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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. Názov
KFŠ - DELTA, s. r. o.

2. Identifikačné číslo
IČO: 36 479 411

3. Sídlo
Štefánikova 78
085 01 BARDEJOV

4. Oprávnený zástupca navrhovateľa
Ing. Michal Kolcun – generálny riaditeľ a konateľ
ADRESA:

Štefánikova 78
085 01 BARDEJOV

Ján Šandala – konateľ
ADRESA:

Štefánikova 78
085 01 BARDEJOV

TELEFÓN:
E-MAIL:

054 4861024
deltasro@stonline.sk

5. Kontaktná osoba
RNDr. Jaroslav Dlugoš - výrobno-technický riaditeľ
ADRESA:

Štefánikova 78
085 01 BARDEJOV

TELEFÓN:
E-MAIL:

0911 556 061
dlugos7@inmail.sk
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Názov
ZÁVOD NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV

PYROLÝZOU

2. Účel
Účelom predloženého investičného zámeru je vybudovanie prevádzky na materiálové
zhodnocovanie polymérnych odpadov pomocou pyrolýzy. Ako predmetný polymérny
odpad je pre tento zámer uvažovaný výlučne odpad pod katalógovým číslom 16 01 03
Opotrebované pneumatiky, zaradený v kategórii ostatné odpady. Výstupným produktom
navrhovanej technológie budú pyrolýzny uhlík, pyrolýzny olej, pyrolýzny plyn a podružne
oceľový kord. Pyrolýzny olej, pyrolýzny uhlík a oceľový kord, ako suroviny opätovne
využiteľné v rôznych odvetviach priemyslu, budú určené k distribúcii. Ďalší produkt
pyrolýzneho rozkladu, v podobe pyrolýzneho plynu, bude využívaný priamo v prevádzke
pre výrobu tepla a elektrickej energie.

3. Užívateľ
KFŠ - DELTA, s. r. o.
Štefánikova 78
085 01 BARDEJOV

4. Charakter navrhovanej činnosti
Jedná sa o novú činnosť – realizáciu prevádzky na materiálové zhodnocovanie
opotrebovaných pneumatík formou ich pyrolýzneho rozkladu za produkcie pyrolýzneho
oleja a pyrolýzneho uhlíka a za súčasného energetického využitia ďalšieho vznikajúceho
produktu pyrolýzy - pyrolýzneho plynu - na výrobu tepla a elektrickej energie. Na základe
uvedeného možno navrhovanú činnosť zakategorizovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.,
prílohy č.8, následne:
Kapitola 9

Infraštruktúra

Položka č. 5

Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo
zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov

Pre predmetnú činnosť je stanovené povinné hodnotenie bez limitu.
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5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

Prešovský
Stropkov
Stropkov
Stropkov

Parcelné čísla:
variant č.1:

2857/25-35, 2857/37-54, 2857/56, 2857/61, 2857/63, 2857/66,
2857/81-87, 2857/90, 2857/98-99, 2857/107, 2857/116, 2857/127129

variant č.2:

3118, 3120, 3121, 3122, 3123, 644/6, 669/9, 2832/23, 2402/3

Dotknuté parcely sú v prípade variantu č. 1 lokalizované v severnej okrajovej časti mesta
Stropkov, na Šarišskej ulici, v jestvujúcej zástavbe, po pravej strane komunikácie I/15
v smere na Tisinec.
V prípade variantu č. 2 ide o parcely v južnej okrajovej časti mesta Stropkov, v blízkosti
priemyselného areálu bývalej STS Stropkov. Pre parcely, v súčasnosti vedené ako TTP, bol
vydaný KPÚ v Prešove súhlas k zmene užívania poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely, za účelom rozšírenia jestvujúceho priemyselného parku (viď
prílohy)
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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:

september 2009

Predpokladaný termín ukončenia výstavby a začatia skúšobnej prevádzky:
variant č.1
variant č.2

september 2012
september 2012

Predpokladaná životnosť inštalovaného technologického zariadenia je 20 rokov.
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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.
Pre umiestnenie navrhovanej činnosti v rámci dotknutého mesta Stropkov boli vybrané na
posúdenie dve lokality.
Umiestnenie variantu č. 1 uvažuje o výstavbe areálu prevádzky v severnej časti mesta
Stropkov, na Šarišskej ulici, po pravej strane komunikácie v smere na Tisinec, pričom
lokalita je situovaná v jestvujúcej zástavbe, v blízkosti iných priemyselných a skladových
objektov, ako aj obytnej zástavby.
Umiestnenie variantu č.2 plánuje využiť pre výstavbu novej prevádzky pozemky na
južnom okraji mesta, v lokalite hraničiacej s priemyselnou a skladovou zástavbou bývalej
STS Stropkov. Ide o novú plochu, ktorá bola určená pre rozšírenie priemyselného parku.
Umiestnenia prevádzky priamo v zvolených lokalitách sú zakreslené v prílohe č. 2 a 3.
STAVEBNÉ RIEŠENIE
Navrhovaná stavba nemá osobitné nároky na architektonické alebo urbanistické riešenie.
Terén celého navrhovaného areálu sa zarovná na úroveň +181,0 m.n.m. a oplotenie areálu
sa zrealizuje drôteným pletivom. Vzhľadom na umiestnenie areálu prevádzky v prípade
variantu č.2 v blízkosti neupraveného koryta Ondavy, bude vybudovaná pre účely
protipovodňovej ochrany aj ochranná hrádza podľa požiadaviek správcu vodných tokov.
Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy budú realizované ako betónové. Plochy
s rizikom kontaminácie nebezpečnými látkami budú odvodnené cez ORL. Nezastavané
plochy budú po rekultivácii zatrávnené a vhodne osadené vnútroareálovou kríkovou a
stromovou vegetáciou.
Hala pre drvenie a sušenie bude riešená oceľovou konštrukciou so zastrešením, bez bočného
opláštenia. Objekt bude mať dĺžku cca 57 m a šírku cca 19 m. Výška haly bude 8 m.
Základy budovy budú betónové a spôsob ich založenia bude upresnený po vykonaní
inžiniersko-geologického prieskumu. Podlaha haly bude betónová, v miestach s rizikom
úniku nebezpečných látok ropného charakteru, riešená ako odolná voči ropným látkam.
Súčasťou haly budú vstavky, kde budú umiestené šatne pre 80 osôb, sprchy, sociálne
zariadenia a priestory pre údržbu.
Konštrukcia haly pre muflové pece bude oceľová s prestrešením bez bočných stien.
Súčasťou budú obslužné plošinky pre prístup k jednotlivým častiam pece. Výška pecí je cca
10 m.
Budova energobloku bude murovaný, temperovaný objekt, s betónovými nosnými
konštrukciami. Súčasťou obvodových výplňových plôch budú výbušné steny pre elimináciu

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

ZÁVOD NA MATERÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV

strana 6/102

PYROLÝZOU

škodlivých účinkov výbuchu. Budova bude rozdelená na požiarne úseky podľa požiarneho
projektu. Budova bude jednopodlažná o rozmeroch približne 24 x 18 x 5 m.
Budova skladovania a úpravy uhlíka bude jednopodlažný temperovaný objekt o rozmeroch
30 x 10 x 5 m. Objekt bude murovaná stavba s betónovými nosnými konštrukciami.
Súčasťou obvodových výplňových plôch budú rovnako výbušné steny pre elimináciu
škodlivých účinkov výbuchu. Budova bude rozdelená na požiarne úseky podľa požiarneho
projektu .
Administratívna budova bude dvojpodlažný, vykurovaný, murovaný objekt, s betónovými
nosnými konštrukciami, o rozmeroch 24 x 8 x 7 m. Budova bude vybavená sociálnymi
zariadeniami, šatňami a výdajňou jedál, resp. bufetom.
Uskladnenie vyprodukovaných kvapalných uhľovodíkov do času ich expedície bude riešené
dvoma dvojplášťovými podzemnými nádržami s objemom 2x60 m3. Súčasťou súboru bude
aj jedna havarijná nádrž s objemom 25 m3, určená na zachytenie prípadných únikov
uhľovodíkov počas ich prečerpávania do autocisterny. Vybetónované stáčacie miesto pre
cisterny odvážajúce kvapalné uhľovodíky k odberateľom bude vyspádované a zastrešené,
a jeho predpokladaná plocha bude predstavovať cca 100 m2 (4 x 25 m).
Sklad pneumatík bude tvorený betónovou spevnenou plochou o rozmeroch cca 100 x 20 m,
po vonkajšom obvode ohraničenou do výšky 2,5 m železobetónovými panelmi a bude
určený pre uskladnenie zásob na cca 2 týždennú prevádzku. Plocha bude svojim
prevedením dimenzovaná pre pohyb ťažkých nákladných automobilov. Manipulácia
s pneumatikami bude riešená kolesovými nakladačmi. Plocha bude odvodnená do
kanalizácie vedenej cez ORL.
Pre potreby prevádzky bude vystavaná aj čerpacia stanica ako zdroj požiarnej vody,
s podzemnou betónovou nádržou o predpokladanom objeme 120 m3 a s nadzemnou
jednopodlažnou murovanou budovou. Budova bude temperovaná.
KAPACITNÉ RIEŠENIE
Hodinová kapacita inštalovaného zariadenia predstavuje 2,2 t/hod opotrebovaných
pneumatík, čo pri 305 pracovných dňoch v roku, t.j. pri 7.320 prevádzkových hodinách
ročne, predstavuje ročnú kapacitu inštalovanej technologickej linky na materiálové
zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík cca 16.000 t/rok. Pri uvádzaných parametroch je
denná kapacita zariadenia približne 52,5 tony opotrebovaných pneumatík.
PRINCÍP TECHNOLÓGIE
Pre účely tohto materiálu rozumieme pod pojmom polymérne odpady opotrebované
pneumatiky, s ktorých zhodnocovaním sa v navrhovanej prevádzke výlučne uvažuje.
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Hlavnou zložkou zhodnocovanej gumy opotrebovaných pneumatík sú uhľovodíky
aromatického a alifatického charakteru. Ďalšou jej objemovo významnou zložkou sú sadze,
ktoré nie sú nijak chemicky viazanou zložkou a plnia len funkciu plniva. Objemovo síce
zanedbateľnou, ale dôležitou zložkou gumy je síra, ktorá sa procesom vulkanizácie podieľa
na vytvorení chemickej siete, kde je chemicky naviazaná na uhľovodíky a vytvára tak pevnú
štruktúru materiálu.
K pyrolýze dochádza v uzatvorenom priestore muflovej pece za vysokých teplôt do 900 oC,
bez prístupu vzduchu a pri normálnom tlaku. V nadávkovanej zmesi rozomletých
pneumatík sa pri vysokej teplote naruší chemická sieť vytvorená sírou a uvoľnia sa
uhľovodíky s malým množstvom naviazanej síry, ktoré depolymerizujú, pričom vznikajú
nižšie uhľovodíkové reťazce v podobe paroplynovej zmesi. Druhá zložka spracovávanej
gumy – sadza - sa pyrolýzou regeneruje opäť v podobe sadze so zvyšným množstvom
obsiahnutej síry.
Technológia pyrolýzy opotrebovaných pneumatík bude riešená ako kontinuálna.
POPIS TECHNOLÓGIE
Doprava a skladovanie opotrebovaných pneumatík
Opotrebované pneumatiky budú do prevádzky privážané na bežných návesoch za ťahače
a dočasne budú uskladňované v externých skladovacích priestoroch na ploche cca 2.000
m2, čo predstavuje objem odpadu pre cca 2 týždennú prevádzku strediska. V sklade budú na
manipuláciu s opotrebovanými pneumatikami používané dva kolesové radlicové nakladače.
Drvenie, sušenie a skladovanie drviny
Prevádzkový súbor pozostáva s niekoľkých komponentov:
•

dopravné zariadenie opotrebovaných pneumatík k drviacej linke – zariadenie bude
tvorené násypkou s rozmermi 4000 x 3000 mm, jedným spodným pásovým
vodorovným dopravníkom s rozmermi 1700 x 3000 mm (šxd), šikmým dopravníkom
1700 x 2500 mm (šxd) a vodorovným dopravníkom 1700 x 4000 mm (šxd). Jeho
funkcia spočíva v zoradení pneumatík pred vstupom do drviacej linky a v ich doprave
z otvoreného skladovacieho priestoru do haly, kde bude umiestnená drviaca linka.
Násypka, spodný a šikmý dopravník budú riešené tak, aby umožňovali bezproblémové
odtekanie vyliatej dažďovej vody z pneumatík do kanalizácie určenej pre prípadnú
zaolejovanú dažďovú vodu.

•

linka na drvenie pneumatík – zariadenie bude zabezpečovať podrvenie opotrebovaných
pneumatík na drvinu s rozmermi maximálne 20 x 20 mm a bude tvorená dvomi
drviacimi strojmi v tandeme, s hodinovou kapacitou 5 000 kg pneumatík.

•

sušička gumovej drviny – pôjde o priebežnú šikmú rotačnú sušičku s kapacitou 5000
kg/h. Ohrev vzduchu bude riešený plynovým horákom určeným pre spaľovanie
pyrolýzneho plynu so spotrebou cca 60 Nm3/hod. Vzniknuté spaliny budú miešané so
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vzduchom na výstupnú teplotu do sušičky cca 100 – 120 °C. Zariadenie bude určené
k odstráneniu vlhkosti najmä zo zvyškov dažďovej vody, ktorá by komplikovala nie len
následné uskladnenie drviny, ale by zvyšovala aj energetickú náročnosť ohrevu
pyrolýznej pece, a po kondenzácii by sa dostávala do pyrolýzneho oleja, čim by
znižovala jeho kvalitu. Vzdušnina odsávaná z priestorov sušičky bude vedená cez
tkaninový filter a následne vypúšťaná cez spoločný komín pre spaliny z KGJ do
ovzdušia.
Priemer sušičky:
Dĺžka sušičky:
Tepelný príkon:

800 mm
20 000 mm
150 kW

•

dopravníky drviny – dopravné zariadenia budú zabezpečovať dopravu suchej drviny zo
sušičky do zásobníkov (síl). Budú riešené ako korčekové dopravníky s kapacitou 4 x
2 500 kg/h.

•

zásobníky na drvinu - vysušená drvina s maximálnou vlhkosťou 1% bude skladovaná
v štyroch zásobníkoch (silách) s objemom 4 x 120 m3. Zásobníky budú v prevedení
nadzemných oceľových síl. Tento objem zabezpečí cca 4 dni nepretržitej prevádzky
pyrolýznej pece.

Muflová pec
Na spracovanie 16 000 ton opotrebovaných pneumatík ročne bude potrebné použiť dve
kontinuálne muflové pece s nominálnou kapacitou 8 000 t/rok. Ku každej peci bude
dopravovaná vysušená drvina samostatným dopravníkom, pričom na jednu pec pripadnú
dva zásobníky.
Muflová pec bude stojatá, vonkajšieho prevedenia. Bude tvorená ocelovým telesom
s izoláciou, v ktorej budú vstavané vykurovacie telesá. Ohrev pece bude riešený elektricky.
Vysušená drvina dávkovaná zo zásobníkov bude zvážacím zariadením dopravovaná do
násypníka muflovej pece. Z neho bude systémom podávacích zariadení a piestov, cez
systém prepojených komôr, drvina dopravovaná priamo do muflovej pece. V reaktore bude
dochádzať pri teplotách do cca 900 oC a bez prístupu kyslíka k pyrolýze polymérneho
odpadu, ktorej výstupom bude paroplynová zmes o teplote cca 400 °C, zložená z pár
kvapalných uhľovodíkov a pyrolýzneho plynu. Táto paroplynová zmes bude odvádzaná
potrubím do kondenzátora. Tuhý uhlíkový zvyšok z rozloženého odpadu bude zo spodnej
časti muflovej pece vynášaný dopravníkom do priestoru spracovania uhlíka (schéma
zariadenia – viď príloha č. 5).
Produkcia pyrolýzneho plynu
Cesta pyrolýzneho plynu ako súčasti paroplynovej zmesi začína jej výstupom z hlavovej
časti pece, s teplotou okolo 400 °C. Výstupy z oboch pecí, zabezpečujúce spomalenie toku
paroplynovej zmesi a následné odlúčenie prevažnej väčšiny TZL, budú zaústené každý do
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samostatného kondenzátora. Kondenzátor bude tvorený rúrkovým výmenníkom
v paralelnom zapojení jedného pracovného a jedného záskokového výmenníka. Tepelný
výkon výmenníka bude cca 50 kW. Kondenzátor bude chladený vodou v uzavretom cykle
s použitím ventilátorovej chladiacej veže. V kondenzátore sa paroplynová zmes bude
ochladzovať na teplotu cca 30 °C, čím sa z nej vykondenzuje kvapalná zložka – pyrolýzny
olej. Ten bude odvádzaný do zásobníka kvapalných uhľovodíkov. Výstupy kondenzátorov
budú spojené do jedného potrubia.
Ďalšie dočisťovanie, a hlavne dosušenie plynu, bude zrealizované v nasledujúcom
vymrazovacom zariadení. V tomto zariadení bude plyn ochladzovaný až na cca -20 °C, čím
sa zbaví vlhkosti a zvyškov neskondenzovaných uhľovodíkov nad C4, ktoré budú zvedené
do zberných nádrží kvapalných uhľovodíkov. Po vymrazení bude nasledovať prechod
pyrolýzneho plynu výmenníkom, kde sa opäť ohreje na teplotu cca 20 °C. Na prekonanie
tlakových strát bude použitá výveva (dúchadlo) s výkonom 400 Nm3/h. Za vývevou bude
zaradený vyrovnávací zásobník plynu s objemom 25 m3.
Na akumuláciu pyrolýzneho plynu bude využitý plynojem s objemom 350 m3. Maximálny
pracovný pretlak plynojemu bude 0,6 MPa. Na stláčanie pyrolýzneho plynu do plynojemu
a do rozvodov bude slúžiť dúchadlo (kompresor) s výkonom 400 Nm3/h. Použijú sa 2 ks
dúchadiel (kompresorov) v zapojení 1 ks pracovné a 1 ks záskokové.
Maximálny výtlačný pretlak dúchadla (kompresora)
Prietok

0,6 MPa
400 Nm3/hod

Odsírovanie pyrolýzneho plynu
Pred akumuláciou pyrolýzneho plynu v plynojeme bude plyn čistený v dvoj stupňovej linke.
Prvý stupeň čistenia bude realizovaný v adsorpčnej kolóne s použitím roztoku NaOH, kde
budú separované hlavne plynné sírne zlúčeniny v prevažnom zastúpení H2S a zvyškové
prachové úlety. Aktivovaný roztok z mokrej vypierky bude najpravdepodobnejšie riešený
odvádzaním ku regenerácii zrážadlami a následnej sedimentácii v odkalovacej nádrži,
pričom regenerovaná voda bude opäť čiastočne využitá pri výrobe absorpčného roztoku.
Druhý čistiaci stupeň bude realizovaný filtrom s aktívnym uhlím.
Zachytávanie tekutých uhľovodíkov
Kvapalné uhľovodíky budú po skondenzovaní dopravené samospádom do zásobníkov
kvapalných uhľovodíkov, z ktorých budú bez ďalších úprav denne odvážané cisternami
odberateľa. Zásobníky na kvapalné uhľovodíky budú v prevedení dvojplášťových
podzemných nádrží o objeme 2x60 m3, osadených do výkopu s ochranou voči vyplaveniu
spodnou vodou. Zásobníky budú opatrené indikáciou netesnosti v medzipriestore
a zariadením na ochranu proti preplneniu.
Výroba elektrickej a tepelnej energie
Pyrolýzny plyn z plynojemu bude spaľovaný v troch kogeneračných jednotkách, s výkon
cca 300 kWel, z ktorých jedna bude plniť funkciu záložnej. Tepelný výkon navrhovaných
kogeneračných jednotiek bude pre jedno zariadenie cca 370 kWtep a spotreba pyrolýzneho
plynu cca 121 Nm3/hod. Za KGJ bude zaradený katalyzátor. Spaliny zo spaľovania
pyrolýzneho plynu budú spoločne zaústené do komína o výške 13,5 m, s priemerom ústia
60 cm. Vyrobená elektrická energia bude použitá pre uspokojenie energetických nárokov
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prevádzky. Nadbytky elektrickej energie budú na základe zmluvy dodávané do verejnej
elektrorozvodnej siete. Vyrobené teplo bude využívané na vykurovanie a ohrev úžitkovej
vody, prípadný nadbytok bude rovnako odovzdávaný mestu na vykurovanie.
Elektroinštalácia a uzemnenie
Na ohrev pyrolýznej pece bude používaná elektrická energia a ďalší elektrický príkon bude
vyžadovať drvenie a sušenie pneumatík, chod dopravníkov, osvetlenie, riadiaca
a zabezpečovacia elektronika. Celkový inštalovaný príkon bude predstavovať cca 900 kW.
Technologická linka bude zahŕňať tri kogeneračné jednotky, každú s elektrickým výkonom
cca 300 kW, čím sa jej nároky na energiu z verejnej elektrorozvodnej siete minimalizujú,
naopak pri prebytku energie je cieľom navrhovanej činnosti túto prebytkovú elektrickú
energiu dodávať do verejnej rozvodnej siete. Pre účely odovzdania vyrobenej elektrickej
energie do siete 22 kV budú použité dva suché transformátory o výkone á 630 kVA.
Odprašovanie
Prevádzkový súbor bude riešiť odsávanie vzdušniny od zariadení s vývinom prachu,
konkrétne drvička pneumatík, sušiaca pec, presyp dopravných pásov, zavážanie muflovej
pece, výstup uhlíka z muflovej pece, mlynica uhlíka a separátor kovov. Pre odprášenie
odsatej vzdušniny budú použité rukávcové filtre s garantovaným výstupom TZL < 20
mg/m3. Vypúšťanie prečistenej vzdušniny, s výnimkou odťahu z priestorov sušičky, bude
riešené pravdepodobne troma výduchmi.
Chladenie vody
Chladiaci okruh bude riešený ako jednoduchý, t.j. bude spojený okruh chladenia vody a
chladenia spotrebičov. Pre chladenie chladiaceho média, ktorým bude je voda, je navrhnutá
pre použitie ventilátorová chladiaca veža o chladiacom výkone cca 400 kW. Obeh vody
bude zabezpečovaný obehovými čerpadlami. Straty vody budú doplňované z rozvodu
priemyselnej vody. Chladenie bude zabezpečené pre technologické celky, ako sú
kondenzátor, zavážacie zariadenie muflovej pece, výstup uhlíka, chladič vnútorného
rozvodu do muflovej pece.
Riadenie technologického procesu
Systém riadenia bude zabezpečovať napr. riadenie dávkovania suroviny do muflovej pece,
ohrev muflovej pece, výstup z muflovej pece, chladenie, ventiláciu - globálnu a lokálnu,
rozvod pyrolýzneho plynu a riadenie KGJ, ďalej napr. požiarnu signalizáciu, snímanie
tlakov a teplôt a pod..
Inertizácia
Prevádzkový súbor bude zabezpečovať zadusíkovanie systému pred jeho uvedením do
prevádzky a pri jeho odstavení, resp. v prípade havarijného stavu. Súbor zahŕňa dusíkovú
stanicu, rozvody potrubia, a uzatváracie, snímacie a regulačné členy. Možnosť inertizácie
bude pre muflovú pec – zavážanie, odber uhlíka z muflovej pece a rozvod pyrolýzneho
plynu.
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Spracovanie uhlíka
Tuhý uhlíkový zvyšok z rozloženého odpadu, vynášaný zo spodnej časti muflovej pece, po
prechode magnetickým separátorom oceľových kordov, bude vynášaný dopravníkom do
priestoru spracovania uhlíka, kde bude uhlík drvený mlynmi až do frakcie 0,02 mm podľa
požiadavky odberateľov. Konštrukcia mlynov bude v nevýbušnom prevedení.
Podrvený uhlík bude triedený podľa veľkosti zŕn a balený do 25 kg papierových vriec, resp.
podľa požiadaviek odberateľa, a takto dopravovaný dopravníkom do skladu uhlíka.
Pyrolýzny uhlík sa čistiť nebude, bude sa dodávať v surovom stave. Manipulácia s vrecami
bude realizovaná pomocou vysokozdvižného vozíka.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTOV TECHNOLÓGIE
V rámci navrhovanej technológie zhodnocovania polymérnych odpadov pomocou pyrolýzy,
v zastúpení opotrebovaných pneumatík, sa bude získavať pyrolýzny plyn, pyrolýzny olej
(tekuté uhľovodíky), pyrolýzny uhlík, oceľový kord, a tepelná a elektrická energia.
ZLOŽENIE A VÝŤAŽNOSŤ PYROLÝZNYCH PRODUKTOV
Priamymi produktmi pyrolýzy opotrebovaných pneumatík sú pyrolýzny plyn, pyrolýzny
olej, pyrolýzny uhlík a odpadové železné kovy s nasledujúcou výťažnosťou:
Výťažnosť pyrolýznych produktov
Polymérny odpad

