V súčasnosti je obec pripojená na verejný vodovod. Pre obec sú k dispozícii nasledujúce 
vodné zdroje: Skok II, Sväté studne, Maruša a Kracina, ktoré disponujú spoločnou 
kapacitou 19 -45 lit/sec. V časti obce Smolenická Nová Ves je vybudovaná akumulácia 
vody vo vodojeme 2x650 m3 s kótami hladín – maximálna 272,5 m.n.m. a denná 267,5 
m.n.m.. Zásobovanie obyvateľstva z uvedeného vodojemu je riešené potrubím DN 225, 200 
a 150 mm, rozvodná vodovodná sieť je svetlosti DN 100 mm.  
V obci je zavedená verejná kanalizácia, na ktorej je napojená prevažná časť obyvateľov 
obce. Kanalizácia je zaústená do mechanicko-chemicko-biologickej ČOV, prevádzkovanej 
spoločnosťou Chemolak a.s.. Vyčistené odpadové vody sú zaúsťované do toku Rakyta 
v rkm 3,0, ktorý je prítokom toku Trnávka. Obyvateľstvo je zásobované elektrickou 
energiou z transformovne 110-22 kV, umiestnenej južne za ohradou prevádzkového areálu 
spoločnosti Chemolak a.s.. Do tejto transformovne je zaústená linka 110 kV Trnava-Senica. 
Cez územie obce prechádza plynovod DN 700 PN 64 Ukrajina-Slovensko a tranzitný 
plynovod Ukrajina-Západná Európa DN 3x1200,PN 72 a 1x1400 DN,PN 72. Obec je 
zásobovaná plynom cez vysokotlakú prípojku Boleráz-Smolenice DN 100, PN64, ktorá je 
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zaústená do regulačnej stanice RS 3000 m3/hod. Zásobovanie teplom pre bytovú výstavbu, 
kultúrny dom a školu je riešený okrskovou výhrevňou na palivo zemný plyn. 
 
 
VYBAVENOSŤ OBCE A AKTIVITY JEJ OBYVATEĽSTVA 
 
Obec disponuje vlastným futbalový ihriskom, pri ktorom je založený futbalový klub, ktorý 
si vychováva aj svoj dorast. Obec má vlastnú knižnicu a kultúrno-spoločenský dom, ktorý 
okrem priestorov pre kultúrne podujatia, poskytuje v svojich priestoroch aj služby 
videopožičovne a internetovej kaviarne. Poskytovanie zdravotníckych služieb je 
zabezpečené v obci prítomnosťou ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, ako aj 
ambulancie všeobecného lekára a pre deti a dorast. Priamo v obci je aj prevádzka lekárne, 
čo odbremeňuje obyvateľstvo od cestovania za touto službou do blízkeho Trstína. 
V obci je niekoľko drobných predajní potravinárskeho a zmiešaného tovaru, ale aj niekoľko 
drobných prevádzok poskytujúcich rôzne služby ako napríklad autoservis, predajňa obuvy, 
kaderníctvo, kozmetický salón, pohostinstvo a pod.. Bankové služby sú poskytované priamo 
v obci pobočkou banky VÚB. 
Školstvo v obci je zastúpené prítomnosť Základnej školy na Komenského ulici. 
 
 
PRIEMYSEL, POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO 
 
Priemyselná výroba v obci je dominantne viazaná na chemický priemysel reprezentovaný 
spoločnosťou CHEMOLAK a.s. zameranou prevažne na výrobu farieb a lakov. Na dotknutú 
priemyselnú zónu sú viazané prevažne skladovacie aktivity a podružné aktivity chemického 
priemyslu. Ostatné aktivity evidované v obci  sú viazané hlavne na poskytovanie služieb 
v súvislosti s turistickým ruchom (ubytovanie, stravovanie) a bežnými potrebami občanov 
(predajňa obuvy, železiarstvo, kaderníctvo a pod.). V širšom okolí má dominantné 
postavenie ťažobný priemysel stavebného materiálu (Trstín, Buková). Lesné hospodárstvo 
v dotknutej lokalite má svoj význam vzhľadom k blízkosti lesných porastov pohoria Malých 
Karpát.  
Poľnohospodárske činnosti sú v dotknutej obci viazané prevažne na juhovýchodný okraj 
katastra obce, kde je lokalizovaná prevažná časť PPF, z ktorým obec disponuje. Ten tvorí až 
40% výmera katastra obce. Prevažnú časť (94,6%) PPF obce tvorí orná pôda. Rastlinná 
výroba sa tak sústreďuje hlavne na pestovanie jačmeňa, raže, pšenice, kukurice, slnečnice, 
repky olejnej. Na cca 26 ha sa rastlinná výroba venuje ovocinárstvu, hlavne broskyniam, 
chmelnice sa v k.ú. Smoleníc nenachádzajú a vinohradníctvu sa venuje len niekoľko 
súkromných pestovateľov. 
 
Štruktúra PPF: 
 celková výmera  1.211,96 ha 
 z toho:  orná pôda 1.089,51 ha 
   záhrady 1,36 ha 
   ovocné sady 26,44 ha 
   lúky  2,03 ha 
   pasienky 5,07 ha 
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 Živočíšna výroba v obci je orientovaná prevažne  na chov moriek, králikov, ošípaných, 
prípadne hovädzieho dobytka.  
 
Lesné hospodárstvo sa v obci vykonáva na 1.695 ha. Ochranné lesy sa nachádzajú vo 
vrcholových polohách Malých Karpát a zaberajú cca 17% celkovej výmery. Lesy 
osobitného určenia sa nachádzajú v NPR Hlboča a NPR Záruby. Zastúpenie drevín je 
v pomere 85% listnaté a 15% ihličnaté dreviny. 
 
 
SOCIO-EKONOMICKÉ CHARAKETRISTIKY ÚZEMIA 

 
Miera evidovanej nezamestnanosti bola v okrese Trnava k decembru 2007 len 3,39%, s čím 
približne korešponduje aj miera nezamestnanosti v dotknutej obci. Tento údaj odzrkadľuje 
prítomnosť priemyselného podniku Chemolak a.s. Smolenice s väčším množstvom 
pracovných príležitostí a význam obce v cestovnom ruchu. Súčasne obyvatelia obce bežne 
cestujú za prácou do väčších sídelných útvarov ako sú Trstín, Pezinok, Trnava, Modra, 
prípadne Bratislava či Senica.  
 
 

Tab.č. III.3./03 
 
Údaje z posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001 
 

Osoby ekonomicky aktívne spolu 1 630 
    muži  847 
    ženy  783 
Pracujúci spolu 1 339 
    muži  732 
    ženy  607 
Nezamestnaní spolu  220 
    muži  111 
    ženy  109 

      (zdroj Štatistický úrad SR) 
 
Podľa štatistických údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2001 bolo v dotknutej obci 806 
rodinných domov, z ktorých trvalo obývanými bolo 627 domov. V roku 1991, kedy bolo 
vykonané predposledné sčítanie obyvateľov, bolo zaevidovaných 742 domov, a z týchto 
domov bolo v tom čase obývaných 610 domov, čo predstavuje menšie percento trvalej 
obývanosti z celkového počtu domov  ako v súčasnosti. 
 

 
 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 

V dotknutej obci sa napríklad v roku 2006 vyprodukovalo 712,7 ton komunálneho odpadu, 
z ktorých bolo zneškodnených až 675,2 t. Najbližšou skládkou tuhého komunálneho odpadu 
je skládka Trnava-Zavar, prevádzkovaná mestom Trnava ako regionálna skládka 
komunálneho odpadu zaradeného v  kategóriách ostatný odpad. V katastri obce sa nachádza  
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riadená skládky nebezpečného odpadu Smutná II v prevádzke spoločnosti CHEMOLAK a.s. 
Smolenice. 

 
Tab.č. III.3./04 

 

Vznik odpadov v dotknutom okrese Trnava podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických 
činností (OKEČ) za rok 2000 
 

Množstvo odpadu v tonách 
Odvetvie hospodárstva 

Spolu Nebezpečné Ostatné Zvláštne 

Poľnohospodárstvo 67 550,2 5 195,4 11 540,5 50 814,4

Priemysel spolu 188 857,2 7 396,8 147 833,5 33 626,9

Stavebníctvo 2 117,1 213,1 1 747,8 156,2

Obchod 23 798,7 2 155,7 444,1 21 198,9

Doprava a spoje 1 556,6 310,0 278,0 968,7

Peňažníctvo a poisťovníctvo 196,8 2,3 128,5 66,0

Iné obchodné služby a výskum 303,8 118,4 149,9 35,5

Verejná správa a obrana 104 261,0 954,7 37 975,1 65 331,2

Školstvo 331,3 0,4 4,0 327,0

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 2158,6 189,4 48,1 1 921,1

Ostatné verejné služby 2,4 1,6 0,7 0,1

Ostatné odvetvia 1 612,2 35,3 329,5 1 247,4
(zdroj POH okres Trnava 2000-2005) 

 

 DOPRAVA 
 

Cez dotknutú obec Smolenice prechádza cestná komunikácia II/502 Pezinok (Bratislava) – 
Trstín – Vrbové (Piešťany). Z predmetnej komunikácie je možné napojenie na komunikácie 
I/51 Trnava – Trstín – Senica a III/502013 Trstín – Buková – Plavecký Peter. 
 
Podľa sčítania dopravy v roku 2005 (zdroj SSC) boli na dotknutej komunikácii dopravné 
intenzity v blízkom profile Trstín – juhozápad 3.545  vozidiel za 24 hodín, z toho 742 
nákladných áut a prívesov, 2.784 osobných automobilov a 19 motocyklov. Výhľadové 
frekvencie na rok 2010 predpokladajú na sledovanom profile 3.055 osobných automobilov 
a 794 nákladných automobilov a na rok 2030 až 3.896 osobných automobilov a 972 
nákladných automobilov za 24 hodín. 

  
V bezprostrednej blízkosti záujmovej lokality prechádza elektrifikovaná železničná trať 
Trnava – Kúty, na ktorú sa napája aj vnútroareálová prípojka, odbočujúca z trate pred 
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železničnou stanicou Smolenice. Železničná stanica Smolenice sa nachádza mimo súvislo 
zastavané územie obce, východne od areálu prevádzky navrhovateľa.  

 
 
 REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH 
 

Intenzívne rekreačné využitie dotknutého územia je predurčené jeho charakterom. Blízke 
pohorie Smolenickej vrchoviny ako súčasti Malých Karpát poskytuje veľké množstvo 
turistických chodníkov menšej náročnosti. Spolu s unikátnymi prírodnými javmi ako Čertov 
žľab alebo dolina Hlboče láka veľké množstvo turistov. Ďalším lákadlom pre turistov je 
jaskyňa Driny na Slovensku unikátneho puklinového typu so svojou bohatou sinantrovou 
výzdobou. Napriek neprístupnosti Smolenického zámku verejnosti je jeho priľahlý park 
vyhľadávaným miestom pre oddych obyvateľov aj z okolitých obcí. Juhovýchodne od obce 
sa nachádza aj vodná nádrž Boleráz, prvý krát napustená v roku 1966. V súčasnosti 
poskytuje hlavne možnosti rybolovu. 

Ubytovanie služby sú priamo v obci zastúpené niekoľkými prevádzkami, napr. Penzión pod 
zámkom a Garni hotel SOLMUS, ale k dispozícii je aj ubytovanie v súkromí. Stravovacie 
služby sú poskytované formou niekoľkých reštaurácií a pizzerie.  Svoje významné miesto 
má v tejto oblasti aj rekreačné stredisko Záruby – Jahodník, vzdialené od Smoleníc len 2 
kilometre, umiestnené v tichom prostredí lesov Malých Karpát. Stredisko v súčasnosti 
disponuje kapacitou 100 lôžok a v priestoroch zariadenia je k dispozícii viacúčelové ihrisko 
pre loptové hry, pingpongový stôl, sauna, hydromasážna vaňa a bazén. Stredisko je vhodné 
okrem individuálnej rekreácie aj  na organizovanie rôznych podujatí, napríklad školení, 
hudobných produkcií, spoločenských osláv, detských rekreácií, víkendových pobytov, škôl 
v prírode a rekreácií. 

  
4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 
 
V zmysle environmentálnej regionalizácie ako výstupu procesu priestorového členenia 
krajiny, na základe stanovených kritérií a vybraných súborov environmentálnych 
charakteristík, podľa kvality stavu a tendencie zmien dotknutého životného prostredia, bol 
záujmovému územiu pridelený II. stupeň kvality z 5 stupňovej hodnotiacej škály, čo 
znamená vyhovujúcu úroveň životného prostredia. 
 
Záujmové územie patrí do regiónu ZMO Jaslovské Bohunice.  
 
 
4.1.  Znečistenie ovzdušia  
 
Okolie záujmovej lokality je najvýznamnejšie znečisťované samotnou prevádzkou 
navrhovateľa, cestnou dopravou prechádzajúcej komunikácie a emisiami z miestnych 
energetických zdrojov, kde napriek plynofikácii obce je najmä v poslednej dobe 
z ekonomických dôvodov trend navracať sa k pôvodným palivám. Záujmová lokalita však 
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nie je významnejšie zaťažená stavmi inverzie, bezvetrie je zaznamenané len počas približne 
7% dní v roku a prevládajúce vetry zo severu a severozápadu majú postačujúcu silu pre 
dobrý rozptyl v smere mimo zastavaného územia.  
 
Medzi najväčších znečisťovateľov dotknutého okresu Trnava podľa množstva emisií 
patrili napríklad v roku 2006 spoločnosti: 

• Johns Manville Slovakia a.s., Trnava (TZL, SO2, NOx, CO) 
• Amylum Slovakia s.r.o. Boleráz (TZL, NOx, CO) 
• Zlievareň Trnava s.r.o. (TZL, SO2, CO) 
• Alas Slovakia s.r.o. Trnava (TZL) 
• ŽOS Trnava a.s. (TZL) 
• Wienerberger Slovakia s.r.o. Boleráz (SO2, NOx, CO) 
• Cesty Nitra a.s., OS Smolenice (SO2, CO) 
• Swedwood Slovakia s.r.o., OZ Majcichov (NOx, CO) 
• PCA Slovakia s.r.o. Trnava (NOx) 

 
Podľa informácií z NEIS boli v okrese Trnava vypustené nasledujúce množstvá emisií:  

 
Tab.č. III.4.1./01 

Emisie znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia  
v okrese Trnava v r. 2000 – 2006  (v tonách) 
Názov ZL rok 

2000 
rok 
2001 

rok 
2002 

rok 
2003 

rok 
2004 

rok 
2005 

rok 
2006 

TZL 111,753 85,534 93,810 90,402 92,754 73,282 67,691
Oxidy N ako NO2  736,343 595,408 436,623 423,840 392,516 369,304 375,219
Oxidy S ako SO2 149,275 123,449 91,117 85,333 77,155 140,415 108,632
CO 753,723 913,031 766,810 744,935 781,297 946,963 814,041
Benzén  0,030 1,667 1,231

(zdroj NEIS) 
 
Klesajúce emisie TZL a oxidov dusíka korešpondujú s celoslovenským vývojom, ktorý 
súvisí predovšetkým s plynofikáciou energetiky v prevádzkach najväčších znečisťovateľov 
ovzdušia. 
 
Samotná spoločnosť CHEMOLAK a.s. Smolenice emituje do ovzdušia znečisťujúce látky 
z energetických aj technologických zdrojov. Energetickými zdrojmi sú kotolňa na 
spaľovanie zemného plynu Chemolak a.s. a kotolňa na spaľovanie zemného plynu 
Chemolak a.s. NVŽ. Emitovanými znečisťujúcimi látkami z týchto zdrojov sú TZL, SO2, 
NOx, CO a TOC. Technologickými zdrojmi sú Olejosyntetika I (OS I), Olejosyntetika II 
(OS II), Nitro, Riedidlá, Stará várňa živíc (SVŽ), Nová várňa živíc (NVŽ) a Carluxy. 
Znečisťujúcimi látkami emitovanými z týchto zdrojov sú TZL a emisie organických 
rozpúšťadiel vyjadrené ako TOC. Za uplynulé roky emitovala spoločnosť navrhovateľa do 
ovzdušia  nasledujúce množstvá emisií: 

 
 
 
 



                                       
EKOS PLUS s.r.o. 

 
SPAĽOVŇA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV   

 
strana 

Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA  CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 

 

54/130 

 
Tab.č. III.4.1./02 

Emisie znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia  
zo zdrojov spoločnosti Chemolak a.s. v  r. 2005 – 2007  (v tonách) 
 

Zdroj Rok Znečisťujúca 
látka Kotolňa Kotolňa NVŽ Technologické 

zdroje 
TZL 0,116 0,0188 0,02
SO2  0,014 0,0026 -
NOx 2,56 0,3670 -
CO 0,86 0,148 -

2005 

TOC 0,109 0,0177 37,8
TZL 0,097 0,0335 0,015
SO2  0,012 0,004 -
NOx 2,130 0,652 -
CO 0,714 0,263 -

2006 

TOC 0,091 0,0438 42,89
TZL 0,0710 0,045 0,179
SO2  0,0085 0,005 -
NOx 1,5622 0,989 -
CO 0,1022 0,248 -

2007 

TOC 0,0666 0,042 53,96
 
 
V Trnavskom okrese sa imisie znečisťujúcich látok monitorujú na automatickej stanici 
inštalovanej v Trnave na Kollárovej ulici.  

 
Tab.č. III.4.1./03 

Vyhodnotenie imisného znečistenia ovzdušia za rok 2006 
 

Ochrana zdravia 
SO2 NOx NO2+MT PM10 CO C2H6 C2H6+MT

 

1 hod 24 
hod 

1 h 1 
rok

1 hod 1 rok 24 
hod

1 
rok

8 
hod1) 

1 rok 1 rok 

Limitná 
hodnota 
(µg/m3) 

350 125 200 40 240 48 50 40 10000 5 9

Stanica 
Trnava 

0 0 0 41,4 0 41,4 71 38,9 3711 1,6 1,6

1)maximálna osemhodinová koncentrácia 
 
Ako problematické sa javia imisie PM10 a oxidy dusíka. Pri ich posudzovaní však treba brať 
do úvahy lokálne zdroje emisií predmetných znečisťujúcich látok, ktoré súvisia 
s umiestnením automatickej meracej stanice (AMS). Za takéto zdroje v meste Trnava 
možno považovať najmä doprava, pevné častice z nedostatočne čistených komunikácií, zo 
stavenísk, skládok sypkých materiálov a vykurovania domov na tuhé palivá.  
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Tab.č. III.4.1./04 
 
Priemerná ročná koncentrácia PM10 za rok 2006 na AMS Trnava, Kollárová 
 
 Stacionárne 

zdroje 
(evidované v NEIS) 

Mobilné 
zdroje 

(modelový výpočet) 

Regionálne 
pozadie 

(program EMEP) 

Neznámy 
pôvod 

Namerané 
AMS 

µg/m3 0,1 0,1 18,8 24,3 43,3 
% 0,23 0,23 43,42 56,12 100 

 
 

 
4.2. Znečistenie povrchových a podzemných vôd 

 
 POVRCHOVÉ VODY 
 

Odpadové vody z výroby a sociálnych zariadení  spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, 
ako aj odpadové vody z obce Smolenice sú čistené v mechanicko-chemicko-biologickej 
ČOV, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť CHEMOLAK a.s.. Prečistené vody sú 
vypúšťané do toku Rakyta  v rkm 3,0 v k.ú. Smolenice. Predmetný tok sa pri obci Boleráz 
vlieva do toku Trnavka.  

 
Povolené maximálne množstvo vypúšťaných vôd je 16,6 lit/sec (priemerne 9,51 lit/sec), čo 
predstavuje ročne cca 300.000 m3. Ukazovatele znečistenia vypúšťaných vôd nesmú na 
konci čistiaceho procesu prekračovať nasledujúce hodnoty: 

 
   BSK5   30 mg/lit 
   CHSKCr 150 mg/lit 
   NLSUŠ  40 mg/lit 
   N-NH4  15 mg/lit 
   NEL  5,0 mg/lit 
   Zn  0,5 mg/lit 
   Pb  0,15 mg/lit 
   Crcelk  0,5 mg/lit 
   SO4  200 mg/lit 
   Cl-  200 mg/lit 
   AOX  2,0 mg/lit 
   fenoly  0,4 mg/lit 
   PAU   0,01 mg/lit 
   TOXlim  50% účinku 
   pH   6,0 – 9,0 

    
Kvalita povrchových vôd je na toku Trnavka sledovaná v rámci celoslovenského 
monitoringu vykonávaného SHMÚ v profile rkm 8,10 Modranka. Kvalita vody v Trnávke 
je tu ovplyvnená odpadovými vodami z Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s., z ČOV 
Trnava a Cukrovaru v Trnave.  
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Tab.č. III.4.2/01 

Kvalita povrchových vôd 
 

 Skupiny ukazovateľov a príslušné triedy kvality 
Tok Riečny 

kilometer 
Rok A B C D E F 

Trnavka 8,10 2001-2002 V III V IV V V 
Trnavka 8,10 2002-2003 V IV V V V V 
Trnavka 8,10 2003-2004      V 

 
 
Tok Trnávka za pozorované obdobie bol zaradený vo všetkých ukazovateľoch kvality  - 
kyslíkový režim (A), základné fyzikálno-chemické ukazovatele (B) a nutrienty (C), 
biologické ukazovatele (D), mikrobiologické ukazovatele (E) a mikropolutanty (F) v IV. a 
V. triede kvality. Podľa konkrétnych hodnôt ukazovateľov sa zvýšili oproti 
predchádzajúcemu obdobiu hlavne koncentrácie N-NO3, rozpustných látok, Pcelk, PAL-A. 
Tok  
 
Ďalším sledovaným profilom na toku Trnavka je profil Zeleneč, kde bola kvalita 
povrchovej vody v toku zaradená podľa ukazovateľov nasledujúco: A – III, B – IV, C – V, 
D - IV , E – V.   
 
Trnávku tak možno celkovo považovať za veľmi silne znečisteným tok, ktorý patrí medzi 
najviac zaťažené toky okresu Trnava. 

  
 

 PODZEMNÉ VODY 
 
Kvalita podzemných vôd je v širšom záujmovom území ovplyvňovaná oxidačno-
redukčnými podmienkami prostredia a antropogénnou činnosťou. Medzi plošné zdroje 
znečisťovania podzemných vôd patrí v prvom rade skládka nebezpečných odpadov Smutná 
II, a v menšej miere aj rôzne lokálne hnojiská, nedostatočne utesnené žumpy obyvateľov, a 
to aj napriek vysokej napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu, a v neposlednom 
rade, aj napriek zníženiu intenzity poľnohospodárskej výroby, aj používanie agrochemikálií 
a hnojív pri rastlinnej výrobe. Bodovými zdrojmi znečisťovania sú hlavne mechanicko-
chemicko-biologická ČOV, a vypúšťanie vôd z prietokového chladenia a povrchového 
odtoku z areálu spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice. 
 
Priamo v dotknutom území sa monitoruje kvalita podzemných vôd v piatich vrtoch - PV6, 
PV8, PV9 a PV10 a v referenčnom vrte HCHS-1, dva krát ročne oprávnenou organizáciou. 

 

 

 

 



                                       
EKOS PLUS s.r.o. 

 
SPAĽOVŇA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV   

 
strana 

Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA  CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 

 

57/130 

 
Tab.č. III.4.2./02 

  Kvalita podzemných vôd (zdroj: GEOtest  BRATISLAVA, s.r.o.) 

 
  

 
CHSKMn   

[mg.l-1] 

 
 2007 
14.6. 

 
2007 
5.12. 

 
2008 
22.5. 

  
2008 

21.10.

PV-1 - 4,02 - <0,05 

PV-2 - 9,64 - 10,6 

PV-3 - 0,87 - 0,97 

PV-5 - 3,05 - 4,53 

PV-6 0,79 2,02 1,12 57,4 

PV-7 - < 0,5 - <0,5 

PV-8 0,76 1,61 0,8 2,04 

PV-9 2,99 5,62 6,4 9,86 

PV-10 - 58,5 43,2 59,8 

CHEM-1 - - - - 

CHEM-2 - - - - 

HCHS-1 < 0,5 < 0,5 <0,5 <0,5 

HG-1 - 6,43 - 2,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vysvetlivky: podfarbenie - prekročenie medznej hodnoty  
      Nariadenia vlády č. 354/2006 Z.z. (3 mg.l-1) 
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NEL (IČ) NEL (UV) Fenolový 
index Benzén Etylbenzén Toluén Xylény 

Aromatické 
uhľovodíky 

celkom 

05/08 10/08 05/08 10/08 05/08 10/08 05/08 10/08 05/08 10/08 05/08 10/08 05/08 10/08 05/08 10/08
Objekt 

[mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [µg.l-1] [µg.l-1] [µg.l-1] [µg.l-1] [µg.l-1] 

PV-1 - <0,01 - <0,01 - <0,05 - 45,8 - 0,28 - 1,05 - 17,9 - 65 

PV-2  - 3,27  - 1,98  - 0,136  - 1 890  - 9,95  - 8,79  - 952  - 3 000

PV-3  - 0,13  - <0,1  - <0,05  - <0,1  - <0,1  - <0,1  - <0,2  - <50 

PV-4  RL RL  RL RL  RL RL  RL RL  RL RL  RL RL  RL RL  RL RL 

PV-5  - 0,95  - <0,1  - <0,05  - <0,1  - 0,47  - 0,18  - 5,05  - 5,7 

PV-6 0,31 4,34 0,49 3,22 <0,05
  0,068 <0,1 3,08 0,18 409 <0,1 15,9 2,0 2 340  2,18 2 840

PV-7  - 0,12 -  <0,1  - <0,05 -  3,76 -  0,89  - 0,55 -  9,79 -  15 

PV-8 0,26 0,23 0,69 <0,1 <0,05
  <0,05 <0,1 0,26 0,19 0,14 <0,1 <0,1 0,47 1,1 0,66  1,5 

PV-9 0,22 0,1 0,35 <0,1 <0,05
  <0,05 0,8 2,89 0,23 1,19 0,34 1,24 5,26 17,2  6,63 22,5 

PV-10 63,0 63,5 63,9 74,1 0,15 0,19  195 205 6 450 17 800 4 730 14 600 53 100 63 800  64 600 96 600

HCHS-1 <0,1 <0,1 0,42 0,11 <0,05
  

<0,05
  <0,1 <0,1 0,21 <0,1 0,37 <0,1 0,63 <0,3  1,21 <50 

HG-1  - 0,23 -  <0,1 -   <0,0
5 - 44,1 - 0,47 - 0,28 - 108 - 152 

P-2  RL RL RL  RL  RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL RL 

Pokyn 
MSPNMSR 

a MŽP 
1617/97 

min, limit 
C 

1 0,06 30 60 50 60 100 

Nariadenie 
vlády       

354/2006 Z. 
z. 

- - 1 - 50 100 - 

Druh 
limitu - - NMH - MH MH - 

Vysvetlivky:  podfarbenie - prekročený sanačný limit, boldom - prekročenie limitu Nariadenia vlády č. 
354/2006 Z.z., - nestanovené, MH - medzná hodnota, NMH – najvyššia medzná hodnota 

 

Na základe výsledkov monitoringu podzemných vôd v areály spoločnosti Chemolak a.s. 
Smolenice je zjavné znečistenie podzemnej vody organickými látkami, z ktorých 
dominantné zastúpenie majú aromatické uhľovodíky a ich deriváty, čo súvisí s charakterom 
výroby závodu. Dvoma hlavnými centrami tohto znečistenia je okolie novej várne živíc 
a okolie starého skladu horľavín a olejov. 
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4.3. Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou 
 
Kontaminácia pôdy je v okolí záujmovej lokality výsledkom spolupôsobenia emisií 
z prevádzky navrhovateľa, ktorú priamo obklopuje orná pôda, emisií z dopravy  
a chemizácie poľnohospodárskej výroby v podobe aplikácie hnojív a prostriedkov na 
ochranu rastlín. Tá bola vysoká najmä v minulosti, kedy bola rastlinná výroba výrazne 
podrobovaná trendu enormného zvyšovania výnosov. V súčasnosti pri znížení dávok 
čistých živín NPK na 1 ha poľnohospodárskej pôdy z pôvodných cca 280 na 85 kg, sa obsah 
cudzorodých látok v pôde z tohto zdroja podstatne znížil, a pôdy lokality nie sú považované 
za významnejšie kontaminované poľnohospodárske pôdy.  
Za lokálne zdroje znečistenia pôdy sú považované najmä veľkochovy hospodárskych 
zvierat, tie však najmä po roku 1990 zanikali a tie ktoré sa zachovali, výrazne zredukovali 
svoje stavy. Priamo v bezprostrednom okolí predmetnej lokality, ktorá je súčasťou 
priemyselného areálu sa žiaden hospodársky dvor nenachádza. 
 
Zo všeobecných charakteristík pôdy záujmového územia je možné spomenúť strednú 
odolnosť dotknutej pôdy proti kompakcii a slabú až strednú odolnosť pôdy proti intoxikácii 
kyslou skupinou rizikových kovov. Predmetné pôdy sú hodnotené ako náchylné na 
acidifikáciu, nakoľko sa vyvinuli na minerálne chudobných substrátoch, čo však je mierne 
eliminované ich karbonátovým charakterom. Riziko kontaminácie rastlinnej produkcie 
vypestovanej na pôdach záujmového územia  ťažkými kovmi je považované za nízke. A 
z hľadiska plošnej kontaminácia pôd sú tieto pôdy považované za relatívne čisté. 

 

 
Poľnohospodárska pôda v širšom záujmovom území je v závislosti na klimatických 
podmienkach v rôznej miere ohrozená vodnou a veternou eróziou. Hlavnou príčinou tohto 
javu je nevyhovujúce usporiadanie súčasnej krajinnej štruktúry. V južnej časti katastra 
dotknutej obce, ktorá je otvorená do nížiny, je významnejšie ovplyvnená veternou eróziou, 
čo je následok zavedenia veľkoblokov ornej pôdy do poľnohospodárstva, ktorý súvisel aj s 
odstraňovaním medzí, vetrolamov, terasovania, systematickým odstraňovaním rozptýlenej 
krovinnej a stromovej zelene, zhutňovaním podorničia, znižovaním podielu organických 
hnojív, hydromelioračnými úpravami vedúcimi ku všeobecnému poklesu hladiny 
podzemnej vody a z toho vyplývajúcej celkovej aridizácií mikroklímy a zostepňovanie 
krajiny. 
Na parcelách PPF ležiacich na úpätí Malých Karpát sa už v závislosti od svahovitosti terénu 
môže prejaviť aj vodná erózia.  