Pyrolýzny
plyn

Pyrolýzny
olej

Pyrolýzny
uhlík

Oceľový kord

Opotrebované pneumatiky

10%

50%

35%

5%

Objem a hmotnosť jednotlivých produktov pyrolýzy
Hustota Ročná produkcia
v kg/m3 v tonách v m3
Uhlík

2 250

5 600

2 488

Olej

884

8 000

9 050

Plyn

0,6

1 600

2 670 000

Kord

-

800

Protokoly z analýz produktov pyrolýzy sú súčasťou príloh.
Všetky pyrolýzne produkty určené na distribúciu boli v zmysle zákona č. 405/2008 Z.z. a
podľa nariadení v REACH predregistrované. Tieto pyrolýzne produkty sú vedené ako
známe chemické látky a okrem spoločnosti navrhovateľa si tie isté látky predregistrovalo
niekoľko ďalších spoločností z celej Európy, konkrétne pyrolýzny uhlík si predregistrovalo
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9 spoločností a pyrolýzny olej ďalších 5 spoločností. S distribúciou pyrolýzneho plynu sa
neuvažuje, ten bude v plnom rozsahu využívaný priamo v prevádzke na výrobu elektrickej
energie a tepla.
Pri predregistrácii produktov pyrolýzy im boli priradené nasledujúce EC a CAS čísla:
Pyrolýzny uhlík

CAS: 91082-79-0

EC: 293-794-5

Pyrolýzny olej

CAS: 98219-77-3

EC: 308-747-7

Pyrolýzny plyn

CAS: 68476-26-6

EC: 270-667-2

CAS: 65996-81-8

EC: 266-015-1

Nasledovať bude testovanie toxicity a ekotoxicity týchto látok v akreditovaných
laboratóriách a ich registrácia. Potom budú vykonané kroky vedúce k udeleniu certifikácie v
súlade so zákonom 264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie
zhody.
V súčasnosti sú testované a skúšané produkty pyrolýzy ponúkané rôznym spoločnostiam, a
získavajú sa informácie o možnostiach spolupráce, pričom sa naskytá hneď niekoľko
možností uzavretia zmluvy o budúcej zmluve. V prípade, že by sa využitie produktov
pyrolýzy nezrealizovalo očakávaným spôsobom, o produkty je veľký záujem napr. zo strany
spracovateľov hnedouhoľných brikiet a drevenej štiepky, ktorý by ho využili na zvýšenie
výhrevnosti ich produktov. Pyrolýzny olej je možné využiť aj ako alternatívu palivového
oleja.
VYUŽITIE

PYROLÝZNYCH PRODUKTOV

Pyrolýzny uhlík -

výroba farebných koncentrátov, farbenie plastov, výroba
gumených výrobkov (podošvy, duše, puky), výroba náplní
tonerov, sorbent ropných látok pri priemyselných haváriách

Kvapalné uhľovodíky -

jednotlivé frakcie sa môžu využívať ako čisté chemické látky,
zmäkčovadlo pri výrobe gumy, flotačné činidlo, alternatívne
palivo

Pyrolýzny plyn -

alternatívne palivo pri výrobe elektrickej a tepelnej energie

9. Zdôvodnenie potreby činnosti v danej lokalite
Množstvá vyprodukovaných opotrebovaných pneumatík, v závislosti od nárastu počtu
automobilov na jednu domácnosť, každoročne neustále narastajú. Napríklad v roku 2005
predstavoval produkciu opotrebovaných pneumatík za celú SR objem 14.898 t/rok.
Medziročný nárast pre rok 2006 však predstavoval až 53,5 %. Aj priamo v dotknutom
okrese Stropkov tomuto trendu odpovedá vývoj množstva vznikajúcich opotrebovaných
pneumatík. V roku 2006 tento objem predstavovalo 0,635 t a v roku 2007 už 0,83 t, čo
napríklad predstavuje cca 30% nárast. Cieľ POH SR pre roky 2005-2010 hovorí o vízií
materiálovo zhodnocovať až 98% opotrebovaných pneumatík a iných gumových odpadov,
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zvyšné 2% sú určené pre energetické zhodnocovanie. V rámci SR sa zhodnocovaním
opotrebovaných pneumatík zaoberajú firmy ENVI-GEOS, s. r. o., MIKONA, s. r. o. a
V.O.D.S., a. s. Košice, ETOP-Trading a. s., T-GUM s. r. o., ako aj spoločnosť ISO a spol. s.
r. o. Liptovský Mikuláš so svojou mobilnou technológiou. Všetky tieto firmy však majú
postavené svoje technológie na princípe protektorovania pneumatík alebo ešte častejšie na
výrobe gumového granulátu z opotrebovaných pneumatík. Pri uvádzanom trende
medziročného nárastu množstiev gumového odpadu, zhodnocovaného len uvedeným
spôsobom, sa vynára predpoklad významnejšieho nasýtenia odbytišťa týchto spoločností
v podobe firiem odberajúcich a ďalej využívajúcich ich produkt.
Navrhované materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík pomocou pyrolýzy má
oproti súčasným spôsobom zhodnocovania opotrebovaných pneumatík, hneď súčasne
niekoľko nespochybniteľných ekologických aj ekonomických výhod. Napríklad nižšie
emisie do ovzdušia ako pri klasickom oxidačnom spaľovaní tohto typu polymérneho
odpadu pri jeho energetickom zhodnocovaní, alebo pri jeho materiálovom zhodnocovaní
produkcia aj iných výstupov ako len gumový granulát, t.j. produkcia pyrolýzneho oleja
a uhlíka.
Dotknutý okres sa v súčasnosti musí, rovnako ako aj okolité okresy ležiace na východnom
Slovensku, už dlhodobo potýkať s vysokou nezamestnanosťou a malou diverzitou
priemyselných aktivít. Realizáciou navrhovanej činnosti by sa však v tomto mikroregióne
vytvorilo ďalších viac ako 100 nových stabilných pracovných miest a zvýšila by sa súčasne
diverzita priemyselných aktivít.
Ďalším, i keď nepriamym dôvodom inštalácie takejto prevádzky aj v odľahlejších
mikroregiónoch, môže byť aj snaha o v súčasnosti tak aktuálne znižovanie energetickej
závislosti na dovoze fosílnych surovín, nakoľko výstupom navrhovaného procesu je nie len
samotná produkcia suroviny frakčne porovnateľnej s vykurovacím olejom, t.j. pyrolýzneho
oleja, ktorý tak môže byť alternatívou fosílnych palív, ale priamo aj samotná vyrobená
tepelná a elektrická energia.

10. Celkové náklady
Predpokladaný odhad celkových investičných nákladov na realizáciu navrhovanej činnosti
v oboch predkladaných variantoch predstavuje sumu cca 34 mil. €.

11. Dotknutá obec
mesto Stropkov

12. Dotknutý samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
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13. Dotknuté orgány
Obvodný úrad životného prostredia Stropkov
Krajský úrad životného prostredia Prešov
Správa povodia Bodrogu, Trebišov
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Stropkov
SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Košice
Obvodný pozemkový úrad Stropkov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Krajský pamiatkový úrad Prešov
ObÚ Stropkov, Odbor krízového riadenia
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Svidník

14. Povoľujúci organ
Mestský úrad Stropkov - územné, stavebné a kolaudačné povolenie
ObÚ ŽP Stropkov – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Orgán štátnej vodnej správy – súhlas na výstavbu vodnej stavby

15. Rezortný orgán
Ministerstvo životného prostredia SR

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov
Územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Súhlas na výstavbu vodnej stavby
Súhlas na výrub stromov – pre potreby realizácie prístupovej cesty pre variant č.2 cez
líniovú vegetáciu lemujúcu jestvujúcu priemyselnú zástavbu

17. Vyjadrenia
o predpokladaných
presahujúcich štátne hranice

vplyvoch

navrhovanej

činnosti

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 mesta Stropkov.
V prípade variantu č.1 sa jedná o plochu v severnej časti mesta Stropkov, na Šarišskej ulici,
po pravej strane komunikácie I/15 v smere do Tisinca. Plocha zo severu hraničí
s jazdeckým areálom, ktorý lemuje tok rieky Chotčianka. Zo západu je lokalita ohraničená
komunikáciou I/15, ktorá ju oddeluje od obytnej zástavby a z ostatných strán je lemovaná
jestvujúcou zástavbou prevažne priemyselného a skladového využitia.
V prípade variantu č.2 sa jedná o plochu v južnej okrajovej časti mesta, v blízkosti konca
Požiarnickej ulice. Plocha je zo severu a z východu lemovaná jestvujúcou zástavbou
priemyselného a skladového charakteru. Na východe obteká lokalitu rieka Ondava, ktorá
smerom na juh meandruje do otvorených, nezastavaných plôch riečnej nivy. Záujmová
plocha hraničí s pozemkami pre plánovanú výstavbu fotovoltaickej elektrárne a je určená
pre rozšírenie jestvujúceho priemyselného parku.

1.2.

Geomorfologické pomery

Záujmové územie je podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1980)
zaradené do
sústavy: Alpsko – himalájska
podsústavy: Karpaty
provincie: Východné Karpaty
subprovincia: Vonkajšie Východné Karpaty
oblasti: Nízke Beskydy
celku: Ondavská vrchovina
časti: Stropkovská Brázda
Stropkovská brázda je tvorená 2 stupňami. Nižší stupeň je viazaný na riečnu nivu rieky
Ondava, je takmer rovinatý so spádom v smere toku rieky, ktorej údolná riečna niva
dosahuje šírku 500 m až 2000 m. Vyšší pahorkatinný stupeň je rozšírený po oboch stranách
údolnej nivy a je tvorený terasovými stupňami rieky Ondavy, náplavovými kužeľmi jej
prítokov a priľahlými svahmi Ondavskej vrchoviny. Obe záujmové lokality sa nachádzajú
priamo na riečnej nive rieky Ondava.
Z hľadiska typu reliéfu je záujmové územie zaradené k reliéfu rovín a nív, ktorý severne
prechádza do reliéfu eróznych brázd a východne do reliéfu pedimentovaných podvrchovín
a pahorkatín. Nadmorská výška je v prípade severnejšie umiestnenej lokality variantu č.1
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188-190 m.n.m. a v prípade južnejšie situovanej lokality pre variant č.2 178 – 180 m.n.m..
Priamo dotknutá rovina je nerozčlenená, v prípade okolitých pahorkatín ide o mierne členitý
reliéf s nadmorskou výškou vrcholov okolitých kopcov pohybujúcou sa v priemere okolo
350 m.n.m. (Kamenec 329 m.n.m., Baňa 378 m.n.m.)

1.3.

Geologické pomery

Záujmové územie je tvorené paleogénom vonkajšieho flyšového pásma, zastúpeného
horninami magurskej tektonickej jednotky. Predmetné územie je budované račianskou
litofaciálnou jednotkou, ktorú tvoria sedimenty zlínskeho súvrstvia prevažne flyšového
vývoja.
Vyskytujúce sa ílovce sú jemne piesčité, sľudnaté, vápnité, modrosivé až sivé. Často sa
striedajú s prachovcami a slieňovcami v prúžkoch, v polohách mocných 2 - 4 m. Ílovce sú v
prevahe nad pieskovcami, ale vyskytujú sa aj horizonty s prevahou pieskovca. Tieto
pieskovce sú svetlosivé, svetlosivohnedé, sivozelenkavé, jemne a stredne zrnité,
glaukonitické s doskovitou odlučnosťou. Zlínske súvrstvie je vekovo zaradené do stredného
a vrchného eocénu.
Východne od územia dotknutého mesta leží v smere S-J zistený zlom.
Kvartér územia plošne v najväčšej miere zastupujú fluviálne sedimenty, vyplňujúce údolnú
nivu rieky Ondavy. Bazálna časť údolnej nivy je vyplnená štrkami s premenlivým stupňom
zahlinenia o hrúbke 2 - 4 m. Tieto štrkové sedimenty sú prekryté náplavovými nivnými
jemnozrnnými sedimentmi zastúpenými hlinou a ílom o hrúbke 1 - 3,50 m. Lokálne sa
vyskutujú v údolnej nive aj hlinokalové sedimenty ako výplň starých mŕtvych ramien.
Priľahlé svahy pohorkatinného stupňa reliéfu sú pokryté deluviálnymi sedimentmi
v zastúpení svahových hlín, ílov s úlomkami a hlinitými suťami.
Lokalita umiestnenia variantu č.1 ako plocha obklopená jestvujúcou zástavbou môže byť
miestami tvorená aj antropogénnymi uloženinami, ako výsledkom ľudských aktivít v
záujmovom území. Tieto uloženiny budú mať pravdepodobne prevažne premenlivé zloženie
a hrúbku. Väčšinou však ide o sedimenty blízke hlinám a štrkom s rôznym obsahom
ílovitej, resp. piesčitej zložky. Lokalita umiestnenia variantu č. 2 je, ako súčasť starého
koryta rieky Ondava, tvorená charakteristickými fluviálnymi sedimentmi dotknutej oblasti.
Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) sa
dotknuté územie nachádza v rajóne kvartérnych sedimentov – Rajón údolných riečnych
náplavov (F). Povrchovú časť tvoria prevažne íly stredne až vysoko plastické, prevažne
tuhej konzistencie, s mocnosťou od 1 – 3,5 m. Lokálne sa vyskytujú nepravidelné polohy a
šošovky hlinokalových sedimentov o mocnosti 0,60 m. Pod povrchovými sedimentmi sa
nachádza vrstva valúnov, tvorených prevažne pieskovcami, s veľkosťou v priemere 3 - 10
cm. Zastúpené štrky sú prevažne piesčité, menej sa nachádzajú polohy štrkov hlinitých
a ílovitých, hlavne v spodnej časti štrkovej vrstvy. Vrchná zóna flyšoidných hornín je zónou
rozvetraného podložia a má charakter hlinito - úlomkovitej sute v úsekoch s prevahou
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pieskovcov, v časti s ílovcovým vývojom má charakter prevažne pevného ílu s drobnými
úlomkami.
Okolie záujmového územia je zaradené do rajónu flyšoidných hornín (Sf) a
v severovýchodnej časti do rajónu deluviálnych sedimentov (D).
Z geodynamických javov je predmetný rajón údolných riečnych náplavov postihovaný
prevažne vodnou eróziou slabej intenzity v rozmedzí 0,05 - 0,5 mm/rok. Na zosúvanie je
rajón stredne náchylný.
V severne od záujmového územia lokalizovanom rajóne deluviálnych sedimentov sa
prejavuje rovnako hlavne vodná erózia, zosúvaním, resp. podomieľaním a abráziou brehov
tokov. Náchylnosť územia na zosúvanie je však klasifikovaná ako silná.
V dotknutej údolnej nive rieky Ondava prevláda hlavne erózia svahov budovaných
paleogénnymi horninami a svahov tvorených kvartérnymi fluviálnymi sedimentmi. Tieto
prejavy sú však priamo v záujmových lokalitách výrazne eliminované minimálnou
sklonitosťou a prakticky žiadnou členitosťou reliéfu.
Z hľadiska seizmicity sa nachádza záujmové územie podľa STN 73 0036 (príloha A.1)
v oblasti s možnosťou výskytu seizmických otrasov maximálne 6o stupnice MSK - 64.
Potenciálna seizmicita v oblasti je spojená s tektonickými líniami prebiehajúcimi v smere
sever-juh. Seizmické ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží je
podľa Atlasu krajiny SR (2002) na dotknutom území 1,0 - 1,29 m/s2.
V širšom okolí záujmového územia sú ložiská nerastných surovín zastúpené prevažne
nerudnými surovinami v podobe stavebného kameňa a tehliarskej hliny. Ložisko tehliarskej
suroviny sa nachádza v Tisinci, vzdialenom od mesta Stropkov cca 2 km severozápadne a
ložisko stavebného kameňa, v podobe makovických pieskovcov, sa nachádza v Šandali,
vzdialenom od mesta rovnako cca 2 km juhozápadne vzdušnou čiarou.

1.4.

Pôdne pomery

V širšom záujmovom území sa vzhľadom na jeho lokalizáciu na nive rieky vyskytujú
pôvodne prevažne fluvizeme. Z hľadiska pedogenézy patria fluvizeme medzi relatívne
mladé pôdy, pre ktoré je charakteristické tlmenie alebo narúšanie hlavného pôdotvorného
procesu recentným pôdotvorným činiteľom. Hlavným pedogenetickým procesom
fluvizemných pôd je akumulácia humusu, opakovane narušovaná inundačnou činnosťou
dotknutého vodného toku, s následnou akumuláciou povodňových kalových sedimentov.
Na záujmovej lokalite variantu umiestnenia navrhovanej činnosti č.1, ako na nezastavanej
ploche v blízkosti jestvujúcich stavebných objektov, sa v značnej miere môže vyskytovať
pôdny typ, ktorý možno označiť ako Antropozem (AN), čo je človekom vytvorená umelá
pôda na nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú sem hlavne pôdy 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. Na menej antropogénnou činnosťou
dotknutých plochách zvolenej lokality je zachovaná pôvodne sa vyskytujúca fluvizem.
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Na lokalite variantu umiestnenia navrhovanej činnosti č.2, ktorá bola v minulosti bývalým
korytom rieky Ondavy a dnes ide trvalo trávnatý pozemok v PPF, sa vyskytuje fluvizem
modálna (FMm), s plytkým a silno skeletovitým pôdnym profilom a s ochrickým Aohumusovým horizontom, ktorý charakterizuje stredná zásoba humusu, neutrálna výmenná
pôdna reakcia, nízka sorpčná kapacita a plne nasýtený sorpčný komplex. V humusovom
horizonte má ľahké, hlinitopiesočnaté textúrne zloženie a podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) je zaradená do jednotky 0614061. Táto BPEJ je zaradená do
6.skupiny podľa zákona č. 220/2004 Z.z.. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a nie je tak v zmysle tohto zákona považovaná za chránenú poľnohospodársku pôdu.
Z pohľadu agrárneho potenciálu tejto poľnohospodárskej plochy je možné vyskytujúcu sa
pôdu charakterizovať ako pôdu s výraznými obmedzeniami, spôsobenými kombináciou
menej priaznivých klimatických podmienok s nepriaznivými pôdnymi vlastnosťami, akými
sú vysoká skeletovitosť a plytký pôdny profil. V súčasnosti je už na základe súhlasu so
zmenou využívania tejto pôdy pre nepoľnohospodárske účely, vydanom KPÚ v Prešove,
podaná žiadosť o vyňatie z PPF.

1.5. Klimatické pomery
Záujmové územie patrí do teplého, mierne vlhkého okrsku s chladnou zimou (Atlas krajiny
SR, 2002). Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 6-7 oC, s počtom snehových dní
v roku pohybujúcim sa v rozpätí 60 – 80 dní, s počtom vykurovacích dní v roku od 220 -240
a priemerným ročným úhrnom zrážok v rozpätí od 700 – 800 mm. Priemerný slnečný svit
v roku je v lokalite v rozsahu 2 000 - 2 200 hodín, vo vegetačnom období je z toho 1 400 - 1 500
hodín.

TEPLOTNÉ POMERY
Teplota vzduchu je v záujmovom území monitorovaná stanicou SHMÚ Stropkov,
umiestnenej v nadmorskej výške 209 m n.m..
V lokalite sa priemerná teplota vzduchu v januári pohybuje v rozmedzí -4 až -5 oC a v júli
v rozmedzí 16 -18 oC. Najchladnejšie mesiace v roku sú v lokalite december až február.
Tab.č. III.1.5./01
Priemerné mesačné hodnoty teploty zo stanice Stropkov 1951-1980 (ºC)
stanica

I.

II. III. IV.

V.

VI. VII. VIII. IX.

X. XI. XII. rok

STROPKOV -3,8 -1,8 2,5 8,5 13,1 16,8 18,2 17,4 13,3 8,3 3,5 -1,3 7,9
(zdroj SHMÚ)
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ZRÁŽKOVÉ POMERY
Najviac zrážok je v záujmovom území v mesiacoch jún – august, najmenej v mesiacoch
január – marec. Kotlinová poloha lokality na nive toku Ondava mierne zvyšuje priemernú
vlhkosť vzduchu. Prvá snehová pokrývka sa objavuje v polovici novembra, súvislý
charakter nadobúda koncom novembra a jej koniec je zaznamenávaný priemerne v druhej
tretine marca. S rastúcou nadmorskou výškou sa zvyšuje množstvo zrážok a dĺžka výskytu
snehovej pokrývky.
Tab.č. III.1.5./02
Zrážkové charakteristiky zaznamenané na meteorologickej stanici Stropkov
I
37

II
35

III
33

IV
44

V
64

VI
80

25,9

23,7

13,8

1,2

-

výška
snehovej
pokrývky (cm)

16,5

24,1

19,7

7,2

relatívna
vlhkosť
vzduchu ( %)

87

84

78

81

priemerné
zrážky (mm)
počet dní so
snehovou
pokrývkou 1
cm a viac

VII
90

VIII
84

IX
55

-

-

-

-

-

-

-

72

72

71

X
52

XI
48

XII
42

Rok
666

-

0,2

3,3

15,2

83,3

-

5,8

5,9

10,3

17,5

81

87

90

79

72

77

(zdroj SHMÚ)

VETERNÉ POMERY
V záujmovom území prevládajú prevažne vetry z južného a severného smeru, v letom
období sú dominantnejšie severné vetry. V lokalite je vzhľadom k jej miernej kotlinovej
polohe zaznamenaný v chladných mesiacoch výskyt inverzných situácií, súvisiacich so
slabším prúdením vzduchu, a nižšou teplotou vzduchu v prízemných vrstvách ovzdušia.
Tab.č. III.1.5./02
Rýchlosť vetra zaznamenané na meteorologickej stanici Stropkov (m/s)
Stropkov

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

3,6

2,5

2,0

3,2

3,5

2,0

2,7

SZ
3,9

priemer
1,8

Najvyššiu priemernú rýchlosť majú vetry zo severu a severozápadu, za nimi nasledujú vetry
z juhovýchodu.
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Tab.č. III.1.5./04
Početnosť výskytu smerov vetra zo stanice Stropkov za roky 1963-1982 (%)
Stropkov

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

29,8

7,9

2,0

6,9

22,0

3,0

1,3

SZ
10,6

Bezvetrie
16,5

(zdroj SHMÚ)

1.6. Hydrologické pomery
VODNÉ TOKY
Záujmové územie odvodňuje tok Ondava, so svojím významnejším ľavostranným prítokom
Chotčiankou. Rieka Ondava je v záujmovom území monitorovaná v profile Stropkov.
Priemerný prietok vody v tomto toku je 0,291 m3/sek a odtokový koeficient pre záujmové
územie je 0,39 a špecifický odtok 10,23 l.s-1.km-2. Rieka Ondava a jej prítok Chotčianka je
v záujmovom území ustanovená ako vodárenský tok.
rieka Ondava - hydrologické poradie 4-30-08-001
Chotčianka - hydrologické poradie 4-30-08-038
Tieto vodné toky majú dažďovo-snehový režim s maximálnymi prietokmi od marca až do
mája a s minimálnymi prietokmi v mesiacoch august až január, s miernym podružným
zvýšením vodnosti v októbri a v novembri.
V širšom záujmovom území je rieka Ondava upravená len na niekoľkých úsekoch v rámci
územia mesta, väčšina jej prítokov je však upravovaná v podstatnej časti svojho toku. Pred
a pod mestom Stropkov rieka voľne meandruje a nad obcou Lomné ústi do vodnej nádrže
Veľká Domaša, pričom jej vody zabezpečujú až 95 % akumulácie vody v tejto vodnej
nádrži.
Tab.č. III.1.6./01
Základné charakteristiky tokov v záujmovom území

Ondava-Stropkov

Plocha Priemerné ročné Priemerný
povodia
zrážky
ročný
(km2)
(mm)
prietok
(m3/s)
587,70
818
6,010

Chotčianka-ústie

156,680

Tok-profil

752

1,60
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ZÁTOPY
V záujmovom úseku variantu č.2 je tok Ondavy neupravený a prietok storočnej vody je
Q100 = 601 m3.s-1. Variantom č.1 dotknutý prítok Ondavy tok Chotčianka má prietok
storočnej vody Q100 = 300 m3.s-1.

VODNÉ PLOCHY
Na ľavostrannom prítoku rieky Ondava, na toku Chotčianka, je nad Stropkovom
vybudovaná menšia vodná nádrž, ktorá slúži pre rekreačné využitie a možnosti rybolovu.
Na rieke Ondava nie je priamo v širšom záujmovom území vybudovaná žiadna vodná
nádrž, nad obcou Lomné sa však rieka vlieva do VN Veľká Domaša, ktorá je vybudovaná
ako údolná nádrž s horným vzdutím nad obcami Lomné a Turany nad Ondavou. Táto vodná
nádrž bola vybudovaná v rokoch 1962-67 ako viacúčelová nádrž, plniaca funkcie
povodňovej ochrany, zásobovania úžitkovou a závlahovou vodou, energetického
využívania, rekreačného využívania a chovu rýb. Zatopená plocha vodnej nádrže je 15,1
km2 a jej celkový objem je 187,5 mil.m3 vody.
PODZEMNÉ VODY
Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí záujmové územie do rajónu PQ 105
„Paleogén povodia Ondavy po Kučín“. Z hľadiska vytvárania zásob podzemných vôd má
rajón malý význam. Prevaha ílovcových polôh znemožňuje hlbší obeh a hromadenie
podzemných vôd. Kvartérne fluviálne a deluviálne sedimenty pokrývajúce paleogén
výrazne obmedzujú infiltráciu zrážkových vôd.
Priepustnosť zlínskych vrstiev je podmienená stupňom ich porušenia, pri čom významnú
úlohu má zastúpenie ílovcových vrstiev, ktoré najmä v zónach rozvetrania znižujú
priepustnosť a zvodnenie zlínskeho súvrstvia. Koeficient prietočnosti sa pohybuje v rozpätí
10-5 až 10-4 m2.s-1. Podzemná voda v paleogéne môže vystupovať na povrch v podobe
puklinovo - vrstevných prameňov, ktorých výdatnosť je nízka.
Hlavným nositeľom podzemných vôd sú fluviálne štrky kvartérnych usadenín v nive
Ondavy. Ide o súvisle zvodnenú vrstvu, s premenlivou mocnosť v rozmedzí 1 - 5 m,
najčastejšie však 2 - 3 m. Hodnota koeficienta filtrácie pri znížení hladiny o 1 - 2 m sa
pohybuje v rozmedzí kf = 1,20 . 10-3 - 8,19 . 10-4 m.s-1 v závislosti od stupňa zahlinenia
štrkov.
PRAMENE A PRAMENNÉ OBLASTI
Vody cirkulujúce po puklinách vytekajú v puklinových alebo vrstevnatých prameňov. Obeh
podzemných vôd po puklinách v zóne zvetrávania siaha do hĺbky asi 40 m. Ide o plytký
obeh podzemnej vody s puklinovými, resp. druhotne suťovými prameňmi v údoliach riek,
príp. dolinách. Ich výdatnosť je nízka zvyčajne do 10,0 l.s-1 a je úzko ovplyvňovaná
množstvom spadnutých atmosférických zrážok. Pramene väčšej výdatnosti vystupujú
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zvyčajne v oblastiach tektonických porúch, kde dochádzka k sústreďovaniu podzemnej
vody. Výdatnosť u týchto prameňov je ojedinele nad 2,0 l.s-1. Využiteľné zásoby podzemnej
vody boli stanovené na území celého rajónu v množstve 450 l.s-1. V širšom záujmovom
území sa pramene využívané na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou nachádzajú
v Stropkove na pravom brehu rieky Ondavy, v ústí Chotčianky, a pod Stropkovom v profile
Sitníka. Z kvalitatívneho hľadiska ide o stredne mineralizované hydrogénuhličitanové vody
s určitým množstvom voľného oxidu uhličitého. Vysoký je obsah aj katiónov vápnika vo
vode, čo spôsobuje zvýšenú tvrdosť týchto vôd.

TERMÁLNE A MINERÁLNE PRAMENE

V širšom záujmovom území sa nachádzajú dva neupravené malé pramene minerálnej vody,
v lokalite južne od blízkej obce Vojtovce. Ide o prírodnú, hydrouhličitanovú vápenatú vodu
so zvýšenou koncentráciou vápnika, sodíka a horčíka. Mineralizácia termálnej vody je
0,805-0,885 mg.l-1, teplota vody je 8-9 0C a obsahuje aj vyššie množstvá sírovodíka (8,1411,5 mg.l-1). Ďalšie zdroje minerálnej vody sa nachádza východne od obce Chotča a v
lokalite obce Brusnica.
VODOHOSPODÁRSKY CHRÁNENÉ ÚZEMIA
V k.ú. Stropkov sú evidované zdroje podzemnej pitnej vody v podobe 1 vrtu a 9 studní,
z ktorých sú 4 nefunkčné, jeden vrt v správe Tesla Stropkov a jeden vrt v správe SHMÚ
Stropkov. Ani jedna zo záujmových lokalít však nezasahuje do pásma hygienickej ochrany
niektorého z uvedených zdrojov pitnej vody.
Širšie záujmové územie sa nachádza v treťom stupni ochranného pásma zdroja úžitkovej
vody Ondava-Kučín.

1.7. Fauna a flóra
RASTLINSTVO
Podľa fytogeografického členenia patrí územie do oblasti západokarpatskej flóry
(Carpaticum occidentale), obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale), do
fytogeografického okresu Východné Beskydy a podokresu Nízke Beskydy.
Prirodzená potenciálna vegetácia je v záujmovom území zastúpená jelšovými lesmi na
nivách podhorských a horských vodných tokov (Al), v tomto prípade toku Ondava a
Chotčianka, ktoré postupne s rastúcou nadmorskou výškou plynulo prechádzajú
do karpatských dubovo-hrabových lesov (C).
Jelšové lužné lesy rozšírené na aluviálnych nivách podhorských a horských tokov sa
ekologicky viažu na alúviá tokov podmáčaných prúdiacou podzemnou vodou alebo
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ovplyvňované častými povrchovými záplavami. Druhovým zložením a fyziognómiou sú
charakterizované 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).
Bylinné poschodie budujú hlavne hygrofilné a nitrofilné druhy, v zastúpení najmä napr.
pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica), kozonohy hostcovej (Aegopodium podagraria),
ostružiny ožinovej (Rubus caesius), trebuľky lesnej (Anthriscus sylvestris) a i.
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. V krovitej vrstve prevláda javor poľný (Acer
campestre), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Cornus sanguinea),
lieska obyčajná (Corylus avellana), hloh obyčajný (Crataegus laevigata),zob vtáčí
(Ligustrum vulgare). Z bylín sú zastúpené ostrica chlpatá (Carex pilosa), hviezdica
veľkokvetá (Stellaria holostea), kostihoj hľuznatý (Symphytum tuberosum) a i. Zaberajú
okolité pahorkatiny, v stredohoriach vystupujú súvisle až do pásma bučín. Z klimatického
pohľadu osadzujú teplé až mierne teplé oblasti so zrážkami 600-700 mm. Náhradnými
spoločenstvami na miestach po dubovo-hrabových lesoch sú pasienky a lúky (zväz
Cynosurion, v menšom zastúpení aj iné).
Súčasný vegetačný kryt záujmového územia je pri variante navrhovanej činnosti č.1,
uvažujúcom s umiestnením prevádzkového areálu v bezprostrednej blízkosti už jestvujúcej
zástavby, aj priemyselného charakteru, v severnej časti mesta Stropkov, je pokrytý prevažne
vegetáciou porastajúcou okraje ľudských sídiel, ktorú zastupujú hlavne burinné
spoločenstvá s dominanciou vratiča obyčajného (Tanacetum vulgare), paliny obyčajnej
(Artemisia vulgaris), mrlíka (Chenopodium sp.) a i., či bylinné ruderálne, mierne nitrofilné
spoločenstvá na poloprirodzených až antropogénnych stanovištiach. Lokalita umiestnenia
navrhovanej činnosti vo variantnom riešení č.2 je v súčasnosti pokrytá trvalým trávnatým
porastom na nánosoch rieky Ondavy, čomu odpovedá aj zastúpenie rastlinných druhov.
ŽIVOČÍŠSTVO
Podľa zoogeografického členenia patrí záujmové územie do provincie Východné Karpaty,
obvodu prechodného a nízkobeskydského okrsku.
Na lokalite variantu umiestnenia navrhovanej činnosti č.1 sa vyskytujú, vzhľadom na jej
súčasné využitie, spoločenstvá osídľujúce ľudské sídla, so zastúpením prevažne
synantropných druhov živočíchov. Druhá lokalita, ktorú v súčasnosti tvorí trvalý trávnatý
porast v blízkosti ľudských obydlí, má porovnateľné druhové zastúpenie ako lokalita
variantu č.1, môže však byť vzhľadom k blízkosti porastov pozdĺž toku Ondavy aj lovným
teritóriom niektorých druhov avifauny viazanej na okolie tokov. Lokalita susedí s
blízkymi meandrami rieky Ondava, kde sú charakteristickými druhmi rak riečny (Astacus
fluviatilis), vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), trasochvost biely (Motacilla alba), rybárik
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obyčajný (Alcedo athis), kačica divá (Anas platyrhynchos), vydra riečna (Lutra lutra), krysa
vodná (Arvicola terrestris), netopier vodný (Myotis daubentoni) a i. Špecifickými
spoločenstvami osídľujúcimi typ poľnohospodárskej krajiny sú spoločenstvá remízok
krovinnej a stromovej vegetácie, v zastúpení napr. hrdličky poľnej (Streptopelia turtur),
straky obyčajnej (Pica pica), penice obyčajnej (Sylvia communis), stehlíka obyčajného
(Carduelis carduelis), drozda čierneho (Turdus merula), penice čiernohlavej (Sylvia
atricapilla), strakoša obyčajného (Lanius collurio), strnádky obyčajnej (Emberiza citrinella),
jašterice obyčajnej (Lacerta agilis), a spoločenstvá porastov lemujúcich komunikácie, ktoré
sú druhovo chudobnejšie, v zastúpení hlavne hraboša poľného (Microtus arvalis), straky
obyčajnej (Pica pica), pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola torquata), jašterice obyčajnej
(Lacerta agilis) a i..
CHRÁNENÉ, VZÁCNE A OHROZENÉ DRUHY A BIOTOPY
Podmienky pre výskyt vzácnych a ohrozených druhov sú viazané v širšom záujmovom
území, v hlavnej miere na plochy antropogénne v menšej miere pozmenených lesných
komplexov okolitých pahorkatín a na príbrežné porasty meandrov rieky Ondavy. Ani na
jednej vytipovanej lokalite pre umiestnenie navrhovanej činnosti sa však vzhľadom na
súčasný spôsob ich využívania neočakáva výskyt žiadnych chránených, vzácnych alebo
ohrozených druhov či biotopov. Pri lokalite variantu č.2 vzniká vzhľadom k blízkosti toku
rieky Ondava a jej príbrežných porastov predpoklad, že môže byť lovným teritóriom
niektorých ohrozených alebo vzácnych zástupcov avifauny, viazaných na okolie vodných
tokov.
VÝZNAMNÉ MIGRAČNÉ KORIDORY ŽIVOČÍCHOV
Najvýznamnejšími migračnými koridormi živočíchov sú v širšom záujmovom území hlavne
tok rieky Ondavy a jej prítoku Chotčianky s ich príbrežnými porastmi a lesné komplexy
hrebeňov Ondavskej pahorkatiny. Určitú rolu pri migrácii terestrických zástupcov fauny
zohrávajú aj ekotóny na rozhraní lesa a okolitých lúk a pasienkov tvoriacich predhorie.
Migračný koridor Ondava – Ladomírka, predstavuje jednu vetvu severo-južnej migračnej
cesty vodného vtáctva územím Slovenska a to Ondavskou dolinou v smere na Svidník a
Dukliansky priesmyk do Poľska. Migračný koridor Chotčianka je druhou vetvou migračnej
cesty vodného vtáctva až ku hranici s Poľskom.
Uvádzané migračné koridory však navrhovaným prevádzkovým areálom nebudú priamo
dotknuté ani v jednom prípade umiestnenia navrhovanej činnosti.

1.8. Chránené územia a ochranné pásma
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v území, ktorému prináleží prvý, najnižší, stupeň
ochrany podľa §12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

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

ZÁVOD NA MATERÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV

strana
25/102

PYROLÝZOU

predpisov, ako územiu, ktoré nebolo vyhlásené za osobitne chránené územie alebo ochranné
pásmo osobitne chráneného územia.
VEĽKOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA
V bezprostrednej blízkosti dotknutého územia sa nenachádza žiadne veľkoplošné chránené
územie. Najbližšie k záujmovému územiu sa nachádza CHKO Východné Karpaty a to cca
15 km severovýchodne. CHKO Východné Karpaty bola vyhlásená vyhláškou MK SSR č.
70/1977 Zb. zo 7. septembra 1977, ktorá bola nahradená vyhláškou MŽP SR č. 530/2001.
Výmera CHKO Východné Karpaty je 26.833 ha. Súčasťou CHKO je aj biosférická
rezervácia Východné Karpaty. Územie CHKO je charakteristické najmä výskytom horských
lúk - polonin, s výskytom vzácnych druhov rastlín, najmä východokarpatských elementov.
Veľkoplošné chránené územie sa vyznačuje súčasne bohatými lesmi, s prevahou buku,
v ktorých sa v severných častiach zachovali aj porasty buka s prímesou javorov alebo jedle
pralesovitého charakteru. Pre flóru Slovenska je významný výskyt rastlinných druhov ako
scila Kladného, razivka smradľavá, hrachor hladký, kostihoj srdcovitolistý, z chránených
druhov je to perovník pštrosí, kosatec sibírsky, telekia ozdobná, jazyk jelení a rebrovka
rôznolistá. Zo živočíšnych reliktných druhov treťohôr sa na území CHKO Východné
Karpaty zachovala napr. bystruška lesklá a utekáčik štíhly. Z reliktov ľadovej doby sú to
napr. krivonos obyčajný, orešnica perlavá, ďubník trojprstý a drozd kolohrivý. Dravce sú tu
zastúpené vzácnymi druhmi ako haja červená a tmavá, včelár obyčajný a orol krikľavý. Zo
šeliem na území CHKO trvale žijú napr. vlk obyčajný, rys ostrovid, v malom počte aj
medveď hnedý a vydra riečna.
MALOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA
V dotknutom okrese Stropkov je vyhlásené len jedno maloplošné chránené územie CHA
Driečna v katastri obce Vladiča. Chránený areál bol vyhlásený o rozlohe 3 817 m2 v roku
1990, za účelom zabezpečenia ochrany zriedkavého slatinného ostricovo-machového
spoločenstva s výskytom vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata), patriacej medzi chránené
a ohrozené druhy rastlín. Vzdialenosť CHA od záujmovej lokality je 15 km smerom SSZ.
V okolitých okresoch Svidník a Medzilaborce sú najbližšie k záujmovej lokalite vyhlásené
nasledujúce maloplošné chránené územia: cca 3 km západne v k.ú. obce Radoma CHA
Radomská slatina, 10 km juhozápadne v k.ú. obce Giraltovce PR Radomka a cca 13 km
severozápadne v k.ú. Roškovce PR Jarčiská.
Chránený areál Radomská slatina bol vyhlásený na území o rozlohe 9.980 m2 za účelom
ochrany aluviálnych lúk s mozaikou mokraďných spoločenstiev, s vyvíjajúcou sa
halofytnou vegetáciou a s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín.
Prírodná rezervácia Radomka bola vyhlásená na rozlohe 155.402 m2 v roku 1988 na
ochranu prirodzených lúčnych až slatinných spoločenstiev aluviálnych lúk okolo potoka
Radomka v južnej časti Nízkych Beskýd. Brehový porast okolo potoka je tvorený vŕbou
a jelšou, s bohatou lúčnou vlhkomilnou vegetáciou.
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Prírodná rezervácia Jarčiská bola vyhlásená na rozlohe 4 540 m2 v roku 1982 na ochranu
zriedkavých lúčnych a slatinných fytocenóz Ondavskej vrchoviny na vedeckovýskumné,
náučné a kultúrno-výchovné ciele. Ide o pramenisko, kde lúčne formácie zarastajú trsťou.
Mokrina je charakteristická povrchovým výskytom vápnitého sintru. PR je v správe CHKO
Východné Karpaty.
ÚZEMIA SIETE NATURA 2000
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA
Najbližšie sa k záujmovému územiu nachádza navrhované SKCHVU011 Laborecká
vrchovina vo svidníckom okrese, vzdialená od dotknutého mesta Stropkov cca 3 km
severovýchodne. Laborecká vrchovina je jedným z troch najvýznamnejších území na
Slovensku pre hniezdenie druhov orol krikľavý (Aquila pomarina), haja červená (Milvus
milvus), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva),
penica jarabá (Sylvia nisoria), chriašteľ poľný (Crex crex), ďateľ čierny (Dryocopus
martius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), žlna sivá (Picus canus), lelek lesný
(Caprimulgus europaeus), škovránok stromový (Lullula arborea) a rybárik riečny (Alcedo
atthis). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov ďateľ prostredný
(Dendrocopos medius), bocian biely (Ciconia ciconia), včelár lesný (Pernis apivorus),
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), muchár sivý
(Muscicapa striata), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), hrdlička poľná
(Streptopelia turtur), prepelica poľná (Coturnix coturnix), strakoš sivý (Lanius excubitor),
brehuľa hnedá (Riparia riparia),sova dlhochvostá (Strix uralensis), bocian čierny (Ciconia
nigra), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) a jariabok hôrny (Bonasa bonasia).
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SKCHVU011 LABORECKÁ VRCHOVINA