  
 Tab.č. III.4.3./01 

Kontaminácia pôd v okolí záujmového územia  
 

 Lokalita 
 Dolná Krupá Zeleneč Báhoň 
Pôdny typ Hnedozem Černozem Černozem 
Pôdny subtyp Typická Typická Typická 
Varieta  Karbonátová Karbonátová 
Zrnitosť Stredne ťažká Stredne ťažká Stredne ťažká 
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obsah ílu (< 0.002 mm) 
15 - 35 %
obsah prachu (0.002 - 
0.05 mm) > 60 % 

obsah ílu (< 0.002 mm) 
15 - 35 % 
obsah prachu (0.002 - 
0.05 mm) > 60 % 

obsah ílu (< 0.002 mm) 
15 - 35 %
obsah prachu (0.002 - 
0.05 mm) > 60 % 

Objemová 
hmotnosť (g.cm-3) 

Mierne nepriaznivá 
1.36 - 1.45  

 Nízka 
>1,36 

 Mierne nepriaznivá 
1.36 - 1.45 

Výmenná pôdna 
reakcia  
(pH v KCL) 

Neutrálna 
6,5-7,2 

Alkalická 
7,3 – 7,7  

Neutrálna  
6,5-7,2 

Obsah humusu Mierne humózna 
1-2% 

Stredne humózna  
2 – 3 % 

Silne humózna 
3 – 5 % 

Obsah fosforu 
(mg.kg-1) 

Vysoký 
pre ornú pôdu >80 
pre trvalé trávne 

orasty p 
>45  

Stredný 
pre ornú pôdu 31-65 
pre trvalé trávne 

orasty p 
21-35 

Vysoký 
pre ornú pôdu >80 
pre trvalé trávne 

orasty p 
>45  

Obsah draslíka 
(mg.kg-1) 

Vysoký 
ľahká 
pôda >200

stredne 
ťažká 
pôda 

>250

pre ornú 
pôdu 

ťažká 
pôda >330

ľahká 
pôda >150

stredne 
ťažká 
pôda 

>180

pre 
trvalé 
trávne 
porasty 

ťažká 
pôda >230

 

Vysoký 
ľahká 
pôda >200 

stredne 
ťažká 
pôda 

>250 

pre ornú 
pôdu 

ťažká 
pôda >330 

ľahká 
pôda >150 

stredne 
ťažká 
pôda 

>180 

pre 
trvalé 
trávne 
porasty 

ťažká 
pôda >230 

 

Dobrý 
ľahká 
pôda  80-200 

stredne 
ťažká 
pôda 

110-250

pre 
ornú 
pôdu 

ťažká 
pôda 140-330

ľahká 
pôda 70-150

stredne 
ažká 

pôda 
ť

pre 
trvalé 
trávne 
porasty 90-180 

 

ťažká 
pôda 110-230

 
Totálny obsah Cd < 0.8 mg.kg-1 < 0.8 mg.kg-1 < 0.8 mg.kg-1 
Totálny obsah Pb < 85 mg.kg-1 < 85 mg.kg-1 < 85 mg.kg-1 
Totálny obsah Cr < 130 mg.kg-1 < 130 mg.kg-1 < 130 mg.kg-1 
Totálny obsah Hg < 0.3 mg.kg-1 < 0.3 mg.kg-1 < 0.3 mg.kg-1 
Totálny obsah As < 29 mg.kg-1 < 29 mg.kg-1 < 29 mg.kg-1 
Totálny obsah Cu < 36 mg.kg-1 < 36 mg.kg-1 < 36 mg.kg-1 
Totálny obsah Co < 20 mg.kg-1 < 20 mg.kg-1 < 20 mg.kg-1 
Totálny obsah Zn < 140 mg.kg-1 < 140 mg.kg-1 < 140 mg.kg-1 
Totálny obsah Ni < 35 mg.kg-1 < 35 mg.kg-1 < 35 mg.kg-1 
Totálny obsah Se < 0,8 mg.kg-1 < 0,8 mg.kg-1 < 0,8 mg.kg-1 

          (zdroj VÚPOP) 
Z hľadiska obsahu stanovovaných prvkov sú tieto pôdy nekontaminované a všetky 
namerané údaje sú na úrovni pozaďových, t.j. prirodzených hodnôt. 
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4.4. Znečistenie horninového prostredia 
Pri hodnotení znečistenia horninového prostredia je nutné vychádzať z možného prenosu 
znečistenia z iných zložiek životného prostredia, pokiaľ nie sú k dispozícii údaje 
o znečistení zistenom na konkrétnych vzorkách zo záujmovej lokality. Najvýznamnejším 
indikátorom znečistenia horninového prostredia môže byť dokumentované znečistenie 
pôdy, ktoré tvorí vrchnú vrstvu horninového prostredia a je kontaktnou vrstvou medzi 
ďalšími zložkami geosféry, a to atmosférou, litosférou a hydrosférou.   

Z uvedeného vyplýva, že predpoklad znečistenia horninového prostredia je potrebné 
odvodzovať z chemického znečistenia ovzdušia, zrážok, vôd a pôd záujmového územia.  

 
4.5.  Poškodenie vegetácie  a ohrozovanie živočíšstva 

 
Vegetácia v záujmovom území a v jeho okolí nie je vzhľadom k miere celkového zaťaženia 
životného prostredia významnejšie poškodzovaná emisiami emitovanými z priemyselnej 
výroby. Priamo v záujmovej lokalite sa súčasne vzhľadom k spôsobu jej využívania ani 
nenachádza vegetácia a živočíšstvo, ktoré by mohli byť významnejšie poškodzované, resp. 
ohrozované priemyselnou výrobou. 
 
Vo všeobecnosti však k pomalému vytrácaniu sa pôvodnej vegetácie a následnému 
ohrozovaniu živočíšstva viazaného na pôvodné spoločenstvá dochádza v dôsledku 
dlhotrvajúcich zmien, ktoré vyvolalo v minulosti získavanie ornej pôdy na úkor pôvodných 
biocenóz a jej intenzívne poľnohospodárske využívanie, ako v súčasnosti aj v dôsledku 
rozširovania plochy zastavaného územia. 
 
 
4.6.  Radónové riziko 

 
Na základe Mapy potenciálneho radónového rizika sa záujmová lokalita nachádza na území 
s nízkym radónovým rizikom. Aj v bezprostrednom okolí záujmového územia sa 
nachádzajú len územia s nízkym radónovým rizikom. 

 
V rámci úlohy „Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest s počtom 
obyvateľov nad 10 000 a okresných miest s vysokým a stredným radónovým rizikom“ bola 
stanovovaná aj rádioaktivita surovín pre stavebnú výrobu, t.j. štrky a vápence z blízkych 
lokalít Buková a Trstín. Všetky merané hodnoty vyhovovali limitom podľa vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva SR č. 406/1992 Z.z. 

 
 

4.7. Hluk 
 
Hlavným zdrojom hluku v okolí záujmovej lokality je hluk z dopravy na dotknutej 
komunikácii II/502. Pri zaťažení predmetnej komunikácie podľa vykonaného 
monitorovania frekvencie dopravy v blízkom sledovanom profile Trstín – juhozápad je 
predpoklad hluku z cestnej dopravy do 7,5 m od zdroja približne 61 dB.   
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Ďalším zdrojom hluku je blízka železničná doprava na trati Trnava – Kúty, kde sa 
predpokladaný hluk podľa súčasného vyťaženia tejto dopravnej trasy predpokladá do 
vzdialenosti 7,5 m od zdroja na úrovni 68-69 dB 
Priamo v dotknutej lokalite sú zdrojom hluku s rôznou intenzitou výrobné a súvisiace 
činnosti vykonávané samotným navrhovateľom v priestoroch jeho výrobného areálu. 
 
 
 

4.8. Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a vplyv kvality životného prostredia na 
človeka 

Kvalita životného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie a 
priemerný vek obyvateľstva. Jej priaznivý vývoj je základným predpokladom pre 
dosiahnutie pozitívnych trendov v základných ukazovateľoch zdravotného stavu 
obyvateľstva. Zdravie je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, 
teda nie je len označením neprítomnosti choroby. Zdravie je výsledkom vzťahov medzi 
ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými 
faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života. 
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva má množstvo determinantov, z ktorých 
najdôležitejšie sú: životný štýl, životné podmienky, genetická výbava, úroveň 
zdravotníctva. 
 
V okrese Trnava podľa zdravotno-hygienickej charakteristiky je identifikovaná 
nadúmrtnosť mužov v produktívnom veku. Z hľadiska príčin úmrtnosti prevažujú 
kardiovaskulárne ochorenia, nádorové ochorenia, ochorenia tráviaceho systému a ochorenia 
dýchacích ciest.  
 

Tab.č. III.4.7./01 
Štruktúra zomretých (rok 2006) 
 

štruktúra zomretých (%) 
predproduktívny 
vek 

produktívny vek poproduktívny 
vek 

Priemerný vek 
zomretých 

 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
SR 1,2 0,9 28,5 8,0 70,3 91,0 67,1 75,5 
Trnavský 
kraj 

0,9 0,4 29,1 2,7 69,9 91,9 67,3 75,7 
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Ďalšie vybrané ukazovatele zdravotného stavu obyvateľov okresu Trnava: 
 

Tab.č. III.4.7./02 
 

Územie 
(rok 2005) 

Index potratovosti 
na 100 narodených 

detí 

Živonarodení 
s vrodenou chybou 

na 10.000 
živonarodených 

Počet hospitalizácií 
na 100.000 
obyvateľov 

SR 35,8 256,2 19 866,6
Trnavský kraj 39,5 309 17 635
Okres Trnava 38,9 304,1 17 129,7

 
 

Tab.č. III.4.7./03 
 

Zhubné nádory – hlásené ochorenia 
počet na 100 000 obyvateľov 

Územie 
(rok 2003) 

muži ženy muži ženy 
SR 11 547 11 345 442,3 409,9
Trnavský kraj 1 179 1 106 439,2 391,0
Okres Trnava 266 247 431,0 379,4

 
 

Tab.č. III.4.7./04 
 

Počet hlásených ochorení na 100 000 obyvateľov 
Pohlavné ochorenia 

Územie 
(rok 2003) 

Liečení 
užívatelia 

drog 
na 100 000 
obyvateľov 

syfilis Gonokoková 
infekcia 

 

 
tuberkulóza 

 

SR 38,4 3,1 2,0 13,8

Trnavský kraj 40,2 3,1 3,3 7,9
Okres Trnava 44,2 - 3,2 5,5

 
 

Z hľadiska potratovosti a vrodených chýb je situácia v okrese Trnava mierne priaznivejšia 
ako v trnavskom kraji, proti územiu SR je však výskyt výrazne vyšší. Z hľadiska počtu 
hospitalizácii je situácia v okrese Trnava porovnateľná s trnavským krajom, oproti celej SR 
je situácia priaznivejšia. V prípade úmrtnosti na zhubné nádory je situácia v okrese Trnava 
lepšia ako v trnavskom kraji aj ako v celej SR. V okrese Trnava je však počet liečených 
drogovo závislých vyšší ako v trnavskom kraji aj ako v celej SR. 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH 

NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 
A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE 

 
1. POŽIADAVKY NA VSTUPY  
 

 1.1. Záber pôdy 
 

Realizáciou navrhovanej činnosti v prípade výstavby nového objektu pre umiestnenie linky 
pre spracovanie odpadov dôjde k trvalému zastavaniu 600 m2 z pozemkov tvoriacich 
prevádzkový areál navrhovateľa. Tento trvalý záber si vyžiada výstavba novej prevádzkovej 
haly spaľovne nebezpečného odpadu so všetkými potrebnými vstavkami o rozmeroch 
40x15 m.  Vonkajšie spevnené plochy budú predstavovať záber približne 500 m2 a budú 
tvorené plochou pre preberanie odpadu určeného na spracovanie z dopravných prostriedkov 
dovážajúcich kontajnery alebo sudy s odpadom ku spaľovni, plochou prístupovej 
komunikácie a pod.. 
Pre výstavbu prevádzkových a obslužných priestorov bude potrebné v takomto prípade 
vytvoriť stavenisko o celkovej ploche približne 4000 m2.  
V prípade realizácie spaľovacej linky v jestvujúcom objekte nepríde k ďalšiemu záberu 
pôdy výstavbou nového prevádzkového objektu, nakoľko bude využitý jestvujúci objekt so 
zastavanou plochou 290 m2 spolu s jeho príslušnými spevnenými plochami. Trvalý záber 
pôdy sa bude v prípade potreby spájať len s trasovaním prípadných prekládok, 
resp. predĺžením, prípojok jestvujúcej infraštruktúry v prevádzkovom areály navrhovateľa, 
prípadne s rozšírením jestvujúcej spevnenej plochy. Rozmery týchto plôch budú upresnené 
v rámci projektovej dokumentácie. 
 
Realizáciou žiadneho z novovybudovaných stavebných objektov, vzhľadom k umiestneniu 
navrhovanej činnosti v prevádzkovom areály spoločnosti Chemolak a.s. Smolenice, nedôjde 
k záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. 
Odňatá vrstva ornice a výkopová zemina, získaná pri výkopových prácach, bude použitá na 
terénne úpravy a rekultiváciu takto dotknutého územia po ukončení výstavby. Prebytky 
výkopovej zeminy budú v prípade potreby odstránené z medziskládky v priestoroch 
staveniska na najbližšiu príslušnú skládku ostatného odpadu. 
 

 
 1.2. Spotreba vody 
 

V čase výstavby potrebných stavebných objektov a inštalácie technologického zariadenia 
bude spotreba vody viazaná prevažne na spotrebu pitnej vody stavebným personálom pre 
sociálne a pitné účely, čo bude najpravdepodobnejšie riešené využitím jestvujúcich 
sociálnych zariadení v niektorom z takto vybavených blízkych objektov.  
 
Úžitková voda počas realizácie navrhovanej činnosti bude zabezpečená existujúcim 
rozvodom pitnej vody v areály prevádzky navrhovateľa. V prípade realizácie novej 
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výstavby sa uvažuje z dovozom mokrých zmesí (betónov) z centrálnej výrobne 
poddodávateľa stavby, čím budú nároky na stavebnú vodu zredukované na minimum. 
Samotné technologické zariadenia linky, ako aj ich podporná konštrukcia, budú dodávané 
vo forme jednotlivých komponentov a montované budú na mieste, preto si ich inštalácia 
nebude vyžadovať spotrebu vody nad bežný rámec.  

 
Spotreba  vody  počas  výstavby pre uvažovanú dobu  výstavby 1 rok:  
 

            spotreba pre sociálne účely                       60 1/os/deň x 15 os.= 900 1/deň 
            priemerná denná spotreba vody           900 1/deň = 0,9 m3/deň 
            ročná spotreba vody pre soc.účely:             0,9 m3/deň x 260 prac.dní = 234 m3/rok  
 

 
V čase prevádzky: 
 
PITNÁ VODA 
 
Objekt spaľovne bude rozvodmi napojený na jestvujúce rozvody pitnej vody v areály 
prevádzky navrhovateľa. Ten je zásobovaný pitnou vodou z vlastného zdroja, z prameňa 
Maruša v katastrálnom území obce Buková, vzdialeného od areálu podniku cca 5,4 km. 
Predpokladaná spotreba vody pre pitné a hygienické účely bude v závislosti na počte 
zamestnancov obsluhy spaľovne odpadu predstavovať cca 2,75 m3/deň, čo je v prípade  
maximálneho predpokladaného počtu prevádzkových hodín 6200 ročne predstavuje cca 710 
m3 pitnej vody za rok. 

 
 

 ÚŽITKOVÁ VODA 
  

Zdrojom technologickej vody pre areál spoločnosti Chemolak a.s. Smolenice je vodná nádrž 
Boleráz, z ktorej je voda prečerpávaná do akumulačných nádrží s celkovým objemom 1100 
m3. Potreba úžitkovej vody bude počas prevádzky spaľovne viazaná hlavne na spotrebu 
vody pre napájanie mokrej výpierky spalín. Predpokladaná spotreba vody pre tento účel 
predstavuje cca 380 lit./hod. Pri predpokladanej spaľovacej kapacite zariadenia 550 kg 
odpadu za hodinu pri uvažovanej priemernej výhrevnosti odpadu 18 MJ/kg a pri množstve 
odpadu z prevádzky navrhovateľa, vhodného na spaľovanie, v objeme cca 639 ton/rok, je 
očakávaný minimálny počet prevádzkových hodín spaľovne cca 1.162 za rok. Pri takomto 
prepočte by spotreba vody len pre tieto účely predstavovala 441.560 m3/rok, čo je cca pätina 
celkového objemu, ktorý sa bude spotrebovávať pri maximálnej predpokladanej prevádzke 
zariadenia, t.j. počas 6.200 prevádzkových hodín ročne.  
Konečné upresnenie spotreby vody bude závislé na finálnom množstve a druhoch  
spaľovaných odpadov, od ktorých sa bude odvíjať reálny počet prevádzkových hodín, a to 
aj v závislosti od ich skutočnej výhrevnosti. 
 
Spotreba chladiacej vody bude minimálna, a to len v rozsahu prvotného naplnenia cyklu 
a následne už len priebežného doplňovania strát, nakoľko v tomto prípade pôjde o uzavretý 
obeh. Vodný objem kotla bude 9 m3, pri čom minimálny objem sústavy musí byť 200% 
vodného objemu kotla, čo predstavuje minimálne cca 18 - 20 m3 vody. Doplňovanie 
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chladiacej vody bude plynulé, prostredníctvom čerpadla buď riadeného frekvenčným 
meničom na základe výstupov snímača hladiny vody v kotly, alebo môže čerpadlo pracovať 
na menovitý výkon a množstvo vody tak bude dávkované pomocou elektromagnetického 
ventilu, ktorý bude otvárať a zatvárať napájacie potrubie do kotla podľa potreby. 
 
 
POŽIARNA VODA 
 
Požiarna voda je pre prevádzku navrhovateľa riešená z vodnej nádrže Boleráz, z ktorej je 
prečerpávaná do nádrží o objeme 1100 m3.  Potreba požiarnej vody pre prevádzku spaľovne 
odpadov bude v rámci projektovej prípravy stanovená podľa platnej STN 73 08 73. 
 
 
 1.3. Surovinové zdroje 

 
Využitie surovinových zdrojov je chápané v čase realizácie navrhovanej činnosti v podobe 
inštalácie technologického zariadenia a výstavby, resp. stavebných úprav, prevádzkových  
objektov, hlavne v rozsahu technologických a technických komponentov zariadenia 
a potrebných stavebných materiálov. 

 
V čase prevádzky spaľovne nebezpečného odpadu budú hlavným vstupom spaľované 
odpady vznikajúce v prevádzke navrhovateľa v predpokladanom objeme 639 t/rok, 
plus ďalšie odpady vhodné pre spaľovanie v tomto zariadení od iných pôvodcov, v rozsahu 
vyššie uvedeného zoznamu, do celkového ročného množstva cca 3500 t/rok. 
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Tab.č. IV.1.3./01 

Zaradenie, identifikácia a množstvá odpadov vznikajúcich pri činnosti spoločnosti 
CHEMOLAK a.s. Smolenice, vhodných na spaľovanie 
 

 
Množstvo    
( skutočnosť ) 
(v tonách) 

Predpoklad
množstvo 
za rok 

Katalóg. 
číslo 

  K
at

eg
ór

ia
 

Názov odpadu Poznámka 
(identifikácia  odpadu ) 

2005 2006 2007 2008  

08 01 11 „ 
N“ 

Odpadové farby a laky  
obsahujúce organické  
rozpúšťadlá alebo iné  
nebezpečné látky 

Tekuté odpady  vznikajúce na 
výrobných prevádzkach OS I, 
OS II, NITRO, DVS 

70,72 
 
13,70 

 
64,64 
 
19,24 
 

48,00 
 
17,59 

35,5 
 
7,99 

100 t 

08 01 17 „N“ Odpad z odstraň. farby 
obsah. nebezp. látky Umyváreň  - - 9,90  10 t 

12 01 10 
 „N“ Syntetické rezné oleje Chemolak Secent  0,1     
 
13 01 11 
 

„N“ Syntetické hydraulické oleje Chem. Secent,  Chemolak 
Autotrans      

13 02 06 „N“ Syntetické motorové , 
prevodové a mazacie oleje 

Chem. Secent,  Chemolak 
Autotrans 0,5 2,2 0,80 4,36 3 t 

 
13 03 08 
 

„N“ Syntetické izolačné a 
teplonosné oleje Teplonosné médium  NVŽ - 

 9,95 -  10 t 

14 06 03 „N“ Iné rozpúšťadlá a zmesi 
rozpúšťadiel 

Znečistené rozpúšťadlá 
z výroby 

- 
 

142,35

15,20 
 

159,72 

11,00 
 

151,8 
41,1 60 t 

15 01 10 „N“ 

Obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované  
nebezpečnými látkami 

Všetky znečistené  obaly 
nevhodné na recykláciu 60,77 82,55 89,26 39,99 100 t 

15 02 02 „N“ 

Absorbenty, filtračné  
materiály vrátane olej. 
Filtrov inak nešpecifik. 
handry na čistenie,  
ochr. odevy kontamin. NL 

Filtračné sviečky,  čistiace 
handry,  
perlit po čistení  únikov a i. 

10,72 44,05 21,61 11,48 25 t 

16 03 05 
 „N“ Organické odpady obsah. 

nebez. látky 
Výrobky určené na likvidáciu 
( DLOG – expedícia ) -    10 t 

16 05 06 
 „N“ 

Laboratórne chemikálie 
pozostávajúce z NL. 
alebo obsahujúce NL 
zmesi  lab. chemikálií  

 
Laboratória  spoločnosti -    1 t 

16 05 08 
 „N“ 

Vyradené organické 
chemikálie pozostávajúce 
z NL  alebo obsah. NL 

Znehodnotené  Suroviny 
(OMČ,OVV )  
odp. z čistenia nádrží 

-   9 20 t 

19 08 11 „N“ 
Kaly obsahujúce nebezpečné 
látky z biologickej úpravy 
priemysel. odpadov 

MCHB ČOV 146,93 114,88 96,30 114,5 250 t 

19 08 13 „N“ 
Kaly obsahujúce 
nebezpeč. látky z inej  
úpravy priem.vôd. 

MCHB ČOV, čistiaca stanica 
priesak. vôd 36,73 28,72 24,07 28,62 50 t 

Súčet 639 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuhé a pastovité odpady určené na spaľovanie budú zhromažďované, dopravované a 
skladované výhradne  v homologizovaných kontajneroch typu KS 500, ktoré disponujú 
objemom 0,5  m3. Kvapalné  odpady budú  zhromažďované  do  200  l sudov, alebo 
alternatívne do 1000 l plastových kontajnerov manipulovateľných vysokozdvižným 
vozíkom. Priamo z týchto nádob bude kvapalný odpad po dovezení do spaľovne 
prečerpávaný do sedimentačnej dvojplášťovej príjmovej nádrže, z ktorej bude gravitačne 
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prečerpávaný cez systém mechanickej filtrácie  do dvoch  dvojplášťových  zberných nádrží  
o objeme  cca 2x10 m3. Predpokladaná prevádzková zásoba odpadu bude predstavovať 
objem, ktorý bezpečne pokryje dva a poldennú  nepretržitú prevádzku spaľovne. Tento 
objem predstavuje pri uvažovanej spaľovacej kapacite zariadenia viazanej na 
predpokladanú priemernú výhrevnosť spaľovaného odpadu cca 75 ton odpadu. 

 
Ďalšími vstupujúcimi surovinami budú chemikálie pre prípravu absorpčných roztokov pre 
linku čistenia spalín. Pre prípravu absorpčných roztokov je to najmä hydroxid sodný NaOH. 

 

HYDROXID SODNÝ (NaOH) – bude používaný na prípravu absorpčných roztokov pre linku 
čistenia spalín. Použitý bude NaOH 40  % hm., uskladňovaný 
v pevnom stave prevažne vo vreciach, prípadne v plechových 
sudoch. Hydroxid sodný bude skladovaný len 
v prevádzkovom množstve v sklade chemikálií, ktorý bude 
zabezpečený proti nekontrolovateľnému úniku skladovaný 
látok do podložia. Pri zahájení prevádzky bude na  prípravu 
absorpčných roztokov do cirkulačných zásobníkov absorberu 
potrebných 130 kg  NaOH (100 %), pri prevádzke bude 
potrebné doplňovať jeho straty v predpokladanom objeme cca 
4,0 kg/h NaOH (100%). Jeho ročná spotreba bude 
predstavovať cca 31,0 t/rok. 

 
Ďalšou vstupnou surovinou pre proces čistenia spalín je aktívne uhlie Chezacarb B. 
 
CHEZACARB B – bude dávkovaný do reaktora pre zachytenie zvyškových úletov ťažkých 

kovov a látok typu PCDD/F. Sorbent sa dodáva v 5 kg, resp. 
vo veľkých 200 kg, PE vreciach uložených na paletách a jeho 
požiadavky na skladovanie sú suché a vetrané prostredie, 
chránené pred priamymi slnečnými lúčmi. Tento výrobok nie 
je klasifikovaný ako nebezpečný. Jeho predpokladaná 
hodinová spotreba bude cca 2 kg/hod a jeho ročná spotreba 
cca 12,4 t/rok. 

 
Pre úpravu odpadových vôd z výpierky spalín bude používaná hlavne kyselina sírová 
H2SO4, ďalej polyelektrolyt, prípadne koagulát. 

 

KYSELINA SÍROVÁ (H2SO4) – bude dodávaná v obaloch o objeme 50 litrov. Kyselina sírová 
bude skladovaná len v prevádzkovom množstve v sklade 
chemikálií, ktorý bude zabezpečený proti 
nekontrolovateľnému úniku týchto látok do podložia. Jej 
presnú spotrebu bude možné upresniť až na základe bližšej 
špecifikácie charakteristík vznikajúcich odpadových vôd 
počas prevádzkovej skúšky. 
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Pre úpravňu  vody sa predpokladá  spotreba nasledujúcich chemikálií: 

  NaCl  (tabletová soľ)                                      3  t/r 

  Na3PO4 (fosforečnan sodný) + 12 H2O                     60 kg/r 

  Na2SO4  (siričitan sodný)                                     260 kg/r 

 
Uvádzaná ročná spotreba pomocných materiálov je stanovená pre celkový odhadovaný 
ročný spaľovací potenciál inštalovaného zariadenia, t.j. 3500 t odpad za rok. Konečné 
upresnenie spotreby pomocných surovín bude závislé na druhu a množstve spaľovaných 
odpadov, stupni ich znečistenia, a bude uskutočnené pri skúšobnej prevádzke. 
 
Ďalšími surovinami potrebnými pre prevádzku zariadení budú aj ďalšie periodicky 
používané látky v menších množstvách, napr. ďalšie ćhemikálie pre úpravu napájacích a 
odpadových vôd, čistenie zariadení a pod., ďalej oleje a mazadlá pre prevádzkovú údržbu 
zariadení, VAPEX a iné. Všetky chemikálie budú uskladňované v sklade chemikálií 
a mazadlá pre prevádzkovú údržbu budú v originálnom balení  umiestnené v prevádzkovej 
miestnosti v uzatvárateľnej plechovej skrini, ktorej dno bude súčasne tvoriť záchytnú vaňu. 

   
Osobitne treba zmieniť potrebu tlakového vzduchu. Pri prevádzke spaľovacej linky bude 
využívaný napríklad pre vháňanie kvapalného odpadu do spaľovacej komory, rozprašovanie 
absorbentov v reaktore a pod.. Jeho požadované parametre sú tlak 0,5 až 0,6 MPa a jeho 
výroba bude zabezpečovaná kompresorom. Jeho predpokladaná spotreba predstavuje 
priemerne 80 Nm3/hod, maximálne 120 Nm3/hod.  

 
  
 

1.4. Energetické zdroje 
 

Prevádzkovanie navrhovanej činnosti vyžaduje pripojenie na rozvod zemného  plynu. 
Zemný plyn bude spaľovaný ako palivo v horákoch rotačnej pece za účelom zapaľovania 
nebezpečného odpadu a v prípade potreby bude spĺňať funkciu stabilizátora horenia pri 
prípadnom poklese výhrevnosti spaľovaného odpadu. V termoreaktore bude zemný plyn 
spaľovaný za účelom vyhorenia spalín pri požadovanom rozsahu teplôt. 
 
Inštalované budú automatické plynové horáky, jeden  o výkone 300 kW v rotačnej peci 
a dva, každý o výkone 1 MW, v termoreaktore. 
 
Celková spotreba plynu bude závisieť na spôsobe prevádzkovania spaľovne, ale hlavne na 
výhrevnosti aktuálne spaľovaného odpadu. Priemerne sa predpokladá spotreba cca 220 
Nm3/hod. Ročnú spotrebu plynu určeného len na spálenie odpadu zo spoločnosti 
CHEMOLAK a.s. v objeme cca 639 t/rok tak možno odhadnúť na približne 255.640 
Nm3/rok, čo predstavuje cca pätinu objemu (1.364.000 Nm3/rok), ktorý bude potrebný pri 
plnej prevádzke zariadenia, t.j. 6200 prevádzkových hodín ročne. Konečné upresnenie 
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spotreby plynu bude závislé na finálnom množstve a druhoch  spaľovaných odpadov, od 
ktorých sa bude odvíjať nie len reálny počet prevádzkových hodín, ale aj skutočný celkový 
energetický potenciál spaľovaných odpadov. 
 
Elektrická energia bude v čase výstavby riešená napojením na jestvujúce rozvody elektrickej 
energie v prevádzke navrhovateľa.  