(zdroj ŠOP SR)

ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU
V dotknutom okrese Stropkov sa nachádzajú dve územia európskeho významu,
SKUEV0043 Kamenná a SKUEV0048 Dukla. Bližším územím európskeho významu je
ÚEV Kamenná s rozlohou 836,55 ha, zamerané na ochranu biotopov európskeho významu:
kyslomilné bukové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy a lipovo-javorové sutinové lesy
a druhov európskeho významu: fúzač alpský (Rosalia alpina), Boros schneideri, rys
ostrovid (Lynx lynx), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), podkovár malý (Rhinolophus
hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myotis), vlk dravý (Canis lupus), bystruška
Zawadského (Carabus zawadszkii).
RAMSARSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
V dotknutom okrese sa nenachádzajú žiadne ramsarské mokrade národného významu.
Regionálne významné mokrade sú v stropkovskom okrese dve: Vodná nádrž Domaša k.ú
Lomné, vzdialená 10 km od záujmovej lokality a Driečna v k.ú. Vladiča, identická s vyššie
uvádzaným CHA Driečna.
Lokálne významné mokrade sú v dotknutom okrese štyri, z toho tri priamo v k.ú. mesta
Stropkov: Močiar v Sitníku, rybník „Ondava“ Stropkov a Bokšanské rybníky. Štvrtá
mokraď lokálneho významu sa nachádza v k.ú obce Brusnica.
OCHRANNÉ PÁSMA
V bezprostrednom okolí záujmových lokalít výstavby sa nachádzajú len ochranné pásma
lokálnej infraštruktúry, napríklad rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, kanalizácie,
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plynovodu, miestnych komunikácií a pod.. V prípade realizácie navrhovanej činnosti vo
variantnom riešení č.2 si výstavba pravdepodobne vyžiada prekládku existujúceho vedenia
VN 22 kV.
Záujmové územie neleží v žiadnom legislatívne vymedzenom ochrannom pásme
vyhlásenom za účelom ochrany prírodných zdrojov - vodných, lesných, pôdnych, či v
ochrannom pásme osobitne chráneného územia alebo chráneného stromu.
Medzi uplatňované ochranné pásma v bezprostrednom a širšom okolí záujmových lokalít
patria:
- pásmo hygienickej ochrany ČOV
- 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

CHRÁNENÉ STROMY
V dotknutom okrese Stropkov sa nachádzajú štyri lokality chránených stromov. Vo
všetkých prípadoch ide o lipu malolistú (Tillia cordata). Žiadna z uvedených lokalít sa však
nenachádza v katastri dotknutého mesta.
VODOHOSPODÁRSKY CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Priamo na dotknutých lokalitách sa nenachádza žiadny zdroj podzemnej pitnej vody, pre
ktorý by boli na jeho ochranu určené vodohospodárskym orgánom pásma hygienickej
ochrany. Širšie záujmové územie sa nachádza v treťom stupni ochranného pásma zdroja
úžitkovej vody Ondava-Kučín.
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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 Ondavská vrchovina, subregióne
Stropkovská brázda, potenciálny reprezentatívny geoekosystém riečnych terás s dubovobukovými lesmi (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 zvlnených rovín v podobe riečnych
terás a vrchovín na kyslých horninách s prevahou listnatých lesov s mozaikou
poľnohospodárskych kultúr. Podiel zastavanej plochy z plochy krajinno-ekologického
komplexu zaraďuje územie do vidieckej krajiny so stredným stupňom osídlenia od 10% do
40% na riečnych terasách, prípadne so slabým stupňom osídlenia do 10% v krajine
s vrchovinovejším rázom.
Obe záujmové lokality sú lokalizované v extraviláne mesta Stropkov, kde sa v mestskej
krajinnej štruktúre začínajú vo väčšej miere presadzovať prvky vidieckej krajiny. Zástavba
stráca jednoznačný charakter ucelenosti a s väčším zastúpením sa prejavujú prírodné prvky
krajinnej štruktúry. Obytná zástavba nadobúda podobu prevažne zástavby rodinných
domov, alebo sa v zvýšenej miere presadzujú plochy určené pre priemyselné využitie.
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide v prípade priamo dotknutej lokality variantu č.1,
umiestnenej na severnom okraji extravilánu mesta Stropkov, o človekom pomerne silne
pozmenenú krajinu s vyšším podielom zastavaných plôch s prevažne priemyselným
výrobným a skladovým využitím. Lokalita však, aj keď nie bezprostredne, susedí
s plochami s relatívne vyváženým zastúpením antropických a biotických prvkov krajinnej
štruktúry, v prospech antropických prvkov, ktoré reprezentujú na západe plochy s obytným
využitím na ul. Samuela Jurkoviča s pomerne veľkým zastúpením zelene a na severozápade
plochy s rekreačným využitím, v podobe jazdeckého areálu, ktorý je ďalej na severe
lemovaný príbrežnými porastmi toku Chotčianka. Z juhu a zo severu lokalita však opäť
bezprostredne hraničí s ďalšími plochami s prevažne priemyselným využitím, so silnou
prevahou antropických prvkov krajinnej štruktúry.
Priamo dotknutá lokalita variantu č.2 je v súčasnosti plochou s trvalým trávnatým porastom
na juhozápadnom okraji extravilánu mesta Stropkov. Ako taká je s veľkou prevahou
tvorená biotickými prvkami krajinnej štruktúry, ktoré sú v malej miere dopĺňané
o antropické prvky najmä v podobe spevnených prístupových a nespevnených poľných
ciest, a vzdušného elektrického vedenia. Lokalita je zo severu a východu lemovaná
zastavaným územím, s prevažne výrobnou a skladovou funkciou, na ktorom významne
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prevládajú antropické prvky krajinnej štruktúry v podobe stavebných objektov,
prístupových ciest a potrebnej infraštruktúry. Z juhu a východu je lokalita lemovaná tokom
rieky Ondavy s jej bohatými príbrežnými porastmi, ktorý najmä na juhu od záujmovej
lokality bohato meandruje. Ako taká je táto krajinná štruktúra zastúpená vo veľkej miere
biotickými prvkami.
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 jeho pobyte 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..
Pri oboch navrhovaných variantoch sa v dotknutom type krajiny s umiestnením
v extraviláne mesta, v určitej miere presadzujú okrem prvkov antropických aj prvky
prírodné. Na scenériu rušivo v prípade oboch záujmových lokalít pôsobia hlavne blízke
priemyselné a skladové objekty. Pozitívny dojem zo scenérie krajiny naopak vytvárajú
napríklad najmä príbrežné porasty blízkych tokov a trávnaté plochy. Scenériu záujmovej
lokality v prípade variantu č.2 možno hodnotiť ako scenériu s relatívne vyváženým
zastúpením pozitívnych a negatívnych prvkov, priamo v bezprostrednom okolí však
s prevahou prvkov negatívnych. V prípade variantu č.1, ktorý je umiestnený prakticky
v jestvujúcej zástavbe je scenéria významne negatívne poznačená jestvujúcou okolitou
priemyselnou zástavbou, tento negatívny prvok sa však so zväčšujúcou vzdialenosťou od
priamo dotknutej záujmovej plochy vytráca a je nahrádzaný prvkami s pozitívnym vplyvom
na scenériu krajiny.
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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 širšom okolí záujmového územia sa v zmysle rÚSES nachádzajú nasledujúce prvky
kostry územnej stability:
biocentrum regionálneho významu: Baňa (k.ú. Stropkov, Šandal), močiar Sitník, sútok
Ondavy a Chotčianky
biokoridor nadregionálneho významu: Ondava – Ladomírka
biokoridor regionálneho významu: Chotčianka, Ondava – brehové porasty
biokoridor lokálneho významu: melioračné kanály s brehovým porastom a vlhkomilnou
vegetáciou, alúvia bezmenných potokov s brehovými
porastami
Interakčnými prvkami kostry územného systému ekologickej stability sú hlavne brehové
porasty Ondavy, Chotčianky a ďalších menších potokov, a tiež líniová stromová a krovitá
zeleň v poľnohospodársky využívanej krajine.
Genofondovo významnými lokalitami v širšom okolí záujmových lokalít sú opäť alúvium
rieky Ondavy s brehovými porastami a vlhkomilnou vegetáciou, alúvium Chotčianky
rovnako so zachovalými úsekmi brehových porastov lužného charakteru, sútok Ondavy a
Chotčianky s brehovými porastmi na širokej nive a podmáčanými plochami a močiar Sitník,
ktorý je súčasne aj ramsarsky významnou lokalitou.
Priamo v záujmových lokalitách sa však žiaden z menovaných prvkov, tvoriacich kostru
ekologickej stability územia, nevyskytuje.
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia
Priamo dotknutou obcou je mesto Stropkov, ležiace v Ondavskej vrchovine na nive rieky
Ondava, v nadmorskej výške 202 m.n.m.. Mesto Stropkov disponuje rozlohou 24,67 km2
a k 31.12.2006 evidovalo 10.851 obyvateľov. Súčasťou mesta Stropkov sú aj kedysi
samostatné obce Bokša a Sitník.
HISTÓRIA OBCE
Územie mesta lokalizované v nive rieky Ondavy bolo od pradávna objektom záujmu
pravekých lovcov a zberačov, o čom svedčia ojedinelé nálezy paleolitickej kamennej
industrie zo susedných, priľahlých údolí, horských prechodov nadväzujúcich najmä na
Tyličský, Dukelský a Lupkovský priesmyk v karpatskom horskom masíve. K najbližším
náleziskám patrí objav archaického jadra a kamennej štiepanej industrie z andezitu na
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južnom a juhovýchodnom svahu Ostrožiny s kótou 414 medzi potokmi Daňová a Hlbokým,
v katastri obce Kalinov, rámcovo datované do staršej doby kamennej - paleolitu. Osídlenie
však bolo najintenzívnejšie pravdepodobne na sklonku doby kamennej - eneolitu (20001800 rokov pred n. 1.). Na sklonku neskorej doby kamennej prenikajú do tejto oblasti
nositelia skupiny východoslovenských mohýl.
Mesto Stropkov bolo v stredoveku zapisované ako „Stropko, Ztropko, Ztrupko, Stropkow“
a pod jeho panstvo – presnejšie povedané panstvo stropkovskej pevnosti – spadalo 37 dedín.
Názov mesta jazykovedci odvodzujú od osobného slovienskeho mena Strop-Stropek
(Stropko). Prvá písomná zmienka o meste Stropkov pochádza z roku 1404, kedy kráľ
Žigmund Luxemburský konštatuje prechod majetkov Šarišského Hrádku (Hanigovský
hrad), mestečka – opida „Stropko“ a Pozdišoviec do kráľovského úžitku odúmrtným
právom po predchádzajúcom majiteľovi Ladislavovi, synovi Mikuláša zo šarišského
Svätého Jura.
Napriek absencii staršej písomnej mienky, resp. zadokumentovaného archeologického
nálezu, je predpoklad, že na území mesta Stropkova sa nachádzalo aj pred týmto rokom
veľkomoravské alebo poveľkomoravské slovanské alebo slovienské sídlisko, ktoré pretrvalo
až do druhej polovice 13.storočia, kedy je nepriamo doložené už aj písomne.
V roku 1492 je nazývaný „castellum sive fortalicium“ a s tridsiatkovou (colnou) stanicou je
zemepanským mestom a sídlom panstva. Najneskôr v I.polovici 13. storočia bolo
v Stropkove zriadené aj mýto. Koncom 13.storočia bola pri mýtnej stanici v Stropkove
vybudovaná aj strážna veža na jej ochranu, slúžiaca aj ako pohraničná pevnôstka, ktorú od
15.storočia písomné pramene nazývajú kastelom, či fortaliciom Topor, vo význame tvŕdz.
Štvorcové námestie o rozlohe asi 150 x 150 m so štyrmi ulicami vychádzajúcimi z jeho
rohov, ako i gotický kostol z polovice 14.storočia s pôvodným patrocíniom sv. Anny (od 16.
alebo 17.storočia Božieho Tela) a pozostatkami škultécie, poukazujú na založenie
stredovekého opida v blízkosti starej slovanskej dediny nemeckými kolonistami. V
stredovekých, ale ani v novovekých prameňoch síce nie je zmienka o tom, že by niektorý
uhorský panovník udelil Stropkovu mestské výsady. Napriek tomu je predpoklad existencie
takejto listiny, k čomu vedie aj fakt, že nemecký kolonisti, ktorí mesto vystavali, museli
mať svoje práva zabezpečené kráľovskou listinou.
Nemeckí kolonisti mesto niekedy koncom 14.a zač. 15.storočia opustili a odsťahovali sa
pravdepodobne do privilégiami obdareného Bardejova a Prešova. Rozvoj mesta sa zabrzdil
jeho darovaním Žigmundom Luxemburský, ktorý mesto daroval feudálom, čím sa z neho
stalo poddanské mesto. Od r. 1408 do r.1567 patrilo mesto s väčšími a menšími prestávkami
rodine Perényiovcov, od r. 1568 do r.1767 rodine Pethöovcov, v nasledujúcich desaťročiach
pethöovským dedičom po praslici.
Vplyvom nemeckých usadlíkov sa Stropkov už v 14.storočí stal remeselníckym centrom
svojho okolia. Remeselnícka tradícia v mestečku bola v roku 1575 základom pre vytvorenie
tzv. veľkého cechu združujúceho zlatníkov, debnárov, krajčírov, kožušníkov, hrnčiarov atď.
- spolu až 17 druhov remesiel.
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Je predpoklad, že už koncom 14. storočia v Stropkove jestvovala farská či mestská škola,
ktorá je aj s jej učiteľom Vavrincom Vallom písomne doložená k roku 1515. Mestská rada
najneskôr od II. polovice 15. storočia vlastnila aj mestskú pečať, v ktorej je vyobrazená
patrónka kostola sv. Anna s Máriou. Od konca 16. a začiatku 17.storočia svoje písomnosti
mestský radní píšu už aj po slovensky.
V katastrálnom území mesta Stropkov sa nachádza niekoľko kultúrnych pamiatok:
Zrúcanina

h r a d u Modré Pole - dnes už úplne rozpadnutá stavba gotického hradu,
ktorý
vznikol po r.1411 rozšírením staršieho opevneného hradiska
(fortalicium)

Stropkovský hrad - zvyšky niekdajšieho Stropkovského hradu, nachádzajúce sa
v poschodovej budove kaštieľa na východnej strane farského kostola
a v gotickom uzávere presbytéria, ktorý bol pôvodne hradnou kaplnkou.
Základy hradu sú pod terénom v okolí farského kostola. Hrad bol pôvodne
kráľovským majetkom a od r.1408 ho mali v držbe Perényiovci. V roku 1441
ho obsadili bratrícke vojská. Koncom 15. stor. bol opäť vo vlastníctve kráľa.
Časť hradu pravdepodobne zanikla za vnútropolitických nepokojov ešte pred
rokom 1675 a jeho zvyšné časti čiastočne zbúralo v roku 1711 cisárske vojsko.
Stropkovský kaštieľ - bol pôvodne súčasťou Stropkovského hradu. Bloková poschodová
budova bola viackrát prestavaná a dispozične zmenená, v jadre
najpravdepodobnejšie gotická. Z prestavieb bola najpozoruhodnejšia baroková
interiérová úprava po roku 1711, ktorá je zachovaná v niekdajšej poradnej
sieni v podobe bohatej mušľovej a pásikovej štukovanej ornamentiky.
Kostol najsvätejšie tela Kristovho – katolický farský kostol prestavaný v roku 1675
s použitím gotickej hradnej kaplnky a obvodového muriva. Hradná kaplnka
pochádzala zo začiatku 14.stor. a jej obvodové murivo a zvyšky pôvodných
klenbových rebier sú v stavbe zachované. Kostol je trojloďový s oktogonálne
uzavretým presbytériom, oddeleným od lode lomeným víťazným oblúkom.
Hlavný oltár je barokový z I.tretiny 18. stor., bočný oltár neskorobarokový
z roku 1754.
Kostol a kláštor františkánov - je baroková stavba z roku 1673 s klasicistickou fasádou
z konca 18. storočia. Kostol najsvätejšej Trojice je jednoloďová stavba,
situovaná k severnom krídle kláštora, kde uzatvára rajskú záhradu. Kláštorná
budova je poschodová a situovaná okolo ústredného dvora rajskej záhrady.
Kláštorné miestnosti sú kryté krížovými a valenými klenbami. Kostol má tri
rohové oltáre zo 60. rokov 18. storočia a kazateľnicu z II.tretiny 19. storočia.
Pravslávny kostol – ide o stavbu s architektúrou pod vplyvom staroruského štýlu sakrálnych
stavieb, postavenú po roku 1945.
Prícestná socha Jána Nepomuka - neskorobaroková z roku 1760

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

strana
34/102

ZÁVOD NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV
PYROLÝZOU

Prícestná socha sv. Floriány - neskorobaroková z r.1760
Prícestná kaplnka - klasicistická obdĺžniková stavba s oblým uzáverom zo začiatku 19.
storočia
DEMOGRAFIA
K 31.12.2006 bolo v meste Stropkov evidovaných 10.851 obyvateľov. V súčasnosti je
priemerný vek obyvateľstva 32,8 roka.
Tab.č. III.3./01
Demografické zloženie obyvateľstva k 31.12.2006
Počet obyvateľov k 31.12. spolu
muži
ženy
Predproduktívny vek (0-14) spolu
Produktívny vek (15-54) ženy
Produktívny vek (15-59) muži
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M)
spolu
Počet sobášov
Počet rozvodov

10851
Počet živonarodených spolu
5457
muži
5394
ženy
1964
Počet zomretých spolu
3429
muži
3913
ženy
1545 Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu
muži
56
ženy
15

101
49
52
62
39
23
22
-6
28

(zdroj Štatistický úrad SR)

Tab.č. III.3./02
Základné ukazovatele sčítania ľudu
Ukazovateľ
Obyvateľstvo spolu - počet
muži - počet
ženy - počet
Bývajúce obyv. podľa národností.:
Slovenská %
Maďarská %
Rómska %
Rusínska %
Ukrajinská %
Česká %
Moravská %
Sliezská %
Nemecká %
Poľská %

SĽDB 1991

SODB 2001

9 719
4 830
4 889

10 874
5 512
5 362

93,16
0,05
3,95
1,06
1,20
0,34
0,06
0,00
0,02
0,10

92,16
0,06
3,48
1,92
0,68
0,35
0,00
0,00
0,01
0,10
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Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %
Evanjelické %
Gréckokatolícke %
Pravoslávne %
Čs. Husitské %
Bez vyznania %
Ostatné %
Nezistené %

61,16
0,44
21,29
3,78
0,01
2,16
0,16
11,00

61,93
0,47
26,95
5,23
0,03
2,80
0,13
2,15

(zdroj Štatistický úrad SR)

INFRAŠTRUKTÚRA
Mesto Stropkov má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť v celkovej dĺžke 48.100 m.
Percento napojenosti obyvateľstva na vodovod je 99 %. Vodné zdroje tvorí 10 studní na
pravom brehu Ondavy s výdatnosťou 36 litrov.s-1, zdroj Zimný potok v Bokši
s výdatnosťou 4 litre.s-1 a vodný zdroj C21 v lokalite Krušinec o výdatnosti 4 litre.s-1,
V meste Stropkov je zavedená verejná kanalizácia, na ktorej je napojená prevažná časť
obyvateľov. Kanalizácia je zaústená do ČOV s postačujúcou kapacitou pre 15.000 EO,
z ktorej prečistené vody sú vypúšťané pod mestom do recipientu Ondava.
Obyvateľstvo mesta Stropkov je zásobované elektrickou energiou prostredníctvom
vonkajších 22 kV elektrických vedení č.230 a 504 napájaných zo 110/22 kV transformovne
Svidník.
Mesto je plynom zásobované z vysokotlakého plynovodu Bardejov-Svidník-StropkovMedzilaborce, s parametrami DN 200 mm, PN 4,0 MPa, prostredníctvom dvoch VTL/STL
regulačných staníc, z ktorých každá má výkon 5000 Nm3/hod.
VYBAVENOSŤ OBCE A AKTIVITY JEJ OBYVATEĽSTVA
Mesto Stropkov ako okresné mesto disponuje plnou vybavenosťou, primeranou veľkosti a
významu mesta.
Mesto má vlastnú nemocnicu, tri základné štátne školy, jednu cirkevnú základnú školu,
základnú umeleckú školu, gymnázium, niekoľko stredných odborných škôl, ako aj materské
školy. Mesto má vybudovanú vlastnú knižnicu, centrá voľného času a organizuje vlastné
športové aj kultúrne podujatia (divadlo mladých NO-TAK, divadelný ochotnícky súbor
Ondavan).
PRIEMYSEL, POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Priemyselná výroba je v meste zastúpená prevažne prevádzkami elektrotechnického
a strojárskeho priemyslu, a prevádzkami drevovýroby. Komplexy priemyselných areálov
dopĺňajú plochy využívané pre skladové a obchodné priestory. Dominantné postavenie má
firma TESLA a.s. Stropkov, ktorej predmetom činnosti je vývoj, výroba, predaj a servis
výrobkov telekomunikačnej techniky, najmä koncových telefónnych prístrojov, ďalej
výrobkov elektroinštalačného charakteru (zásuvky, spínače, rúrky a hadice), a tiež výroba

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

ZÁVOD NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV

strana
36/102

PYROLÝZOU

sortimentu v zastúpení napr. kovania a zámky pre nábytkársky a drevársky priemysel,
výrobky z plastov pre potravinársky priemysel, domáca dorozumievacia technika,
registračné pokladnice, výroba foriem a nástrojov, konštrukčné prvky pre elektrotechnický
priemysel a ďalšie komponenty. Ďalšou výrobnou firmou je STROPTEL Stropkov, ktorej
hlavnou výrobnou činnosťou je výroba transformátorov. Hlavným predstaviteľom
strojárskeho priemyslu je tiež závod spoločnosti Kovo Stropkov, a.s.. Jej výroba je
zameraná napr. na navijaky na autá, brúsky na drevo i na kov, stavebné kontajnery
a vŕtačky. V blízkej obci Tisinec je priemyselná výroba zastúpená ťažbou a výrobou
stavebných hmôt.
Ťažiskom poľnohospodárskej výroby je v súlade s nízkym percentom zornenia pôd, hlavne
živočíšna produkcia, u ktorej prevládajú najmä produkty z chovu oviec a kráv. Intenzita
poľnohospodárskeho využívania pôd je výrazne obmedzená menej priaznivými prírodnými
podmienkami. Ťažiskom pestovateľskej aktivity je pestovanie zemiakov a obilnín. V širšom
záujmovom území pôsobí Podielnicke družstvo – Ondava so sídlom v Stropkove, Agrofinal,
s.r.o. Šandal, Poľnohospodárske družstvo Ondava a RD Bokša.
Pre lesné hospodárstvo má mesto Stropkov k dispozícii v podobe lesného pôdneho fondu
cca 30% územia svojho katastra. Lesy sa nachádzajú v dvoch veľkých komplexoch – na
juhovýchode Obecný les, na západe Klamárnica. V lesnom pôdnom fonde sa vyskytujú 4
skupiny lesných typov (SLT) a v rámci nich 6 lesných typov. Ochranné lesy sa nachádzajú
na rozlohe 7 ha, lesy hospodárske na ploche 719 ha a lesy osobitného určenia zaberajú
plochy o rozlohe 33 ha.
Podľa údajov z Atlasu krajiny SR z hľadiska poľovníctva – územie patrí do poľovnej
oblasti Stropkov XXVII – pre jeleniu zver, PO Humenné.

SOCIO-EKONOMICKÉ CHARAKETRISTIKY ÚZEMIA
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Stropkov v posledných mesiacoch
významnejšie narástla, rovnako ako vo všetkých okresoch Prešovského kraja. Prešovský
kraj bol súčasne najviac postihnutý región nárastom nezamestnanosti v súvislosti
s návratom ľudí pracujúcich do súčasnosti v iných európskych krajinách.
Nezamestnanosť v okrese sa už dlhodobo pohybovala okolo 12%. Tento údaj odzrkadľoval
existenciu prakticky len jedného dominantnejšieho zamestnávateľa TESLA a.s. a absenciu
väčšieho priemyselného parku, ktorá do istej miery súvisí aj s určitým obmedzením
dopravnej napojenosti, ktorá sa však v blízkej budúcnosti bude riešiť obchvatom mesta
a výhľadovo (2013 až 2024) budovaním rýchlostnej komunikácie.
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Tab.č. III.3./03
Údaje z posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001
Osoby ekonomicky aktívne spolu
muži
ženy
Pracujúci spolu
muži
ženy
Nezamestnaní spolu
muži
ženy

5 566
2 945
2 621
3 827
2 112
1 715
1 455
820
635
(zdroj Štatistický úrad SR)

Podľa štatistických údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2001 bolo v dotknutej obci 1190
domov, z ktorých trvalo obývanými bolo 1114 domov. V roku 1991, kedy bolo vykonané
predposledné sčítanie obyvateľov, bolo zaevidovaných 1126 domov, a z týchto domov bolo
v tom čase obývaných 1065 domov.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
V meste Stropkov bolo napríklad v roku 2006 vyprodukaných 73.899,6 ton komunálneho
odpadu, z ktorých bolo zhodnotených až 3.816,6 t. Najbližšou skládkou tuhého
komunálneho odpadu je skládka „Stropkov“ v katastrálnom území blízkej obce Chotča,
ktorá ma okresný charakter, a ktorej prevádzkovateľom je mesto Stropkov.
Tab.č. III.3./04
Nakladanie s odpadom v okrese Stropkov v roku 2004
Kód
nakladania
D01
D09
D10
D15
Spolu D
O
R01
R02
R03

Spôsob nakladania
Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej
vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií
označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd)
Spaľovanie na pevnine
Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného
ako D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
zneškodnený odpad
Odovzdanie inej organizácii
Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú
používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických

Množstvo
odpadu v
tonách
4,4600

0,0150
44,2430
0,2250
48,9430
2,0950
4,1500
4,3970
160,3520
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Kód
nakladania
R04
R06
R09
R10
R13
Spolu R
Z
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Množstvo
odpadu v
tonách

Spôsob nakladania
transformačných procesov)
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
Regenerácia kyselín a zásad
Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
Úprava pôdy za účelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo
pre zlepšenie životného prostredia
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z operácií označených ako R1
až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
zhodnotený odpad
Skladovanie odpadu
Celková produkcia odpadov

356,2710
1,2355
7,1050
8,6900
8,8300
551,0305
8,1750
610,2435

DOPRAVA
Mestom Stropkov je dopravným uzlom cesty I.triedy I/15, ktorá tvorí podružnú severo južnú urbanizačnú os regiónov na východe Slovenska, a cesty II. triedy II/575, ktorá
prebieha v smere východ – západ a napája okresné mesto na štátnu hranicu s Poľskou
republikou (hraničný prechod Palota - Radoszyce). Na cestu I/15 sa v intraviláne mesta
napájajú aj cesty III.triedy, konkrétne cesta III/55712 – v smere Sitník – Breznička, cesta
III/55714 v smere na Šandal a Radomu, spájajúca cestu I/15 a I/73 v okrese Svidník, a cesta
III/55715 v smere na obec Baňa.
Analýza dopravných pomerov pre zámer prekládky cesty I/15 preukázala, že v roku 2010
dôjde v meste Stropkov ku kapacitnému naplneniu tejto cestnej komunikácie I/15
v kategórii MZ 9/60. Cestná komunikácia I/15 v meste Stropkov, v súčasnom šírkovom
usporiadaní a bez výstavby západného obchvatu mesta vyhovuje do roku 2010.

Rok

Koeficienty rastu
dopravy

Tab.č. III.3./05
Úsek
Tisinec - Stropkov

mesto Stropkov

mesto Stropkov

mesto Stropkov

Stropkov – Sitník

01120

01121

01131

01132

01130

voz/24hod.v profile

voz/24hod.v profile

voz/24hod.v profile

voz/24hod.v profile

voz/24hod.v profile

Spolu

NA

Os

Spolu

NA

Os

Spolu

NA

Os

Spolu

NA

Spolu

NA

Os

2000 1.00 2 725

573

2 152

5 359

858

4 501

6 175

803

5 372

4 236

636

3 600 4 385

746

3 639

2004 1.23 3 352

704

2 648

6 592

1 055 5 537

7 595

988

6 607

5 210

782

4 428 5 394

917

4 477

2007 1.40 3 815

802

3 013

7 503

1 201 6 302

8 645

1 124

7 521

5 930

890

5 040 6 139 1 044 5 095

939 3 530
2017 1.78 4 851 1 019 3 832
2022 1.85 5 041 1 059 3 982

8 789

1 407 7 382 10 127 1 317

8 810

6 947 1 043 5 904 7 191 1 223 5 968

9 539

1 527 8 012 10 992 1 429

9 563

7 540 1 132 6 408 7 805 1 327 6 478

1 587 8 327 11 424 1 486

9 938

2012 1.64 4 469

Os

7 837 1 176 6 661 8 112 1 380 6 732
2027 1.88 5 123 1 076 4 047 10 075 1 612 8 463 11 609 1 510 10 099 7 964 1 195 6 769 8 244 1 402 6 842
9 914
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2037 1.93 5 259 1 105 4 154 10 343 1 655 8 688 11 918 1 550 10 368 8 175 1 227 6 948 8 463 1 439 7 024
Podiel NA
Legenda:

21%

16%

NA ... Nákladné automobily

13%
15%
17%
Os ... Osobné automobily
01120 ... Číslo sčítacieho úseku
(zdroj: Zámer „I-15 Stropkov - preložka cesty„)

Priamo v meste Stropkov sa na I/15 nachádzajú sčítacie úseky 01121, 01131 a 01132.
Zobrazenie úsekov sčítania dopravy (údaje za rok 2005)

(zdroj: webová stránka Slovenskej správy ciest)

Mesto Stropkov nie je napojené na železničnú dopravu.
REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
Pre každodennú rekreáciu slúžia občanom okresného mesta Stropkov jazdecký areál,
záhradkárska kolónia Chotčianka, rybník na Chotčianke, tenisové kurty, letné kúpalisko,
krytá plaváreň, skatepark, niekoľko posilňovní, zimné klzisko a pod.. Pre rekreáciu
obyvateľom slúži aj lesopark a areál zimných športov Šarbov, nachádzajúce sa
v bezprostrednej blízkosti mesta Stropkov s lyžiarskym vlekom. Lyžiarske centrum sa dá
využívať aj v lete vzhľadom k možnosti lyžovať na umelej náhražke snehu.
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Ťažiskom letnej rekreácie je rekreačné stredisko Valkov pri rekreačnej nádrži Domaša,
ktoré poskytuje návštevníkom okrem možnosti oddychu aj príležitosti k rekreačnému
športovaniu. Dominujú hlavne vodné športy a športový rybolov.

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
územiu mesta Stropkov pridelený II. stupeň kvality z 5 stupňovej hodnotiacej škály, čo
znamená vyhovujúcu úroveň životného prostredia.

4.1. Znečistenie ovzdušia
Ovzdušie širšieho záujmového územia je významnejšie znečisťované jestvujúcimi
priemyselnými prevádzkami, cestnou dopravou po prechádzajúcich komunikáciách
a emisiami z miestnych energetických zdrojov, kde napriek plynofikácii je najmä
v poslednej dobe z ekonomických dôvodov trend pri rodinných domoch vracať sa
k pôvodným palivám, akými sú uhlie a drevo. Záujmová lokalita je významnejšie zaťažená
stavmi inverzie hlavne v chladných mesiacoch v roku, pri čom stav bezvetria pripadá na
16,5 % dní v roku, čo súvisí s kotlinovou polohou širšieho záujmového územia. Za iných
okolností majú prevládajúce vetry zo severu a juhu postačujúcu silu pre dobrý rozptyl
emitovaných znečisťujúcich látok, najmä v smere sever-juh pozdĺž údolia Ondavy.
Medzi najväčších znečisťovateľov na území mesta Stropkov patria energetické zdroje
v podobe kotolní napr. MsÚ, okresnej nemocnice, I.ZŠ, ďalej SOVE, POD Ondava, DSS,
Tesla a.s. Stropkov, Lakovňa Tesla a.s., KOVO SIPOX, Galvanizovňa – Tesla a.s. a
čerpacia stanica. Všetky uvedené zdroje sú zaradené medzi stredné zdroje znečisťovania.
Medzi malé zdroje znečisťovania je zaradených 78 prevádzok, bytové domy a rodinné
domy.
Podľa informácií z NEIS boli v okrese Stropkov vypustené nasledujúce množstvá emisií:
Tab.č. III.4.1./01
Emisie znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
v okrese Stropkov v r. 2000 – 2007 (v tonách)
Množstvo
ZL(t) za
rok 2000

Množstvo
ZL(t) za
rok 2001

Množstvo
ZL(t) za
rok 2002

Množstvo
ZL(t) za
rok 2003

Množstvo
ZL(t) za
rok 2004

Množstvo
ZL(t) za
rok 2005

Množstvo
ZL(t) za
rok 2006

Množstvo
ZL(t) za
rok 2007

Neis
kód ZL

Slovenský popis
ZL

0.0.01

Tuhé znečisťujúce
látky

1,721

9,307

4,563

2,468

2,456

2,016

0,972

7,192

0.0.02 Oxidy síry ako SO2

1,938

4,815

1,412

0,782

0,430

0,560

0,272

0,215

0.0.03

9,412

10,483

9,036

8,176

6,328

5,826

5,827

6,673

Oxidy dusíka ako
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NO2
0.0.04

Oxid uhoľnatý

10,698

7,601

5,747

3,978

3,534

4,092

3,308

9,358

0.0.05

Organické látky celk. organický
uhlík-COÚ

0,091

2,811

2,749

0,866

0,875

0,854

0,820

0,836

1.2.04

nikel a jeho
zlúčeniny
vyjadrené ako Ni

2.3.04

chróm a jeho
zlúčeniny (okrem
6+)

2.3.10

zinok a jeho
zlúčeniny

3.3.01

amoniak

60,079

72,061

55,415

35,178

49,494

52,362

36,684

anorganické plynné
3.3.02
zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl
4.1.27

trichlóretylén

0,024
1,700

1,200

1,150

2,100

1,510

0,073

4.2.11

metylacetát

4.2.17

tetrachlóretylén,
perchloretylén

0,082
0,136

0,129

0,170

0,131

0,145

4.2.18

toluén
(metylbenzén)

1,317

2,019

1,125

1,127

4,343

1,463

1,172

0,850

4.2.20

xylén (o-,m-,pzmes),
dimetylbenzén

2,808

1,916

1,720

1,863

4,617

1,547

2,295

3,277

4.3.02

alkylalkoholy,
napr.
propylalkohol,
propanol

4.3.03

2-butanón
(metyletylketón)

0,078

4.3.04

butylacetát

0,003

4.3.12

etylacetát

0,120

4.3.20

parafíny s
výnimkou metánu

1,215

2,244

0,048

0,057

0,070

0,121
1,870

0,114

0,150

0,280

0,207

0,061
0,560

0,490

(zdroj NEIS)

Vo všeobecnosti klesajúce emisie TZL a oxidov dusíka korešpondujú s celoslovenským
vývojom, ktorý súvisí predovšetkým s plynofikáciou energetiky v prevádzkach najväčších
znečisťovateľov ovzdušia.
V Stropkovskom okrese nie je inštalovaná automatická monitorovacia stanica znečistenia
ovzdušia. Najbližšia AMS je v rámci Prešovského kraja inštalovaná vo Vranove nad
Topľou, na ulici M.R. Štefánika. Ide o mestskú pozaďovú monitorovaciu stanicu v oblasti
s riadenou kvalitou ovzdušia. Na monitorovacej stanici sú sledované hodnoty imisií PM10,
NOx, SO2, ťažké kovy (As,Cd, Ni a Pb) a H2S.
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Tab.č. III.4.1./03
Vyhodnotenie imisného znečistenia ovzdušia za rok 2005
Ochrana zdravia

1 rok

1 rok

1 rok

3 hod po sebe,
počet výskytov

3 hod po sebe,
počet výskytov

NO2

1 rok

SO2

1 rok

Pb

24 hod

Ni

1 rok

Cd

1 hod

As

1 rok

PM10

1 hod

NO2+MT

Spriemerovania

Limitná hodnota [µg.m-3]

350

125

200

40

250

50

50

40

6

5

20

500

500

400

Vranov nad Topľou, M. R.
Štefánika

0

0

0

12,3

0

12,3

87

40,0

1,6

0,6

4,6

20

0

0

AGLOMERÁCIA /
Doba
zóna

Prešovský
kraj

NO2
24 hod

SO2

1 hod

Znečisťujúca látka

VHP

Pozn. MT – medzná hodnota

(zdroj SHMÚ)

Ako najproblematickejšie sa javia imisie PM10, 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 možno v meste, okrem priemyslu,
považovať najmä dopravu, pevné častice z nedostatočne čistených komunikácií, zo
stavenísk, skládok sypkých materiálov a vykurovania domov na tuhé palivá.
Tab.č. III.4.1./04
Priemerná ročná koncentrácia PM10 za rok 2004 na AMS Vranov nad Topľou

µg/m3
%

Stacionárne
zdroje

Mobilné
zdroje

Regionálne
pozadie

(evidované v NEIS)

(modelový výpočet)

(program EMEP)

1,0
2,65

0,1
0,27

15,2
40,32

Neznámy
pôvod

Namerané
AMS

21,4
56,76

37,7
100,0

4.2. Znečistenie povrchových a podzemných vôd
POVRCHOVÉ VODY
Kvalita povrchových vôd na záujmovom území je v súčasnosti na Ondave sledovaná pod
Svidníkom a na prítoku do vodnej nádrže Veľká Domaša. Kvalita povrchových vôd je
sledovaná aj na prítoku Chotčianka.
Ako najväčší problém toku Ondava sa javí organické znečistenie, a to aj napriek relatívne
uspokojivej úrovni čistenia odpadových vôd z mestským sídiel, akými sú Stropkov, či
vyššie na toku situovaný Svidník. Priamo v dotknutom Stropkove je inštalovaná ČOV
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s kapacitou pre 15.000 ekvivalentných obyvateľov, čo s rezervou pokrýva nároky mesta
s pohľadu počtu jeho obyvateľov. Problémy v tejto súvislosti môžu súvisieť len s určitou
mierou nenapojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu a v širších súvislostiach s
nedostatočným čistením odpadových vôd z ostatných menších sídiel v povodí toku. Ako
nezanedbateľný zdroj znečistenia sa javí aj plošné znečistenie v podobe napr. povrchových
splachov z poľnohospodárskej pôdy.
Tab.č. III.4.2/01
Kvalita povrchových vôd
Trieda kvality podľa jednotlivých skupín
ukazovateľov

Tok -miesto odberu vzoriek

Ondava-pod Svidníkom
Ondava-prítok
Domaša

do

VN

Chotčianka-Stropkov

A

B

C

D

E

F

H

IV.

III.

III.

III.

V.

III.

-

IV.

IV.

IV.

III.

V.

V.

I.

II.

II.

II.

II.

III.

III.

-

Vysvetlivky:
A - Kyslíkový režim
B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele
C - Nutrienty
D - Biologické ukazovatele
E - Mikrobiologické ukazovatele
F - Mikropolutanty
H - Rádioaktivita

I. trieda - veľmi čistá voda
II. trieda - čistá voda
III. trieda - znečistená voda
IV. trieda - silno znečistená voda
V. trieda - veľmi silno znečistená voda

Na základe uvedených výsledkov je zrejmé, že Ondava je veľmi silno znečistený tok. Voda
pod Svidníkom má výrazný kyslíkový deficit a zvýšené organické znečistenie, ale
najnepriaznivejšie výsledky má z hľadiska bakteriologického zloženia. Pod Stropkovom až
po zaústenie toku do vodnej nádrže Veľká Domaša sa kvalita vody evidentne zhoršuje.
Nárast je významný z hľadiska celkového mangánu a železa, obsahu celkového fosforu, ale
aj zlúčenín dusíka. Z mikropolutantov je to meď, nikel, ale aj zvýšený obsah ropných látok.
PODZEMNÉ VODY
Monitoring kvality podzemných vôd na záujmovom území je zabezpečený
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. v náplavoch Ondavy. Napriek
intenzívnej interakcii medzi relatívne silno znečistenými povrchovými vodami
a podzemnými vodami, kvalita týchto podzemných vôd je vo všeobecnosti vhodná pre pitné
účely po pomerne jednoduchej úprave.

4.3. Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou
Kontaminácia pôdy je v okolí Stropkova výsledkom spolupôsobenia emisií z prevádzok
strojárenského a elektrochemického priemyslu, emisií z energetických zdrojov, z dopravy
a chemizácie poľnohospodárskej výroby v podobe aplikácie hnojív a prostriedkov na
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ochranu rastlín. Tá bola vysoká najmä v minulosti, kedy bola rastlinná výroba výrazne
podrobovaná trendu enormného zvyšovania výnosov. Za lokálne zdroje znečistenia pôdy sú
považované najmä veľkochovy hospodárskych zvierat. Pôdy lokality však nie sú
považované za významnejšie kontaminované poľnohospodárske pôdy.
Na základe výstupov monitoringu rizikových kovov v humusových horizontoch pôd
v záujmovej oblasti je možno konštatovať, že sa tu vyskytujú zvýšené hladiny chrómu a
niklu. Pri oboch prvkoch bol zistený výskyt pôd so zásobami prekračujúcimi referenčné
hodnoty (A), avšak ani zďaleka nedosahujúcimi indikačné hodnoty (B), čo znamená, že
hodnotené pôdy nemožno považovať za kontaminované týmito prvkami, ale zvýšené hodnoty
týchto prvkov v pôdotvornom substráte svedčia pravdepodobne o geochemickej anomálii.
Tab.č. III.4.3./01
Obsah sledovaných rizikových prvkov v humusových horizontoch
poľnohospodársky pôd
Rizikový prvok

mg na l kg pôdy
A – horizont pôdy Substrát pôdy Referenčná hodnota „A“

Arzén

4,0 – 7,2

29

Bárium

275 – 334

500

Berýlium

0,6 – 1,6

3

Kadmium

0,1 – 0,4

0,8

Kobalt

7,0 – 11,0

20

Chróm

85 - 145

Meď

11,0 – 23,0

129 - 151

130 (B:250)
36

Ortuť

0,05 – 0,14

0,3

Molybdén

0,3 – 0,5

1,0

Nikel

25 - 44

Olovo

13,0 – 20,0

85

Selén

<0,1 – 0,2

0,8

Cín

3,0 – 7,0

20

Vanád

49 – 74

120

Zinok

38 - 78

140

39 – 69

35 (B: 100)

Ohrozenie poľnohospodárskych pôd je vo všeobecnosti posudzované na základe zmien,
ktoré môžu mať negatívny dopad primárne na chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti
pôd a sekundárne aj na iné zložky prírodného prostredia. Ohrozenie poľnohospodárskych
pôd v záujmovom území vyplýva v hlavnej miere z jej defektného chemického zloženia,
súvisiaceho so výskytom zvýšených obsahov chrómu a niklu, a tiež v nepriaznivom
textúrnom zložení humusového horizontu, súvisiaceho s nízkou kvalitou a obsahom
pôdneho humusu a vysokou aciditou pôdneho prostredia.
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Poľnohospodárska pôda v širšom záujmovom území je v závislosti na klimatických
a reliéfnych podmienkach v rôznej miere ohrozená vodnou a veternou eróziou. Hlavnou
príčinou veternej erózie je lokálne nevyhovujúce usporiadanie súčasnej krajinnej štruktúry,
kde miestami prevažuje poľnohospodárska pôda nad inými krajinotvornými prvkami, najmä
nad predeľujúcimi vetrolamami, remízkami alebo stromoradiami pozdĺž komunikácií.
Vodnou eróziou sú pôdy na nive rieky ohrozené len z pohľadu erodovania brehov toku,
nakoľko sklonitosť terénu do 1o zaraďuje lokalitu do územia so slabou potenciálnou vodnou
eróziou od 0,05 -0,5 mm/rok.