 
V čase prevádzky bude dodávka elektrickej energie riešená rozvodmi silnoprúdu 
a slaboprúdu napojenými na jestvujúce rozvody. Pri predpokladanej priemernej hodinovej 
spotrebe cca 140 kWh a predpokladanom počte prevádzkových hodín 1162 ročne, bude 
predpokladaná spotreba elektrickej energie len pre spálenie odpadu, ktorého pôvodcom 
bude spoločnosť CHEMOLAK a.s. predstavovať 162,680 MWh/rok.  Pri nepretržitej 
prevádzke zariadenia s výnimkou nepracovných dní a času určeného pre servis a údržbu, t.j. 
6200 prevádzkových hodín ročne, bude ročná spotreba elektrickej energie predstavovať cca 
868 MWh/rok, jej konečné upresnenie však bude možné len v závislosti na finálnom 
množstve a druhoch  spaľovaných odpadov, od ktorých skutočnej výhrevnosti sa bude 
odvíjať reálny počet prevádzkových hodín. 

 
  

1.5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru 
 

Počas výstavby nebudú na dopravnú ani ostatnú dotknutú infraštruktúru kladené žiadne 
špeciálne nároky. Zaťaženie dotknutých dopravných komunikácií bude len v rozsahu 
požiadaviek na prepravu technických a technologických komponentov inštalovaného 
zariadenia, a materiálov na výstavbu jednotlivých stavebných objektov. Presun dodávok sa 
uskutoční po jestvujúcich komunikáciách, v prípade výstavby nového prevádzkového 
objektu sa na samotnom stavenisku realizuje provizórna stavenisková komunikácia. V čase 
realizácie výstavby sa počíta s použitím napríklad autožeriavu s nosnosťou do 15 t, 
domiešavačov s objemom 5 m3,  nákladných automobilov,  ďalej rýpadla, nakladača, malej 
mechanizácie, zhutňovacieho stroja a valca, a pod.. Prípadná preprava nadrozmerného 
nákladu bude realizovaná po dotknutých komunikáciách po dohode s dopravným 
inšpektorátom. Pri realizácii stavebných prácach sa predpokladá prejazd maximálne 20 
nákladných automobilov denne, vrátane vozidiel dovážajúcich hotový betón a maltu.  

 
Počas prevádzky budú nároky na dopravu kladené v dvoch smeroch. V jednom smere pôjde 
o dopravu odpadov určených na spracovanie a o dopravu surovín potrebných pre chod linky 
čistenia spalín a ďalších zariadení do priestorov spaľovne, v opačnom smere sa bude 
zabezpečovať odvoz odpadov vznikajúcich zo spaľovania a čistenia spalín. Odpady určené 
k spaľovaniu, ktorých pôvodcom je navrhovateľ, budú dopravované z jednotlivých miest 
vzniku vnútrozávodnou dopravou. Pre dopravu tuhých odpadov budú používané 
uzatvárateľné pojazdné stohovateľné kontajnery KS 500 o  rozmeroch  1200x1000x910 mm 
a objeme 0,5 m3 a nosnosťou 1000 kg, manipulovateľné vysokozdvižným vozíkom. 
Kvapalné odpady budú dopravované v 200  lit. sudoch, rovnako nepriepustných, 
uzatvárateľných a manipulovateľných vysokozdvižným vozíkom. 
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Externý pôvodcovia odpadu budú disponovať identickými kontajnermi, ktoré im budú 
prenajaté, resp. si ich budú nútení zakúpiť, nakoľko odpad v iných ako uvedených 
kontajneroch nebude do spaľovne prevzatý. Dopravu odpadu do spaľovne budú externí 
pôvodcovia zaisťovať vlastnými, alebo prenajatými dopravnými prostriedkami.  

Odpady zo spaľovacieho procesu a z procesu čistenia spalín budú odvážané zo spaľovne v 
obdobných pojazdných kontajneroch  s uzatvárateľnými otvormi pre plnenie a vysypávanie 
odpadu. Rozmery týchto kontajnerov o objeme 0,5  m

3 
budú 1.030x920x1.210 mm.  

 
Významnejšie navýšenie súčasného dopravného zaťaženia lokality sa v súvislosti so 
spaľovaním odpadov od externých pôvodcov nepredpokladá, nakoľko aj tohto času sú do 
katastra obce dovážané odpady určené na zneškodňovanie na skládke nebezpečného odpadu 
Smutná II., u ktorých sa práve predpokladá najväčší záujem o ich spaľovanie po uzatvorení 
tejto skládky. 
Konkrétna frekvencia vyvolaného dopravného zaťaženia bude v konečnom dôsledku 
závisieť od voľby nákladných aut. Pri transporte odpadov určených na spaľovanie, ako aj 
transporte vyprodukovaného odpadu, resp. surovín potrebných pre zabezpečenie chodu 
zariadenia, však bude vždy dôkladne dbané na maximálne využitie prepravnej kapacity 
zvolených nákladných aut.  Pri použití napr. nákladných automobilov s nosnosťou 10 t by 
sa frekvencia dopravy v dotknutej oblasti v súvislosti s dovozom odpadov od iných 
pôvodcov odpadu do areálu prevádzky navrhovateľa zvýšila v priemere len o 1 nákladné  
auto denne. V súvislosti s odvozom odpadov vznikajúcich pri navrhovanej činnosti pri 
použití nákladných automobilov s nosnosťou napríklad 7,5 t by sa frekvencia dopravy 
v dotknutej oblasti zvýšila priemerne len o 1- 2 nákladné autá týždenne. 
 
Prevádzka spaľovne si ďalej vyžiada vybudovanie, prípadne prekládku, oddelených 
prípojok dažďovej a splaškovej kanalizácie v prevedení a dĺžke, ktorá bude upresnená 
v rámci projektovej dokumentácie, rovnako ako prípojky rozvodov pitnej vody a úžitkovej 
vody.   
 
Napojenie rozvodov zemného plynu bude realizované novovybudovanou prípojkou na 
jestvujúce rozvody plynu v priemyselnej prevádzke navrhovateľa. Pred halou spaľovne 
bude umiestnený hlavný uzáver plynu, pred ktorým bude umiestnené odvzdušnenie. 
Spotreba plynu bude meraná podružným  plynomerom. Akumulačný priestor pred horákmi 
APH  bude prevedený  dimenziou  DN 100.  Rozvody plynu budú realizované bezšvovými 
trubkami, celozváranými, spojenými len u armatúr. Po montáži  budú potrubia odskúšané na 
pevnosť a  tesnosť. Nátery plynového rozvodu budú v odtieni žltá chrómová stredná. Dĺžka 
a trasovanie novovybudovanej, resp. preloženej, prípojky bude upresnené v rámci 
projektovej dokumentácie. 

 
Pripojenie prevádzky spaľovne odpadu na jestvujúce rozvody silnoprúdu  v priemyselnom 
areály prevádzky navrhovateľa bude realizované vybudovaním novej prípojky. Predmetom 
tohto prevádzkového súboru bude rozvádzač RM2, ktorý bude slúžiť pre napájanie všetkých 
elektrických zariadení, nenapojených  na rozvádzač RM1, ďalej všetka kabeláž pre  
silnoprúdové zariadenia spaľovne a kabeláž pre meranie a reguláciu spaľovne. Rozvody sú 
navrhnuté z celoplastových  káblov, s odtienenými vodičmi a šnúrami uloženými v  
káblových žľaboch, na roštoch alebo v ochranných  trubkách. Súčasťou tohto prevádzkové 
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súboru budú aj zásuvkové skrine 400/32A, 230V/10A, 24V/10A. Na vonkajšie rozvody 
silnoprúdu bude naväzovať prevádzkový súbor napájacích rozvodov silnoprúdu, a to v 
prepojovacej  poistkovej skrini SR4/1 umiestnenej na vonkajšej stene objektu v blízkosti 
ukončenia potrubného mostu. Z tejto poistkovej skrine bude vyvedený 2x kábel AYKY  3  
x  240  +  120 do hlavného rozvádzača RH. Ten bude umiestnený pod miestnosťou obsluhy 
v samostatnej rozvodni a bude sa skladať z 2 polí. Prvé pole bude prívodné s elektrickým 
meraním a zabudovaným kontrolórom maxima. Z ďalšieho poľa budú vyvedené istené 
vývody do podružných rozvádzačov RM1, RM2, RS, RSV a BA. Dĺžka a trasovanie 
novovybudovanej, resp. preloženej, prípojky bude upresnené v rámci projektovej 
dokumentácie. 

 

Pre potreby spaľovacej linky bude príslušnými novovybudovanými rozvodmi privádzaný aj 
stlačený vzduch o tlaku 0,5 až 0,6 MPa. Tento rozvod bude realizovaný z oceľových 
bezšvových trubiek (čiernych). Produkciu stlačeného vzduchu bude pokrývať kompresor 
ORLÍK typ SKS 75. Priemerná spotreba stlačeného vzduchu bude 80 Nm3/hod, maximálne 
120 Nm3/hod. 

    

1.6. Nároky na pracovné sily 
 
V čase výstavby bude realizáciou navrhovaného investičného zámeru počas výstavby 
nového prevádzkového objektu, resp. stavebných úprav jestvujúceho stavebného objektu, 
vytvorených cca 15 pracovných miest. Na inštaláciu samotných technologických zariadení 
bude potrebných cca 8 – 10 pracovníkov.  
 
V čase prevádzky sa očakáva vytvorenie 11 pracovných miest. V každej zmene musí byť 
jeden pracovník, ktorý má skúšky na plynové zariadenia. Je tiež žiaduce, aby jeden z 
pracovníkov mal kvalifikáciu prevádzkový chemik. Bežnú údržbu a opravy zariadení 
spaľovne budú realizovať pracovníci údržby podniku. 
 

 
 
2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH  
 

 
2.1. Zdroje znečisťovania ovzdušie  
 
Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému a lokálnemu zaťaženiu ovzdušia emisiami zo 
spaľovacích motorov nákladných automobilov a stavebnej techniky, v súvislosti s dopravou 
jednotlivých komponentov technologického zariadenia na miesto určenia a samotnou 
výstavbou. V určitom rozsahu sa objaví aj zvýšená prašnosť súvisiaca zo stavebnou 
činnosťou. Rozsah etapy výstavby stavebného objektu je však plošne pomerne 
obmedzeného charakteru, a spolu s inštaláciou technologických zariadení bude trvať 
maximálne 12 mesiacov.  
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 2.1.1. BODOVÉ ZDROJE  
 

Počas prevádzky spaľovacej linky bude hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia samotný 
prebiehajúci proces spaľovania odpadov. 
 
KATEGORIZÁCIA ZDROJA 
 
Zdroj znečisťovania ovzdušia je v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z.z. prílohy č. 2 
zakategorizovaný ako 
 

5. Nakladanie s odpadmi 
5.1. Spaľovne odpadov 

 - klasifikovaných ako nebezpečné s projektovanou kapacitou > 10 
t/deň  
– veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 

 
Kategorizácia vychádza z projektovanej kapacity zariadenia 550 kg spáleného odpadu za 
hodinu, pri predpokladanej priemernej výhrevnosti odpadu 18 MJ/kg, čo pri nepretržitej 24-
hodinovej prevádzke zdroja predstavuje 13,2 t spáleného odpadu za deň. 
 
 
EMISNÁ CHARAKTERISTIKA ZDROJA 
 
Spaľovanie nebezpečných odpadov je spojené so vznikom emisií TZL, SO2, NOx, HCl, HF, 
ťažkých kovov, CO, TOC a PCDD/PCDF. Emisie HCl, HF, SO2, NOx a ťažkých kovov 
závisia predovšetkým na zložení spaľovaného odpadu a na kvalite čistenia spalín. Emisie 
CO a organických látok súvisia najmä s technickými parametrami spaľovacej pece a 
stupňom heterogenity odpadu na začiatku spaľovania, od konštrukcie pece a spaľovacieho 
procesu v peci tiež do značnej miery závisia aj emisie NOx. Emisie TZL úzko súvisia 
s výkonnosťou inštalovaného systému čistenia spalín. Emisie PCDD alebo PCDF sú závislé 
na rade faktorov ako zloženie odpadu, teplota a doba zdržania spalín v termoreaktore, 
výkonnosť zariadenia na čistenie spalín a prevádzkové podmienky, nakoľko za určitých 
okolností je možná ich reformácia a syntéza de-novo. 
 
Predpokladané množstvo vznikajúcich spalín je 8 600 až 9 900 Nm3/hod. Predpokladaný 
tlak spalín bude 0,095 Pa. 

Tab.č. IV.2.1./01 
Predpokladané zloženie a ďalšie charakteristiky spalín pred vstupom do linky na čistenie 
spalín 
 
Ukazovateľ Charakteristika 

TZL 1500 mg/Nm3 

HCl 1500 mg/Nm3 

HF 5 mg/Nm3 



                                       
EKOS PLUS s.r.o. 

 
SPAĽOVŇA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV   

 
strana 

Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA  CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 

 

74/130 

 
SO2 1000 mg/Nm3 

NOx 400 mg/Nm3 

TOC  max. 10 mg/Nm3 

CO max. 50 mg/Nm3 
Tl + Cd max. 0,3 mg/Nm3  
Hg max. 3,0 mg/Nm3 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V max. 12 mg/Nm3 

PCDD/F max. 10 ng/ Nm3 

granulometrické zloženie  neudané 

teplota  cca 180 oC, max. 220 oC 

O2 11,0 % obj. 

H2O cca 14,5 % obj. 

         

Uvedené charakteristiky sú skompilované z výsledkov meraní pri spaľovaní podobných 
odpadov v spaľovni rovnakého typu a sú teoreticky prispôsobené zloženiu odpadov 
určených pre spaľovanie v navrhovanom zariadení. V priebehu ďalších prípravných prác 
budú upresnené na základe spaľovacej skúšky s reálnou vzorkou odpadov navrhovateľa, 
ktorá umožní získať presné informácie o fyzikálnych a chemických parametroch 
vznikajúcich spalín. 

Odhad koncentrácií plynných škodlivín typu HCl, HF, SO2, NOx a TZL je možné 
považovať za pomerne reálny, podiely ťažkých kovov v spalinách a popolovinách 
a granulometrické zloženie prachových úletov je však možné odhadnúť len veľmi ťažko.  

V každom prípade spaliny budú na vstupe do čistiacej linky spĺňať požiadavku absencie 
sadzí a zvyškov termicky nezreagovaných látok. 
 
TZL 
Emisie TZL budú pozostávať predovšetkým z popolčeka zo spaľovacieho procesu, ktorý 
bude unášaný prúdom spalín. Ďalšie prvky a zlúčeniny budú koncentrované v tomto prachu 
v závislosti na reakčnej rovnováhe. Navrhované odlučovacie zariadenie však spoľahlivo 
odlúči väčšinu TZL. Garantované emisie TZL na výstupe budú <10 mg/m3. 

 
Oxidy síry 
Vznik oxidov síry bude závislí od obsahu sírnatých zlúčením v spaľovanom odpade, a v 
stabilizačnom a podpornom palive. Pokiaľ odpad bude obsahovať sírnaté zlúčeniny, bude v 
priebehu jeho spaľovania vznikať predovšetkým SO2. Za určitých reakčných podmienok 
môže vznikať aj SO3, ktorého obsah je dôležitý pre určenie kyslého rosného bodu. 
Potenciálnym zdrojom síry môžu byť v tomto prípade napríklad čistiarenské kaly z ČOV. 
Vznikajúce oxidy síry budú však účinne eliminované v mokrom scrubbery. Garantované 
emisie oxidov síry na výstupe budú  <50 mg/m3. 
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 Oxidy dusíku 
Emisie NO a NO2 vznikajúce v spaľovniach odpadu, pochádzajú z premeny dusíka 
obsiahnutého v odpade (tzv. palivový NOx) a z premeny atmosferického dusíka zo 
spaľovaného vzduchu (tzv. termálny NOx). Významnejšie produkcia termálneho NOx súvisí 
s teplotami nad 1 000°C a tiež s množstvom a spôsobom vstrekovania sekundárneho 
vzduchu do dohorievacej komory. Pri palivovom NOx sa obyčajne predpokladá premena 
približne 10 – 20 % dusíka, v závislosti na type odpadu. Značný vplyv na tento proces môžu 
mať vysoké koncentrácie chlóru a síry, obsah kyslíku a teplota. Podiel NO/NO2 na 
celkovom množstve emisií NOx, uvoľnených do ovzdušia z komína, je obyčajne približne 
95 % NO a 5 % NO2. Oxid dusný (N2O) nie je obyčajne meraný ako súčasť odhadu NOx. 
Oxidy dusíka sú príčinou okysľovania a eutrofizacie, pričom súčasne prispievajú ku 
globálnemu otepľovaniu. 
 
Vznikajúce oxidy dusíka budú účinne eliminované navrhovanou linkou čistenia spalín 
a riadením samotného spaľovacieho procesu. O inštalácii DENOX systému sa neuvažuje. 
Garantované emisie oxidov dusíka na výstupe budú  <200 mg/m3. 

 
Chlorovodík 
Chlorovodík sa v spalinách objavuje v prípade prítomnosti chlórovaných organických látok 
alebo chloridov v spaľovanom odpade. Pri spaľovacom procese sú organické zložky týchto 
látok rozložené a chlór je zmenený na HCl. Časť HCl potom môže ďalej reagovať na 
chloridy kovov. HCl je vysoko rozpustný vo vode a ovplyvňuje rast rastlín. 
Tvorba a emisie Cl2 sú za normálnych spaľovacích podmienok menej dôležité, spôsobujú 
však koróziu a je preto dôležité regulovať ich tvorbu tak, aby tento proces prebiehal v 
plynnej fáze a nie až po depozícii do kotlových trubiek. HCl bude účinne eliminovaná 
v mokrom scrubbery. Garantované emisie HCl na výstupe budú  <10 mg/m3. 

 
Fluorovodík 
Mechanizmus tvorby HF v spaľovniach je porovnateľný s mechanizmom tvorby HCl. HF je 
rovnako vysoko rozpustný vo vode a ovplyvňuje rast rastlín. HF bude rovnako účinne 
eliminovaný v mokrom scrubbery. Garantované emisie HF na výstupe budú  <1 mg/m3. 

 
Celkový organický uhlík (TOC) 
Celkový organický uhlík zahŕňa radu plynných organických látok, ktorých individuálna 
detekcia obyčajne nie je možná. Spaľovanie organických zložiek odpadu obyčajne vedie 
s vysokou účinnosťou, pri prebiehajúcom množstve chemických reakcií, k ich rozkladu. 
Niektoré z reakcií však nie sú úplné, tak vzniká veľké množstvo organických zložiek spalín 
o stopových množstvách. Nízka úroveň TOC je ukazovateľom vysokej kvality spaľovacieho 
procesu. Garantované emisie TOC na výstupe budú <10 mg/m3. 

 
Oxid uhoľnatý 
CO je toxický plyn bez zápachu. V spalinách je produktom nedokonalého horenia látok na 
báze uhlíka. CO je produkovaný za lokálneho nedostatku kyslíka a pri teplote spaľovania, 
ktorá nie je dostatočne vysoká na úplnú oxidáciu uhlíka na oxid uhličitý. K tomu obyčajne 
dochádza pokiaľ je prítomný spontánny výpar alebo rýchlo horiace zložky, prípadne keď 
dochádza k nedokonalému premiešaniu spalín horenia s dodávaným kyslíkom. 
Monitorovanie CO je kontrolou účinnosti spaľovacieho procesu. Pokiaľ sú emisie CO 
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veľmi nízke, kvalita spaľovania je veľmi vysoká a emisie celkového uhlíku TOC budú 
rovnako nízke. Je veľmi potrebné vyvarovať sa vysokým koncentráciám CO v spalinách, 
nakoľko môžu vytvárať výbušnú zmes. Je známe, že spracovanie NOx pomocou selektívnej 
katalytickej redukcie (DENOX) môže zvýšiť hladiny emisií CO, s čím však v navrhovanej 
spaľovni nie je uvažované. Garantované emisie CO pri štandardnej prevádzke, mimo 
nábehových a odstávkových stavov, budú  na výstupe garantované na úrovni <50 mg/m3. 

 
Ortuť a zlúčeniny ortuti 
Ortuť je vysoko toxický kov a do odpadového toku sa môže dostať v podobe hlavne 
chemikálií obsahujúcich ortuť. Emisie ortuti sú silne závislé na chemickom prostredí 
v spalinách. Obyčajne sa vytvorí rovnováha medzi kovovou ortuťou (Hg0) a HgCl2. Tam, 
kde je dostatočne vysoká koncentrácia HCl v spalinách (vo vzťahu k redukčnému činidlu 
SO2), bude ortuť v spalinách hlavne v podobe HgCl2. Táto forma môže byť zo spalín 
odlúčená oveľa jednoduchšie ako kovová ortuť. Pokiaľ však je HCl v spalinách v nižších 
koncentráciách, vyskytuje sa ortuť v spalinách hlavne v kovovej forme a je potom 
zložitejšie regulovateľná. Tvorbu HgCl2 ovplyvňuje tiež teplota spaľovania. Garantované 
emisie Hg na výstupe budú  <0,05 mg/m3. 

 
Zlúčeniny kadmia a thalia 
Významnejším zdrojom Cd a Tl môžu byť napríklad čistiarenské kaly. Kadmium ako 
vysoko toxický prvok sa môže hromadiť v pôde. Garantované emisie týchto kovov budú na 
výstupe <0,05 mg/m3. 
 
Zlúčeniny ďalších ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V) 
Táto skupina obsahuje karcinogénne kovy a zlúčeniny kovov, ako sú zlúčeniny arzénu a 
chrómu (VI), rovnako aj potenciálne toxické kovy. Odlúčenie týchto kovov zo spalín vo 
veľkej miere závisí hlavne na efektivite separácie prachu, nakoľko sú na prach naviazané na 
základe tlaku pár ich zlúčenín obsiahnutých v spalinách (predovšetkým oxidov a chloridov). 
Všetky uvedené ťažké kovy budú účinne separované navrhovanou linkou čistenia spalín, 
s garanciou emisií na výstupe <0,5 mg/m3. 
 
Polychlorované dibenzo-dioxiny a furany (PCDD/F) 
Dioxiny a furany sú mimoriadne toxickou skupinou zlúčenín, považovanou súčasne za 
karcinogény. Pokiaľ sú použité vysoké teploty spaľovania a dodržiavané požadované 
podmienky spaľovacieho procesu, sú množstvá dioxinov a furánov, vstupujúce do procesu 
s odpadom, efektívne znižované. Dioxíny a furány, nachádzajúce sa v surových spalinách, 
pochádzajú z rekombinácie - reakcie uhlíku, kyslíku a chlóru. Odpovedajúce prekurzorové 
látky (napr.  chlorofenoly) tiež môžu reagovať a vytvárať dioxíny a furány. Pri tvorbe 
týchto látok je významná aj prítomnosť určitých katalyzátorov vo forme prechodných 
zlúčenín kovov (napr. medi). Na zabezpečenie účinnej eliminácie emisií PCDD/PCDF do 
ovzdušia bude na konci linky čistenia spalín umiestnení poistný koncový dioxínový filter 
s plávajúcim lôžkom. Garantované emisie látok typu PCDD/F budú na výstupe <0,1 ng/m3 

 
Všetky garantované úrovne emisií sú vzťahované k suchému plynu, teplote 273 K, tlaku 
101,3 kPa a obsahu kyslíka 11% 
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EMISNÉ LIMITY 
 
Prúd spalín vznikajúci v spaľovacej peci bude vedený do termoreaktora, kde bude vyhovené 
legislatívnej požiadavke na zdržanie spalín na teplote minimálne 850 °C po dobu aspoň 2 
sekúnd. V termoreaktore budú inštalované podporné horáky na zemný plyn umožňujúce 
dosiahnutie požadovanej teploty. Spaliny z rotačnej pece po vstupe do šachty termoreaktoru 
budú prúdiť nahor a tangenciálne budú vstupovať do valcovej  spaľovacej komory 
termoreaktora. Týmto usmernením prúdu spalín sa spaliny budú dostávať v spaľovacej 
komore termoreaktoru do špirálovitého pohybu, ktorý bude podporovaný tangenciálne 
vháňaným spaľovacím vzduchom a spalinami horáku. Následkom zmeny rýchlosti a smeru  
prúdenia spalín dôjde v reakčnej komore  k hrubému  odlúčeniu tuhých  látok zo spalín. Po 
ochladení vo výmenníku tepla budú spaliny vedené do textilného filtra, kde dôjde 
k ďalšiemu odlučovaniu TZL. Po prechodom prvým stupňom čistenia budú spaliny vedené  
do mokrého scrubbera, riešeného na princípe kombinácie trojstupňovej selektívnej 
absorpcie s použitím hydroxidu sodného ako aktívnej časti absorbentu, doplnenej o fibrilný 
koncový absorber zvyškových úletov. Ďalej bude nasledovať tretí stupeň čistenia spalín, 
kde v reaktore bude do prúdu spalín primiešavané aktívne uhlie. Tento sorbent bude zo 
spalín odstraňovaný v nasledujúcom tkaninovom rukávcovom filtry, kde vo vrstvičke 
sorbentu budú prebiehať ešte zvyškové reakcie. Tým  budú účinne zachytávané látky typu 
PCDD/PCDF a zvyškové úlety kovov.  
 
Linka čistenia odpadových plynov je nastavená tak, aby s rezervou spĺňala emisné limity 
stanovené prílohou č.4 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

 
 

Tab.č. IV.2.1./02 
  Emisné limity  
 

Znečisťujúca látka Emisný limit určený 
ako denný priemer 

(mg/m3) 
TZL 10 
TOC 10 
HCl 10 
HF 1 
SO2 50 
NO2 200 
CO 50* 

Pozn. Emisné limit pre spaľovanie nebezpečných odpadov platia 
pre suchý plyn, teplotu 273 K, tlak 101,3 kPa a obsah 

kyslíka 11% 
* s výnimkou nábehových a odstavných fáz 
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Tab.č. IV.2.1./03 

  Emisné limity pre ťažké kovy 
 

Znečisťujúca látka Emisný limit  
(mg/m3) 

Tl + Cd 0,05 
Hg 0,05 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 
Pozn. Emisné limit pre spaľovanie nebezpečných odpadov platia pre 

suchý plyn, teplotu 273 K, tlak 101,3 kPa a obsah kyslíka 11% 
Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty merania pri 
trvaní odberu vzorky minimálne 30 min. a maximálne 8 hodín. 
Priemerné hodnoty platia aj pre plynné formy emisií ťažkých 
kovov a ich zlúčenín. 

 
 
 

Tab.č. IV.2.1./04 
  Emisné limity pre dioxíny a furány 
 

Znečisťujúca látka Emisný limit  
(ng/m3) 

PCDD/F 0,1 
Pozn. Emisné limit pre spaľovanie nebezpečných odpadov platia pre 

suchý plyn, teplotu 273 K, tlak 101,3 kPa a obsah kyslíka 11% 
Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty pri trvaní 
odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín. 
Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu 
dioxínov a furánov prepočítaných na toxický ekvivalent  

 
  

Dodávateľ linky na spaľovanie nebezpečných odpadov garantuje pri dodržiavaní 
prevádzkových pokynov a určených kategórií odpadov dodržiavanie všetkých stanovených 
emisných limitov. Ich dodržiavanie bude kontrolované inštalovaným automatickým 
monitorovacím systémom (AMS) pre monitoring spalín v rozsahu O2, CO, SO2, TZL, 
CxHy, HCl, HF, NOx, H2O, teplota, tlak a prietok spalín. Dodržanie emisných limitov pre 
ostatné znečisťujúce látky bude kontrolované v rámci prvého diskontinuálneho oprávneného 
merania na zdroji znečistenia ovzdušia v rámci skúšobnej prevádzky a následne ďalšími 
diskontinuálnymi meraniami v zmysle platnej legislatívy. 

 
 
 MNOŽSTVÁ EMISIÍ 
 

Pre uvedený výpočet celkových emitovaných množstiev znečisťujúcich látok bol použitý 
najhorší možný variant – množstvá znečisťujúcich látok odpovedajúce príslušným emisným 
limitom, a horná hranica rozsahu predpokladaného množstva vznikajúcich spalín, t.j. 9 900 
Nm3/hod. 
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Tab.č. IV.2.1./05 

  Emisné množstvá  
 

Znečisťujúca látka množstvo 
kg/hod 

množstvo 
t/rok 

TZL 0,099 0,115 
TOC 0,099 0,115 
HCl 0,099 0,115 
HF 0,0099 0,0115 
SO2 0,495 0,5752 
NO2 1,98 2,3007 
CO 0,495* 0,5752* 
Tl + Cd 0,000495 0,000575 
Hg 0,000495 0,000575 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,00495 0,00575 
PCDD/F 0,1.10-6 0,116.10-6 

* množstvo bude reálne vyššie o zvýšené koncentrácie CO počas nábehových a odstavných fáz 
 
 
Uvedené ročné množstvá znečisťujúcich látok sú počítané pre spálenie odpadov 
produkovaných navrhovateľom spoločnosťou Chemolak a.s. Smolenice v objeme 639 t/rok. 
Ďalšie množstvá emisií znečisťujúcich látok budú závisieť od objemu spaľovaného odpadu 
od externých pôvodcov. Celkové ročné množstvá znečisťujúcich látok budú pri plnej 
prevádzke spaľovne s výnimkou nepracovných dní a času potrebného pre servis a údržbu 
zariadenia predstavovať cca päťnásobok vyššie uvedených ročných množstiev. 
 
 
ROZPTYL EMISIÍ 
 
Minimálna výška komína, podľa informácie o postupe výpočtu výšky komína na 
zabezpečenie podmienok rozptylu vypúšťaných znečisťujúcich  látok a o zhodnotení  
vplyvu zdroja na imisnú  situáciu v jeho okolí pomocou matematického modelu výpočtu 
očakávaného znečistenia ovzdušia, zverejnenej vo VESTNÍKU MŽP SR, ročník IV 1996 
čiastka 5, je pre vypúšťané množstvá emisií na úrovni povolených emisných limitov, ako 
najhoršieho možného scénara, 13,5 m.  
 