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 zadokumentované havarijné
znečistenie pôdy, ktorá tvorí vrchnú vrstvu horninového prostredia a je kontaktnou vrstvou
medzi ďalšími zložkami geosféry, a to atmosférou, litosférou a hydrosférou. Nakoľko
takéto údaje o konkrétnych vzorkách zo záujmového územia, alebo o havarijnom znečistení
priamo dotknutých lokalít, nie sú k dispozícii, treba pri predpoklade znečistenia
horninového prostredia vychádzať 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 alebo dopravy. Priamo v záujmových lokalitách sa súčasne vzhľadom k spôsobu ich
využívania ani nenachádza vegetácia a živočíšstvo, ktoré by mohli byť významnejšie
poškodzované, resp. ohrozované, nakoľko jedna z lokalít je prakticky súčasťou obytnopriemyselnej zóny a druhá je v bezprostrednej blízkosti priemyselnej zóny a ide o trvalo
zatrávnenú plochu v bývalom koryte Ondavy.
Vo všeobecnosti však možno konštatovať pomalé vytrácanie sa pôvodnej vegetácie
a následné ohrozovanie živočíšstva viazaného na pôvodné spoločenstvá, v dôsledku
dlhotrvajúcich zmien vo využívaní krajiny, ako aj šírenie nepôvodných invazívnych druhov
vegetácie. Podľa údajov Atlasu krajiny SR sa v k.ú. Stropkov nevyskytuje lokálne
poškodenie lesnej vegetácie.

4.6. Radónové riziko
Na základe Mapy potenciálneho radónového rizika sa záujmové územie nachádza na území
s nízkym radónovým rizikom.
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4.7. Hluk
Hlavným zdrojom hluku v okolí záujmových lokalít je hluk z dopravy na dotknutej
komunikácii I/15. Podľa výsledkov monitorovania hlukovej záťaže obyvateľstva
v Stropkove, vykonávanej Úradom verejného zdravotníctva SR, podľa ekvivalentných
hladín hluku z cestnej dopravy žije v prostredí s hlukom vyšším ako 55 dB(A) 11,8 %
obyvateľov mesta, 7,0 % obyvateľov žije v hluku väčšom ako 60 dB(A) a 4,6 % obyvateľov
žije v prostredí hlučnejšom ako 65 dB(A).

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 a úroveň
zdravotníctva.
V okrese Stropkov je podľa údajov Štatistického úradu ku 31.12.2001 priemerný vek
obyvateľov 34,64 rokov a index stárnutia predstavuje hodnotu 78,35. Pre porovnanie v SR
obyvateľstvo v danom roku dosiahlo priemerný vek 36,17 rokov a index stárnutia bol 96,74.
Najčastejšou príčinou úmrtia obyvateľov okresu Stropkov sú choroby obehovej sústavy,
najviac úmrtí pri tom pripadá na akútny infarkt myokardu a na cievne ochorenia mozgu.
Druhou najčastejšou príčinou úmrtí obyvateľstva, a to aj pre mužov aj pre ženy, sú
nádorové ochorenia, najčastejšími príčinami sú nádory priedušnice, priedušiek a pľúc, ako
aj zhubný nádor žalúdka a hrubého čreva. Na tretie miesto sa u mužov dostala úmrtnosť
v dôsledku poranení a otráv (8,8%) a u žien choroby dýchacej sústavy (5,4%).
Táto charakteristika okresu korešponduje s charakteristikami chorobnosti a úmrtnosti pre
celú 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
Areál navrhovanej prevádzky bude celkovo zaberať plochu cca 48 000 m2.
Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde výstavbou nových stavebných objektov strediska
pre materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík pyrolýzou k trvalému
zastavaniu cca 30.000 m2. Tento trvalý záber si vyžiada výstavba novej prevádzkovej haly
o rozmeroch 57x19 m, konštrukcie pre muflové pece, energobloku o rozmeroch 24x18 m,
objektu skladovania a úpravy uhlíka o rozmeroch 30x10 m, administratívnej budovy
o rozmeroch 24x8 m, ďalej externého skladu pneumatík pre cca dvojtýždenné zásoby
o ploche cca 2.000 m3, vybetónovanej manipulačnej plochy určenej pre stáčanie kvapalných
uhľovodíkov do autocisterien o rozmeroch cca 4x25 m, parkovacích plôch, plôch
vnútroareálových účelových komunikácií a iných vonkajších spevnených plôch, požiarnej
stanice, novovybudovanej infraštruktúry a pod.. Presné a podrobné rozmery plôch trvalého
záberu budú upresnené v rámci projektovej dokumentácie.
Okrem zastavaných plôch budú tvoriť areál prevádzky aj plochy vnútroareálovej zelene
o rozsahu cca 18.000 m2, v prípade variantu č.1 to bude plocha, determinovaná celkovou
výmerou záujmových parciel.
Pre výstavbu stavebných objektov navrhovanej prevádzky bude potrebné vytvoriť
stavenisko v rozsahu plochy budúceho areálu prevádzky. Odňatá humusová vrstva
a výkopová zemina, získaná pri výkopových prácach, bude použitá na terénne úpravy a
rekultiváciu dotknutého územia po ukončení výstavby. Prebytky výkopovej zeminy budú
v prípade potreby odstránené z medziskládky v priestoroch staveniska na najbližšiu
príslušnú skládku ostatného odpadu.
Pre parcely variantu č.2 bol už vydaný súhlas KPÚ v Prešove pre užívanie
poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely zo dňa 5.8.2008 pod značkou
2008/00348-MM a mesto Stropkov podalo žiadosť na OPÚ v Stropkove o vyňatie plochy
z PPF za účelom rozšírenia jestvujúceho priemyselného parku.

1.2. Spotreba vody
V čase výstavby potrebných stavebných objektov a inštalácie technologického zariadenia
bude spotreba pitnej vody viazaná prevažne na spotrebu vody stavebným personálom pre
sociálne a pitné účely, čo bude najpravdepodobnejšie riešené dovozom pitnej vody na
stavenisko v objeme cca 120 lit./deň a zriadením sanitárneho kontajnera ako súčasti
staveniska. V neskorších etapách realizácie už bude pitná voda zabezpečovaná
novovybudovanou prípojkou pitnej vody.
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Úžitková voda počas realizácie navrhovanej činnosti bude zabezpečovaná čerpadlom
z Ondavy. Spotreba úžitkovej vody však bude výrazne minimalizovaná hlavne využitím
prevažne suchého spôsobu výstavby. Uvažuje sa aj z dovozom mokrých zmesí (betónov),
čím sa nároky na stavebnú vodu radikálne zredukujú. Zariadenia samotnej technológie budú
dodávané vo forme jednotlivých komponentov a montované na mieste, preto si ich
inštalácia nebude vyžadovať spotrebu vody nad bežný rámec. Priemerný denný odber
úžitkovej vody pre stavebné účely a iné účely sa predpokladá v objeme 10 m3/deň.
V čase prevádzky:
PITNÁ VODA
Areál prevádzky bude napojený na verejný rozvod pitnej vody. Predpokladaná spotreba
pitnej vody bude pokrývať pitné a hygienické nároky zamestnancov, nároky stravovacieho
zariadenia a pod.
Priemerná denná spotreba pitnej vody

6400 l/deň

Max. denná spotreba pitnej vody

8320 l/deň

Hodinová max. spotreba pitnej vody

0,17 l/s

Ročná spotreba vody

1920 m3/rok

ÚŽITKOVÁ VODA
Technológia si bude vyžadovať úžitkovú vodu na ochladzovanie niektorých častí muflovej
pece a chladičov. Chladiaci okruh bude riešený ako jednoduchý a v prípade spotreby vody
sa bude jednať o prvonaplnenie chladiaceho okruhu v objeme cca 60 m3 a následné
doplňovanie zásobníka chladiacej veže. Predpokladaná spotreba vody na toto dopĺňanie
bude cca 600 lit/deň, čo predstavuje pri predpokladaných 305 prevádzkových dňoch cca
183 m3/rok.
Ďalšia spotreba úžitkovej vody bude viazaná na spotrebu vody pre napájanie mokrej
výpierky pyrolýzneho plynu. Predpokladaná spotreba vody pre tento účel predstavuje
maximálne 1 m3/hod. Pri predpokladanom počte prevádzkových hodín 7.320 za rok by
predstavovala ročná spotreba vody pre tento účel maximálne 7320 m3/rok. Nakoľko sa
však uvažuje s regeneráciou odpadovej vody zrážadlami a následnou sedimentáciou
v odkalovacej nádrži, pričom regenerovaná voda bude opäť používaná pre výrobu
absorpčného roztoku, bude táto spotreba obmedzená na max. 5000 m3/rok.
Na údržbu vonkajších plôch je predpokladaná spotreba vody 1 m3/deň, najmä počas letného
obdobia, takže maximálna spotreba vody na tieto účely môže predstavovať cca 120 m3/rok.
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Zdrojom priemyselnej vody bude vŕtaná studňa opatrená ponorným čerpadlom. Priemyselná
voda bude využívaná pre napájanie chladiaceho systému, mokrej výpierky pyrolýzneho
plynu, takisto pre požiarne účely a pre údržbu a polievanie ciest a spevnených plôch.
O konkrétnej podobe úpravy, ako aj o rozsahu využitia, priemyselnej vody z vŕtanej studne
sa rozhodne po realizácii rozboru jej vody. Očakáva sa minimálne zmäkčovanie vody pre
chladiaci okruh.
POŽIARNA VODA
Požiarna voda bude pre novovybudovanú prevádzku riešená z vŕtanej studne. Na vytvorenie
zásob požiarnej vody bude vybudovaná podzemná betónová nádrž s predpokladaným
objemom 120 m3. Potreba požiarnej vody bude v rámci projektovej prípravy presne
stanovená podľa platnej STN 73 08 73. Predpoklad je cca 40 lit/sec.

1.3. Surovinové zdroje
Využitie surovinových zdrojov je chápané v čase realizácie navrhovanej činnosti v podobe
výstavby stavebných objektov a inštalácie technologického zariadenia, hlavne v rozsahu
technologických a technických komponentov zariadenia a potrebných stavebných
materiálov.
V čase prevádzky linky na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík bude
hlavným vstupom odpad kategórie 16 01 03 Opotrebované pneumatiky v predpokladanom
objeme 16.000 t/rok. Pri hodinovej kapacite zariadenia 2,2 tony predstavuje denná
nepretržitá prevádzka zariadenia spotrebu opotrebovaných pneumatík v objeme 52,8 t/deň.
Vzhľadom k prípravnému štádiu navrhovanej činnosti nie sú v súčasnosti, aj napriek
predbežným rokovaniam, zazmluvnení konkrétni dodávatelia opotrebovaných pneumatík.
Ďalšími vstupujúcimi surovinami budú chemikálie pre prípravu absorpčného roztoku pre
linku čistenia pyrolýzneho plynu. Pre prípravu absorpčného roztoku je uvažovaný
najpravdepodobnejšie hydroxid sodný NaOH.
HYDROXID SODNÝ (NaOH) – použitý bude pravdepodobne NaOH 40 % hm., uskladňovaný
v pevnom stave prevažne vo vreciach, prípadne v plechových
sudoch. Hydroxid sodný bude skladovaný v prevádzkovom
množstve v sklade chemikálií, ktorý bude zabezpečený proti
nekontrolovateľnému úniku skladovaných látok. Pri
predpoklade, že sa na záchyt 1 kg síry spotrebuje cca 2,5 kg
NaOH, a pri predpoklade obsahu sírovodíka v pyrolýznom
plyne cca 0,71 g/m3, je odhadovaná spotreba NaOH cca 5
t/rok.
Ďalšou vstupnou surovinou pre proces čistenia pyrolýzneho plynu je aktívne uhlie.
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– bude súčasťou dočisťovacieho filtra, na ktorý bude vedený pyrolýzny
plyn po prečistení v mokrej výpierke. Spotreba a forma
používaného aktívneho uhlia bude upresnená v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie v závislosti od zvoleného
typu filtra.

Pre úpravu odpadových vôd z výpierky spalín budú použité zrážadlá, ktoré budú upresnené,
spolu s ich hodinovou spotrebou, na základe reálneho znečistenia odpadovej vody, počas
ďalšej projektovej prípravy a neskôr počas skúšobnej prevádzky.
Pre úpravňu vody sa predpokladané suroviny, spolu s ich spotrebou, konkretizujú po
vykonaní analýz vody z navrhovaného zdroja priemyselnej vody v podobe vŕtanej studne.
Ďalšou surovinou potrebnou pre prevádzku bude dusík na zadusíkovanie systému pred jeho
uvedením do prevádzky a pri jeho odstavení. Jeho predpokladaná potreba je nasledovná:
objem muflovej pece a výstupu uhlíka
vnútorný objem kondenzátora

9,4 m3
7,5 m3

objem v potrubí
zásobník tekutých uhľovodíkov
nádrž pyrolýzneho plynu pred
kogeneračnými jednotkami
objem v separátoroch
objem v chladiacom zariadení
spolu (1,3.V)

6 m3
60 m3
620 m3
8,5 m3
6,5 m3
933 m3

Ďalšími surovinami potrebnými pre prevádzku zariadení môžu byť aj ďalšie periodicky
používané látky v menších množstvách, napr. rôzne chemikálie pre laboratórium, alebo pre
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 najpravdepodobnejšie v
prevádzkovej miestnosti v uzatvárateľnej plechovej skrini, ktorej dno bude súčasne tvoriť
záchytnú vaňu.
V prevádzke vznikne aj potreba tlakového vzduchu. Jeho požadované parametre budú tlak
0,5 až 0,7 MPa a jeho výroba bude zabezpečovaná kompresorom. Jeho predpokladaná
spotreba bude predstavovať cca 100 Nm3/hod.

1.4. Energetické zdroje
Prevádzkovanie navrhovanej činnosti si nevyžaduje pripojenie na rozvod zemného plynu.
Inštalované kogeneračné jednotky budú mať predpokladanú spotrebu pyrolýzneho plynu na
jednu cca 121 Nm3/hod. Spotreba horáku určeného na spaľovanie pyrolýzneho plynu pre
účely sušenia gumovej drte bude cca 60 Nm3/hod, pri čom spotrebuje cca 17% podiel
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celkového vznikajúceho objemu pyrolýzneho plynu. V rámci celej prevádzky sa spotrebuje
cca 2 670 000 m3 pyrolýzneho plynu, t.j. celoročná produkcia technológie.
Elektrická energia bude v čase výstavby riešená dočasným pripojením na jestvujúce rozvody
elektrickej energie v lokalite, po dohode so správcom elektrorozvodnej siete.
V čase prevádzky bude dodávka elektrickej energie potrebná pre ohrev muflovej pece, pre
drvenie a sušenie pneumatík, pre chod dopravníkov, osvetlenie, riadiacu a zabezpečovaciu
elektroniku a pod.. Počíta sa s celkovým inštalovaným príkonom cca 900 kW, ktorý bude
realizovaný transformátormi 2 x 630 kVA. Celková ročná spotreba elektrickej energie sa
odhaduje na cca 5000 MWh/rok.
Inštalovaná technologická linka bude zahŕňať tri kogeneračné jednotky, každú s elektrickým
výkonom cca 300 kWel. Cieľom navrhovanej činnosti je aktuálnu prebytkovú energiu
dodávať do verejnej rozvodnej siete.
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 a na samotnom stavenisku po provizórnej
staveniskovej komunikácii. V čase realizácie výstavby sa počíta s použitím napríklad
autožeriavu, domiešavačov, nákladných automobilov, 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 prác sa predpokladá prejazd cca 5 nákladných
automobilov denne, vrátane vozidiel dovážajúcich hotový betón a maltu, v závislosti na
prebiehajúcej etape výstavby, pričom technologické zariadenie bude privezené jednorázovo,
prostredníctvom cca 15 kamiónov.
Počas prevádzky budú nároky na dopravu kladené v dvoch smeroch. V jednom smere pôjde
o dopravu opotrebovaných pneumatík určených na spracovanie, a surovín potrebných pre
chod napr. linky čistenia pyrolýzneho plynu a ďalších zariadení, do priestorov areálu
prevádzky, v opačnom smere sa bude zabezpečovať odvoz produktov prevádzky v podobe
pyrolýzneho oleja a pyrolýzneho uhlíka, ako aj odpadov vznikajúcich v prevádzke a pod..
Prístup do areálu prevádzky by bol v prípade variantu č.1 riešený bočnou cestou po ulici Pri
Rybníku z hlavného ťahu I/15, vedúceho cez Šarišskú ulicu. V prípade variantu č.2 by bolo
napojenie areálu riešené opäť z hlavného ťahu I/15, ktorý v tejto časti mesta vedie
Hviezdoslavovou ulicou, cez existujúci priemyselný areál (bývalá STS Stropkov).
Pri využiteľnom objeme ložného priestoru návesu cca 70 m3 predstavuje celkový počet
návesov s opotrebovanými pneumatikami 2286/rok, čo činí cca 11 kusov/deň, pri
predpoklade dovozu opotrebovaných pneumatík do prevádzky len počas pracovných dní.
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Do budúcnosti sa uvažuje pre zníženie záťaže záujmového územia dopravou
opotrebovaných pneumatík do areálu prevádzky, s hrubým drvením pneumatík mobilnou
drvičkou na zberných miestach, čím by sa výrazne znížil počet prejazdov kamiónov so
vstupnou surovinou. Ďalšiu dopravnú záťaž budú predstavovať prejazdy 2 kamiónov denne
určených na odvoz uhlíka a prejazdy 3 cisterien denne po 16.000 litrov, určených na odvoz
pyrolýzneho oleja. Nepravidelne, podľa potreby, bude nákladnou dopravou riešený aj
odvoz odpadov vznikajúcich v prevádzke. Na osobnú dopravu sa uvažuje prejazd 60
osobných aut denne. Všetky dopravné aktivity súvisiace s nákladnou dopravou budú
viazané výlučne na denné hodiny. Počas nočných hodín bude dopravné zaťaženie lokality
predstavovať len príchod a odchod zamestnancov z poobednej a na nočnú smenu.
Výpočty dopravného zaťaženia lokality pochádzajúceho z nákladnej dopravy sú robené
s ambíciou vylúčiť cez víkend tento druh dopravného zabezpečenia prevádzky. Osobná
doprava by tak bola cez víkend obmedzená na cca 20 aut denne.
Prevádzka na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík si vyžiada
vybudovanie prípojky verejnej kanalizácie, prípojky na verejný rozvod pitnej vody
a rozvodov úžitkovej vody.
Vnútrozávodná kanalizácia bude rozdelená na kanalizáciu čistej dažďovej vody, kanalizáciu
zaolejovanej dažďovej vody a vnútornú splaškovú kanalizáciu. Kanalizácia čistej dažďovej
vody bude zaústená priamo do prečerpávacej stanice, ktorou sa bude realizovať
prečerpávanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie. Na túto dažďovú kanalizáciu budú
napojené cesty a spevnené plochy, odvodnenie striech a vnútorná kanalizácia.
Na kanalizáciu zaolejovaných dažďových vôd bude napojené odvodnenie stáčacieho miesta
kvapalných uhľovodíkov, odvodnenie skladu pneumatík, odvodnenie drvičky pneumatík a
odvodnenie parkoviska. Kanalizácia bude vedená cez odlučovač ropných látok rovnako do
prečerpávacej stanice.
Prevedenie, dĺžka a trasovanie jednotlivých vetiev kanalizácie bude upresnená v rámci
projektovej dokumentácie.
Prípojka pitnej vody bude napojená na existujúci rozvod pitnej vody. Na prípojke bude
osadené obchodné meranie spotreby vo vodomernej šachte. Pitná voda bude privedená
novovybudovanými vnútroareálovými rozvodmi do sociálnych priestorov a administratívnej
budovy. Svetlosť prípojky bude DN 40. Prípojka bude z plastových potrubí, v dĺžke
a trasovaní, ktoré budú upresnené v rámci projektovej dokumentácie.
Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžaduje vybudovanie prípojky rozvodov zemného
plynu.
Pre prevádzku bude potrebné vybudovať aj prípojku rozvodov nízkeho napätia. Rozvody
nízkeho napätia budú kladené v zemi a bod napojenia bude upresnený v projektovej
dokumentácii a bude rešpektovať miesto určené rozvodným závodom. Celkový inštalovaný
príkon predstavuje cca 900 kW, pričom v čase prevádzky KGJ bude spotreba elektrickej
energie v areáli pokrývaná aj vlastnou produkciou. Vzhľadom na predpoklad prebytku
vyrobenej elektrickej energie bude riešené aj napojenie trafostanice 22 kV na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť 22 kV. Podmienky napojenia budú určené rozvodným závodom
a upresnené v projektovej dokumentácii.
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V prípade realizácie variantu č.2 si umiestnenie prevádzky vyžiada riešenie preložky
existujúcej trasy vysokého napätia, ktorá prechádza pozemkom, určeným pre výstavbu.
Preložka bude riešená podľa podmienok určených rozvodným závodom a bude upresnená
v projektovej dokumentácii.
Súčasťou areálu prevádzky budú aj rozvody chladiacej vody a ventilátorová chladiaca veža,
určená na chladenie vody v chladiacom obehu. Ich dĺžka a trasovanie bude riešené v rámci
projektovej dokumentácie.
Pre potreby prevádzky bude riešený aj stlačený vzduch, pričom jeho požadované parametre
sú tlak 0,5 až 0,7 MPa. Jeho výroba bude zabezpečovaná kompresorom a jeho
predpokladaná spotreba bude predstavovať cca 100 Nm3/hod. Trasovanie jeho rozvodov
bude predmetom projektovej dokumentácie.