Pri variante navrhovanej činnosti s novovybudovaným prevádzkovým objektom komín 
s takouto výškou z veľkou rezervou spĺňa požiadavku na prevýšenie komína nad atiku 
plochej strechy budovy, ktorý má zabezpečiť dobrý rozptyl znečisťujúcich látok, v zmysle 
prílohy č. 6 k vyhláške č. 706/2002 Z.z.. V prípade jestvujúcej budovy bude výška komína 
počas projektovej prípravy prispôsobená požiadavke na minimálne prevýšenie 3,5 m nad 
atiku plochej strechy stávajúceho objektu, pričom tak súčasne bude s veľkou rezervou 
spĺňať nároky na minimálnu výšku komína pre vypúšťané množstvá znečisťujúcich látok. 
 

Pre navrhovanú činnosť bola pre potreby zámeru vypracovaná aj rozptylová štúdia, ktorá 
počítala s  množstvami emitovaných znečisťujúcich látok rovnajúcich sa platným emisným 
limitom a významne nižšou výškou komína, len 10 m.  Maximálne možné krátkodobé 
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koncentrácie znečisťujúcich látok boli súčasne počítané pre najnepriaznivejšie 
meteorologické rozptylové podmienky doporučené pre určenie minimálnej výšky komína, 
t.j. mestský rozptylový režim, mierne labilný stav atmosféry, všetky rýchlosti vetra, 
a prevádzkové podmienky (špičková hodina), pri ktorých je dopad daného  zdroja na 
znečistenie ovzdušia najvyšší. Aj za takýchto podmienok vypočítané hodnoty koncentrácie 
znečisťujúcich látok v ovzduší sú nižšie, ako sú príslušné dlhodobé i krátkodobé prípustné 
limitné hodnoty.  

Výstupy rozptylovej štúdie súčasne dokazujú, že osídlené oblasti v blízkosti areálu 
prevádzky navrhovateľa nespadajú z pohľadu zdroja znečisťovania ovzdušia do 
prevládajúcich smerov vetra.  

Vypočítaná hodnota maximálnej hodinovej koncentrácie oxidu dusičitého (NO2) vo výskyte 
maxima (okolo 100m) predstavuje do 4 % z príslušnej limitnej hodnoty. Priemerná ročná 
koncentrácia oxidu dusičitého (NO2) dosahuje maximálne do 1 % limitnej hodnoty. 
Vypočítané hodnoty pre oxid siričitý vo vzdialenosti 100m predstavujú do 5 % z limitnej 
hodnoty hodinovej koncentrácie, resp. 12 %  z limitnej hodnoty dennej koncentrácie pre 
oxid siričitý. Maximálne koncentrácie pre oxid uhoľnatý (CO) sú z pohľadu limitnej 
hodnoty zanedbateľné a predstavujú menej ako 0,2 %. V prípade, že pre TZL bolo ako 
limitná hodnota pre maximálnu hodinovú koncentráciu brané množstvo 350 μg.m-3 v súlade 
so zvolenou hodnotou S=0,35 pre určenie minimálnej výšky komína, tak najväčšia 
vypočítaná koncentrácia tejto látky vo vzdialenosti okolo 100 m od zdroja znečisťovania 
ovzdušia predstavuje  len cca 1 % tejto hodnoty.  

Miesta výskytu maximálnych hodnôt priemerných ročných koncentrácií ťažkých kovov sú 
tiež prakticky v areáli zdroja a pre As je to 47 %, pre Cd je to 25 % a pre Ni je to menej ako 
20 % z príslušných limitných hodnôt. Vo vzdialenostiach, kde sa nachádzajú osídlenia sú 
vypočítané hodnoty na úrovni len stotiny percenta hodnôt aké sú vo vzdialenosti 100 m od 
zdroja (2%-Trstín, 1,8%-Bíňovce a 1%-Smolenice). Aj maximálne hodinové koncentrácie 
ďalších látok (HCL, HF, TOC a dioxíny a furány) vo vzdialenosti výskytu maxima 200 m 
sú prakticky zanedbateľné.   

 

Podľa záverov predmetnej rozptylovej štúdie tak  predmetná stavba významne neovplyvní 
súčasný imisný stav – úroveň znečistenia kvality ovzdušia lokality z pohľadu celkového 
znečistenia ovzdušia lokality. Príspevok posudzovanej stavby k znečisteniu ovzdušia 
najbližších osídlených oblasti bude predstavovať len nevýznamný podiel z pohľadu 
limitných hodnôt znečisťujúcich látok pre ochranu ľudského zdravia 

 
 

2.1.2. PLOŠNÉ ZDROJE  
 
Plošným zdrojom emisií do komunálneho ovzdušia bude priestor skladovania nebezpečných 
odpadov pred ich spaľovaním. V tejto súvislosti vystupujú do popredia najmä emisie VOC. 
Eliminácia fungitívnych emisií je riešená uskladnením tuhých a pastovitých odpadov 
v homologizovaných kontajneroch umiestnených v uzatvorených priestoroch s núteným 
odsávaním vzdušniny, rovnako ako uskladňovanie kvapalného odpadu je riešené 
v uzatvorených dvojplášťových odsávaných zásobníkoch. Odsatá vzdušnina bude používaná 
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ako spaľovací vzduch. V prípade odstávky spaľovne bude odsatá vzdušnina zaústená 
priamo do komína. Na tieto  fungitívne emisie sa nevzťahujú samostatné emisné limity. 
 

 
2.1.3. LÍNIOVÉ A MOBILNÉ ZDROJE 

 
V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti vznikne potreba dopravného zabezpečenia 
prevádzky linky spaľovania nebezpečného odpadu. Toto dopravné zabezpečenie bude 
zahŕňať transport odpadu určeného na spaľovanie do priestorov spaľovne, odvoz 
vzniknutého odpadu z procesu spaľovania a z procesu čistenia spalín, dovoz surovín pre 
linku čistenia spalín a úpravu vody a pod.. 

 
Nakoľko aj v súčasnosti je lokalita zaťažená dopravou odpadov určených na zneškodnenie 
na skládke nebezpečného odpadu Smutná II v katastri dotknutej obce, nie je predpoklad 
významnejšieho nárastu súčasného dopravného zaťaženia ani v prípade nepretržitej 
prevádzky spaľovacej linky a s ním súvisiaceho dovozu spaľovaných odpadov od externých 
pôvodcov, nakoľko prevádzka predmetnej skládky bude na konci roku 2008 ukončená. 
Predpoklad nárastu frekvencie nákladnej dopravy o cca 1-2 autá denne je z pohľadu 
imisného zaťaženia z líniových zdrojov prakticky zanedbateľný 

 
 

2.2. Odpadové vody 
 
Počas realizácie budú vznikať len odpadové vody splaškové v množstvách odpovedajúcich 
spotrebe pitnej vody pre sociálne účely, a odpadové vody dažďové z plôch staveniska.  
V oboch prípadoch budú tieto odpadové vody riešené v rámci jestvujúcej kanalizácie 
v prevádzkovom areály navrhovateľa.  
 
Počas prevádzky spaľovne budú opäť vznikať odpadové vody splaškové a dažďové, 
a v súvislosti s technologickým procesom aj odpadové vody z procesu čistenia spalín. 
Periodicky budú vznikať aj odpadové vody z prevádzky výmenníku tepla, či prípadne 
odpadové vody z čistenia niektorých komponentov inštalovaných zariadení. 
 
SPLAŠKOVÉ VODY 
 
Množstvo splaškových odpadových vôd bude spojené s prevádzkou sociálneho zázemia 
zamestnancov spaľovne a predstavuje množstvo približne odpovedajúce odobratej pitnej 
vode pre tieto účely.  Likvidácia týchto odpadových vôd bude riešená v rámci podnikovej 
kanalizácie vybudovaním novej prípojky na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu 
priemyselného areálu, zaústenú do podnikovej mechanicko-chemicko-biologickej ČOV. 
Recipientom prečistených vôd je tok Rakyta, ktorý je prítokom toku Trnavka na úrovni 
obce Boleráz.  
 
Predpokladané parametre vypúšťaných splaškových vôd budú odpovedať hodnotám 
sledovaných parametrov určeným rozhodnutím SIŽP pre predmetnú ČOV (viď kapitola 
III.4.2.) 
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DAŽĎOVÉ VODY 
 
Dažďové odpadové vody budú vznikať z povrchového odtoku zo strechy prevádzkového 
objektu a príslušných vonkajších spevnených plôch. Tieto vody budú odvádzané z 
odkvapových zvodov a z kanalizačných vpustí, do dažďovej kanalizácie prevádzkového 
areálu. Recipientom dažďových vôd  je pre prevádzku spoločnosti Chemolak a.s. Luhový 
potok, ktorý je prítokom toku Trnavka na úrovni vodnej nádrže Boleráz.  

V prípade využitia jestvujúceho stavebného objektu bude odvádzanie dažďových vôd dané 
odkanalizovaním vôd z povrchového odtoku zo strechy jestvujúceho objektu a vonkajšej 
spevnenej plochy. 

V prípade realizácie novej výstavby bude predpokladané zvýšenie odvádzaných dažďových 
vôd súvisieť hlavne s odkanalizovaním novovybudovanej vonkajšej spevnenej plochy. 
Novovybudovaný objekt bude stáť na mieste súčasného objektu bývalej spaľovne.  

 
Predpokladané množstvo dažďových vôd: 
          spevnená plocha:    500 m2 

          intenzita zrážok (n=1,t=15 min):  120 l.s-1/ha 
          odtokový súčiniteľ:    0,7 
          ročný úhrn zrážok:   660 mm 
          množstvo dažďových vôd:  Qmax  = 4,2 l.s-1 

                                              Qročný = 2310 m3.rok-1 

 

Spresnenie navýšenia odvádzaných dažďových vôd pri realizácii navrhovanej činnosti bude 
súčasťou projektovej dokumentácie. 

 
ODPADOVÉ VODY Z VYPIERKY SPALÍN 
 
Spotreba vody pre napájanie mokrej výpierky spalín predstavuje množstvo 380 lit./hod, 
pričom sa predpokladá odpar cca 180 lit./hod. Zvyšné množstvo, t.j. maximálne 200 lit./hod 
predstavuje produkciu odpadových vôd. Tieto  odpadové vody budú diskontinuálne čistené 
v  zneškodňovacej  stanici  typu RZS  -  MIKRO (ručne riadená zneškodňovacia stanica pre 
veľmi malé výkony), ktorá bude doplnená o ďalšie potrebné aparáty. Chemicky vyčistená 
voda bude potom vstrekovaná do prúdu horúcich spalín prechádzajúcich špeciálnym 
reaktorom za účelom jej odparenia.  
 
Charakteristika odpadových vôd 
 
teplota   max. 40 oC 
pH    8-10  
obsah solí   20 g/l 

z toho  Cl-       10  g/l 
 
Predpokladaná ročná produkcia odpadových vôd pri čistení spalín zo spaľovania 639 t 
odpadu, ktorého pôvodcom je spoločnosť CHEMOLAK a.s., predstavuje maximálne  
232.400 m3/rok, čo je cca pätina objemu (1.240 tis. m3/rok), ktorý bude vznikať pri 
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nepretržitej prevádzke zariadenia s výnimkou nepracovných dní a času potrebného pre 
servis a údržbu. Konečné upresnenie tohto množstva však bude možné len v závislosti na 
finálnom množstve a druhoch  spaľovaných odpadov, od ktorých skutočnej výhrevnosti sa 
bude odvíjať reálny počet prevádzkových hodín. 

 
PERIODICKY VZNIKAJÚCE ODPADOVÉ VODY 

 
Periodicky vznikajúcimi odpadovými vodami budú odpadové vody z prevádzky kotla. 
Napájacej vode kotla sa pred použitím úpravuje obsah minerálnych solí, aby bol čo 
najnižšíí, nakoľko pri odparovaní vody dochádza k  zahusťovaniu nečistôt, ktoré následne 
napadajú materiál kotla a vytvárajú na povrchoch nežiadúce usadeniny. Nárast soľnosti 
napájacej vody sa sleduje meraním jej vodivosti. Pri dosiahnutí medze vodivosti napájacej 
vody, je porebné previesť jej čiastočné odpustenie – odluh. Úbytok napájacej vody je 
následne kompenzovaný pripustením prídavnej upravenej vody s nízkou vodivosťou.  Takto 
vzniknutá odpadová voda bude vypúšťaná do záchytnej jímky, odkiaľ bude po ochladení 
vedená k zpracovaniu v zneškodňovacej stanici spolu s odpadovou vodou z prevádzky 
mokrej práčky spalín. Odhadované množstvo odluhu bude cca 1 až 3 lit/hod. 

 
Odpadová voda vznikajúca v minimálnych množstvách v prípade potreby mokrého čistenia 
niektorého z komponentov inštalovaných zariadeni bude riešená rovnako ako odpadová 
voda z prevádzky kotla.  

 
 

2.3. Odpady  
 

Počas realizácie spaľovne nebezpečných odpadov sa očakáva vznik odpadov 
charakteristických pre stavebnú činnosť. Štandardne bude významný objem odpadov 
vznikajúcich v tejto etape, v prípade výstavby nového prevádzkového objektu, predstavovať 
výkopová zemina.  Medziskládka zeminy sa v takom prípade zriadi priamo na stavenisku, 
pre potrebu spätného zásypu, terénnych úprav a rekultivačných prác. Odvoz prebytočnej 
zeminy sa realizuje na definitívnu skládku v optimálnej vzdialenosti od staveniska. 
Nakoľko bude novovybudovaný objekt variantu č.1 umiestnený na parcelách zastavaných 
objektom bývalej spaľovne, bude potrebné tento objekt asanovať, z čoho bude rovnako 
pochádzať významnejší objem odpadu.  Významnejší objem stavebného odpadu, aj keď 
porovnateľne menší ako v prípade variantu č.1, bude vznikať aj v prípade využitia 
jestvujúceho objektu, nakoľko pre umiestnenie spaľovacej linky bude potrebné v tomto 
objekte vykonať niektoré stavebné úpravy.  
Všetky stavebné odpady budú triedené a prednostne zhodnocované. Nezhodnotiteľný odpad 
bude zneškodňovaný na riadenej skládke komunálneho odpadu. Za nakladanie so 
vzniknutými odpadmi v súlade s platnou legislatívou v čase výstavby bude plne zodpovedať 
hlavný dodávateľ stavby. Vzniknuté nebezpečné odpady budú v súlade so zákonom 
skladované podľa kategórií v  nádobách na to určených. Zneškodňovanie alebo 
zhodnocovanie odpadov bude zmluvne zabezpečené externými firmami vlastniacimi 
oprávnenie k takejto činnosti.  
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          Tab.č. IV.2.3./01 

Tabuľka predpokladaných odpadov vznikajúcich pri výstavbe 
 

Číslo skupiny, 
podskupiny 

a druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Spôsob 
nakladania 

150101 obaly z papiera a lepenky O Z,L 
150102 obaly z plastov O L 
150103 obaly z dreva O Z,L 
150110 obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N L 

150202 absorbenty , handry, odevy 
kontaminované NL 

N L 

170101 betón O L 
170102 tehly O L 
170103 obkladačky, dlaždice a keramika O L 
170107 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc a keramiky 
O L 

170201 drevo O Z,L 
170202 sklo O Z 
170203 plasty  L 
170302 bitúmenové zmesy O L 
170407 kovy O Z 
170411 káble O L 
170504 zemina a kamenivo O L,Z 
170604 izolačné materiály O L 
170802 stavebné materiály na báze sadry O L 
170904 zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií 
O L 

200301 zmesový komunálny odpad O L 
  Legenda:   O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad, L – zneškodňovanie, Z – zhodnotenie 

 

Hmotnosť vznikajúcich odpadov bude bližšie špecifikovaná pri projektovej príprave 
navrhovanej činnosti. 

 
Samotná prevádzka linky na spaľovanie priemyselných odpadov, s inštalovaným 
výmenníkom tepla na výrobu pary a parnou turbínou na výrobu elektrickej energie, bude 
termicky spracovávať nebezpečný odpad vznikajúci v prevádzke spoločnosti Chemolak a.s. 
Smolenice, ako aj nebezpečný odpad z ďalších priemyselných prevádzok, pri čom sa bude 
energeticky zhodnocovať vznikajúce odpadové teplo. Súčasne sa jej prevádzkovaním bude 
redukovať objem a hmotnosť odpadu v súčasnosti určeného k zneškodňovaniu 
skládkovaním  (v prípade hmotnosti cca o 78%), čím sa nie len výrazne znížia objemové 
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nároky na skládkové priestory pre nebezpečný odpad, ale sa zredukujú aj niektoré 
nebezpečné vlastnosti spaľovaných odpadov. 

 
Základnými odpadmi vznikajúcimi prevádzkou spaľovacieho zariadenia a linky čistenia 
spalín sú popol, popolček, zahustený kal z chemického čistenia odpadových vôd z výpierky 
spalín z 38% hm. sušiny, tuhý podiel s odparovania chemicky vyčistenej odpadovej vody 
z vypierky spalín a použitý sorbent v podobe aktívneho uhlia.  
          Tab.č. IV.2.3./02 

Tabuľka predpokladaných odpadov vznikajúcich pri prevádzke 
 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Špecifikácia 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Spôsob 
nakladania 

Hmotnosť 
(t/rok) 

19 01 11 popol a škvára 
obsahujúce nebezpečné 
látky 

popol z rotačnej 
pece 
a termoreaktora 

N L 468  

19 01 13 popolček obsahujúci 
nebezpečné látky 

popolček 
z textilného filtra 
a termoreaktora 

N L 89,5  

19 02 05 kaly z fyzikálno-
chemického spracovania 
obsahujúce nebezpečné 
látky 

zahustený kal zo 
zneškodňovacej 
stanice 
(výlisky) 

N L 18,9  

19 01 07 tuhý odpad z čistenia 
plynov 

tuhý podiel 
z odparovania 
chem. vyčistenej 
vody  

N L * 

15 01 10 obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 
látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami 

obaly od chemikálií N L * 

15 02 02  absorbenty, filtračné 
materiály vrátane 
olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, 
handry na čistenie,  
ochranné odevy 
kontaminované 
nebezpečnými látkami 

použité textílie na 
čistenie, filtre KO, 
VAPEX a pod. 

N L * 

19 01 10 použité aktívne uhlie z 
čistenia dymových 
plynov  

textilný filter za 
termoreaktorom 
s aktívnym uhlím 

N L * 

19 01 15 kotolný prach 
obsahujúci nebezpečné 
látky             

čistenie kotla N L * 

Legenda:  O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad, L – zneškodňovanie, Z – zhodnotenie *bližšie nešpecifikovaný objem, 
ktorý bude bližšie konkretizovaný až počas skúšobnej prevádzky 
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Popol z rotačnej pece a termoreaktora bude priamo pri odpopolňovávaní vypadávať do 
špeciálnych uzatvárateľných, nepriepustných a pojazdných kontajnerov pod pecou,  ktoré 
budú spojené s výpadovými otvormi zariadenia teleskopickým potrubím. Popolček  
odlúčený v termoreaktore a tkaninovom  filtry bude zbieraný rovnako do uzatvárateľných a 
nepriepustných kontajnerov, umiestnených v hale spaľovania odpadu, identickým 
spôsobom. Z pod pecí budú kontajnery s popolom a popolčekom vyvezené nákladným 
výťahom do haly spaľovania odpadu,  kde ich prevezme vysokozdvižný vozík a  naloží na 
dopravný prostriedok, ktorý ich odvezie k vyprázdneniu na príslušnú skládku odpadu. 

Zvodnený tuhý odpad, v podobe zahusteného kalu zo zneškodňovacej stanice odpadovej 
vody z vypierky spalín, bude tvorený z 38  % (hmot.) pevnou fázou, ktorá sa bude skladať 
prevažne z inertov a nerozpustných zlúčenín ťažkých kovov. Kalové výlisky budú ukladané 
do nepriepustného kontajnera, v ktorom budú aj prepravované na príslušnú skládku odpadu. 

Použité aktívne uhlie zachytené v koncovom tkaninovom filtry bude dávkované naspäť do 
rotačnej spaľovacej pece k termickému zneškodneniu. Jeho spaľovanie bude prebiehať 
šaržovite. 
 
Uvádzané množstvá odpadov predstavujú odhad vzťahovaný na celkový spaľovací 
potenciál inštalovanej linky na spaľovanie priemyselného odpadu, t.j. cca 3500 t odpadu za 
rok. Pri percentuálnom prepočte len na objem odpadu navrhovateľa - spoločnosti 
CHEMOLAK a.s. - by množstvá produkovaného odpadu predstavovali cca pätinu 
uvedených množstiev. 
 
Prevádzkovateľ spaľovne bude v tejto súvislosti žiadať o vydanie súhlasu na nakladanie 
s týmito druhmi odpadu, prípadne s ďalšími druhmi zneškodňovaných odpadov od 
externých pôvodcov, na nakladanie a prepravu ktorých nemá udelený súhlas vo vydanom 
rozhodnutí. Prevádzkovateľ v súčasnosti disponuje súhlasom na nakladanie a 
prepravu nebezpečných odpadov, vydaným Rozhodnutím Obvodného úradu životného 
prostredia Trnava pod č. G 2008/00201/ŠSOH/Hu dňa 11.1.2008.   
  
Ostatné vznikajúce odpady z prevádzky spaľovne budú už bežného prevádzkového 
charakteru (komunálny odpad z prevádzkovej miestnosti, žiarivky, použité oleje a mazadlá 
a pod.) v množstvách neprekračujúcich bežný rámec. Prevádzkovateľ bude so vznikajúcimi 
odpadmi nakladať v zmysle zákona, a zabezpečí ich odvoz a zneškodňovanie len 
organizáciami s príslušným oprávnením, s kladením dôrazu, v maximálnej možnej miere, na 
ich separovanie a prednostné zhodnocovanie. Uvedenie linky na spaľovanie nebezpečných 
odpadov a energetické zhodnocovanie vznikajúceho odpadového tepla do prevádzky, v tejto 
súvislosti nepovedie k potrebe rozšírenia vydaného súhlasu na nakladanie s nebezpečným 
odpadom o ďalšie kategórie odpadov alebo k potrebe navýšiť ich  príslušné množstvá. 
 
Odpady prevádzkového charakteru vznikajúce pri prevádzke zariadenia, ktoré bude možné 
zneškodňovať spaľovaním, budú termicky zneškodňované priamo v spaľovni. Bližšia 
špecifikácia ročného množstva týchto odpadov bude možná až počas skúšobnej prevádzky. 
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2.4. Hluk a vibrácie  
 
Počas výstavby budú emisie hluku a prípadných vibrácií pochádzať z dvoch typov zdrojov: 

A) z líniových zdrojov akými sú napr. presun nákladných automobilov s materiálom po 
príjazdových komunikáciách  

B) zo stacionárnych zdrojov akými sú najmä popojazdy nákladných aut na ploche stavenísk 
a prevádzka stavebných mechanizmov, s predpokladanou hladinou hluku max. 90 dB vo 
vzdialenosti 7 m od stroja (napr. bager, nakladač a pod.)  

Z pohľadu hluku a vibrácií vznikajúcich pri výstavbe sa bude navrhovaná činnosť 
realizovať v postačujúcej vzdialenosti od najbližšej obytnej zóny, približne 500 m.  

 
Pri prevádzke spaľovne nebezpečných odpadov budú zdrojom hluku a vibrácií okrem 
nákladnej dopravy zabezpečujúcej transport spaľovaných odpadov a odpadov zo spaľovania 
a čistenia spalín, aj  jednotlivé komponenty linky na energetické zhodnocovanie 
nebezpečných odpadov.    
 
Významnejší nárast súčasného dopravného zaťaženia spojený s prevádzkou spaľovne 
priemyselných odpadov sa nepredpokladá, resp. tento nárast bude prakticky zanedbateľný, 
k čomu prispieva nie len skutočnosť, že aj v súčasnosti je dotknutá komunikácia využívaná 
na transport odpadov určených na zneškodňovanie na skládke nebezpečných odpadov 
v katastri dotknutej obce, ktorej prevádzka bude na konci roku 2008 ukončená, ale aj 
samotná, pomerne nízka, projektovaná kapacita spaľovacieho zariadenia. Dopravné 
zabezpečenie spaľovne bude súčasne realizované len v časovom rozpätí 06:00 – 19:00. 
 
Počet osobných automobilov dochádzajúcich denne do prevádzky spoločnosti Chemolak 
a.s. Smolenice sa významnejšie nezmení, nakoľko sa predpokladá nárast počtu 
zamestnancov len o 11 osôb. 
 
Z jednotlivých inštalovaných technologických zariadení sú zdrojom významnejšieho hluku 
len spalinový ventilátor, kompresor a parná turbína, vo všetkých prípadoch však nejde 
o hluk, ktorý by mohol významnejším spôsobom ovplyvniť úroveň hluku vo vonkajších 
priestoroch v okolí prevádzkovej haly spaľovne. 
 
Vnútorné priestory haly budú rozdelené murovanou priečkou na halu prípravy a 
skladovania odpadu a halu spaľovacieho zariadenia, takže vzájomné  ovplyvňovanie úrovne  
hluku  bude obmedzené. 

V hale prípravy a skladovania odpadu bude zdrojom hluku príprava odpadu drtením,  
triedením a miešaním. Podľa údajov výrobcu týchto zariadení je možné očakávať, že emisie 
hluku budú dosahovať hodnôt cca 90  dB. Ventilátor núteného odsávania nádrží kvapalného 
odpadu a skladu tuhého odpadu bude umiestnený v samostatnej miestnosti nad skladom 
tuhých odpadov. 

V hale spaľovacieho zariadenia budú zdrojom ustáleného hluku horáky rotačnej pece, 
termoreaktora, ventilátory a samotný rotačný pohyb pece. Horáky majú podľa údajov 
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výrobcu hlučnosť maximálne 80  dB, rovnako hlučnosť ďalších z uvedených zdrojov 
neprekračuje 85 dB. 

Ďalším zdrojom ustáleného hluku v spaľovni bude spalinový ventilátor, ktorý bude 
umiestnený v samostatnej  miestnosti vstavaného objektu spolu s kompresorom na výrobu 
stlačeného vzduchu. Podľa predpokladov by mohla hlučnosť ventilátora dosahovať vo 
vzdialenosti 1 m od obrysu úrovne 105 až 110  dB.  Na eliminovanie emisií hluku je 
uvažované v tejto časti stavebného objektu s múrmi hrúbky 380  mm, s protihlukovou 
izoláciou vnútorných stien miestnosti, dverí a hlukového odtienenia okna zo sklobetónu. 

Prerušovaný hluk bude v oboch častiach spaľovne produkovať doprava a manipulácia s 
odpadom. 

Zdrojom impulzného hluku, rovnako v oboch častiach spaľovne, bude manipulácia s 
kontajnermi na  odpad. Podľa meraní na obdobných prevádzkach (Kovošroty) môže hladina  
hluku jednotlivých úkonov dosiahnuť hodnoty až 98 dB, čo je však významnejšie závislé 
hlavne od prístupu obsluhy k vykonávanej činnosti. 

Dodržanie prípustných hlukových limitov pre pracovné priestory bude zhodnotené na 
základe realizovania meraní, na miestach predpokladanej expozície obsluhy, akreditovanou 
osobou.   
 
V hľadiska blízkej obytnej zóny budú jednotlivé zariadenia spaľovne umiestnené 
v uzatvorených priestoroch stavebného objektu, pričom predmetný prevádzkový objekt 
bude situovaný v priestoroch prevádzkového areálu spoločnosti Chemolak a.s. Smolenice, 
pri variante č.1 na ploche bývalej spaľovne vo vzdialenosti 180 m od samostatne stojacich 
rodinných domov a pri variante č.2 v objekte Skladového hospodárstva energetiky  260 m 
od najbližšej obytnej zástavby na Železničnej ulici. Na základe uvedeného tak nevzniká 
predpoklad dopadu realizácie navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu v blízkej obytnej 
zóne v podobe je významnejšej zmeny. 
 
Vznik vibrácií zanedbateľnej intenzity sa očakáva len v najbezprostrednejšom okolí 
niektorých inštalovaných technologických zariadení. 
 

 
2.5. Žiarenie a iné fyzikálne polia  

 
V súvislosti s realizáciou investičného zámeru je možné spomenúť vznik 
elektromagnetického vlnenia, ktoré bude produkované technologickým zariadením – 
generátorom na výrobu striedavého prúdu pracujúceho na princípe elektromagnetickej 
indukcie. Tá spočíva v otáčaní vodivej slučky v magnetickom poli, pri ktorom dochádza 
k premene mechanickej energie  na elektrickú. V okolí takéhoto  generátora, ako aj každého 
vodiča, ktorým bude pretekať elektrický prúd sa vytvorí magnetické pole znázorňované ako 
magnetické siločiary. Vzhľadom však na umiestnenie a veľkosť tohto zdroja má toto 
vlnenie v súvislosti napríklad s blízkou obytnou zónou prakticky nemerateľný prejav. 
 
V súvislosti s prenosovými trasami vyprodukovanej elektrickej energie 
a elektromagnetického vlnenia z nich emitovaného, to je dostatočne eliminované už 
samotným obalom káblu.  
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Teplo vznikajúce  pri spaľovacom procese bude účinne využívané na výrobu pary pre 
pohon parnej turbíny.  Komponenty linky s predpokladom úniku vznikajúceho tepla budú 
tepelne izolované, prípadne ochladzované spaľovacím vzduchom, ktorý sa takýmto 
spôsobom predohrieva. Odpadové teplo bude s maximálnou možnou účinnosťou 
konvertované na elektrickú energiu. Súčasne bude linka na spaľovanie nebezpečných 
odpadov umiestnená v uzatvorených priestoroch prevádzkového objektu. Aj z tohto dôvodu 
sa emitovanie tepla z prevádzkových priestorov do vonkajšieho prostredia nad bežný rámec 
nepredpokladá.  
 
 
2.6. Zápach a iné výstupy  

 
Emisie prchavých látok spojených so zápachom je možné v prípade realizácie navrhovanej 
činnosti predpokladať len v spojitosti s  dočasným skladovaním odpadov pred ich 
nadávkovaním do spaľovacieho zariadenia. Tieto emisie sú v prípade pevných odpadov 
eliminované umiestnením ich skladovacieho priestoru do uzavretého vstavaného objektu 
s núteným odsávaním vzdušniny, rovnako ako v prípade kvapalný odpadov, ktoré budú 
skladované v uzatvorených dvojplášťových zberných nádržiach s odsávaním priestoru nad 
hladinou skladovanej kvapaliny. Odsatá vzdušnina bude použitá ako spaľovací vzduch, 
alebo v prípade odstávky spaľovne bude zaústená priamo do komína. Na základe 
uvedeného, tak možno konštatovať, že nie je predpoklad vzniku stavu obťažujúceho alebo 
ohrozujúceho dotknuté obyvateľstvo, resp. zamestnancov prevádzky.  
 
 
2.7. Doplňujúce údaje  
 
Vzhľadom k rovinatosti terénu zvolenej lokality, umiestnenej v už existujúcej priemyselnej 
prevádzke spoločnosti Chemolak a.s. Smolenice, si realizácia navrhovanej činnosti ani 
v prípade výstavby nového prevádzkového objektu nevyžiada žiadne významnejšie terénne 
úpravy. Realizácia prevádzky spaľovne priemyselných  odpadov si počas výstavby vyžiada 
zemné práce len v rozsahu výkopov pre založenie potrebných stavebných objektov. Súčasne 
realizácia navrhovanej činnosti svojim umiestnením v území, určenom a už využívanom na 
priemyselné účely, nevyvolá ani žiadne významnejšie zásahy do okolitej krajiny. 
 

 
 
 

3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
 
3.1. Vplyvy na obyvateľstvo  
 
Priamo dotknutým obyvateľstvom bude obyvateľstvo obce Smolenice vzdialenej od areálu 
prevádzky cca 1km (najbližšia obytná zástavba je cca 500 m severovýchodne – Železničná 



                                       
EKOS PLUS s.r.o. 

 
SPAĽOVŇA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV   

 
strana 

Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA  CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 

 

90/130 

 
ulica), a nepriamo bude dotknuté aj obyvateľstvo blízkej obytnej zóny patriacej mestu 
Trstín (cca 1km). V teoretickej rovine sa navrhovaná činnosť v menšej miere môže dotknúť 
aj obyvateľov ďalšej blízkej obce Bíňovce, vzdialenej cca 2 km od areálu navrhovateľa.   

 
Počas realizácie navrhovanej činnosti bude dochádzať k vplyvom na obyvateľstvo, 
vyvolaným prebiehajúcou stavebnou činnosťou. Tento prejav bude mať pre miestne 
obyvateľstvo prevažne podobu záťaže zo zvýšeného dopravného zaťaženia lokality, 
súvisiaceho so zvýšenými emisiami znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov nákladnej 
dopravy a stavebnej techniky, ako aj s prípadnou prašnosťou a hlučnosťou. Tento vplyv sa 
bude vo väčšej miere pravdepodobne dotýkať obyvateľstva v obci Trstín, nakoľko tá leží na 
prístupovej komunikácii od okresného mesta Trnava a prebiehajúcej diaľnice. Vzhľadom 
k umiestneniu lokality výstavby mimo obývanú zónu, ako aj vzhľadom k  rozsahu 
a obmedzenému trvaniu etapy výstavby, bude mať však tento vplyv na dotknuté 
obyvateľstvo len mierny prejav. 
 
Počas prevádzky zariadení na spaľovanie nebezpečných odpadov a energetické 
zhodnocovanie vznikajúceho odpadového tepla bude dochádzať k priamym aj nepriamym 
vplyvom na dotknuté obyvateľstvo. 
 
K priamym pozitívnym vplyvom na dotknuté obyvateľstvo patrí vytvorenie cca 15 
pracovných miest v čase výstavby a 11 trvalých pracovných miest s dlhodobou 
perspektívou počas prevádzky spaľovne. 
 
Medzi pozitívne vplyvy nepriameho charakteru, bude jednoznačne patriť zníženie intenzity 
zaťaženia životného prostredia vyprodukovanými nebezpečnými odpadmi z prevádzky 
spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, ktoré sú v súčasnosti v prevažnej miere ukladané na 
skládku Smutná II, ktorej činnosť má byť k 31.12.2008 ukončená z dôvodu absencie 
požadovanej izolácie podložia skládky, a s ktorými by v prípade nerealizovania navrhovanej 
činnosti bolo potrebné naďalej nakladať najmenej vhodným spôsobom - skládkovaním na 
inej skládke nebezpečného odpadu  
 
Z pohľadu zaťaženia dotknutého obyvateľstva nákladnou dopravou transportujúcou odpad 
vznikajúci v prevádzke navrhovateľa na miesto jeho zneškodňovania sa po realizácii 
navrhovanej činnosti očakáva jeho mierne zníženie, nakoľko v súčasnosti je potrebné 
odpad, ktorého miestom vzniku je prevádzka spoločnosti navrhovateľa transportovať na 
miesto zneškodnenia – skládku Smutná II., prípadne na, v prevažnej miere významne 
vzdialenejšie, miesto jeho externého zneškodňovania, resp. zhodnocovania. V prípade 
transportu na skládku Smutná II je trasovanie prepravy nebezpečného odpadu vedené 
z prevádzkového areálu priamo cez obec Smolenice, nakoľko tá je vzdialená len cca 1100 m 
od zastavaného územia západnej časti obce, pri ceste do Horných Orešanov. 
Celkovo v súvislosti s transportom vznikajúcich odpadov z linky spaľovania nebezpečného 
odpadu, s dovozom vstupných surovín pre linku čistenia spalín a spaľovaných odpadov od 
externých pôvodcov, dôjde k nárastu počtu automobilov podľa teoretického odhadu 
v priemere maximálne o 1-2 nákladné autá denne, čo predstavuje len 0,2-0,3 % 
z výhľadovej frekvencie pohybu nákladných áut na dotknutej komunikácii II/502 Pezinok – 
Trstín – Vrbové na rok 2010 vypočítanej podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2005. 
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K nepriamym pozitívnym vplyvom patrí aj úspora elektrickej energie vyrábanej tradičným 
spôsobom, vzhľadom k využitiu odpadového tepla z procesu spaľovania odpadov na výrobu 
pary pre pohon parnej turbíny na výrobu elektrickej energie. Táto elektrická energia bude 
využitá pre potreby prevádzky spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice. K ďalšej úspore 
energetických zdrojov dôjde aj v súvislosti s plánovaným využitím zvyškového tepla pre 
vykurovanie niektorých priestorov prevádzky. 
 
Medzi negatívne vplyvy navrhovanej činnosti patria emisie emitované do ovzdušia zo 
spaľovacieho procesu, ktoré však budú, vhodnou voľbou zariadení a optimálnym 
kapacitným nastavením linky na čistenie spalín, v medziach určených platnou legislatívou. 
K ďalším negatívnym vplyvom na obyvateľstvo patria emisie hluku z prevádzky linky na 
spaľovanie nebezpečných odpadov a využitie odpadového tepla, ktoré však budú účinne 
eliminované umiestnením komponentov linky emitujúcich hluk do uzavretých samostatných 
miestností, v prípade spalinového ventilátora aj hlukovo odizolovaných. Samotný 
prevádzkový objekt spaľovne bude súčasne umiestnený v areály priemyselnej prevádzky, 
mimo súvisle zastavané územie dotknutej obce.  
Navrhovaná činnosť súvisí aj s negatívnym vplyvom v podobe produkcie odpadov 
z procesu spaľovania nebezpečných odpadov, ako aj z procesu čistenia spalín a úpravy 
odpadových vôd. S týmito odpadmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou a po 
vykonaní požadovaných analýz budú zneškodňované skládkovaním na skládke odpadu 
príslušnej triedy. Aj napriek vzniku týchto odpadov však prevádzkou linky na spaľovanie 
odpadov dôjde k vysokým úsporám skládkového úložného miesta, nakoľko sa z tohto 
pohľadu predpokladá významná objemová, a až cca 78% hmotnostná, redukcia 
zneškodňovaného odpadu. Vznikajúce odpady prevádzkového charakteru bude, v prípade 
ich nevhodnosti na recykláciu, možné v maximálnej možnej miere zneškodňovať priamo 
v predmetnej spaľovni. 
 
 

3.2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a 
geomorfologické pomery 

 
Horninové prostredie bude v prípade výstavby nového prevádzkového objektu v mieste 
jeho výstavby zasiahnuté do projektovanej hĺbky osadenia stavebných základov. 
Vybudovaná plocha základov bude následne zaťažená primerane vysokou hmotnosťou 
stavebného objektu, ktorá je vzhľadom k jeho konštrukcii relatívne nízka. Vzhľadom na 
charakter výstavby a prevádzky, sa kontaminácia horninového podložia cudzorodými 
látkami dá očakávať len v prípade havarijných situácií. V čase realizácie navrhovanej 
činnosti sú takéto situácie spojené prakticky výlučne s havarijnými stavmi dopravných 
a stavebných mechanizmov. V čase prevádzky spaľovne odpadov sa potenciálne riziko 
spája hlavne s uskladnením odpadov pred ich spaľovaním, uskladnením chemikálií 
potrebných pre prevádzku linky čistenia spalín a pre úpravu odpadovej vody, a so samotnou 
prevádzkou linky na čistenie spalín. Toto potenciálne riziko však bude riešené havarijným 
zabezpečením takto dotknutých plôch pred nekontrolovateľným únikom nebezpečných 
látok. 
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Ložiská nerastných surovín realizáciou spaľovne odpadov nebudú dotknuté, vzhľadom 
k jej umiestneniu v areály prevádzky spoločnosti Chemolak a.s. Smolenice, kde sa žiadne 
známe ložiská nerastných surovín nenachádzajú.  

 
Lokalita realizácie navrhovanej činnosti sa nachádza v oblasti s možnosťou výskytu 
seizmických otrasov, charakterizovaných ako silných až veľmi silných, so zrýchlením 5-25 
m.s-2 (STN 73 0036), čo bude pri projektovaní statiky nového objektu zohľadňované, resp. 
v prípade jestvujúcich stavebných objektov už zohľadnené bolo. Súčasne sa lokalita  
nenachádza v svahovitom teréne, ktorý by spôsoboval na lokalite aktívne geodynamické 
javy, v podobe zosunov a pod..  
 
Navrhovaná činnosť svojim umiestnením a charakterom nebude mať vplyv na miestne 
geomorfologické pomery.  

 
 

3.3. Vplyvy na klimatické pomery 
 

Realizácia navrhovanej činnosti súvisí so spaľovacím procesom, ktorého produktom bude aj 
oxid uhličitý a jeho prekurzor oxid uhoľnatý, ako tzv. skleníkový plyn. Zmenou miestnej 
mikroklímy sa však výstavba navrhovanej prevádzky, vzhľadom k svojmu rozsahu, 
prakticky neprejaví.  

 
 
3.4. Vplyvy na ovzdušie  
 
V priebehu výstavby, resp. stavebných úprav, prevádzkového objektu a počas inštalácie 
technologických zariadení linky na spaľovanie nebezpečných odpadov a využitie 
odpadového tepla budú vznikať hlavne emisie znečisťujúcich látok  zo spaľovacích motorov 
nákladných automobilov a stavebných mechanizmov, a  sekundárna prašnosť zo stavebnej 
činnosti. Vo všeobecnosti je však charakter týchto zdrojov dočasný, s rôznou intenzitou pri 
jednotlivých etapách realizácie, v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov. Súčasne ide 
o zdroj plošne výrazne obmedzený a  v dostatočnej vzdialenosti od obytných zón okolitých 
obcí (cca 500 m od najbližších obývaných budov na Železničnej ulici), ktorých sa budú 
dotýkať prakticky len línie dopravných trás. Predpokladané zvýšenie dopravného zaťaženia 
v tejto súvislosti, sa považuje za mieru štandardne odpovedajúcu  realizácii takéhoto 
rozsahu.  
  
Pri procese spaľovania nebezpečného odpadu v rotačnej peci vzniká prúd spalín 
obsahujúci emisie TZL, SO2, NOx, HCl, HF, ťažkých kovov, CO, CO2, organických látok 
a PCDD/PCDF. Prúd spalín je vedený do termoreaktora, kde pomocou podporných horákov 
spaľujúcich zemný plyn budú spaliny v zmysle legislatívnej požiadavky dohorievať pri 
teplote minimálne  850 °C po dobu aspoň 2 sekúnd. Prúd spalín bude po ochladení vo 
výmenníku tepla vedený cez linku čistenia odpadových plynov, zahŕňajúcu tri stupne 
čistenia spalín. Až po prechode spalín čistiacou linkou budú spaliny vyvedené do 
komunálneho ovzdušia komínom, ktorý disponuje výškou zabezpečujúcou dobrý rozptyl 
škodlivín obsiahnutých v emitovanej vzdušnine.  
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Väčšina TZL zo samotného procesu spaľovania bude odlúčená už pri prechode vzdušniny 
z rotačnej pece do termoreaktora usmernením prúdu spalín do špirálovitého pohybu smerom 
na hor. Ďalšie významné odlučovanie emisie TZL a naviazaných škodlivín bude prebiehať 
aj pri prechode spalín prvým stupňom čistenia  v prevedení tkaninového rukávcového filtra. 
Väčšina organických znečisťujúcich látok v spalinách bude termicky rozložená už 
v termoreaktore. Emisie SO2, NOx, HCl, HF, ťažkých kovov budú zachytávané v druhom 
stupni čistenia spalín v prevedení mokrého scrubbera s použitím sorbentu NaOH. Posledný 
stupeň čistenia spalín bude tvoriť suchý reaktor, v ktorom bude do spalín rozprašované 
aktívne uhlie Chezacarb, doplnený o tkaninový rukávcový filter. Stupeň slúži pre záchyt 
zvyšných úletov ťažkých kovov a emisií PCDD/F. 
 
Zaradením tohto kombinovaného systému čistenia odpadových plynov do linky na 
spaľovanie nebezpečných odpadov dodávateľ zabezpečuje garanciu dodržania emisných 
limitov platných pre navrhovanú činnosť v zmysle príslušnej vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 
Z.z.. Dodržiavanie emisných limitov bude kontinuálne kontrolované automatickým 
monitorovacím systémom (AMS) umiestneným za hlavným ventilátorom. AMS bude 
monitorovať obsahy O2, CO, SO2, TZL, CxHy, HCl, HF, NOx, H2O, teplotu, tlak a prietok 
spalín. Riadiaci systém inštalovaného zariadenia disponuje funkciou vyhodnocovania 
nameraných hodnôt a  automatickou  reguláciou  systému  na  požadované  hodnoty zadané 
obsluhou, prípadne výstražnou signalizáciou  požadovaných úrovní pri prekročení 
nastavených parametrov systému. Aj týmto spôsobom je predchádzané prekračovaniu 
stanovených emisných limitov a s tým spojenému zaťažovaniu a znečisťovaniu ovzdušia. 

Množstvá emitovaných znečisťujúcich látok sú pri navrhovanej technológii podružne 
minimalizované aj voľbou paliva pre stabilizačné a podporné horáky v podobe zemného 
plynu ako paliva s najnižšími mernými množstvami znečisťujúcich látok na jednotku 
vyrobeného tepla.  

Zo záverov rozptylovej štúdie vypracovanej pre navrhovanú činnosť vplýva, že 
posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia so svojimi emisno-technologickými 
parametrami vyhovuje všetkým požiadavkám aj pre najhoršie prevádzkové a rozptylové 
podmienky (konzervatívny odhad) a vypočítané hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok 
v ovzduší budú nižšie, ako sú príslušné dlhodobé i krátkodobé prípustné limitné hodnoty. 
Realizácia navrhovanej činnosti tak nebude mať na kvalitu ovzdušia lokality významnejší 
dopad. 

 
V prípade havarijných stavov neriešiteľných iným spôsobom, ktorý umožňuje zavedný 
systém havarijného zabezpečenia, budú spaliny odvedené havarijným komínom 
umiestneným nad termoreaktorom priamo do komunálneho ovzdušia. Odpadové plyny 
emitované do ovzdušia cez havarijný komín v prípade havarijného stavu už budú zbavené 
prevažnej časti tuhých znečisťujúcich látok, ktoré sa z prúdu spalín odlúčia usmernením 
jeho toku pri prechode z rotačnej pece do termoreaktora a v prípade funkčnosti 
termoreaktora bude termicky rozložená aj prevažná časť uhľovodíkových látok, vrátane 
rizikových PCDD/F. V emitovaných spalinách tak budú vo významnejšej miere zastúpené 
hlavne SO2, HCl, HF a ťažké kovy (viď tab. IV.2.1./01). V takomto prípade však 
automaticky dôjde k okamžitému odstaveniu spaľovacieho zariadenia z prevádzky, čím sa 
obmedzí trvanie takéto stavu len na vynútené minimum. 
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V tejto súvislosti treba konštatovať, že navrhovaná technológia spaľovania nebezpečného 
odpadu, ako aj technológia čistenia vznikajúcich odpadových plynov a využitia odpadového 
tepla pre energetické účely, je v zmysle dokumentu BREF pre spaľovanie odpadov, 
koncipovaného na základe smernice Rady 96/61/EC z 24.9.1996, v súlade s najlepšou 
dostupnou technológiou (BAT - Best Available Techniques) pre predmetnú činnosť.  

 
Ovzdušie lokality umiestnenia navrhovanej činnosti je v súčasnosti zaťažované prevažne 
emisiami zo zdrojov znečisťovania ovzdušia súvisiacich s výrobnou činnosťou v prevádzke 
spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice a emisiami z automobilovej dopravy po blízkej 
komunikácii II/502. Širšie zastavané okolie je zaťažované aj emisiami z vykurovania 
domácností. Celkovo tak možno, vzhľadom k množstvám emitovaných znečisťujúcich látok 
z navrhovanej činnosti, k zabezpečeniu ich dobrého rozptylu, ako aj k celkovému pomerne 
nízkemu imisnému zaťaženiu dotknutého územia, konštatovať, že nie je predpoklad 
neprimeranej miery vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia.  
 
Ďalší zdroj znečisťovania ovzdušia môžu potenciálne predstavovať fungitívne emisie zo 
skladovania nebezpečných odpadov pred ich spaľovaním. Aby nedochádzalo k 
znečisťovaniu ovzdušia v hale výparmi z uskladňovaného kvapalného odpadu, či plynnými 
látkami, ktoré sa môžu uvoľňovať z tuhého odpadu, budú priestory nad hladinami 
kvapalného odpadu v zásobných nádržiach, rovnako ako priestor uzavretého skladu  tuhého  
odpadu, odsávaný. Odsávaná vzdušnina bude vedená do spaľovacieho priestoru rotačnej 
pece a termoreaktora, čím sa zabráni nie len znečisťovaniu pracovného ovzdušia 
v prevádzkovej hale, ale ich spaľovaním sa minimalizuje aj znečistenie komunálneho 
ovzdušia. Tento efekt sa bude zosilňovať uskladňovaním tuhých odpadov v uzatvorených 
kontajneroch, čím sa eliminuje množstvo vznikajúcich fungitívnych emisií.  

 
Expozícia zamestnancov fungitívnymi emisiami spalín bude eliminovaná riešením vsádzky 
spaľovaného odpadu zabezpečenej nie len proti vzniku vzduchu do spaľovacej komory, ale 
aj úniku vznikajúcich spalín z priestoru rotačnej pece von. Súčasne budú úniky spalín do 
pracovného prostredia eliminované aj dôkladným prevedením tesnenia miest s takýmto  
potenciálnym rizikom a jeho pravidelnými revíziami. 
 
Prevádzka linky termického zneškodňovania nebezpečného odpadu a  energetického 
zhodnocovania vznikajúceho odpadového tepla sa prejaví aj miernym zvýšením emisií 
produkovaných do ovzdušia záujmovej oblasti v súvislosti s nákladnou dopravou 
zabezpečujúcou chod zariadenia v podobe odvozu vznikajúcich odpadov zo spaľovacieho 
procesu a z procesu čistenia spalín a dovozu odpadov od externých pôvodcov a surovín pre 
chod linky čistenia spalín. Toto zvýšenie však predstavuje len nepatrné percento súčasného 
priemerného dopravného  zaťaženia dotknutej komunikácie, ktoré bude mať zanedbateľnú 
mieru vplyvu.  
 
S prevádzkou spaľovne odpadov je spojený aj nepriamy pozitívny vplyv, v podobe úspory 
emisií zo spaľovania fosílnych palív pri tradičnom spôsobe výroby elektrickej energie, ktorá 
súvisí s využitím odpadového tepla zo spaľovacieho procesu na výrobu pary pre pohon 
parnej turbíny na výrobu elektrickej energie. Tá bude využívaná pre potreby spoločnosti 
CHEMOLAK a.s. Smolenice. 
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3.5. Vplyvy na vodné pomery  

 
VPLYVY NA KVALITU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

 
Prevádzka spaľovne odpadov bude primárne spojená s produkciou odpadových 
splaškových a dažďových vôd, a technologických odpadových vôd z procesu čistenia 
spalín.  
 
Odpadové splaškové vody vznikajúce v množstve primeranom spotrebovanej pitnej vode 
pre sociálne účely budú riešené novovybudovanou prípojkou jestvujúcej splaškovej 
kanalizácie v prevádzkovom areály spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice. Splaškové vody 
sú v prevádzke navrhovateľa riešené zaústením splaškovej kanalizácie do mechanicko-
chemicko-biologickej ČOV, z ktorej sú vody po prečistení vypúšťané do recipientu Rakyta, 
ktorý je prítokom toku Trnavka.  
Dažďové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a strechy prevádzkovej haly 
spaľovne budú rovnako riešené prípojkou jestvujúcej dažďovej kanalizácie v prevádzkovom 
areály navrhovateľa. Na ochranu odpadových vôd z povrchového odtoku pred 
kontamináciou prípadnými únikmi nebezpečných látok pri preberaní dovezených odpadov 
bude plocha manipulácie s kontajnermi a sudmi pri ich preberaní chránená zastrešením. 
Dažďové vody z povrchového odtoku z areálu prevádzky navrhovateľa sú spolu s vodami 
s prietokového chladenia vypúšťané do recipientu Luhový potok.  
 
Technologické odpadové vody z čistenia spalín budú zhromažďované v neutralizačnom 
zásobníku a následne ich bude možné diskontinuálne  spracovávať v zneškodňovacej stanici 
typu RZS  -  MIKRO neutralizáciou, zrážaním s použitím koagulantov a flokulantov, 
sedimentáciou a filtráciou, vrátane dočistenia v ionexovej stanici a na pieskovom filtry. 
Najoptimálnejšia technológia ich spracovania bude zvolená až pri skúšobnej prevádzke na 
základe konkrétnych parametrov týchto odpadových vôd. Výstup z tohto procesu v podobe 
chemicky upravenej vody sa bude zhromažďovať v zrovnávacej jímke. Po vykonaní 
analytickej kontroly na vzorke bude táto voda prečerpávaná a tryskou rozstrekovaná do 
špeciálneho reaktora, ktorý bude zaradený do linky technológie spaľovne, kde dôjde k jej 
odpareniu.  
 
Voda sa v spaľovni odpadov bude využívať aj pre napájanie systému pre výrobu pary pre 
pohon parnej turbíny. Tento cyklus je však uzavretý, s obmedzenou potrebou dopĺňania, 
ktorá sa súčasne minimalizuje efektívnym tesnením. Odpadové vody z kotla vznikajúce pri 
potrebe odpustenia časti napájacej vody pri dosiahnutí medze jej vodivosti budú vypúšťané 
do záchytnej jímky, odkiaľ budú po ochladení vedené k zpracovaniu v zneškodňovacej 
stanici spolu s odpadovou vodou z prevádzky mokrej vypierky spalín. 
 
Systém chladenia pary pre pohon parnej turbíny funguje rovnako na princípe uzavretého 
cyklu. 
 
Periodicky vznikajúca voda v prípade potreby čistenia niektorých komponentov zariadení 
bude vznikať len ojedinele v minimálnych množstvách a bude sa s ňou nakladať ako 
s odpadovými vodami z čistenia spalín.  
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Potenciálne riziko kontaminácie vôd, v súvislosti s prevádzkou zariadenia na spaľovanie 
nebezpečných odpadov, je spojené aj s uskladňovaním nebezpečných odpadov určených na 
spaľovanie, chemikálií potrebných pre prevádzku linky na čistenie spalín a úpravu vody, 
ako aj s prevádzkou samotnej mokrej výpierky spalín. Nekontrolovateľnému úniku 
nebezpečných látok bude zabránené havarijným zabezpečením plôch dotknutých takýmto 
rizikom. 

 
V čase výstavby je riziko kontaminácie povrchových a podzemných vôd spojené len 
s prípadmi poruchy alebo havárie stavebných mechanizmov, kedy môže dôjsť k úniku 
ropných látok. Tieto situácie budú riešené v súlade s havarijným plánom staveniska. Mieru 
tohto rizika je možné výrazne znížiť dobrým technickým stavom používaných 
mechanizmov, dodržiavaním bezpečnostných predpisov a prevádzkových opatrení pre 
obdobie výstavby.  
 
 
VPLYVY NA REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

 
Realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti, vzhľadom k jej rozsahu a charakteru, 
nebude režim povrchových ani podzemných vôd záujmovej lokality nijako významnejšie 
ovplyvnený.  

 
 

VPLYVY NA ODTOKOVÉ POMERY 
 
Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú vyvolané žiadne významnejšie vplyvy na 
odtokové pomery záujmovej lokality. Určitou zanedbateľnou mierou sa lokálne prejaví 
vznik nových spevnených plôch, z ktorých dažďové vody budú odvádzané do dažďovej 
kanalizácie.  

 
 
3.6. Vplyvy na pôdu  
 
O trvalý záber pôdy pôjde pri realizácii predkladaného zámeru v prípade plôch základov 
stavebných objektov. Odňatý pôdny horizont z týchto plôch bude vhodne použitý pre 
konečnú povrchovú úpravu terénu staveniska. Realizáciou dotknuté parcely sú v prípade 
oboch variantov súčasťou areálu prevádzky spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, a tak 
nedôjde k záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. 
  

Krátkodobý záber pôdy bude predstavovať záber plochy potrebnej na vytvorenie plochy 
staveniska. Plochy staveniska, ktoré nebudú trvalo zastavané, budú po ukončení stavebných 
aktivít zrekultivované.  

 

Kontaminácia pôd počas výstavby je možná iba pri náhodných havarijných situáciách 
stavebných a dopravných mechanizmov ako sú napr. únik ropných látok a hydraulických 
olejov. Počas samotnej prevádzky zariadenia na spaľovanie nebezpečných odpadov je 
potenciálne riziko kontaminácie pôdy spojené rovnako len s havarijnými stavmi, napr. 
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v podobe úniku prepravovaného kvapalného nebezpečného odpadu určeného na spaľovanie 
na miesto jeho zhodnocovania, únikmi ropných látok z dopravných prostriedkov a pod..  
V prípade takýchto havarijných stavov sa bude vždy postupovať v súlade s havarijným 
plánom a takto kontaminovaná zemina bude zneškodnená v súlade s platnou legislatívou. 
Pri havarijných stavoch prevádzkových zariadení spojených s únikmi nebezpečných látok sa 
riziko kontaminácie pôdy nepredpokladá, nakoľko tie sú umiestnené v havarijne 
zabezpečených priestoroch. 

Vo všeobecnosti tak možno konštatovať, že počas prevádzky spaľovne odpadov by nemalo 
ani pri havarijných stavoch, pri dodržiavaní interných prevádzkových a havarijných 
predpisov vypracovaných v zmysle platnej legislatívy, dôjsť  ku kontaminácii pôdy 
v rozsahu väčšom ako je zneškodniteľný bežnými sanačnými prácami.  

Kontaminácia okolitej poľnohospodárskej pôdy sa v súvislosti s imisným spádom považuje 
pri predpokladaných emitovaných množstvách škodlivín, danom type poľnohospodárskych 
pôd a pri miere ich súčasnej kontaminácie, za únosnú, čo bude zabezpečované nie len 
dodržiavaním platných emisných limitov, ale aj voľbou výšky komína, ktorá bude 
garanciou dobrého rozptylu znečisťujúcich látok.  

 
 
 
3.7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy  

 
Záujmová lokalita je súčasťou areálu jestvujúcej priemyselnej prevádzky spoločnosti 
CHEMOLAK a.s. Smolenice, kde sa vyskytuje vegetačný pokryv len ojedinele vo forme 
areálovej zelene, ktorá je významne ruderalizovaná. Výskyt zástupcov fauny rovnako 
zodpovedá súčasnému využitiu záujmového územia, a druhovo je tvorený prevažne 
predstaviteľmi synantropných druhov spoločenstiev osídľujúcich ľudské sídla. V tejto 
súvislosti tak možno konštatovať, že v prípade realizácie navrhovanej činnosti nedôjde 
k záberu žiadnych významných biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo 
chránených zástupcov fauny a flóry, či záberu ich biotopov.  

Súčasne emitované znečisťujúce látky do ovzdušia sú v množstvách nepredstavujúcich vo 
zvýšenej miere riziko pre zdravotný stav fauny a flóry širšieho záujmového územia. 

 
 
3.8. Vplyvy na krajinu a jej ekologickú stabilitu  
 
Umiestnenie navrhovanej činnosti je plánované  v plne urbanizovanej zóne, s priemyselným 
charakterom využitia územia, a tak nepredstavuje pre dotknutú krajinu zdroj žiadneho 
vplyvu vyvolaného zmenou štruktúry krajiny, jej využívania, scenérie, či krajinného obrazu.  
V prípade výstavby nového prevádzkového objektu spaľovne priemyselného odpadu  
v rámci prevádzkového areálu navrhovateľa spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, ten 
bude svojím poňatím a architektúrou zapadať do okolitého prostredia.  
Súčasne samotné umiestnenie navrhovanej činnosti v priemyselnom areály je garanciou, že 
jej realizáciou nebude dotknutý žiadny prvok kostry USES záujmového územia, čím by 
bola ovplyvnená alebo znížená jej ekostabilizačná funkcia.   
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3.9. Vplyvy na urbárny komplex a využívanie zeme 
 
Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní štruktúru dotknutého sídelného útvaru, ani jeho 
architektúru, nakoľko bude v súlade s územným plánom dotknutého sídelného útvaru, 
umiestnená v zóne určenej a využívanej pre priemyselné účely.  