1.6. Nároky na pracovné sily
V čase výstavby bude realizáciou navrhovaného investičného zámeru vytvorených cca 60
pracovných miest.
V čase prevádzky sa očakáva vytvorenie cca 111 nových pracovných miest. Vytvorené
budú pracovné pozície pre administratívnych pracovníkov, technických pracovníkov,
ekonomických a obchodných pracovníkov, ďalej napr. pre zamestnancov zabezpečujúcich
ochranu závodu, obsluhu linky, údržbu, laboratórne skúšky, a pod..

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 a stavebných materiálov na miesto
určenia, ako aj 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,
ktorá sa však už bude odohrávať prevažne v uzavretých priestoroch, bude trvať maximálne
36 mesiacov.
2.1.1. BODOVÉ ZDROJE
Počas prevádzky zariadenia na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík budú hlavnými
bodovými zdrojmi znečisťovania ovzdušia miesto vypúšťania spalín zo spaľovania

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

ZÁVOD NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV

strana
54/102

PYROLÝZOU

pyrolýzneho plynu v podobe komína vysokého 13,5 m, ďalej výduchy z odťahu vzdušniny
z priestorov so vznikom zvýšenej prašnosti a odfuk z plnenia nádrží pyrolýzneho oleja.
KATEGORIZÁCIA ZDROJA
Zdroj znečisťovania ovzdušia môžeme v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z.z. prílohy č. 2
zakategorizovať ako
5. Nakladanie s odpadmi
5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi
– s členením podľa bodu 2.99
2.99. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie
palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3
MW do < 50 MW
- stredný zdroj znečisťovania
EMISNÁ CHARAKTERISTIKA ZDROJA
Spaľovanie pyrolýzneho plynu
Pyrolýzou opotrebovaných pneumatík bude vznikať paroplynová zmes uhľovodíkov,
z ktorej budú pomocou kondenzátora a vymrazovania odseparované kvapalné uhľovodíky a
voda. Plynná zložka v podobe zmesi vodíka a nízkomolekulárnych uhľovodíkov s prímesou
H2S bude vedená do mokrej vypierky pyrolýzneho plynu a následne do filtra s aktívnym
uhlím. Prečistený pyrolýzny plyn bude zhromažďovaný v plynojeme a až odtiaľ bude
čerpaný pre spaľovanie v KGJ a v horáku sušičky gumovej drte. Za KGJ bude umiestnený
katalyzátor. Spaliny budú vedené do komína, spoločného pre spaliny zo spaľovania
pyrolýzneho plynu pre sušenie gumovej drte. Spaliny zo sušenia gumovej drte
s primiešavaným vzduchom budú pred zaústením do spoločného komína vedené ešte cez
tkaninový filter.
Spaľovanie pyrolýzneho plynu bude spojené so vznikom emisií hlavne TZL, SO2, NOx, CO
a TOC. Emisie TZL, SO2, NOx súvisia so zložením spaľovaného plynu a s kvalitou jeho
čistenia. Emisie CO a TOC budú súvisieť najmä s dokonalosťou spaľovacieho procesu.
TZL budú odlučované hlavne v mokrej výpierke pyrolýzneho plynu, ktorá spoľahlivo
odlúči väčšinu TZL. Vznik oxidov síry bude závisieť od obsahu síry v spaľovanom
pyrolýznom plyne, ktorá bude mať pravdepodobne prevažne podobu sírovodíka. Prítomnosť
zlúčenín síry v pyrolýznom plyne súvisí so, síce objemovo relatívne zanedbateľnou, ale
dôležitou zložkou gumy, sírou, ktorá sa procesom vulkanizácie podieľa na vytvorení
chemickej siete, kde je chemicky naviazaná na uhľovodíky a vytvára tak pevnú štruktúru
materiálu. Sira sa v neupravenom pyrolýznom plyne predpokladá na základe analýz
v objeme cca 0,7 g/Nm3 a bude z pyrolýzneho plynu odlúčená v mokrej pračke s
použitím roztoku NaOH. Prebiehať bude nasledujúca chemická reakcia:
2 NaOH + H2S

––> Na2S+ 2H2O

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

ZÁVOD NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV

strana
55/102

PYROLÝZOU

Emisie NO a NO2 vznikajúce pri spaľovaní pyrolýzneho plynu pochádzajú z premeny
jednak dusíka obsiahnutého v spaľovanom plyne a tiež z premeny atmosférického dusíka zo
spaľovaného vzduchu.
Oxid uhoľnatý, rovnako ako TOC, je v spalinách 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. Emisie CO budú
eliminované hlavne riadením spaľovacieho procesu pyrolýzneho plynu pri jeho spaľovaní
v horáku v sušičke gumenej drte. V prípade spaľovania pyrolýzneho plynu v motoroch KGJ
budú emisie CO eliminované ešte zaradením katalyzátora, kde prebehne oxidácia CO na
CO2.
Celkové predpokladané množstvo vznikajúcich spalín odvádzané do spoločného komína
bude 10.000 m3/hod. Komín bude vysoký 13,5 m a s priemerom ústia 60 cm.
Odprašovanie
Vo vzdušnine z odťahu z priestorov zo zvýšenou prašnosťou, t.j. drvičky pneumatík,
sušiacej pece, presypu dopravných pásov, zavážania muflovej pece, výstupu uhlíka
z muflovej pece, mlynice uhlíka a separátora kovov, budú vo zvýšenej miere zastúpené
emisie TZL. Pred vypustením vzdušniny do komunálneho ovzdušia, bude vzdušnina
prečisťovaná na textilných filtroch s garanciou výstupu TZL < 20 mg/m3. Prefiltrovaná
vzdušnina, s výnimkou vzdušniny zo sušičky gumovej drte, bude vyvedená do
komunálneho ovzdušia prostredníctvom najpravdepodobnejšie 3 výduchov.
Odfuk z plnenia zásobníkov pyrolýzneho oleja
Emisie v odfuku z plnenia nádrží pyrolýzneho oleja budú zastúpené emisiami VOC. Pre
elimináciu emisií týchto znečisťujúcich látok bude odfuk vedený cez uhlíkové filtre.
EMISNÉ LIMITY
Úprava pyrolýzneho plynu v podobe jeho mokrej výpierky a filtra s aktívnym uhlím,
vrátane zaradenia katalyzátora za KGJ, bude zabezpečovať, aby spaliny zo spaľovania
pyrolýzneho plynu s rezervou spĺňali 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
TZL
SO2
NO2

Emisný limit
(mg/m3)
150
100
200
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100
50

Pozn. Emisné limit platia pre suchý plyn, teplotu 273 K, tlak
101,3 kPa a obsah kyslíka 3%

Dodržiavanie emisných limitov pre emitované znečisťujúce látky bude kontrolované
v rámci prvého oprávneného merania na zdroji znečistenia ovzdušia počas skúšobnej
prevádzky a následne ďalšími diskontinuálnymi meraniami v zmysle platnej legislatívy.
Na elimináciu emisií TZL vo vzdušnine z odťahu z priestorov zo zvýšenou prašnosťou
bude vzdušnina pred jej zaústením do komunálneho ovzdušia prečisťovaná na textilných
filtroch. Predpokladané sú tri výduchy a výrobcom garantovaná účinnosť navrhovaných
tkaninových filtrov je < 20 mg/Nm3 TZL. Výška výduchov bude rešpektovať emitované
množstvá znečisťujúcich látok.
Emisie VOC z odfuku plnenia nádrží pyrolýzneho oleja budú eliminované nielen
konštrukčným riešením nádrží a umiestnením pod zemou, ale aj inštaláciou uhlíkových
filtrov.
MNOŽSTVÁ EMISIÍ
Pre uvedený výpočet celkových emitovaných množstiev znečisťujúcich látok boli použité
množstvá spáleného pyrolýzneho plynu v celkovom objeme 1.600 t/rok a všeobecné emisné
faktory pre spaľovanie zložením najbližšieho propán-butánu, v zmysle informácií o
všeobecných emisných faktoroch uverejnených vo vestníkoch MŽP SR 6/1996, 6/1999,
1/2000, 5/2001.
Tab.č. IV.2.1./05
Emisné množstvá
Znečisťujúca látka
TZL
SO2
NO2
CO

Emisný faktor
kg/t
0,45

0,02
4,7
0,8

Množstvo
t/rok
0,72
0,032
7,52
1,28

ROZPTYL EMISIÍ
Minimálna požadovaná 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
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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. Túto výšku bude navrhovaný komín pre vypúšťanie
spalín zo spaľovania pyrolýzneho plynu rešpektovať, rovnako ako požiadavku prílohy č.6
vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení Vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z.z. na
prevýšenie komína nad atikou plochej strechy pri zariadeniach na spaľovanie plynných
palív s tepelným príkonom väčším 0,3 MW a menším ako 1,2 MW, ktorá je 1,5 m.
Pre navrhovanú činnosť bola pre potreby zámeru vypracovaná rozptylová štúdia, ktorá
počítala s množstvami emitovaných znečisťujúcich látok rovnajúcich sa platným emisným
limitom. Situácia rozptylu bola modelovaná pre najnepriaznivejšie meteorologické
rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daného zdroja na znečistenia ovzdušia
najvyšší. V danom prípade je to mestský (zastavaný) rozptylový režim, 5. najstabilnejšia
kategória stability, rýchlosť vetra 1,0 m.s-1 a špičková hodina. Výpočet distribúcie
maximálnej koncentrácie sa robil bez ohľadu na smer vetra. Aj za takýchto podmienok bude
príspevok stavby k najvyšším hodnotám koncentrácie CO, NO2, SO2, PM10 a TOC na
fasáde najexponovanejšej obytnej zástavby v oboch variantoch umiestnenia navrhovanej
činnosti relatívne nízky, významne nižší ako sú príslušné limitné hodnoty a bude sa
pohybovať pod úrovňou 10 % limitných hodnôt.
Variant č.1 – hodnoty pre fasádu najexponovanejšej obytnej zástavby
Koncentrácia [μg.m-3]
Znečisťujúca
látka

SO2
NO2
CO
PM10
TOC

Priemerná ročná
koncentrácia

LHr
[μg.m-3]

Krátkodobá
koncentrácia

Súčasná
0.8

Príspevok
2,0
0,3

Súčasná
10,0

30,0

2,0

400,0

-

0,2

5,0

0,8

Príspevok
21,0
4,5

LH1h
[μg.m-3]

*
40

350
200

27,0

*

10000**

-

4,8

40

50***

80,0

6,8

*

200

* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer, *** denný priemer

Variant č.2 – hodnoty pre fasádu najexponovanejšej obytnej zástavby
Koncentrácia [μg.m-3]
Znečisťujúca
látka

SO2

Priemerná ročná
koncentrácia

Krátkodobá koncentrácia

Súčasná
-

Súčasná
-

Príspevok
1,8

Príspevok
20,0

LHr
[μg.m-3]
*

LH1h
[μg.m-3]
350
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0,4

0,2

4,0

2,9

40

200

17,5

1,8

125,0

8,0

*

10000**

-

0,2

-

3,8

40

50***

2,7

0,7

34,0

2,6

*

200

* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer, *** denný priemer

Podľa záverov predmetnej rozptylovej štúdie tak posudzovaná stavba významne
neovplyvní súčasný imisný stav, t.j. úroveň kvality ovzdušia z pohľadu celkového
znečistenia ovzdušia, ani na jednej zo zvolených lokalít.

2.1.2. PLOŠNÉ ZDROJE
Plošným zdrojom emisií sú všetky priestory, v ktorých sa manipuluje s prašným
materiálom, t.j. drvička pneumatík, sušiaca pec, presyp dopravných pásov, zavážanie
muflovej pece, výstup uhlíka z muflovej pece, mlynica uhlíka a separátor kovov. Všetky
tieto priestory však budú odsávané a odsatá vzdušnina bude za účelom odlúčenia TZL pred
zaústením do komunálneho ovzdušia prečisťovaná na textilnom filtri.
2.1.3. LÍNIOVÉ A MOBILNÉ ZDROJE
V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti vznikne potreba dopravného zabezpečenia
prevádzky zhodnocovania opotrebovaných pneumatík. Toto dopravné zabezpečenie bude
zahŕňať transport opotrebovaných pneumatík do objektu prevádzky, odvoz vzniknutého
odpadu z procesu pyrolýzy a z procesu čistenia pyrolýzneho plynu, odvoz produktov
pyrolýzy v podobe pyrolýzneho oleja a uhlíka, ako aj dovoz surovín pre zabezpečenie
chodu prevádzky, napr. pre linku čistenia pyrolýzneho plynu, úpravu vody a pod..
Predpokladaný nárast pravidelného dopravného zaťaženia záujmovej lokality v čase
prevádzkovania linky na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík sa
predpokladá v rozsahu prejazdov 11 nákladných aut s pneumatikami, 2 kamiónov
s pyrolýznym uhlíkom, 3 cisterien s pyrolýznym olejom a cca 60 osobných automobilov
počas pracovných dní. Počas víkendu sa predpokladá prejazd len 20 osobných áut. Tento
nárast je z pohľadu imisného zaťaženia z líniových zdrojov prakticky zanedbateľný.

2.2. Odpadové vody
Počas realizácie budú vznikať odpadové vody splaškové, v množstvách odpovedajúcich
spotrebe pitnej vody pre sociálne účely, a odpadové vody dažďové z plôch staveniska.
Splaškové vody počas výstavby budú až do vybudovania nových sociálnych priestorov
riešené najpravdepodobnejšie sanitárnym kontajnerom, ktorý bude súčasťou staveniska.
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Počas prevádzky zariadení na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík sa vznik
odpadových technologických vôd spája len s prevádzkou mokrého čistenia pyrolýzneho
plynu. Priamo z procesom pyrolýzy nie je spojený vznik žiadnych odpadových vôd.
Vstupná vlhkosť suroviny bude minimalizovaná sušením gumovej drte a predpokladá sa
v objeme max. 1%. Táto vlhkosť bude skondenzovaná spolu s kvapalnými uhľovodíkmi
v kondenzátore a ďalej vo vymrazovači, čím sa stane súčasťou produktu pyrolýzy v podobe
pyrolýzneho oleja.
ODPADOVÉ VODY Z VYPIERKY PYROLÝZNEHO PLYNU
Spotreba vody pre napájanie mokrej výpierky pyrolýzneho plynu bude predstavovať
maximálne množstvo 1 m3/hod. Ročná spotreba vody pre tieto účely bude významne
minimalizovaná odvádzaním odpadovej vody z mokrej vypierky ku regenerácii zrážadlami
a následnej sedimentácii v odkalovacej nádrži, pričom regenerovaná voda bude čiastočne
využívaná opäť pre výrobu absorpčného roztoku. Týmto spôsobom sa obmedzí spotreba
vody na ročný objem maximálne 5.000 m3/rok, čo predstavuje približne aj produkciu
odpadových vôd, ktoré budú spolu so vzniknutým kalom ako odpad, odoberané oprávnenou
organizáciou k ďalšiemu spracovaniu.
SPLAŠKOVÉ A DAŽĎOVÉ VODY
Množstvo splaškových odpadových vôd bude spojené s prevádzkou sociálneho zázemia
zamestnancov a predstavuje množstvo približne odpovedajúce odobratej pitnej vode pre
tieto účely.
Dažďové odpadové vody budú vznikať z povrchového odtoku zo striech stavebných
objektov, zo zastrešenia manipulačnej plochy určenej pre stáčanie pyrolýzneho oleja do
autocisterien, ďalej z vonkajších spevnených plôch, tvorených vnútroareálovými účelovými
komunikáciami, parkovacími plochami a pod..
Vnútrozávodná kanalizácia bude rozdelená na kanalizáciu čistej dažďovej vody a
kanalizáciu zaolejovanej dažďovej vody. Kanalizácia čistej dažďovej vody bude zaústená
priamo do prečerpávacej stanice, ktorou sa bude realizovať prečerpávanie dažďových vôd
do verejnej kanalizácie, pričom na túto dažďovú kanalizáciu bude napojená aj vnútorná
(splašková) kanalizácia.
Na kanalizáciu zaolejovaných dažďových vôd bude napojené odvodnenie skladu
pneumatík, odvodnenie drvičky pneumatík a odvodnenie parkoviska, a táto kanalizácia
bude vedená cez odlučovač ropných látok postačujúcich parametrov rovnako do
prečerpávacej stanice. Typ ORL a jeho prevádzkové charakteristiky budú presnejšie
stanovené v ďalšej projektovej dokumentácii, rovnako ako predpokladané množstvá
odvádzaných dažďových vôd po realizácii navrhovanej činnosti.
Verejná kanalizácia je zaústená do mestskej ČOV, s postačujúcou kapacitu 15.000 EO.
Recipientom vyčistených odpadových vôd bude tok Ondava.
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2.3. Odpady
Počas realizácie navrhovanej činnosti sa očakáva vznik odpadov charakteristických pre
stavebnú činnosť. Významný objem odpadov vznikajúcich v tejto etape bude predstavovať
hlavne výkopová zemina. Medziskládka zeminy bude zriadená 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.
Všetky stavebné odpady budú triedené a prednostne zhodnocované. Nezhodnotiteľný odpad
bude zneškodňovaný na riadenej skládke odpadu príslušnej kategórie. 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.
Tab.č. IV.2.3./01
Tabuľka predpokladaných odpadov vznikajúcich pri výstavbe
Číslo skupiny,
podskupiny
a druhu
odpadu
150101
150102
150103
150110

150202
170101
170102
170103
170107
170201
170202
170203
170302
170407
170411
170504
170604
170802
170904

Názov druhu odpadu

obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými
látkami
absorbenty , handry, odevy
kontaminované NL
betón
tehly
obkladačky, dlaždice a keramika
zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc a keramiky
drevo
sklo
plasty
bitúmenové zmesy
kovy
káble
zemina a kamenivo
izolačné materiály
stavebné materiály na báze sadry
zmiešané odpady zo stavieb

Kategória
odpadu

Spôsob
nakladania

O
O
O
N

Z,L
L
Z,L
L

N

L

O
O
O
O

L
L
L
L

O
O

Z,L
Z
L
L
Z
L
L,Z
L
L
L

O
O
O
O
O
O
O
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200301

a demolácií
zmesový komunálny odpad

Legenda:

O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad, L – zneškodňovanie, Z – zhodnotenie

O

L

Hmotnosť vznikajúcich odpadov bude bližšie špecifikovaná pri projektovej príprave
navrhovanej činnosti.
Prevádzka technologického zariadenia bude slúžiť k materiálovému zhodnocovaniu
ostatného odpadu v podobe opotrebovaných pneumatík. Jeho prevádzkovaním budú vznikať
produkty v podobe pyrolýzneho oleja, pyrolýzneho uhlíka a pyrolýzneho plynu. Pyrolýzny
olej budú odoberať spracovatelia bez ďalších úprav. Pyrolýzny plyn sa bude spaľovať
priamo v predmetnej prevádzke za účelom výroby tepla a elektrickej energie a pyrolýzny
uhlík pred jeho distribúciou k odberateľom prejde magnetickou separáciou, kde od neho
bude oddelený oceľový kord. Následne bude mletý a sitovaný podľa požiadaviek
zákazníka.
Základnými odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky inštalovaných technologických
zariadení tak bude oceľový kord, tuhý odpad z textilných filtrov z čistenia odťahu
z priestorov s predpokladom zvýšenej prašnosti, aktívne uhlie z čistenia pyrolýzneho plynu,
a ďalej odpady z fyzikálno-chemického čistenia odpadových vôd z výpierky pyrolýzneho
plynu a odpad z čistenia nádrží určených na skladovania pyrolýzneho oleja.
Tab.č. IV.2.3./02
Tabuľka predpokladaných odpadov vznikajúcich pri prevádzke
Číslo
skupiny,
podskupiny
a druhu
odpadu
19 01 18

19 01 06
19 02 99

19 02 05

15 01 10

Názov druhu odpadu

odpad z pyrolýzy iný
ako uvedený v 190117

Špecifikácia
odpadu

oceľový kord
oddelený od sadzí
magnetickou
separáciou
vodný kvapalný odpad z vody z mokrej
čistenia plynov a iný
vypierky spalín
vodný kvapalný odpad
TZL z textilných
odpady inak
filtrov z odťahu z
nešpecifikované **
priestorov so
zvýšenou prašnosťou
kaly z fyzikálnozvodnený kal
chemického spracovania z regenerácie
obsahujúce nebezpečné odpadovej vody
látky
z čistenia
pyrolýzneho plynu
obaly obsahujúce
obaly od chemikálií
zvyšky nebezpečných

Kategória
Spôsob
odpadu nakladania

Hmotnosť
(t/rok)

O

Z

812

N

L

*

L

*

N

L

*

N

L

*

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

15 02 02

13 05 02

ZÁVOD NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV
PYROLÝZOU

látok alebo
kontaminované
nebezpečnými látkami
absorbenty, filtračné
materiály vrátane
olejových filtrov inak
nešpecifikovaných,
handry na čistenie,
ochranné odevy
kontaminované
nebezpečnými látkami
kaly z odlučovačov oleja
z vody

19 01 10

použité aktívne uhlie z
čistenia dymových
plynov

16 07 08

odpady obsahujúce olej
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použité textílie na
čistenie, VAPEX
a pod.