 
Realizáciou navrhovanej činnosti bude najvýznamnejšie dotknuté odpadové hospodárstvo. 
Zmeneným spôsobom nakladania s nebezpečným odpadom, ktorého pôvodcom je 
spoločnosť CHEMOLAK a.s. Smolenice, dôjde k presmerovaniu toku odpadov určených 
pre zneškodňovanie na skládke nebezpečného odpadu Smutná II, prípadne určených na 
externé zhodnocovanie, k ich termickému zneškodňovaniu a energetickému zhodnoteniu 
odpadového tepla priamo v prevádzke ich pôvodcu. Súčasne zmenou spôsobu nakladania 
s dotknutými kategóriami odpadov bude významne znížené aj množstvo odpadov určených 
pre zneškodňovanie na skládkach odpadu, nakoľko sa redukuje toto množstvo len na objem 
odpadu vznikajúceho pri prevádzke spaľovacieho zariadenia a linky na čistenie spalín.  
Realizácia predkladaného zámeru v navrhovanej kapacite súčasne otvára možnosť zmeny 
spôsobu nakladania s odpadom aj pre iných pôvodcov, ktorí v súčasnosti zneškodňujú svoje 
odpady vhodné na spaľovanie ukladaním na skládke priemyselného odpadu Smutná II., 
resp. inej skládke nebezpečného odpadu, a po jej uzatvorení budú nútení novovzniknutý 
stav riešiť. 

 
Pri realizácii navrhovanej činnosti bude dotknutá aj miestna priemyselná výroba, a to 
v oblasti stavebného priemyslu, čo sa však bude týkať výlučne obdobia výstavby.  
 
Vzhľadom k charakteru a umiestneniu navrhovanej činnosti nebude jej realizáciou dotknutá 
miestna rastlinná ani živočíšna poľnohospodárska výroba, ani  lesohospodárske využitie 
širšieho záujmového územia. 

 
Vplyv navrhovanej činnosti na dopravu sa prejaví v etape výstavby miernym zvýšením 
dopravného zaťaženia dotknutého územia. V etape prevádzky zariadenia na spaľovanie 
nebezpečných odpadov vznikne nová potreba odvozu odpadov vznikajúcich pri spaľovacom 
procese a čistení spalín, a dovozu vstupných surovín potrebných pre prevádzku linky na 
čistenie spalín a odpadov určených na spaľovanie od iných pôvodcov. Tento nárast však 
bude nepatrný, pri čom bude súčasne čiastočne kompenzovaný odstránením potreby 
transportu odpadov určených na spaľovanie z prevádzky navrhovateľa na skládku 
nebezpečných odpadov Smutná II, kde sú v súčasnosti zneškodňované skládkovaním.  

 
Miestna infraštruktúra bude dotknutá realizáciou prípojky vysokého napätia a nízkeho 
napätia, prípojky rozvodu pitnej vody, splaškovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie na 
jestvujúcu infraštruktúru areálu prevádzky navrhovateľa. Súčasne bude miestna elektrická 
rozvodná sieť dotknutá formou dodávky elektrickej energie vyrobenej z odpadového tepla 
z procesu spaľovania. V menšej miere môže byť dotknuté aj energetické hospodárstvo 
spoločnosti v prípade využitia zvyškového odpadového tepla pre vykurovanie 
prevádzkových priestorov. 

 
Nakoľko navrhovaná činnosť bude umiestnená v areály priemyselnej prevádzky, forma 
využívania dotknutého územia bude realizáciou zámeru zachovaná. V súčasnosti je územie 
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prevádzky navrhovateľa - spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, určené prakticky 
výlučne na výrobné a s tým súvisiace účely. Realizáciou navrhovanej činnosti sa rozšíri 
využitie predmetnej lokality aj o účel zneškodňovania odpadov a o ich energetické 
zhodnotenia v podobe výroby elektrickej energie z odpadového tepla.   

  
Žiadne iné vplyvy na urbárny komplex a využívanie územia nám nie sú známe. 

 
 
3.10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 
 
Priamo v dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne pamiatky kultúrnej alebo historickej 
hodnoty, ktoré by boli cieľom záujmu obyvateľov širšieho okolia alebo návštevníkov 
dotknutého regiónu, nakoľko umiestnenie navrhovanej činnosti je plánované v areály 
priemyselnej prevádzky.  
V okolí dotknutej obce Smolenice je niekoľko objektov kultúrnej a historickej hodnoty, tie 
však realizáciou navrhovanej činnosti na ploche patriacej do areálu priemyselnej prevádzky 
nebudú nijako dotknuté. Súčasne nevzniká ani predpoklad poškodzovania, alebo 
znehodnocovania týchto pamiatok emisiami z navrhovanej činnosti.  
Celkovo tak možno konštatovať, že prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať žiaden 
vplyv na kultúrne a historické pamiatky dotknutého územia a jeho širšieho okolia.  

 
 
3.11. Vplyvy na archeologické náleziská 
 
Priamo v dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne známe archeologické náleziská, ktoré 
by mohla realizácia navrhovanej činnosti ovplyvniť. Vzhľadom k charakteru a umiestneniu 
navrhovanej činnosti nevzniká ani predpoklad vplyvu navrhovanej činnosti na známe 
archeologické náleziská nachádzajúce sa v katastri dotknutej obce.  

 
 
3.12. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
 
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne známe paleontologické náleziská 
alebo významné geologické lokality, ktorých by sa realizácia navrhovanej činnosti mohla 
dotknúť. Vzhľadom k charakteru a umiestneniu navrhovanej činnosti nevzniká ani 
predpoklad vplyvu navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a významné 
geologické lokality nachádzajúce sa v katastri dotknutej obce.  

 
 
3.13. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy  
 
Ako už z uvedeného vyplýva, priamo v dotknutej lokalite sa nenachádzajú žiadne kultúrne 
hodnoty hmotnej či nehmotnej povahy a navrhovaná činnosť súčasne svojím charakterom 
a umiestnením vylučuje vplyv na miestne zvyklosti a tradície. 
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3.14. Iné vplyvy 
 
Pri realizácii navrhovanej činnosti v dotknutom území nie sú očakávané žiadne ďalšie, ako 
vyššie uvedené vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť pohodu a kvalitu života obyvateľov 
dotknutej obce, či obyvateľov blízkeho okolia, prírodné prostredie či dotknutú krajinu.  

 
 
4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 
 
 
Potenciálne zdravotné riziká pre dotknuté obyvateľstvo sú spojené v prvom rade s emisiami 
znečisťujúcich látok do ovzdušia. 
 
Do ovzdušia budú pri spaľovaní nebezpečného odpadu emitované, prechodom cez linku 
čistenia spalín eliminované minimálne na legislatívou stanovenú úroveň, nasledujúce 
znečisťujúce látky: 
 
Tuhé znečisťujúce látky 
Polietavý prach predstavuje sumu častíc rôznej veľkosti, ktoré sú voľne rozptýlené 
v spalinách. Uvoľňujú sa najmä pri spaľovaní tuhých látok. Jedinou expozičnou cestou, 
ktorou sa môžu dostať do ľudského organizmu je inhalácia. Zdravotná významnosť TZL 
závisí od ich veľkosti. Väčšie častice nad 10 µm (označované ako PM10) môžu spôsobovať 
podráždenie horných dýchacích ciest, prejavujúcich sa kašľom a kýchaním, spolu 
s dráždením očných spojiviek. Menšie častice sa dostávajú až do dolných dýchacích ciest. 
Tie čo majú rozmer pod 2,5 µm (označované ako PM2,5) môžu prestupovať aj do pľúcnych 
alveol a buď sa tam usadzujú, alebo prenikajú až do krvného obehu. Zo zdravotníckych 
štúdií vyplynulo, že v lokalitách s vysokým a dlhodobým zvýšením koncentrácií malých 
prachových častíc sa zaznamenala zvýšená úmrtnosť obyvateľov na ochorenia dýchacích 
ciest a ochorenia srdcovo-cievnej sústavy. Medzi citlivé skupiny obyvateľov patria 
astmatici, malé deti, starý ľudia a ľudia s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. 
Vplyvy na úmrtnosť a hospitalizáciu boli pozorované na úrovni 100 µg/m3 vyjadrených ako 
denná priemerná koncentrácia PM10. Niektoré štúdie pripisujú dlhodobej expozícii 
časticami PM10 skrátenie očakávanej dĺžky života o cca 1-2 roky, iné ju spájajú 
s prevalenciou broxiálnych syndrómov u detí a redukciou pľúcnej funkcie. Tieto účinky boli 
pozorované pri priemernej ročnej koncentrácií 20 µg/m3 ako PM2,5 a 30 µg/m3 ako PM10. 
Napriek všetkému sú však informácie o dlhodobých účinkoch častíc PM10 stále malé a ani 
v prípade dlhodobej expozície nebola pre PM10 stanovená limitná hodnota. 
 
Oxid uhličitý (CO2) 
Oxid uhličitý je bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý je v objeme cca 0,03% normálnou 
súčasťou atmosféry. Oxid uhličitý sa transportuje krvou v dvoch formách, ako fyzikálne 
rozpustný a ako chemicky viazaný v plazme a erytrocytoch. CO2 sa chemicky viaže na 
voľné aminoskupiny bielkovinovej zložky hemoglobínu, pričom vzniká derivát 
karboninochemoblobín. CO2 v obsahu 3% v inhalovanom vzduchu nevykazuje toxické 
účinky, v prípade, že inhalovaný vzduch obsahuje dostatok kyslíka. Pri vyššej koncentrácii 
CO2 vznikajú prejavy hypoxie až anoxie. Akútna otrava pri koncentráciách nad 3,5% sa 
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prejavuje bolesťami hlavy, závratmi, hučaním v ušiach. Pri koncentrácii nad 7% sa 
prejavujú narkotické účinky, poškodenie CNC, tachykardia a hypertenzia. Pri koncentrácii 
nad 10% nastupuje stav bezvedomia a smrť. Chronická otrava nie je pravdepodobná. 
 
Oxid uhoľnatý (CO) 
Oxid uhoľnatý je toxický plyn, ktorý vzniká ako produkt nedokonalého horenia. Do krvi 
preniká dýchacou sústavou a viaže sa na červené krvné farbivo za vzniku 
karboxylhemoglobínu, ktorý stráca schopnosť transportu kyslíku. Organizmus však dokáže 
tolerovať pomerne vysoké koncentrácie bez príznakov poškodenia. Najcitlivejšími v tomto 
prípade sú tehotné ženy a ich plody, malé deti, starý ľudia a osoby s ochorením dýchacích 
ciest. 
 
Oxid siričitý (SO2) 
Oxid siričitý je medzi škodlivinami z radu oxidov síry dominantný. Ide o bezfarebný 
nehorľavý plyn ostrého štipľavého zápachu, ktorý pri styku s vodou a vlhkými povrchmi 
vytvára kyselinu siričitú alebo kyselinu sírovú. V atmosfére SO2 rýchlo oxiduje na oxid 
sírový a ten vytvára so vzdušnou vlhkosťou aerosóly kyseliny sírovej. Tá pri strete 
s alkalickými prachovými časticami vytvára sírany. Aerosóly H2SO4 sú tvorené prevažne 
časticami menšími ako 1 µm a ľahko a hlboko prenikajú do pľúc s prejavom výrazného 
dráždivého účinku. Ich vdychovanie spôsobuje zužovanie priedušiek. Rovnako dráždivo 
pôsobí aj na očné spojivky. Najcitlivejšími sú alergici a osoby s ochoreniami dýchacej 
sústavy. Zmyslové orgány človeka rozpoznajú koncentráciu cca 2-3 mg/m3 pocitom sladkej 
chuti v ústach. Akútna otrava sa prejavuje pálením spojiviek, podráždením horných 
dýchacích ciest, pri vyšších koncentráciách kašľom, v najzávažnejších prípadoch sa rozvíja 
edém pľúc. Pri chronickej otrave je zaznamenávaný vyšší výskyt bronchitíd, často býva 
poškodená zubná sklovina, vplyv sa prejavuje aj na krvotvorbe, metabolizme sacharidov, 
a pod.. Najvyššia prípustná denná koncentrácia pre životné prostredie je 150  µg/m3, pričom 
koncentrácia 35 µg/m3 pri trvalom pôsobení už poškodzuje zdravie a pri dlhodobom 
pôsobení SO2 v koncentráciách 50 µg/m3 sa prejavuje zvýšenou úmrtnosťou na choroby 
krvného obehu a chronickú bronchitídu. 
 
Oxidy dusíka vyjadrené ako NOx 
Najvýznamnejšie sú v tejto skupine zastúpené oxid dusičitý a oxid dusnatý, ktorý je však 
nestály a mení sa na oxid dusičitý. Oxid dusičitý je dráždivý plyn. Jeho inhalácia pôsobí 
dráždivo na dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie. Najcitlivejšie reagujú astmatici 
a osoby s primárnym ochorením dýchacej sústavy. Citlivými si i deti a starý ľudia. Väčšina 
NOx postupne prejde na pomerne stabilnú formu - kyselinu dusičnú. Oxidy dusíka postihujú 
najmä pľúca, kde spôsobujú poškodenie alveol až s rozvojom pľúcneho edému, absorbujú 
sa do krvi, kde vzniká reverzibilná hemiglobiémia, karcinogénne účinky NO2 sa zatiaľ 
nepotvrdili. Akútna otrava sa prejavuje pri nižších koncentráciách dráždením spojiviek 
a dýchacích ciest, spojených s bolesťou v prsiach a sťaženým dýchaním. Pri inhalácií 
vysokých koncentrácií nastáva šokový stav s kŕčmi, útlmom dýchacieho centra a náhlou 
smrťou. Chronická otrava sa prejavuje subjektívne bolesťami hlavy a pocitom únavy. 
Objektívnym príznakom sú chronické zápaly spojiviek a horných dýchacích ciest, sklon 
hypotenzii,  a zvýšené hodnoty methemoglobínu v krvi. Často sa pridáva aj zvýšenie počtu 
červených krviniek a kazivosť zubov Podľa WHO je 1 hodinová odporúčaná hodnota na 
úrovni 200 µg/m3 a ročná koncentrácia je 40 µg/m3. 
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Celkový organický uhlík (TOC) 
Ide o hodnotu vyjadrujúcu celkovú organickú hmotu v spalinách. Prevládajúcou zložkou 
širokej škály organických zlúčenín v komínových plynoch sú alifatické uhľovodíky (50-
75%), ktoré neznamenajú vysoké zdravotné riziko. Rizikovejšími sú aromatické 
uhľovodíky. Prchavé organické látky produkované spaľovňami len vo veľmi malých 
množstvách prispievajú k tvorbe prízemnej vrstvy ozónu. 
 
Anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl 
Chlór je veľmi reaktívny zelenožltý plyn s veľmi silným štipľavým zápachom, ktorý je 
schopný oxidovať mnohé kovy už pri izbovej teplote. Pri kontakte s vodou, resp. vzdušnou 
vlhkosťou, reaguje na kyselinu chlorovodíkovú. Chlór zasahuje dýchací systém a spôsobuje 
edém pľúc, má výrazne dráždivý účinok aj na kožu a vnútorné orgány. Mutagenita 
a karcinogenita chlóru neboli preukázané. Pri dlhodobej expozícii môže vyústiť do 
chronickej bronchitídy. Má nepriaznivý vplyv aj na zubnú sklovinu. Chlorovodík má 
rovnako silne dráždivé účinky na respiračný systém a nakoľko sa veľmi ľahko zlučuje so 
vzdušnou vlhkosťou pri jeho vplyve ide prakticky o účinok hmly kyseliny soľnej. Kyselina 
chlorovodíková má intenzívne dráždivé účinky najmä na oči, pri akútnej expozícii pôsobí 
ako priamy iritant kože a slizníc. Inhaláciou dymu vzniká rinorea, kašeľ, pri vysokých 
koncentráciách dyspnoe s pocitom tlaku na hrudníku. Chronická expozícia sa prejavuje 
poškodením kože, dentálnymi eróziami a poškodením dýchacích ciest. Ďalšími zlúčeninami 
chlóru sú oxid chloričitý,  ktorý je vysoko  toxický a výbušný, a je rovnako rizikom hlavne 
pre oči, kožu a dýchaciu sústavu, a ďalej chlórnany, chlorečnany a chloristany, ktoré majú 
nefrotoxické účinky.  
 
Zlúčeniny fluóru vyjadrené ako emisie HF 
Fluór je bledozelenožltá silne reaktívna dráždivá plynná látka. Fluorovodík je bezfarebná 
plynná látka, vysoko toxická a dráždivá, dobre rozpustná vo vode, pričom z nej vzniká 
kyselina fluorovodíková. Pary kyseliny fluorovodíkovej sú jedovaté. Plynný fluór spôsobuje 
na pokožke opuchy, inhalácia spôsobuje edém pľúc, pri vyšších koncentráciách vedie až 
k smrti. Nedostatok fluóru však vedie k poruche stavby kostí a zubov. Fluorovodík 
inhaláciou väčších koncentrácií spôsobuje zvracanie, dýchacie problémy a smrť. Menšie 
koncentrácie spôsobujú poškodenie nosných slizníc, má leptavé účinky na oči a pokožku. 
Kyselina fluorovodíková má silne leptavé účinky, pri požití spôsobuje zvracanie a bolesti, 
pri väčších množstvách spôsobuje rozsiahlu deštrukciu žalúdka až smrť. Fluoridový anión 
ovplyvňuje funkciu mnohých enzýmov a viaže ióny vápnika. Akútna otrava sa vyznačuje 
bolesťami brucha, zvracaním, trvalým poškodením pečene a obličiek, pričom k akútnej 
otrave môže dôjsť aj po inhalácii prachu. Chronická otrava sa prejavuje kalcifikáciou 
väziva, anémiou a znížením obsahu hemoglobínu. 
 
Ťažké kovy 
Niektoré zo sledovaných ťažkých kovov patria medzi tzv. esenciálne stopové prvky, ktoré 
sú pri nízkych koncentráciách pre normálny rast rastlín a živočíchov nenahraditeľné, aj keď 
pri prekročení kritickej hranice pôsobia toxicky. Sú to Cu, Mn, Zn, Fe pre rastliny aj 
živočíchy, Cr, Co pre živočíchy a Mo pre živočíchy. Ďalšie so sledovaných prvkov majú 
preukázateľne pozitívny účinok, ale pri ich nedostatku nedochádza k chorobným zmenám. 
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Prvky ako As, Cd, Hg, Tl a U sa nazývajú neesenciálne, pri prekročení tolerančnej dávky 
pôsobia toxicky, ich nedostatok však nie je pre organizmy dôležitý. 

 
Kadmium – toxický prvok, dlhodobo sa ukladajúci v organizme, spôsobuje poškodenie 

pľúc, pečene a obličiek. Je dokázaný karcinogén. 
Arzén – je dokázaný karcinogén, prejavujúci sa pri akútnej otrave vracaním, hnačkami, 

zlyhaním dýchania, kolapsom krvného obehu, alebo zmätenosťou a halucináciami. 
Chronická otrava je spojená s poškodením končatín, kože, tráviacimi ťažkosťami, 
poruchami dýchacieho systému, a psychickými a zmyslovými poruchami. 

Ortuť – má schopnosť kumulovať sa v tele, vedie k poškodeniu mozgu a periférnych 
nervov, organické zlúčeniny poškodzujú obličky a tráviaci trakt. Karcinogenita 
nebola preukázaná. 

Chróm – Cr(III) má dôležitú funkciu v metabolizme sacharidov, vysoké dávky Cr(III) 
a Cr(IV) majú teratogénne účinky, jednoznačná karcinogenita nebola preukázaná 

Nikel – jeho nadmerný príjem vedie ku vzniku alergií a poškodeniu pľúc. Nikel je 
preukázaný karcinogén 

Olovo – karcinogenita nie je jednoznačne preukázaná, expozícia sa prejavuje poruchou 
tráviaceho traktu, obličiek, krvotvorby, CNS, imutného systému a reprodukčného 
systému 

Meď – má významnú úlohu pri metabolických procesoch, je súčasťou enzýmov 
tkanivového dýchania a je nevyhnutná pre vývoj a činnosť CNS, pri nadmernej 
expozícii sa prejavuje okrem alergizujúcich prejavov a dráždivých účinkov na 
tráviaci trakt, až zlyhaním obličiek. Karcinogenita, mutagenita ani teratogenita 
neboli preukázané. 

Vanád – je esenciálnou súčasťou niektorých enzýmov, ióny vanadičnanu majú podobný 
účinok ako inzulín. Zlúčeniny vanádu sú vysoko toxické a vdychovaný prach 
môže spôsobovať rakovinu pľúc. 

Tálium – zlúčeniny tália sú toxické, poškodzujú krvný obeh a nervový systém. Síran tália je 
považovaný za teratogén. 

Antimón – svojím toxickým účinkom je podobný arzénu, Jeho prestup do organizmu je 
však pomalší a dochádza tak k jeho menšej akumulácii 

 
Dioxíny a furány 
Týmto pojmom je označovaných 210 chemických látok zo skupiny dibenzo-p-dioxínov 
(PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF). Ide o vysoko stabilné látky, odolné 
chemickej aj biologickej degradácii. Sú prakticky nerozpustné vo vode a výrazne lipofilné. 
90% expozície populácie pochádza zo stravy, z dýchania je to 1-5% a zvyšok preniká do 
organizmu cez kožu. Tieto látky sa akumulujú v pečeni, mechanizmus ich pôsobenia však 
nie je úplne známy. Akútna otrava sa prejavuje podráždením očí, dýchacích ciest 
a pokožky, bolesťami hlavy a nevoľnosťou. Najzávažnejšie sú účinky karcinogénu 2,3,7,8-
TCDD, ktorý spôsobuje sarkómy mäkkých tkanív, rakovinu pľúc, leukémiu a rakovinu 
tráviaceho traktu. Emisný limit pre spaľovne predstavuje 0,1 ng/m3. 
 
Množstvá emisií znečisťujúcich látok budú podružne eliminované, okrem zaradenia 
termoreaktora,  linky na čistenie spalín a samotným riadením spaľovacieho procesu, aj 
použitím zemného plynu ako paliva pre stabilizačné a podporné horáky, nakoľko toto 
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fosílne palivo vykazuje najnižšie merné emisie znečisťujúcich látok na jednotku 
vyrobeného tepla.  

Zo záverov rozptylovej štúdie vypracovanej pre navrhovanú činnosť súčasne vyplýva, že 
posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia so svojimi emisno-technologickými 
parametrami vyhovuje všetkým požiadavkám aj pre najhoršie prevádzkové a rozptylové 
podmienky a vypočítané hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší budú nižšie, 
ako sú príslušné dlhodobé i krátkodobé prípustné limitné hodnoty. Realizácia navrhovanej 
činnosti tak nebude mať na kvalitu ovzdušia lokality významnejší dopad, ktorý by sa 
následne mohol odraziť na zdravotnom stave dotknutého obyvateľstva. 
 
Fungitívne emisie zo skladovacích priestorov budú eliminované skladovaním tuhého 
odpadu v uzatvorených kontajneroch, a odsávaním skladovacích priestorov pre tuhý odpad 
a priestorov nad hladinou kvapalného odpadu v  zberných nádržiach a následným 
spaľovaním tejto odsatej vzdušniny. Fungitívne emisie však  ani v prípade odstávky 
spaľovacieho zariadenia a ich priameho vypúšťania do komunálneho ovzdušia cez komín 
spaľovne, svojím množstvom a zložením, ako aj v súvislosti so vzdialenosťou od obytných 
priestorov, nezakladajú predpoklad vzniku rizika pre zdravotný stav dotknutého 
obyvateľstva. 
 
Vplyv emisií hluku na zdravie dotknutého obyvateľstva, súvisiacich s prevádzkou 
inštalovaných technologických zariadení, bude účinne eliminovaný umiestnením 
technologických zariadení  do uzavretých priestoroch stavebného objektu umiestneného 
mimo obytnú zónu v areály prevádzky spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, ako aj 
umiestnením zariadením s indikovanou vyššou úrovňou emisií hluku do samostatných 
miestností, ktoré budú v prípade potreby zároveň odhlučnené (prípad spalinového 
ventilátora). Za takýchto okolností nie je predpoklad prekročenia prípustných hygienických 
limitov úrovne hluku pre blízku obytnú zónu a následných dopadov na zdravie dotknutého 
obyvateľstva v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti. Miera vplyvu emisií hluku 
a znečisťujúcich látok zo súvisiacej dopravy je, vzhľadom na minimálnu predpokladanú 
zmenu súčasnej dopravnej situácie, z pohľadu rizika pre zdravotný stav dotknutého 
obyvateľstva, zanedbateľná. 
 
Určitú mieru rizika pre zdravotný stav dotknutého obyvateľstva môžu predstavovať 
produkované odpadové vody. Splaškové odpadové vody však budú v súlade so zákonom 
účinne riešené odkanalizovaní na podnikovú čističku vôd postačujúcej kapacity, a až 
následne po ich prečistení budú tieto odpadové vody vypúšťané do recipientu. Vody 
z povrchového odtoku budú pred kontamináciou únikmi nebezpečných látok chránené 
zastrešením plochy určenej na manipuláciu s kontajnermi a sudmi s preberaným odpadom. 
Vznikajúce technologické odpadové vody budú zhromažďované v neutralizačnej nádrži 
a diskontinuálne podľa potreby budú riešené v zneškodňovacej stanici. Výstup z tohto 
procesu v podobe chemicky upravenej vody bude rozprašovaný v špeciálnom reaktore do 
prúdu spalín za účelom jej odparenia. Na základe uvedeného opäť nie je predpoklad vzniku 
negatívneho vplyvu na zdravie dotknutého obyvateľstva v dôsledku zhoršenia kvality 
povrchových alebo podzemných vôd..  
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Ani prípadné havarijné stavy ako požiar, výbuch, porucha zariadení na čistenie odpadových 
plynov, únik skladovaných nebezpečných látok a pod., vzhľadom k realizovanému systému 
havarijného zabezpečenia navrhovanej prevádzky, nepredstavujú z pohľadu zdravia 
dotknutého obyvateľstva žiadne neprimerané riziko a v prípade potreby sú včasným 
a účelným zásahom prakticky okamžite účinne riešiteľné a odstrániteľné. 
 
Pri bežnej prevádzke a dodržiavaní všetkých prevádzkových a havarijných postupov tak pri 
spaľovaní nebezpečných odpadov a výrobe elektrickej energie z odpadového tepla, 
nevzniká predpoklad vzniku negatívneho vplyvu na zdravie dotknutého obyvateľstva. 
 
Z pohľadu rizík pre zdravotný stav zamestnancov sú pri prevádzke linky na spaľovanie 
nebezpečných odpadov rozhodujúce hluk, fungitívne emisie zo skladovania nebezpečných 
odpadov pred ich spaľovaním, manipulácia s chemikáliami potrebnými pre zabezpečenie 
chodu linky na čistenie spalín a úpravu vody, a sálavé teplo.  
 

Zariadenia najviac emitujúce hluk, ako napr. hlavný odťahový ventilátor a pod., budú 
umiestnené pre elimináciu emisií hluku v samostatných miestnostiach, v prípade 
spalinového ventilátoru aj protihlukovo odizolovaných. Obsluha spaľovne bude mať 
súčasne  k  dispozícii dennú miestnosť a odhlučnenú miestnosť obsluhy vo vstavanom 
objekte, v ktorých bude zaistená úroveň ekvivalentnej hladiny hluku do 70  dB. Úroveň 
hluku v pracovných priestoroch bude pre účely porovnania s prípustnými limitmi pre 
expozíciu zamestnancov meraná akreditovanými osobami.  

Fungitívne emisie z odpadu určeného na spaľovanie budú eliminované núteným odsávaním 
vzduchu z priestorov skladovania odpadu, t.j. z priestoru uzavretého skladu pevných 
odpadov a priestoru nad hladinami kvapalných odpadov v zásobných nádržiach, a odsatá 
vzdušnina bude používaná ako spaľovací vzduch. Pre zintenzívnenie eliminácie 
fungitívnych emisií sú naviac pevné odpady uskladňované v uzavretých kontajneroch.  
 
Pre posilnenie  prirodzenej výmeny vzduchu a odvodu vysálaného tepla, najmä v letnom  
období bude hala spaľovania vybavená nie len vetracími žalúziami a oknami, ale budú 
v hale inštalované aj vetracie jednotky. Miestnosť obsluhy bude pre udržanie potrebnej 
teplotnej úrovne vybavená klimatizačnou jednotkou. Miestnosti vstavaného objektu budú 
vetrateľné otvárateľnými oknami. Pre posilnenie výmeny vzduchu budú miestnosti 
sociálneho zariadenia a skladu chemikálií vybavené i núteným vetraním. 

 
S manipuláciou s odpadmi určenými na spaľovanie a s odpadmi z procesu spaľovania 
a čistenia spalín nie sú pre zamestnancov obsluhy spojené žiadne naprimerané riziká, 
nakoľko tá je riešená bezkontaktne, prostredníctvom homologizovaných kontajnerov 
a sudov. 
 
Pracovníci spaľovne budú pri obsluhe, či drobných opravách niektorých zariadení, 
prichádzať do styku s látkami (H2SO4, NaOH), ktoré sú považované za žieraviny. Preto pri 
manipulácii s týmito látkami bude nutné používať osobné ochranné pomôcky. Pre prípad 
priameho kontaktu s predmetnými chemikáliami bude v sklade chemikálií k dispozícii 
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umývadlo s pitnou vodou a tomuto riziku bude odpovedať aj vybavenie lekárničky 
umiestnenej najpravdepodobnejšie pri vstupe do skladu chemikálií. 

 
S kvalitou pracovného prostredia sa v tejto súvislosti spájajú aj hodnoty najvyšších 
prípustných expozičných limitov (NPEL), ustanovené nariadením vlády SR č. 355/2006 
Z.z..  
Z chemických látok, ktoré tvoria vstupy linky pre čistenie spalín a úpravu vody, a  
zamestnanci sú s nimi v kontakte, sú NPEL určené pre H2SO4 a NaOH. 

Tab.č. III.6./01 

NPEL  
 

NPEL 
priemerný hraničný 

 
Chemické 
látky 

 
EINECS 

 
CES 

ml/m3 mg/m3 kategória mg/m3 
H2SO4 231-639-5 7664-93-9 - 0,1 I. 0,1 
NaOH 215-185-5 1310-73-2 - 2 - - 

Vysvetlivky: 
Kategória I- NPEL nesmie byť vo všeobecnosti prekročený, ojedinele môže byť prekročený 2x pri niektorých 
chemických faktoroch 
Kategória II- NPEL môže byť krátkodobo prekročený max. 2-8x za zmenu, pričom za 8-hod.zmenu musí byť 
NPEL dodržaný. 
 
 

 
5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 

CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
 
Navrhovaná činnosť je umiestnená v území, ktorému prináleží I. stupeň územnej ochrany 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Jej realizáciou tak nebude priamo dotknuté žiadne z maloplošných ani veľkoplošných 
chránených území, či ich ochranné pásma.  
Najbližších  veľkoplošným chráneným územím je CHKO Malé Karpaty a najbližšími 
maloplošnými chránenými územiami sú NPR Hlboče, PP Čertov žľab a NPP Driny. 
Vzhľadom k charakteru a umiestneniu navrhovanej činnosti, ako aj vzhľadom k predmetu 
ochrany uvedených chránených území, nie je  predpoklad priameho negatívneho vplyvu na 
predmet ich ochrany.  
Z území siete NATURA 2000 je najbližšie k záujmovému územiu CHVÚ Malé Karpaty, 
zasahujúce aj katastrálne územie obce Smolenice, a územie európskeho významu 
SKUEV0277 Nad Vinicami, ktoré rovnako leží aj v katastri priamo dotknutej obce.  
Vzhľadom však k predmetu ich ochrany a k charakteru navrhovanej činnosti, vrátane jej 
umiestnenia, ani tu nevzniká predpoklad negatívneho vplyvu realizácie navrhovanej 
činnosti.  
Predmetná lokalita súčasne nezasahuje žiadnu ramsarsky významnú lokalitu. Najbližšie sa 
k záujmovej lokalite nachádzajú  vlhkomilné spoločenstvá pri železničnej stanici Smolenice 
ako mokraďná lokalita lokálneho významu. Vzdialenejšou je vodná nádrž Boleráz ako 

http://www.sopsr.sk/natura/?p=4&sec=5&kod=SKUEV0277
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mokraďná lokalita regionálneho významu. V oboch prípadoch nie je pri realizácii 
navrhovanej činnosti predpoklad negatívneho vplyvu na predmet ich ochrany. 
 
Navrhovaná činnosť nebude umiestnená ani v blízkosti žiadneho ochranného pásma 
vodárenského zdroja, a nezasahuje ani do ochranného pásma žiadneho chráneného stromu.  

 
 
 

6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A 
ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 

 

Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na životné prostredie je spracované 
v nasledujúcej tabuľke. 

Legenda: 
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 významu 
-4 významný nepriaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového 

významu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami 
-5 veľmi významný nepriaznivý vplyv veľkého kvantitatívneho, územného alebo časového 

významu, alebo menšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu, ale 
nezmierniteľný ochrannými opatreniami 

 
+1 málo významný priaznivý vplyv, malého  kvantitatívneho, územného alebo časového 

rozsahu  
+2 málo významný priaznivý vplyv, kvantitatívne väčšieho rozsahu, dlhodobejšieho  

charakteru alebo s pôsobením na väčšom území 
+3 významný priaznivý malého kvantitatívneho, územného alebo časového významu 
+4 významný priaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového významu 
+5 veľmi významný priaznivý vplyv v kvantitatívnom, územnom alebo časovom ponímaní 

 
 
 
 
 
 
 



                                       
EKOS PLUS s.r.o. 

 
SPAĽOVŇA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV   

 
strana 

Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA  CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 

 

108/130 

 
Tab.č. III.6./01 

Hodnotenie vplyvov podľa ich významnosti,  plošného a časového pôsobenia  
 

Hodnotenie 
Počas výstavby Počas prevádzky 

Prvok 
 

Vplyv 

– 0 + – 0 + 
            Vplyv na obyvateľstvo 

Ruch, hlučnosť pochádzajúca zo stavebnej 
činnosti a zmeny dopravnej situácie  

-1    0  Pohoda života  

Pracovné príležitosti v dotknutej oblasti   +2   +2 
Hlučnosť -1   -1   
Emisie do ovzdušia -1   -2   
Emisie do vôd  0  -1   
Prašnosť  -2   -3   
Vibrácie -1    0  

Zdravotné riziká 

Odpady -1   -2   
            Vplyv na prírodné prostredie 

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

Horninové 
prostredie 

Narušenie geologického podložia  0   0  
Emisie do voľného priestoru -1   -2   
Zmeny prúdenia vzduchu  0   0  
Zmeny vlhkosti vzduchu  0   0  

Ovzdušie 

Zmeny teploty vzduchu  0   0  
Povrchové vody Znečistenie povrchových vôd  0  -1   

Znečistenie podzemných vôd  0   0  Podzemné vody 
Zmena odtokových pomerov  0   0  
Záber pôd -2   -1   
Kontaminácia pôd  0  -1   

Pôdy 

Erózia pôd -2    0  
Výrub stromovej a krovinnej vegetácie  0   0  
Výsadba a starostlivosť o náhradnú vegetáciu   +1   +1 
Ruderalizácia plôch -1    0  
Zmeny v pestrosti vegetácie  0   0  
Krátenie cenných biotopov   0   0  

Vegetácia 
 

Vplyv imisií -1   -1   
Prerušenie migračných ciest  0   0  
Vyrušovanie dotknutej fauny  0   0  
Prašnosť počas výstavby  0   0  
Kontaminácia biotopov  0  -1   

Živočíšstvo 

Znehodnotenie cenných biotopov  0   0  
             Vplyv na krajinu 

Deliaci účinok  0   0  Štruktúra krajiny 
Zmena funkčného členenia krajiny   0   0  

Scenéria krajiny Krajinný obraz   0   0  
Chránené územia Vplyv na chránené územia prírody  0   0  

Zmeny dotýkajúce sa prvkov ÚSES  0   0  ÚSES 
 Vplyv na ekostabilizačnú funkciu prvkov 

ÚSES  
 0   0  

Ekologická stabilita  Vplyv na ekologickú stabilitu územia  0   0  
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   Urbárny komplex a využitie krajiny 

Deliaci účinok  0   0  
Vplyv na architektúru sídla       
Vplyvy na kultúrne pamiatky  0   0  

Sídla 

Vplyvy na archeologická paleontologické 
náleziská 

 0   0  

Záber aktívne obhospodarovanej 
poľnohospodárskej pôdy 

 0   0  

Dočasný záber pôdy   0   0  

Poľnohospodárstvo 

Kontaminácia poľnohospodárskych pôd  0  -1   
Lesné hospodárstvo Záber lesnej pôdy  0   0  
Priemysel a služby Rozvoj priemyselných a regionálnych aktivít   +2   +4 

Náväznosť na miestne komunikácie   +1   +1 
Zaťaženosť miestnych komunikácií -2   -1   

Doprava 

Obmedzovanie dopravy v dôsledku 
výstavby/prevádzky 

-1    0  

Množstvo vznikajúcich odpadov -1   -2   Odpady 
Spôsob nakladania s odpadmi   +1   +4 

Rekreácia 
a cestovný ruch 

Vplyv na poskytovanie služieb v dôsledku 
výstavby/prevádzky 

 0   0  

Infraštruktúra Vplyvy na inžinierske siete v území  0   0  
 

Realizácia navrhovanej činnosti svojím technologickým prevedením a umiestnením v areály 
priemyselnej prevádzky, predstavuje pre životné prostredie dotknutého územia zdroj len 
málo významných nepriaznivých vplyvov. Súčasne všetky vyvolané nepriaznivé vplyvy 
vykazujú charakteristiky vplyvov zmierniteľných vhodne nastavenými eliminačnými 
a ochrannými opatreniami. Naopak realizáciou investičného zámeru bude dosiahnutý 
priaznivý vplyv, v podobe výstavby moderného zariadenia na spracovanie nebezpečných 
odpadov za súčasného energetického zhodnocovania vznikajúceho odpadového tepla, 
spĺňajúceho všetky legislatívne nároky ako aj požiadavky na BAT (Best Available 
Techniques) pre spaľovanie odpadov. 
 
 
7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 
 
Vzhľadom k umiestneniu a rozsahu navrhovanej činnosti sa neočakáva žiaden negatívny 
vplyv, ktorý by presahoval štátne hranice.  

 
 

8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM 
NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ  

 
Žiadne uvádzané súvislosti neboli identifikované. 
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9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 
V čase výstavby potrebných stavebných objektov, resp. počas stavebných úprav 
jestvujúceho stavebného objektu, a počas inštalácie linky na spaľovanie nebezpečného 
odpadu môžu prípadné havarijné stavy súvisieť prakticky výhradne s rôznymi poruchami 
alebo haváriami použitých mechanizmov alebo zariadení, s rizikom vzniku kontaminácie 
horninového prostredia, povrchových a podzemných vôd alebo pôdneho krytu prevažne 
ropnými látkami alebo olejmi. Dodržaním platných právnych predpisov a noriem týkajúcich 
sa bezpečnosti práce, ochrany zdravia pracovníkov pri práci, ako aj ochrany životného 
prostredia, je však možné minimalizovať ich výskyt a súvisiace prejavy na minimum. 
 
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou zámeru už súvisia s prípadnými haváriami alebo 
inak neštandardnými stavmi prevádzkovaných zariadení a prislúchajúcej infraštruktúry. 
Väčšinu bežne sa vyskytujúcich potenciálnych rizík je však možné dostatočne účinne 
minimalizovať už dodržiavaním platných právnych predpisov, noriem, prevádzkových, 
požiarnych a havarijných plánov, a pravidelnou servisnou údržbou. 
 
V prípade akejkoľvek poruchy technologických zariadení linky na spaľovanie 
nebezpečných odpadov a energetické zhodnocovanie vznikajúceho odpadového tepla, príde  
k okamžitej odstávke linky, resp. nábehu zariadení havarijného zabezpečenia, a vzniknutá 
závada bude promptne odstránená. Riešením takýchto havarijných stavov sa budú zaoberať 
prevádzkové a havarijné plány vypracované v zmysle legislatívnych požiadaviek.  
 
Havarijné zabezpečenie bude napríklad v prípade poškodenia funkcie obehu pre výrobu 
pary riešené  vzduchovým chladením spalín, aby tie mohli byť naďalej vedené do linky na 
čistenie spalín, kde je na vstupe požadovaná teplota cca 180 oC a aby tak nemuselo dôjsť 
k neplánovanej odstávke spaľovacieho zariadenia, a s tým spojenému zvyšovaniu počtu 
nábehov zariadenia. Voda v uzavretom okruhu chladenia bude využívaná len pre 
nekontaktný odber tepla a pre prípad jej nekontrolovaného úniku bude v prevádzke riešená 
havarijná nádrž chladiacej vody. 
 
Zdrojom potenciálneho ohrozenia vôd môže byť aj porucha zariadení na mokrú výpierku 
spalín, kde sa bude používať roztok NaOH, ktorý sa bude sýtiť oxidmi ťažkých kovov a 
zvyškovým, veľmi jemným popolčekom a chlorovodíkom, pričom takto použitý roztok 
bude riešený v zneškodňovacej stanici. Aby nemohlo dôjsť k znečisteniu vôd chemikáliami 
používanými pri príprave absorpčného roztoku pre mokrú vypierku spalín, či chemikáliami 
použitými pri regenerácii absorpčného roztoku v neutralizačnej nádrži a v zneškodňovacej 
stanici, alebo škodlivinami odlúčenými do absorpčného roztoku zo spalín, budú zariadenia 
mokrej výpierky a zneškodňovacej stanice umiestnené nad záchytnými jímkami, ktoré budú 
vyspádované a napojené na havarijnú jímku o postačujúcom objeme cca 4,5  m3. Objem  
havarijnej  jímky a záchytných jímiek bude tak väčší, ako celkový objem kvapaliny, ktorá 
môže uniknúť pri prípadnej havárii niektorej časti týchto zariadení. V prípade havárie bude,  
po zrealizovaní potrebnej opravy,  zachytená kvapalina odčerpaná z havarijnej jímky späť 
do neutralizačnej nádrže a ďalej bude upravovaná v zneškodňovacej stanici odpadových 
vôd z výpierky spalín. 
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V prípade poškodenia čerpadiel pre absorpčné roztoky bude havarijné zabezpečenie riešené 
na dôležitých okruhoch zálohovými čerpadlami. Výpadok elektriny bude riešený výrobou 
elektriny zálohovým dieselagregátom. 
 
Určité riziko predstavuje aj potenciálna havária v podobe úniku skladovaných kvapalných 
nebezpečných odpadov, či nebezpečných látok obsiahnutých v pevnom odpade. Pre tento 
prípad bude skladovacia plocha pre tuhý odpad havarijne zabezpečená realizáciou 
z nepriepustného betónu a vyspádovaním do vpuste, ktorá  zaúsťuje  do  akumulačnej  
havarijnej nádrže. Podlaha okolo čerpadiel kvapalného odpadu medzi nádržami kvapalného 
odpadu, a podlaha v miestach manipulácie s odpadmi, bude rovnako realizovaná ako 
nepriepustná s izoláciou proti priesakom nebezpečných látok a bude vyspádovaná do 
havarijnej jímky spoločnej pre sklad tuhého odpadu. Nádrže pre kvapalný odpad budú 
riešené ako dvojplášťové. Pri prípadnom porušení tesnosti sudov, resp. kontajnerov, 
určených pre transport kvapalných odpadov bude zachytená kvapalina prečerpaná z 
havarijnej jímky do zásobných nádrží a likvidovaná spaľovaním. Drobné úniky budú 
likvidované VAPEXom. Použitý VAPEX bude opäť zneškodňovaný spálením. Rovnakým 
spôsobom budú likvidované prípadné drobné úniky z čerpadiel kvapalného odpadu a 
prípadný drobný únik nebezpečných látok pri havarijnom porušení tesnosti niektorého z 
kontajnerov, umiestnených v sklade tuhého odpadu. 
Prevádzkový priestor, v ktorom bude umiestnené zariadenie na úpravu odpadu, miešač s 
násypkou a vynášací dopravník, bude vyplechovaný k zachyteniu drobných únikov 
nebezpečných látok uvoľnených z  pevného odpadu. Zachytené nebezpečné látky budú  
podľa množstva buď odčerpávané a pridávané ku spaľovanému kvapalnému odpadu, alebo 
budú odstraňované s použitím VAPEXu. 

Ďalšie potenciálne riziko predstavuje únik skladovaných chemikálií potrebných pre 
prevádzku spaľovne, t.j. NaOH, H2SO4 a i.. Tie budú skladované v prevádzkových 
množstvách v sklade chemikálií. Ten bude mať podlahu vyspádovanú k odtoku do 
havarijnej jímky mokrej vypierky spalín. Podlaha skladu bude realizovaná ako 
nepriepustná,  obložená kyselinovzdornými keramickými obkladmi. Steny skladu budú do 
výšky  180  cm ošetrené povrchovou  úpravou odolnou voči pôsobeniu skladovaných 
chemikálií. 
 
Ďalším rizikom spojeným s prevádzkou navrhovanej činnosti je riziko požiaru 
uskladnených nebezpečných odpadov určených na spaľovanie. Pri takomto havarijnom 
stave by dochádzalo k produkcii celého radu znečisťujúcich látok spojených s nedokonalým 
horením predmetných odpadov, takémuto stavu je však predchádzané riešením požiarnej 
ochrany, t.j. inštaláciou požiarneho vodovodu, umiestnením hasiacich prístrojov, použitím 
vhodných stavebných materiálov a materiálov skladovacích nádob, vypracovaním 
požiarneho plánu, vyškolením obsluhy a pod., v zmysle platnej legislatívy. Plán riešenia 
požiarnej ochrany bude vypracovaný oprávnenou osobou a bude schválený ako súčasť 
projektovej dokumentácie príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.   
 
Riziko výbuchu bude riešené explóznymi klapkami, ktoré budú súčasťou termickej časti 
spaľovne v dopaľovacej komore.   
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Ďalším možným rizikom spojených s prevádzkou navrhovanej činnosti bude únik ropných 
látok na odstavných plochách pre motorové vozidlá dopravne zabezpečujúce prevádzku 
spaľovne nebezpečného odpadu. Tento potenciálny problém bude riešený použitím 
VAPEXu a odkanalizovaní dažďových vôd z týchto plôch do jestvujúcej dažďovej 
kanalizácie podniku. 
 
Z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií žiadna z látok potrebných pre chod 
linky na spaľovanie odpadu nie je zakategorizovaná ako nebezpečná látka, na základe 
prítomnosti ktorej by sa kategorizoval podnik prevádzkovateľa do kategórie A alebo B, v 
zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií.  
 
Postupy pre jednotlivé potenciálne havarijné stavy budú v zmysle príslušnej legislatívy 
zapracované do príslušných havarijných plánov prevádzky.  
 

 
10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH 

VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 

V súvislosti s očakávanými vplyvmi a ďalšími možnými rizikami výstavby a prevádzky 
navrhovanej činnosti je potrebné prijať niekoľko opatrení na minimalizáciu a predchádzanie 
negatívnym vplyvom a ich následkom. 
 
PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA  
 

• pri projektovaní novovybudovaného objektu rešpektovať výstupy 
inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu  vykonaného 
v danej lokalite 

• rešpektovať všetky jestvujúce ochranné pásma v záujmovej lokalite 
• nechať vypracovať odborne spôsobilou osobou plán protipožiarnej 

ochrany  a predložiť ho na schválenie  
• staticky projektovať novovybudovaný objekt na existujúce seizmické 

zaťaženie územia 
 
TECHNICKÉ  A TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA  
 

 na úseku ochrany prírody a krajiny 
• po ukončení stavebných prác rekultivovať stavebné plochy osadením 

vnútroareálovej zelene tak, aby sa zabránilo šíreniu ruderálnych 
spoločenstiev a zvýšenej veternej erózii 

 na úseku vody a pôdy 
• odobratý pôdny horizont pri výkopových prácach vhodne uskladniť 

v areály staveniska k ďalšiemu využitiu pri rekultivácii stavebného 
areálu 
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• realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku ropných látok 

z používaných stavebných a dopravných mechanizmov v čase 
výstavby, a z dopravných mechanizmov počas prevádzky  

• bežnú údržbu, predstavujúcu najmä drobné opravy, doplňovanie 
pohonných hmôt alebo výmenu oleja u stavebných mechanizmov 
prevádzať len na plochách na to určených 

• stavenisko a následne jednotlivé pracoviská prevádzky zabezpečiť 
dostatočným množstvom absorbentov nebezpečných látok 

• uprednostniť minimalizáciu skladovania a manipulácie  s nebezpečnými 
látkami  v areály staveniska. Pokiaľ je táto činnosť nevyhnutná, 
zabezpečiť ju v súlade s platnými predpismi. 

• zabezpečiť bezhavarijnú prevádzku stavebných a dopravných 
mechanizmov ich dobrým technickým stavom 

• v prípade kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami, tú okamžite 
zneškodniť v súlade so zásadami nakladania s nebezpečným odpadom  

• realizovať havarijné zabezpečenie prevádzky proti 
nekontrolovateľnému úniku nebezpečných látok v súlade s popisom 
v tomto materiály 

• pred spustením spaľovne priemyselných odpadov do prevádzky 
vykonať skúšku tesnosti u kanalizácie splaškových odpadových vôd  

• pred spustením spaľovne priemyselných odpadov do prevádzky 
vykonať skúšku tesnosti potrubí a nádrží na transport tekutých látok 
(tekutý odpad, absorpčný roztok, chemicky upravená voda, chladiaca 
voda, odpadová voda z kotla a tak pod.) 

• s kontajnermi a sudmi s odpadom manipulovať len na plochách na to 
určených 

 na úseku ovzdušia 
• prašnosť v čase výstavby minimalizovať dôkladným zakrytím 

prepravovaných materiálov plachtou, v prípade potreby zvlhčovaním 
staveniska a príjazdových komunikácií, obmedzením tvorby zásob 
sypkého materiálu a zaistením dôkladného čistenia verejných 
komunikácii a nákladnej dopravy pred vstupom na verejné komunikácie 

• plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním 
stavebných mechanizmov, vozidiel a iných zariadení v dobrom 
technickom stave a dôkladnou organizáciou dopravy a stavebných prác 
za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov dopravných prostriedkov 
a chodu motorov na prázdno 

• dôsledne dodržiavať prevádzkové predpisy inštalovaného 
technologického zariadenia, s dôrazom na pravidelnú kontrolu a servis, 
s dôrazom na tesnosť jednotlivých zariadení 

• vykonávať pravidelnú kontrolu odlučovacích zariadení a v prípade 
potreby vymeniť filtračnú textíliu tkaninových filtrov 

• chemicky upravenú vodu pre odparením v reaktore podrobiť analýze na 
odobranej vzorke 

• zazmluvniť kvalitatívne charakteristiky odpadov preberaných na 
spaľovanie od iných pôvodcov 
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 na úseku odpadového hospodárstva 

• všetky odpady vznikajúce v priebehu výstavby a počas  prevádzky 
skladovať a likvidovať v súlade zo zákonom, zmluvne v réžii subjektov  
s príslušnými oprávneniami 

• počas prevádzky vznikajúci odpad v maximálnej možnej miere 
separovať a zhodnocovať 

• vznikajúce nebezpečné odpady uskladňovať v uzavretých a označených 
priestoroch a nakladať s nimi v zmysle platnej legislatívy 

 na úseku ochrany zdravia  
• v záujme zníženia záťaže obyvateľstva zvýšeným hlukom riešiť 

dopravnú obsluhu a nasadzovať stavebné mechanizmy do výkonu počas 
výstavby len po skutočne potrebnú dobu a rešpektovať časový limit od 
7:00 do 19:00 počas praconých dní a v sobotu od 8:00 do 13:00 

• dopravné zabezpečenie prevádzky realizovať  len počas pracovných dní 
v čase od 7:00 do 19:00 

• prijať logistické opatrenia vedúce k maximálnemu využitiu prevozných 
kapacít dopravných prostriedkov, zabezpečujúcich mimoareálový 
transpost odpadov a vstupných surovín 

• pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie riešiť generátor prúdu 
 
ORGANIZAČNÉ OPATRENIA 

 
 vypracovať všetky potrebné prevádzkové, havarijné a servisné poriadky 

a ďalšie interné predpisy v zmysle osobitých právnych predpisov  
 viesť evidenciu a poskytovať všetky údaje o prevádzke požadované 

legislatívou, príslušným orgánom štátnej správy 
 plniť aj ďalšie ustanovenia osobitných právnych predpisov v oblasti ochrany 

životného prostredia a ochrany zdravia 
 pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie navrhovanej činnosti 

spracovať a predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia postup výpočtu 
množstva emisie znečisťujúcich látok. 

 požiadať o vydanie integrovaného povolenia  
 dodržiavať podmienky integrovaného povolenia a prevádzkovania stanovené 

vydaným integrovaným povolením 
 pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie navrhovanej činnosti 

vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-
organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia.  

 
KOMPENZAČNÉ OPATRENIA  
 

 posúdiť možnosť poskytnutia priestorov v areály spoločnosti CHEMOLAK a.s. 
obci Smolenice za účelom vytvorenia zberného dvora komunálneho odpadu 
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PROJEKTOVÁ A POPROJEKTOVÁ ANALÝZA 

 
• v rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť prvé oprávnené meranie na zdroji 

za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov 
• realizovať v súlade s legislatívnymi požiadavkami AMS za účelom 

kontinuálneho monitoringu dodržiavania určených emisných limitov 
• s určenou frekvenciou realizovať ďalšie diskontinuálne merania na zdroji 
• meraním preveriť dodržiavanie povolenej úrovne hluku v pracovnom 

prostredí a jeho výsledky premietnuť do ďalších opatrení 
• vykonávať priebežné kontrolné analýzy odpadov preberaných na spaľovanie 

od iných pôvodcov 
 

 
 

11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ 
ČINNOSŤ NEREALIZOVALA 

 
 
Pri nerealizovaní navrhovanej činnosti by bola záujmová plocha jej realizácie aj naďalej 
súčasťou priemyselného areálu spoločnosti CMELOKAK a.s. Smolenice, a v prípade 
potreby by sa mohla v budúcnosti využiť opäť len pre priemyselné podnikateľské aktivity.  
 
Nerealizovaním predloženého zámeru by nedochádzalo k emitovaniu spalín s obsahom 
príslušných znečisťujúcich látok z procesu spaľovania odpadu do ovzdušia, rovnako ako by 
nedochádzalo ani k emisiám hluku súvisiacim s prevádzkou niektorých technologických 
zariadení.  
 
Z pohľadu odpadového hospodárstva navrhovateľa by pri niektorých kategóriách odpadov 
pretrvával súčasný stav a boli by odvážané na základe zmluvných vzťahov k externému 
zneškodňovaniu, resp. zhodnoteniu, a pri ostatných druhoch odpadov navrhovaných 
k spaľovaniu, ktoré sa v súčasnosti zneškodňujú skládkovaním na skládke nebezpečných 
odpadov Smutná II, by sa musela hľadať iná alternatíva zneškodňovania, pričom 
v súčasnosti v dotknutom okrese Trnava neexistuje iná skládka nebezpečných odpadov, či 
v súvislosti s vhodnosťou predmetných kategórií odpadov pre ich termické spracovanie, iná 
spaľovňa priemyselných odpadov. Takéto riešenie vzniknutého stavu by predstavovalo 
nutnosť transportu predmetného odpadu na nepomerne väčšie vzdialenosti ako v súčasnosti 
pri ich zneškodňovaní na skládke Smutná II, ktorej prevádzkovateľom je samotný 
navrhovateľ a skládka leží priamo v katastri dotknutej obce. S tým by sa primerane zvýšili 
riziká spojené s transportom nebezpečného odpadu a naďalej by dochádzalo k záberu 
kapacít skládkových priestorov určených na zneškodňovanie nebezpečného odpadu a s tým 
spojenej dlhodobej záťaži životného prostredia. 
 
Rovnakú novovzniknutú situáciu po uzatvorení skládky Smutná II. budú na konci roku 
2008 musieť riešiť aj ďalší pôvodcovia odpadu, ktorí v súčasnosti odpad zneškodňujú 
skládkovaním v jej priestoroch. 
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Na skládke nebezpečného odpadu Smutná II bolo napríklad v roku 2007 uložených 864,9 t 
odpadu vhodného na spaľovanie v navrhovanom zariadení, v zastúpení nasledujúcich 
kategórií odpadov: 

 
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky                
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky         
08 01 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15                                   
08 01 17 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky                                                
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky                                  
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na 

čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky  
16 05 06  laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 

vrátane zmesí laboratórnych chemikálií                        
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné 

látky        
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht  
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných 
 odpadových vôd 
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných 
 odpadových vôd 

 
Podľa štatistických údajov bolo celkovo v roku 2006 od pôvodcov z Trnavského kraja 
zneškodňovaných skládkovaním až cca 19.800 t nebezpečných odpadov ročne, z čoho 
potenciálne bolo vhodných k termickému zneškodňovaniu až cca 30%. Nerealizovanie 
navrhovanej činnosti by zachovalo tento súčasný nevyhovujúci stav v podobe najmenej 
vhodného spôsobu nakladania s týmto odpadom – zneškodňovania skládkovaním, 
a nevyužila by sa možnosť vybudovania nového moderného zariadenia spracúvajúceho tieto 
odpady, spĺňajúceho všetky legislatívne a technicko-technologické požiadavky na takýto 
druh zariadenia, ktorého prevádzkovanie by viedlo k úspore už aj tak výrazne obmedzených 
úložných kapacít pre tieto kategórie odpadov. V tejto súvislosti je tiež nutné konštatovať, že 
práve v súčasnosti sa uzatvára rada skládok, buď z dôvodu naplnenia ich úložnej kapacity, 
alebo na základe ich nevyhovujúceho technicko-technologického prevedenia a neplnenia 
povolovacích prevádzkových podmienok. 
 
V neposlednom rade by nerealizovanie navrhovanej činnosti, a ďalšie zneškodňovanie 
záujmového odpadu skládkovaním na inej skládke odpadu, predstavovalo energetickú stratu 
v podobe nevyužitia jeho energetického potenciálu ako odpadu vhodného na spaľovanie, čo 
by bolo v rozpore so smerovaním stratégie v odpadovom hospodárstve, kde je spaľovanie 
odpadov za ich energetického využitia v hierarchii spôsobov nakladania s odpadom 
uprednostňovaným spôsobom pred ich zneškodňovaním skládkovaním.   
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12. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU 

ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI 
STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI 

 
Realizácia navrhovanej  činnosť je umiestnená v katastrálnom území obce Smolenice, ktoré 
je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja.  

 
Pre obec Smolenice bola vypracovaná územnoplánovacia dokumentácie sídelného útvaru 
v roku 1994, ktorá bola neskôr aktualizovaná.  
 
Miesto realizácie navrhovanej činnosti v areály jestvujúcej priemyselnej prevádzky 
spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, ako aj charakter navrhovanej činnosti, je v súlade 
s určeným využitím dotknutého záujmového územia ako plochy pre aktivity priemyselného 
charakteru. 
 
V súčasnosti nie je pre dotknutý okres Trnava vypracovaný plán odpadového hospodárstva 
na roky 2005-2010. V prechádzajúcom pláne na roky 2000-2005 sa uvádza, že v tom čase 
sa v okrese Trnava neprevádzkovalo žiadne zariadenie na spaľovanie priemyselných 
odpadov, na základe čoho bol podiel spaľovania odpadov v porovnaní s ostatnými 
metódami zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov minimálny.  
V záväznej časti POH pre okres Trnava v bode 3.3. bol uvedený pre okres Trnava do roku 
2005 ako stanovený cieľ okrem iného aj bod v nasledujúcom znení: „zvýšiť podiel 
spaľovania odpadov s energetickým využitím odpadov z 0,2 % v roku 2000 na 0,5 % v roku 
2005“. Návrh opatrenia na zabezpečenie tohto cieľa znel: „zabezpečovať spaľovanie 
odpadov za účelom ich energetického využitia“.  
Pre dotknutý Trnavský kraj v súčasnosti rovnako ešte nie je k dispozícii aktualizovaný POH 
na roky 2005-2010. V predchádzajúcom dokumente na roky 2000 – 2005 sa však 
v záväznej časti plánu v bode 3.3. uvádza ako plán do roku 2005 „zvýšiť spaľovanie 
nebezpečných odpadov z 2,5 % v roku 2000 na 3,5 % v roku 2005“. Navrhovanými 
opatreniami pre dosiahnutie tohto cieľa sú „využívanie cementární na spaľovanie 
nezhodnotiteľných odpadov a rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov“.  

 
V súčasnosti platný POH SR na roky 2006-2010 konštatuje, že plnenie cieľov v oblasti 
spaľovania odpadov patrilo k tým menej úspešným, čo dokladá aj údajmi za roky 2000-
2004, kde napríklad za rok 2004 vystupuje údaj o 460.000 ton zneškodneného odpadu 
spaľovaním, čo predstavuje len 4,8% podiel na celkovom množstve vznikajúceho odpadu. 
Z toho priemyselný odpad predstavoval 430.000 ton. Priemyselný odpad sa spaľuje v SR v 
18 spaľovniach, z ktorých najväčšou kapacitou disponujú spaľovne v priemyselných 
podnikoch SLOVNAFT, a.s., Bratislava, DUSLO, a. s., Šaľa a PETROCHEMA, a. s., 
Dubová. Uvedené podniky využívajú podľa údajov POH SR 2006-2010 prevádzkované 
spaľovne len pre vlastné potreby. V Trnavskom kraji sa však k dátumu spracovania POH 
SR 2006-2010 nenachádzala žiadna spaľovňa priemyselného odpadu, len dve spaľovne 
určené pre spaľovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti. 
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V záväznej časti POH SR na roky 2006-2010 sa k zneškodňovaniu odpadov spaľovaním 
uvádza cieľ „v roku 2010 spaľovať odpad výlučne s energetickým zhodnocovaním“. Ako 
opatrenia pre dosiahnutie tohto cieľa sú uvedené nasledujúce body: 
– končiť rekonštrukciu spaľovacích zariadení pre komunálne odpady, 
– povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov len za energetického využitia, 
– zabezpečiť spaľovanie komunálneho odpadu len s energetickým využitím odpadov. 
 
V smernej časti POH SR na roky 2006-2010 sa v kapitole IV.1. uvádza plán „optimalizovať 
kapacity spaľovní odpadov na NO na nevyhnutnú mieru zodpovedajúcu štruktúre priemyslu 
a vzniku NO v iných oblastiach (najmä pri zdravotnej starostlivosti)“. 

 
V smernej časti POH SR na roky 2006-2010 sa ďalej v kapitole IV.2.2. venovanej 
spaľovaniu odpadov uvádza, že vstupom do EÚ je SR povinná prevádzkovať spaľovacie 
zariadenia v súlade s podmienkami dohodnutými v rámci negociačných rokovaní. Spaľovne 
sú tak povinné spĺňať ustanovenia smernice 94/67/ES a relevantné ustanovenia smernice 
2000/76/ES, ktorá novelizovala smernicu z roku 1994.  
Navrhovaná činnosť je podľa smernice č. 2000/76/EC o spaľovaní odpadu,  zariadením 
určeným „pre tepelné spracovanie odpadov so zužitkovaním vznikajúceho spaľovacieho 
tepla alebo bez neho. Sem patrí spaľovanie oxidáciou odpadov, ako aj ostatné procesy 
tepelného spracovania ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, pokiaľ sa 
látky vznikajúce pri spracovaní následne spaľujú.“ 

 
Základnou vlastnosťou zhodnotenia odpadov je, v súlade s rámcovou smernicou 
Európskeho parlamentu a rady z 5.apríla 2006 č.2006/12/EC o odpadoch, aby odpady mohli 
plniť užitočnú funkciu tým, že nahradia iné materiály, ktoré by inak museli túto funkciu 
plniť, čo umožňuje zachovať prírodné zdroje.  Spaľovanie odpadov je takto čiastočne 
v zmysle cieľov operáciou zhodnotenia, keďže jeho hlavným cieľom môže byť, že odpady 
v rámci procesu termického spracovania môžu plniť užitočnú úlohu ako prostriedok výroby 
energie tým, že nahradia použitie primárneho zdroja energie, ktorý by bol použitý pre 
splnenie tejto funkcie. V zmysle uvedeného tak môžeme navrhovanú činnosť zahrnúť pod 
bod R1 prílohy II B tejto smernice.  
 
Súdny dvor vo veci Komisia/Nemecko (rozsudok z 13. februára 2003, C-228/00, Zb. s. I-
1439, body 41 až 43) stanovil tri podmienky na určenie, či použitie odpadov je spôsobom 
zhodnotenia takého druhu, aký je uvedený v bode R1 prílohy II B smernice 75/442. Po prvé, 
základným účelom spracovania, na ktoré odkazuje toto ustanovenie, musí byť výroba 
energie. Po druhé, energia získaná spaľovaním a zhodnotením odpadu musí byť väčšia ako 
energia spotrebovaná počas procesu spaľovania, pričom tento prebytok energie získaný 
počas spaľovania sa musí skutočne využiť, a to buď okamžite v podobe tepla získaného 
spaľovaním, alebo po spracovaní v podobe elektrickej energie. Po tretie, počas spracovania 
sa musí spotrebovať väčšia časť odpadu a väčšia časť vyrobenej energie sa musí zhodnotiť 
a využiť.  
 
V dňoch 16. – 19.júna 2008 na jednaní Európskeho parlamentu prešla druhým čítaním 
a schválením znenia nová smernica č. 2008/98/EC o odpadoch. Jej súčasťou je aj 
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hierarchizácia spôsobu nakladania s odpadmi, ktorá je uvedená v jej 4. článku a tá je 
nasledujúca: 

 
• predchádzanie vznikaniu odpadov 
• opätovné využitia 
• materiálové využitie 
• iné využitie (napr. energetické) 
• odstránenie 

 
Podľa novej rámcovej smernice č. 2008/98/EC o odpadoch, v zmysle a hierarchie 
odpadového hospodárstva prijmú členské štáty opatrenia na podporu možností, ktoré 
poskytujú najlepší celkový environmentálny výsledok. To si môže vyžadovať odklon 
určitých odpadových tokov od hierarchie, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle 
vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takýmto odpadom. Predkladaný 
zámer predstavuje potenciál vybudovania infraštruktúry termického spracovania 
a následného zhodnotenia nebezpečného odpadu v zmysle revidovanej rámcovej smernice 
č. 2008/98/EC o odpadoch, na ktorej transponovanie do našej legislatívy je k dispozícii 
časový horizont 2 rokov. 

 
Celkovo tak na základe všetkého uvedeného je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť 
je v súlade so stratégiou smerovania v odpadovom hospodárstve, ktoré pri odpadoch, ktoré 
nie je možné materiálovo zhodnocovať, ukladá prednostne využiť, v prípade vhodnosti pre 
predmetné kategórie odpadu, možnosť ich termického spracovania za súčasného 
energetického zhodnocovania vznikajúceho odpadového tepla pred ich skládkovaním.  
 

 
 

13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH 
OKRUHOV PROBLÉMOV 

 
Oblasťami vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť, súvisiacimi s realizáciou a prevádzkou 
spaľovne priemyselných odpadov, sú emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia dotknutej 
lokality, v prípade voľby kombinovaného spôsobu čistenia spalín produkcia odpadových 
vôd  z mokrej vypierky spalín, potenciálne riziko úniku nebezpečných látok do životného 
prostredia a voľba optimálneho umiestnenia spaľovne.  
 
Navrhovaná linka pre spaľovanie nebezpečných odpadov a energetické zhodnocovanie 
vznikajúceho odpadového tepla bude riešená ako moderné zariadenie plne rešpektujúce 
legislatívne požiadavky na úroveň znečisťovania ovzdušia a prevádzkové podmienky zdroja 
znečisťovania ovzdušia, ako aj požiadavky na BAT. Optimálnou voľbou systému čistenia 
spalín s rezervou garantuje dodržiavanie platných emisných limitov. Riešenie vznikajúcich 
odpadových vôd z mokrej vypierky spalín je zvolené optimálne v podobe zneškodňovacej 
stanice, dávajúcej možnosť použitia rôznych spôsobov chemickej úpravy týchto vôd. 
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Vypúšťaním chemicky upravenej vody nebude zaťažovaný žiadny recipient, nakoľko tá 
bude vstrekovaná za účelom odparenia do prúdu spalín v špeciálnom reaktore.  Riziko 
nekontrolovateľného úniku nebezpečných látok bude eliminované vhodne nastavenými 
systémami havarijného zabezpečenia jednotlivých prevádzkových pracovísk s takýmto 
potenciálnym rizikom. Zvolená lokalita pre realizáciu navrhovanej prevádzky bola vybraná 
optimálne, ako územie s určeným priemyselným využitím, s vybudovanou potrebnou 
infraštruktúrou, súčasne priamo v prevádzke navrhovateľa v blízkosti miesta ich pôvodu, 
ako aj v blízkosti súčasného miesta zneškodňovania týchto nebezpečných odpadov, t.j. 
skládky Smutná II, kde je zneškodňovaná aj celá rada odpadov od iných pôvodcov, rovnako 
vhodných pre spaľovanie. Zvolená lokalita súčasne rešpektuje dopravnú napojenosť na 
širšie okolie pri zneškodňovaní priemyselných odpadov od iných pôvodcov. 

 
 
 

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh 
optimálneho variantu 

(vrátane porovnania s nulovým variantom) 
 
 

1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER 
OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

 
 

 
Pri stanovení kritérií hodnotenia sa vychádzalo z predikcie, že každá činnosť v území môže 
mať vplyv na stav ktorejkoľvek zo zložiek životného prostredia, ako aj na krajinno-
ekologické a socio-ekonomické charakteristiky dotknutého územia. 
 
Posudzovanie navrhovanej činnosti sa tak vykonávalo v rozsahu nie len súborov 
environmentálnych kritérií, kde išlo o súbor kritérií vyjadrujúcich vyvolané vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia a v rozsahu súboru technických a technologických 
kritérií, kde zhodnotenie týchto kritérií vyjadrilo stupeň a úroveň technického a 
technologického riešenia navrhovanej činnosti. Ale aj v rozsahu poslednej skupiny 
hodnotených kritérií, ktorými sú vyvolané vplyvy na dotknuté obyvateľstvo zahŕňajúce ako 
hodnotenie dopadu realizácie činnosti na pohodu obyvateľstva a jeho zdravotný stav, tak aj 
na jeho socio-ekonomickú situáciu.  
 
Za najvýznamnejšie kritéria hodnotenia navrhovanej činnosti vo všeobecnosti možno 
označiť vplyv vyvolaný úsporou úložného miesta pre zneškodňovanie nebezpečného 
odpadu skládkovaním, vplyv realizácie navrhovanej činnosti na zaťaženie ovzdušia 
záujmového územia emisiami znečisťujúcich látok a energetické zhodnotenie vznikajúceho 
odpadového tepla.  
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2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA 
VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY 

 
 

Zámer navrhovanej  činnosti je predkladaný na hodnotenie v dvoch variantných riešeniach, 
ktoré sú technologicky identické, ale spočívajú v rozdielnom umiestnení navrhovanej 
činnosti v rámci areálu prevádzky navrhovateľa. 

 
VARIANT 1 – uvažovanou plochou umiestnenia navrhovanej činnosti je plocha 

v juhovýchodnej časti areálu, v blízkosti vrátnice na vlečke, na ktorej 
v súčasnosti stojí objekt bývalej spaľovne, ktorý by bolo nutné v prípade 
riešenia navrhovanej činnosti na tejto ploche asanovať 

 
VARIANT 2 – uvažovaným umiestnením navrhovanej činnosti je jestvujúci objekt 

Skladového hospodárstva energetiky v severovýchodnej časti areálu, 
v blízkosti kotolne, ktorý by si v prípade umiestnenia technologických 
zariadení do jeho priestorov vyžadoval určité stavebné úpravy 

 
Ďalším posudzovaným variantom bude tzv. nultý variant, t.j. stav, keď sa navrhovaná 
činnosť nerealizuje. 
 
Hodnotenie bolo vykonané metódou prideľovania číselných hodnôt z bodovej škály od -5 
do +5, ktorými sa kvalitatívne vlastnosti kvantifikujú.  
 
Stupnica hodnotenia vplyvov: 
 
+ 5  Veľmi významný priaznivý vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až 

nadregionálnym dosahom 
+ 4 Priaznivý, významný vplyv, dlhodobý, väčšinou s miestnym dopadom, prípadne 

regionálnym významom 
+ 3  Stredne významný priaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom 
+ 2  Málo významný priaznivý vplyv, alebo s malou plošnou pôsobnosťou 
+ 1  Veľmi málo významný priaznivý vplyv, väčšinou  na veľmi obmedzenom území 
 
0  Bez vplyvu alebo významovo irelevantný vplyv  
 
- 1 Veľmi málo významný nepriaznivý vplyv, väčšinou na veľmi obmedzenom území 
- 2  Málo významný nepriaznivý vplyv,  alebo s malou plošnou pôsobnosťou 
- 3  Stredne významný nepriaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom 
- 4  Nepriaznivý, významný  dlhodobý vplyv, väčšinou s miestnym dopadom, prípadne 

regionálnym významom 
- 5  Veľmi významný nepriaznivý vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až 

nadregionálnym dosahom 
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Hodnotenie Oblasť Kritérium 
Variant 1 

 
Variant 2 Variant 0 

Horninové 
prostredie 

znečistenie horninového 
prostredia 

0 0 0 

emisie v čase výstavby  -2 -1 0 Ovzdušie 
emisie v čase prevádzky -3 -3 0 
ovplyvnenie kvality vôd -1 -1 0 Vody 
ovplyvnenie odtokových 
pomerov 

0 0 0 

záber pôdy -1 0 0 Pôda 
kontaminácia pôdy -1 -1 0 
vplyv na biotopy 0 0 0 
vplyv na faunu 0 0 0 

Biota 

vplyv na flóru 0 0 0 
využitie krajiny +4 +4 0 
scenéria krajiny a krajinný obraz +1 0 0 
chránené územia 0 0 0 

Krajina 

ekologická stabilita krajiny 0 0 0 
sídla 0 0 0 
poľnohospodárstvo  0 0 
lesné hospodárstvo  0 0 
doprava -1 -1 0 

Urbárny komplex 
a využitie krajiny 

infraštruktúra 0 0 0 
produkované množstvo odpadov -2 -2 0 Odpady 
nakladanie s odpadom +4 +4 0 
úroveň technického 
a technologického riešenia 
činnosti 

+4 +4 0 Technické 
a technologické 
riešenie 

úroveň havarijného zabezpečenia +3 +3 0 
Ekonomické 
riešenie 

predpokladané náklady +1 +3 0 

Obyvateľstvo pracovné príležitosti +2 +2 0 
hluk -1 -1 0 
doprava  -2 -2 0 
emisie do ovzdušia -2 -2 0 

Zdravotné riziká 
a pohoda života 

emisie do vôd  0 0 0 
 

Výsledné hodnotenie: 
 
Variant 1 +3 bodov 
Variant 2 +6 bodov 
Variant 0   0 bodov 
    
Postupnosť vhodnosti variantov pre realizáciu:      
       Variant 2    
       Variant 1 
       Variant 0 
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Pri porovnaní predkladaných variantných riešení navrhovanej činnosti sa pri celkovom 
sumarizujúcom hodnotení jednotlivých vyvolaných vplyvov a dopadov javí realizácia 
navrhovanej investičnej činnosti vo variantnom riešení č.2 ako najoptimalnejší variant 
riešenia súčasného stavu. 

 
 

3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU 
 
Účelom realizácie navrhovanej činnosti bude optimálnym spôsobom riešiť vzniknutý stav 
v odpadovom hospodárstve, po uzatvorení skládky nebezpečných odpadov Smutná II, kde 
sú v súčasnosti zneškodňované nebezpečné odpady nie len od navrhovateľa spoločnosti 
CHEMOLAK a.s. Smolenice, ale aj od iných pôvodcov v dotknutom regióne. Zvolené 
termické spracovanie odpadov navrhované v relatívnej blízkosti súčasného miesta 
zneškodňovania nebezpečných odpadov je tak vo všeobecnosti optimálnou voľbou. 
 
V prípade odporúčaného variantu č. 2 je výhodou centrálnejšie umiestnenie navrhovanej 
činnosti v areály prevádzky navrhovateľa. Okrem vhodnejšieho umiestnenia variantu č. 2 
v rámci areálu prevádzky z pohľadu tokov vznikajúcich odpadov, je jeho ďalšou nespornou 
výhodou aj možnosť umiestnenia technológie po určitých stavebných úpravách do 
jestvujúceho prevádzkového objektu, čím dôjde k zmysluplnej úspore financií. Zvolený 
objekt je súčasne optimálne umiestnený v blízkosti teplárne, do ktorej sa môže, v prípade 
využívania zvyškového tepla pre účely vykurovania, odvádzať tento tepelný výkon.  
 
Zvolená technológia termického zneškodňovania sa vo všeobecnosti premietne do 
objemovej a hmotnostnej redukcie odpadov, ktoré bude potrebné zneškodňovať 
skládkovaním, čím sa výrazne znížia priestorové nároky na existujúce skládky odpadov 
príslušnej kategórie. Vznikajúce teplo bude, v súlade so smerovaním stratégie v odpadovom 
hospodárstve, energeticky zhodnocované výrobou elektrickej energie a v prípade 
požiadavky aj využitím zvyškového tepla pre vykurovanie prevádzkových priestorov. 

 
SÚLAD S BAT 
 
Pre posúdenie súladu navrhovanej činnosti s BAT bolo vykonané porovnanie zvolenej 
technológie s referenčným dokumentom o BAT, BREF pod názvom Najlepšie dostupné 
techniky pre spaľovanie odpadov, ktorý vyjadruje výmenu informácii podľa článku 16 /2/ 
Smernice rady  96/61/EC (Smernica o IPKZ).  
 
Za kľúčové problémy spaľovania nebezpečných odpadov sú podľa tohto dokumentu 
považované: 

 Celkové emisie z procesu do ovzdušia a vody (vrátane zápachu) 
 Celková odpadná produkcia z procesu 
 Hluk a vibrácie z procesu 
 Spotreba a výroba energie 
 Spotreba surovín (reagencií) 
 Fungitívne emisie (zo skladovania odpadu) 
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 Zníženie rizika pri skladovaní, nakladaní a spracovaní nebezpečných 

odpadov. 
 
Všetkým týmto oblastiam sa venovala pri riešení navrhovanej činnosti náležitá pozornosť, 
čoho dôkazom je aj porovnanie prevádzky so všeobecnými požiadavkami na najlepšiu 
dostupnú technológiu pre spaľovanie nebezpečného odpadu. 
 
 
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technológiou 

 
Sledovaný parameter  

alebo riešenie 
Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky 

 
Zdôvodnenie  

rozdielov /návrh 
opatrení a termín

1. Metódy 
uplatňované pred 
tepelným 
spracovaní 

- kontrola preberaných odpadov (v prípade 
externého pôvodcu) 
- uskladnenie nebezpečných odpadov 
v homologizovaných kontajneroch alebo zberných 
nádržiach 
- minimalizácia doby uskladnenia 
- eliminácia fungitívnych emisií (odsávanie 
vzduchua jeho spaľovanie, uzatvorené priestory) 
- opatrenia na zabránenie úniku NL 
- systém detekcie požiaru a protipožiarna ochrana 
- homogenizácia odpadu  
- kontrolný systém rovnomerného dávkovania  
- priame vstrekovanie kvapalných odpadov do 
rotačnej pece 
- obmedzenie prístupu vzduchu do pece počas 
dávkovania 

v súlade 

2. Tepelné 
spracovanie 

- dôsledné vyhorenie odpadu použitím rotačnej 
pece, vhodnej aj pre kvapalné a pastovité odpady, 
s optimálne nastavenou kapacitou zariadenia 
- zadržanie a dôsledné premiešavanie odpadu 
v rotačnej peci nastavením uhla sklonu a počtu 
otáčok 
- automatické riadenie a kontrola procesu 
spaľovania na základe nastavených parametrov 
- zdržanie prúdu spalín v termoreaktore na teplote 
min. 850 oC po dobu min. 2 sekúnd so 
zabezpečením zvýšenej turbulencie 
- minimalizácia odstávok a nábehov pre 
zabezpečenie kontinuálneho chodu 
- zabezpečenie vizuálnej kontroly procesu 
spaľovania 
- optimalizácia dodávok a distribúcie spaľovacieho 
vzduchu 
- predohrievanie spaľovacieho vzduchu 

v súlade   
 

3.  Využitie energie  - výmenník tepla na výrobu pary 
-  využitie pary v parnej turbíne na výrobu 

elektrickej energie  

v súlade 
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-  využitie zvyškového tepla na vykurovanie 
- ďalšie znižovanie tepelných strát riešené 

izoláciou, znížením nedopalu, znížením 
prebytkov vzduchu, znižovaním zanášania 
teplovýmenných plôch kotla, znížením počtu 
odstávok a nábehov a pod. 

4.  Čistenie spalín - odprašovanie spalín pred ďalším spracovaním 
- kombinovaný systém čistenia spalín 
- mechanické predčistenie spalín na tkaninovom 

filtry s automatickou regeneráciou tlakovým 
vzduchom 

- inštalácia trojstupňového mokrého scrubbera 
(sorbenty NaOH) doplneného dvojstupňovým 
absorbérom s fibrilnou náplňou 

- pre suchú vypierku použitie rozprašovaného 
aktívneho uhlia Chezacarb 

- inštalácia koncového tkaninového rukávcového 
filtra s automatickou regeneráciou tlakovým 
vzduchom 

v súlade 

5. Čistenie a kontrola 
odpadových vôd 

- mokré čistenie spalín bez vypúšťania 
odpadových vôd – odparovanie v procese 
spaľovania  

- oddelené vypúšťanie čistých dažďových vôd 
- fyzikálno-chemické čistenie odpadových vôd 

pred ich odparovaním 

v súlade 
 
 

6. Technológia 
spracovania 
tuhých zvyškov 

- oddelené nakladanie s ložovým a úletovým 
popolčekom 

- oddelené odprašovanie spalín od čistenia spalín 
- zabezpečenie obsahu celkového organického 

uhlíka (TOC) pod 3% hmot. v ložovom popole  
- spaľovanie použitého aktívneho uhlia v rotačnej 

peci 

v súlade 

7. Hluk - obmedzovanie emisií hluku z dopravy odpadu, 
sorbentov a popola jej plánovaním a trasovaním 

- obmedzovanie emisií hluku z prevádzky 
technologických zariadení umiestnením 
v uzavretých priestoroch  

 

8. Automatické 
riadenie prevádzky 

- automatický riadiaci systém Schneider 
 v súlade 

9. Nástroje 
environmentálneho 
riadenia 

- definovanie politiky, plánovanie a zavádzanie 
potrebných postupov pre neustále zlepšovanie 
prevádzky v oblasti životného prostredia 

Najneskôr po 3 
rokoch po 
trvalom spustení 
prevádzky 

 
 
Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť vo všetkých porovnávaných a sledovaných  
parametroch jej riešenia spĺňa nároky kladené na najlepšiu dostupnú technológiu pre 
spaľovanie odpadov. 
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Navrhovaná činnosť v zmysle záverov rozptylovej štúdie súčasne svojimi emisno-
technologickými parametrami bude vyhovovať všetkým požiadavkám aj pre najhoršie 
prevádzkové a rozptylové podmienky, pričom vypočítané hodnoty koncentrácie 
znečisťujúcich látok v ovzduší budú nižšie, ako sú príslušné dlhodobé i krátkodobé 
prípustné limitné hodnoty, takže  jej realizácia nebude mať na kvalitu ovzdušia lokality 
významnejší dopad. 
 
Z pohľadu dopravných nárokov dôjde k ich určitému zníženiu, nakoľko nebude potrebné 
odpad z výroby navrhovateľa, vzhľadom k umiesteniu navrhovanej činnosti priamo v areály 
jeho prevádzky, transportovať mimo tento areál. Doprava odpadov od externých pôvodcov, 
odpadov vznikajúcich počas spaľovania odpadov a čistenia vznikajúcich spalín, a doprava 
surovín potrebných pre chod zariadení bude predstavovať len nepatrné zvýšenie súčasného 
dopravného zaťaženia dotknutej lokality.  

 
Riziko, spojené s potenciálne možným únikom nebezpečných látok do životného prostredia 
v súvislosti s prevádzkou linky na spaľovanie nebezpečných odpadov a energetické 
zhodnocovanie odpadového tepla bude účinne eliminované jej technickým 
a technologickým riešením, ako aj jej havarijným zabezpečením. 
 
Celkovo tak možno konštatovať, že navrhovaný investičný zámer vo variantnom riešení č. 2 
je v súvislosti všetkých posudzovaných aspektov, t.j. environmentálneho, technicko-
techologického, ako aj socio-ekonomického, pri rešpektovaní navrhnutých zmierňujúcich 
opatrení, optimálnym riešením súčasného stavu. 
 
 
VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia  
 
Príloha č.1 Mapa širších vzťahov 
Príloha č.2 Situácia areálu prevádzky navrhovateľa s umiestením navrhovaných 

variantov realizácie 
Príloha č.3 Fotodokumentácia dotknutej lokality  
Príloha č.4 Pôdorys jestvujúceho objektu Skladového hospodárstva energetiky  
Príloha č.5 Jestvujúce rozvody pre objekt Skladového hospodárstva energetiky  
Príloha č.6 Fotodokumentácia technológie 
Príloha č.7 Podrobná schéma technologického zariadenia 
Príloha č.8  Protokol z merania emisií znečisťujúcich látok na porovnateľnom 

jestvujúcom zariadení 
Príloha č.9  Rozptylová štúdia pre navrhovanú činnosť 
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VII. Doplňujúce informácie k zámeru 

 
 

1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA 
VYPRACOVALA PRE ZÁMER, A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV 

 
RNDr. Gabriel Szabó, CSc.: Rozptylová štúdia pre Spaľovňu priemyselných odpadov 

Chemolak a.s. Smolenice, december 2008  
 
DAS PRO GROUP, Ing. Vladimír Leitner: Štúdia uskutočniteľnosti modernizácie 

a riešenia tepelného hospodárstva CHEMOLAK a.s. Smolenice 
s možnosťou využitia spaľovne NO, október 2008 
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ŠÚ SR, 2001: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Základné údaje, Obyvateľstvo. 
ŠÚ SR, 2001: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Základné údaje, Domy a byty. 

 
POUŽITÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY: 
 

www.poda.sk <http://www.poda.sk> 
www.ssc.sk <http://www.ssc.sk> 
www.shmu.sk <http://www.shmu.sk> 
www.air.sk <http://www.air.sk> 
www.sovs.sk <http://www.sovs.sk> 
www.sopsr.sk <http://www.sopsr.sk> 
www.envirogov.sk<http://www. envirogov.sk> 
www.vupu.sk<http://www.vupu.sk> 
www.smolenice.com<http://www.smolenice.com> 
 

 
2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ 

ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU 
 

 
Do termínu odovzdania vypracovaného Zámeru navrhovanej činnosti nebolo požiadané 
o vydanie žiadneho stanoviska či vyjadrenia.   

 
 
 

3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Príprava navrhovanej činnosti prebiehala v nasledovných krokoch: 
 
• Posúdenie možností zneškodňovania a zhodnocovania odpadov v súčasnosti 

zneškodňovaných na skládke Smutná II 
• Posúdenie možností umiestnenia zariadenia na spaľovanie nebezpečného odpadu 

v prevádzkovom areály navrhovateľa 
• Posúdenie vhodnosti zvolených lokalít z hľadiska ich dopravnej dostupnosti  
• Posúdenie možnosti a spôsobu napojenia na elektrickú rozvodnú sieť 
• Posúdenie možnosti a spôsobu napojenia na rozvody pitnej vody a kanalizačnú sieť 
• Štúdia technických podmienok pripojenia na infraštruktúru  
• Ekonomický rozbor realizovateľnosti a prevádzkovateľnosti spaľovne priemyselného 

odpadu  
• Predprojektová príprava návrhu linky na spracovanie priemyselných odpadov 

a energetické zhodnocovanie vznikajúceho odpadového tepla 
 

http://www.sopsr.sk/
http://www.sopsr.sk/
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VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru 
 

BRATISLAVA,   19. DECEMBER  2008 
 

 
 

IX. Potvrdenie správnosti údajov 
 
 
 
1. SPRACOVATEĽ ZÁMERU 
 

 
Ekos Plus, spol. s r.o. 
 
Župné nám. č.7 
811 03 BRATISLAVA 

 
 

Hlavný riešiteľ :  Ing. Mgr. Milan Kovačič 
 
Hlavný spoluriešiteľ:  RNDr. Jana Madarásová 
 
Ďalej spolupracovali:  Ing. Monika Rafaelisová 
    Mgr. Peter Koška 
    Ing. Jana Gelieňová 
    Mgr. Martin Kovačič 
    Ing. Martina Hudecová  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
EKOS PLUS s.r.o. 
Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA  

 
SPAĽOVŇA PRIEMYSELNÝCH ODPADOV   

CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 
 

 
strana 
130/130 

 
2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA:   ............................................... 

         CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 
                Ing. Roman Šustek – predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPRACOVATEĽ ZÁMERU     ..................................................... 
                               EKOS PLUS s.r.o. 

    Mgr. Martin Kovačič - konateľ 
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