N

L

*

odpad z čistenia
zaolejovaných
dažďových vôd

N

L

*

uhlíkový filter
z odfuku skladových
nádrží kvapalných
uhľovodíkov, aktívne
uhlie z čistenia
pyrolýzneho plynu
kal z čistenia nádrží
na skladovanie
výstupného produktu

N

L

*

N

L

*

O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad, L – zneškodňovanie, Z – zhodnotenie *bližšie nešpecifikovaný objem,
ktorý bude bližšie konkretizovaný až počas skúšobnej prevádzky, **odpad bude zakategorizovaný po prvej analýze

POPIS SPÔSOBU NAKLADANIA S ODPADOM
Magnetickou separáciou oddelený oceľový kord z pyrolýzneho uhlíka bude zhodnocovaný
na základe zmluvy s externou firmou ako druhotná surovina.
Tuhý odpad z filtračných zariadení v podobe zachytených TZL bude zneškodňovaný
ukladaním na skládku príslušnej kategórie.
Vodný kvapalný odpad z čistenia pyrolýzneho plynu bude najpravdepodobnejšie
upravovaný pridávaním zrážadiel a následnou sedimentáciou. Regenerovaná voda bude
odčerpaná a opätovne použitá pre prípravu absorpčného roztoku a odpad v podobe kalu so
zvyškami odpadovej vody bude odoberaný oprávnenou firmou na ďalšie spracovanie.
Čistenia skladovacích nádrží pyrolýzneho oleja bude pravdepodobne realizované
špecializovanou servisnou firmou, ktorá bude zodpovedná aj za zneškodnenie vznikajúceho
odpadu.
Použité uhlíkové filtre pre čistenia odfukov zo skladovacích nádrží kvapalných
uhľovodíkov budú najpravdepodobnejšie zmluvne zneškodňované externou organizáciou
spaľovaním, rovnako ako aktívne uhlie z uhlíkového filtra použitého pri dočisťovaní
pyrolýzneho plynu.
Ostatné vznikajúce odpady z prevádzky budú už bežného prevádzkového charakteru, napr.
komunálny odpad z prevádzkovej miestnosti (20 03 01,O), žiarivky (160213,N), batérie
(160601,N), použité oleje a mazadlá, napr. iné hydraulické oleje (130113,N), iné motorové,
prevodové a mazacie oleje (130208,N) biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene
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v areály prevádzky (200201,O) a pod.. Tieto odpady budú vznikať v súčasnosti v bližšie
nešpecifikovaných množstvách, neprekračujúcich však 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.

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.) Tento hluk má výrazne
premenlivý až prerušovaný charakter. Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov
hluku.
Z pohľadu hluku a vibrácií vznikajúcich pri výstavbe sa bude navrhovaná činnosť
realizovať najbližšie k obytnej zóne približne 80 m v prípade variantu č.1 a približne 150 m
v prípade variantu č.2, s ťažiskom záťaže v prvej etape realizácie pri výstavbe stavebných
objektov.
Pri prevádzke linky na materiálové zhodnocovanie odpadových pneumatík budú zdrojom
hluku a vibrácií okrem nákladnej dopravy zabezpečujúcej transport zhodnocovaných
odpadov, produktov pyrolýzy a odpadov z prevádzky technologických zariadení, aj jej
jednotlivé komponenty, napr. zariadenie na drvenie pneumatík, ventilátory odsávania
a pod..
U jednotlivých zariadení, resp. prevádzkových súborov, sa predpokladajú nasledujúce
emisie hluku:
Zdroj hluku
Lw [dB]
hrubé drvenie
90
jemné drvenie
85
sušenie drte
75
muflová pec
80
trafostanica VN – vetracie otvory
65
vetracia žalúzia protihluková na fasáde – 60
po útlme
kompresor
90
dopravníkový pás
71 (Laq)
vysokozdvižný vozík
86
ťahač s návesom
90
damper
90 (Lamax=104)
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Napriek tomu, že sa uvažuje s nepretržitou prevádzkou strediska, zariadenia s významnou
mierou emisií hluku, plniace funkciu drvenia a dopravy odpadu, budú v prevádzke len
počas pracovných dní, v časovom rozsahu 6:00-22:00 hod, aby sa tak znížila miera záťaže
zvolenej lokality hlukom.
Významnejší nárast súčasného dopravného zaťaženia, spojený rovnako s emisiami hluku,
bude viazaný rovnako len na denné hodiny, s výnimkou dopravy zamestnancov na nočnú
zmenu a z poobedňajšej zmeny. Počet prejazdov nákladných automobilov denne vzrastie
o prejazdy 11 nákladných áut s pneumatikami, 2 nákladných aut s pyrolýznym uhlíkom a 3
cisterien s pyrolýznym olejom. Táto dopravná aktivita však bude viazaná len na pracovné
dni. Počet prejazdov osobných automobilov vzrastie o prejazdy cca 60 osobných aut počas
pracovných dní, cez víkend cca o 20.
Pre navrhovanú činnosť bola v oboch variantoch umiestnenia vypracovaná hluková štúdia,
v rámci ktorej bol vytvorený 3D model priestoru, na základe ktorého bolo vypočítané
očakávané šírenie hluku v priestore medzi zástavbou a v imisných bodoch pred vybranou
zástavbou. Výpočet bol prevedený samostatne pre dennú (večernú) a nočnú dobu.
Ekvivalentná hladina hluku bola počítaná vo výške 1,5 m nad terénom. Do výpočtu pre
výpočtové body bol započítaný aj maximálny prírastok z jedného smeru cesty I/15 pre
posúdenie maximálneho vplyvu uvažovanej dopravy.
Vybranými imisnými bodmi boli pre variant č.1 v severnej časti mesta Stropkov:
1. bytový dom na ul. Samuela Jurkoviča (k. č. 2854/3)
2. bytový dom na ul. Samuela Jurkoviča (k. č. 3111/23,41)
3. rodinný dom na Šarišskej ul. (k. č. 1475/1)
4. penzión (k. č. 1476/5)
5. administratívna budova (k. č. 2857/2)
6. administratívna budova (k. č. 2857/61)
Výpočtový
bod

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variant č.1 –
pred realizáciou
LAeq (dB)
deň
noc
a večer
56,2
47,4
52,0
43,1
67,1
58,4
65,2
56,6
51,4
42,5
49,2
40,3

Variant č.1 – po
realizácii
LAeq (dB)
deň a
noc
večer
56,8
48,0
52,8
43,7
67,1
58,4
65,2
56,9
52,2
46,8
54,5
46,7

Nárast hluku
dB
deň a
večer
0,6
0,8
0
0
0,8
5,3

noc
0,6
0,6
0
0,3
4,3
6,4

Vybranými imisnými bodmi pre variant č.2 v južnej časti mesta Stropkov boli:
1. prevádzková hala (k. č. 670/7)
2. prevádzková hala (k. č. 660/1)
3. administratívna budova (k. č. 647/2)
4. a 5. bytový dom na Hviezdoslavovej ul. (k. č. 638)
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6. administratívna budova navrhovaného závodu
7. bytový dom (k. ú. 2832/18)
8. bytový dom (k. ú. 2832/19)
9. bytový dom (k. ú. 726/2)
Výjazd na Hviezdoslavovu ulicu bol pre účely výpočtu, z dôvodu chýbajúcich vstupov o
existujúcom areáli, zadefinovaný ako križovatka.
Výpočtový
bod

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Variant č.2 – pred
realizáciou
LAeq (dB)
deň a
noc
večer
32,5
23,6
26,8
17,6
73,1
62,1
73,9
62,0
74,7
62,7
33,3
24,5
33,9
25,1
46,3
37,3

Variant č.2 – po
realizácii
LAeq (dB)
deň
noc
a večer
44,5
38,9
45,0
38,5
73,2
62,1
74,0
62,0
74,7
62,7
59,5
48,0
43,9
35,3
45,3
36,0
47,7
38,6

Nárast hluku
dB
deň a
večer
12
18,2
0,1
0,1
0
59,5
10,6
11,4
1,4

noc
15,3
20,9
0
0
0
48,0
10,8
10,9
1,3

Konkrétne 3D modely sú súčasťou prílohy č. 9, ktorou je hluková štúdia v plnom znení.
Vznik vibrácií zanedbateľnej intenzity sa očakáva len v najbezprostrednejšom okolí
niektorých inštalovaných technologických zariadení, napr. dopravníkov, drvičky,
ventilátorov a pod..

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 - pracujúcom 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. Vzhľadom však na umiestnenie a veľkosť tohto
zdroja má toto elektromagnetické 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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Úniku tepla potrebného pre pyrolýzny rozklad bude zabraňované účinnou tepelnou
izoláciou muflovej pece. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že komponenty linky pre
materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík s predpokladom úniku vznikajúceho
tepla budú tepelne izolované, prípadne ochladzované chladiacou vodou. Na základe
uvedeného tak nie je predpoklad emitovania tepla z prevádzkových priestorov do
vonkajšieho prostredia nad bežný rámec.

2.6. Zápach a iné výstupy
Emisie prchavých látok spojených so zápachom je možné v prípade realizácie navrhovanej
činnosti predpokladať hlavne v spojitosti s dočasným skladovaním kvapalných
uhľovodíkov v podzemných skladovacích nádržiach. Emisie VOC, ktoré môžu byť
potenciálnym zdrojom zápachu sú eliminované najmä konštrukčným riešením nádrží a ich
umiestnením pod zemou, ktoré slúži ako prevencia pred prehrievaním, ktoré spôsobuje
väčší tlak pár nad hladinou uskladnenej kvapalnej zmesi. Ďalším opatrením na elimináciu
nie len zápachu, ale celkovo emisií VOC, s ktorými je zápach spojený, je vedenie odfuku
z týchto skladovacích nádrží cez uhlíkové filtre.
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 si realizácia navrhovanej činnosti
nevyžiada žiadne významnejšie terénne úpravy. Pred výstavbou bude realizované
maximálne zarovnanie terénu. Zemné práce si realizácia navrhovanej činnosti vyžiada len
v rozsahu výkopov pre založenie potrebných stavebných objektov.
Súčasne realizácia navrhovanej činnosti svojim umiestnením, v oboch predkladaných
variantoch, na lokalitách v perifernej časti mesta, ktorých okolie je už významnejšie
pozmenené, nevyvolá žiadne výraznejšie 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 mesta Stropkov.
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Počas realizácie navrhovanej činnosti bude dochádzať k vplyvom na obyvateľstvo,
vyvolaným prebiehajúcou stavebnou činnosťou. Tento prejav bude mať pre obyvateľstvo
žijúce v okolí priamo dotknutej lokality prevažne podobu záťaže zo zvýšeného dopravného
zaťaženia lokality, spojeného so zvýšenými emisiami znečisťujúcich látok zo spaľovacích
motorov nákladnej dopravy a stavebnej techniky, ako aj so zvýšenou prašnosťou
a hlučnosťou. Tento vplyv bude mať časovo obmedzený charakter. V prípade variantu č.1
bude jeho intenzita vyššia nakoľko umiestnenie staveniska bude priamo hraničiť
s komunikáciou, oddeľujúcou záujmovú plochu od obytnej výstavby.
Medzi vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby bude patriť aj vytvorenie cca 60 pracovných
miest, najmä v oblasti stavebníctva.
Počas prevádzky linky na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík bude
dochádzať k priamym aj nepriamym vplyvom na dotknuté obyvateľstvo.
K priamym pozitívnym vplyvom na obyvateľstvo patrí v regióne s dlhodobo vysokou
nezamestnanosťou, nepochybne vytvorenie až 111 trvalých pracovných miest s dlhodobou
perspektívou.
Medzi pozitívne vplyvy nepriameho charakteru, bude jednoznačne patriť menej tradičný
a využívaný spôsob nakladania s vyprodukovanými odpadmi v zastúpení opotrebovaných
pneumatík. Výhodou navrhovaného spôsobu ich zhodnocovania je možnosť získať
spracovaním tohto odpadu nie len gumenú drť, ako je to pri v súčasnosti najštandardnejšie
používanom spôsobe materiálového zhodnocovania tejto kategórie odpadov, kde je odbyt
tejto suroviny limitovaný pomerne obmedzenými možnosťami jeho ďalšieho využitia
a rýchlym nasýtením požiadaviek odbytu. Alebo získať len tepelnú energiu, ako je to
v prípade jeho spoluspaľovania. Navrhovaný spôsob zhodnocovania totiž umožňuje získať
hneď tri produkty, ktoré majú ďalšie široké využitie. Sú nimi pyrolýzny olej, pyrolýzny
uhlík a pyrolýzny plyn. Posledný z menovaných produktov bude využívaný dokonca priamo
v predmetnej prevádzke na výrobu tepla a elektrickej energie, pri čom vyrobené teplo spolu
s elektrickou energiou, bude úspešne minimalizovať energetické nároky predmetnej
prevádzky, pričom je tu predpoklad prebytku vyrobenej elektrickej energie a tepla, ktoré
budú odovzdávané do verejnej elektrorozvodnej siete a pre vykurovanie mesta. Výroba
elektrickej energie a tepla zo spaľovania pyrolýzneho plynu, a tiež výroba pyrolýzneho
oleja, ktorý je rovnako možné použiť aj ako alternatívne palivo, tak nepriamo zvyšuje
energetická nezávislosť SR od dovážaných palív.
Medzi negatívne vplyvy navrhovanej činnosti patria v hlavnej miere emisie znečisťujúcich
látok a hluku do okolitého prostredia a zvýšená dopravná záťaž dotknutej lokality.
Zaťaženie dotknutého obyvateľstva nákladnou dopravou sa po realizácii navrhovanej
činnosti zvýši v podobe pravidelného transportu opotrebovaných pneumatík do priestorov
prevádzky, produktov pyrolýzy k ich odberateľom, a tiež v podobe odvozu odpadov
produkovaných v prevádzke a dovozu surovín potrebných pre chod prevádzky. Posledné
sčítanie dopravy sa na záujmovej komunikácii I/15 vykonalo v roku 2005. Podľa jeho
výstupov bolo v južnej časti mesta, v sčítacom úseku 01132, ktorý by bol ťažiskovo
dotknutý realizáciou variantu č.2, napočítaných spolu 7883 aut za deň, z čoho na nákladnú
dopravu pripadlo 1083 dopravných prostriedkov. V severnej časti mesta, v smere na
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Tisinec, v sčítacom úseku 01121, ktorý by bol ťažiskovo dotknutý realizáciou variantu č.1,
bolo napočítaných spolu 4780 aut za deň, z ktorých na nákladnú dopravu pripadlo 979
dopravných prostriedkov. A v strednej časti mesta, v sčítacom úseku 01131, bolo
napočítaných 6226 aut za deň, z ktorých na nákladnú dopravu pripadlo 835 dopravných
prostriedkov.
Interpoláciou vypočítané dopravné zaťaženie jednotlivých sčítacích úsekov na rok 2012 13, t.j. obdobie kedy sa predpokladá spustenie zariadenia na materiálové zhodnocovanie
opotrebovaných pneumatík do prevádzky, sa predpokladá v rozsahu 6 947 aut za deň, z toho
nákladných 1 043 pre sčítací úsek 01132 v južnej časti mesta, 10 127 aut za deň, z toho
1 317 nákladných, pre sčítací úsek 01131 v strede mesta a 8 789 aut za deň, z toho 1 407
nákladných aut, pre sčítací úsek 01121 v severnej časti mesta, v smere na Tisinec.
Predpokladaný nárast dopravnej záťaže záujmových lokalít v dôsledku prevádzkovania
navrhovanej činnosti predstavuje denne prejazd 11 nákladných áut transportujúcich
opotrebované pneumatiky, 2 nákladných autá s pyrolýznym uhlíkom a 3 autocisterien
s pyrolýznym olejom, čo je prejazd 32 NA na profil. V prípade sčítacieho úseku priamo
dotknutého lokalitou variantu č.1 v severnej časti mesta tak nárast nákladnej dopravy
predstavuje 2,27 %, a v prípade sčítacieho úseku priamo dotknutého lokalitou variantu č.2
v južnej časti mesta 3,06 % nárast nákladnej dopravy. Pri predpoklade, že by 100%
všetkého dopravného zabezpečenia chodu prevádzky prechádzalo centrálnou časťou mesta,
tento príspevok by predstavoval 2,43 % nákladnej dopravy predpokladanej na predmetný
rok. Takýto percentuálny nárast dopravného zaťaženia vztiahnutý na nákladnú dopravu
predstavuje pre dotknuté obyvateľstvo únosnú záťaž a v prípade stredu mesta je v praxi len
málo pravdepodobný, vzhľadom k určitej časti nákladných aut z celkového dopravného
zabezpečenia predmetnej prevádzky, ktorá bude vstupovať do mesta v blízkosti tej-ktorej
zvolenej lokality, takže stredom mesta nebude prechádzať. Súčasne sa v blízkej dobe
plánuje realizácia obchvatu Stropkova, tak aby doprava bola odklonená od prechodu
mestom. Nárast dopravného zaťaženia tak bude prakticky najviac citeľný pri prejazdoch
automobilov bočnými prístupovými cestami k vjazdu do areálu. Pri variante č.1 konkrétne
ulicou Pri Rybníku a v prípade variantu č.2 komunikáciou vedúcou cez areál bývalej STS
Stropkov, z hlavného ťahu I/15. Pri druhom variante by mal nárast dopravy menší dopad,
nakoľko sú tu umiestnené len objekty s priemyselným a skladovým využitím. V prípade
variantu č.1 je v blízkosti komunikácie jazdecký areál. Celkovo však nákladná doprava pre
zabezpečenie chodu prevádzky bude využívaná len cez pracovné dni a v rozpätí denných
hodín. Súčasne takéto dopravné zaťaženie lokality pochádzajúce z nákladnej dopravy je len
dočasnou záležitosťou, nakoľko po ustálení prevádzky sa plánuje využívanie mobilných
drvičiek pneumatík v zmluvných zberných dvoroch za účelom minimalizácie objemu
prepravovaných pneumatík, a tým aj za účelom zníženia počtu prejazdov spojených
s transportom vstupnej suroviny do areálu prevádzky. Osobná doprava bude predstavovať
cca 60 osobných automobilov denne počas pracovných dní, počas víkendu sa obmedzí len
na cca 20 osobných aut.
K ďalším negatívnym vplyvom na obyvateľstvo patria emisie hluku z prevádzky linky na
materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík. Emisie hluku budú eliminované
výberom samotných zariadení, umiestnením niektorých komponentov linky emitujúcich
hluk do uzavretých priestorov (napr. kompresor, ventilátor), alebo obmedzením ich
prevádzky len na denné hodiny pracovných dní (drvenie a preprava pneumatík), prípadne
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výstavbou hlukovej bariéry, ako je to v prípade externého skladu pneumatík, ktorý bude
ohraničený železobetónovým múrom. Pre zámer bola pre posúdenie vplyvu na dotknuté
obyvateľstvo vypracovaná hluková štúdia, ktorá zohľadňuje aj vplyv zvýšenia dopravného
zaťaženia vybraných lokalít.
Pre prípustné hodnoty podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. je možné okolie oboch
navrhovaných variantov rozdeliť pre hluk z iných zdrojov Laq,p nasledovne:
• Obytné budovy ležiace v blízkosti priemyselného areálu zaraďujeme do II. kategórie
územia (priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov) s
maximálnou prípustnou hladinou hluku 50 dB (deň, večer) a 45 dB pre nočné
obdobie.
• Obytné budovy ležiace pri výjazde z areálu priemyselnej zóny a v bezprostrednej
blízkosti cesty I/15 a II/575 zaraďujeme do III. kategórie územia s maximálnou
prípustnou hladinou hluku 60 dB (deň, večer) a 50 dB (noc), ako územie okolo ciest
I. triedy.
• Prevádzkové budovy v okolitých priemyselných areáloch zaraďujeme do IV.
kategórie územia s Laq,p = 70 dB pre deň, večer a noc. To isté platí pre celý areál
posudzovanej prevádzky.
V prípade realizácie navrhovanej činnosti pre variant č.1 v severnej časti mesta Stropkov by
počas dňa ani noci zvýšenie hluku pred obytnou zástavbou v zvolených imisných bodoch
nemalo prekračovať hodnoty do 0,8 dB. Pred fasádou penziónu dôjde k zvýšeniu hluku
počas noci o 0,4 dB. U jestvujúcich administratívnych budov bezprostredne hraničiacich
s navrhovaným areálom by malo zvýšenie hluku predstavovať hodnoty do 6,4 dB. Nakoľko
na noc sa uvažuje s odstávkou zariadení na drvenie odpadu, nebude v prípade realizácie
dochádzať ku prekračovaniu prípustných hodnôt na fasádach blízkych budov. Ich odstávka
je v prípade tohto variantu nutnosťou, nakoľko ak by sa zariadenia prevádzkovali, toto
prípustné hodnoty by boli prekračované minimálne o 2,5 dB pri bytovom dome v imisnom
bode 1.
V prípade dodržania odstávky indikovaných zariadení by tak podľa modelových výpočtov
realizácia navrhovanej činnosti vo variantom umiestnení v severnej časti Stropkova
vyvolala len mierne zvýšenie hladín hluku v okolí navrhovanej prevádzky, bez
prekračovania stanovených maximálnych prípustných hladín hluku.
V prípade variantu č.2 v južnej časti mesta Stropkov sú predpokladané aj bez realizácie
navrhovanej činnosti na fasádach obytných domov na Hviezdoslavovej ulici vysoké
hodnoty hluku, až do 74,7 dB, čo je však spôsobené zadefinovaním výjazdu na
Hviezdoslavovu ulicu ako križovatky. Pri ekvivalentnom umiestnení výpočtového bodu
pred zástavbu pozdĺž Hviezdoslavovej ulice budú hodnoty hluku až o 4,5 dB nižšie, ako v
okolí takto zadefinovanému výjazdu z priemyselného areálu. Nárast hluku v dôsledku
prevádzkovania navrhovanej činnosti možno predpokladať na okraji dotknutej priemyselnej
zóny v imisných bodoch 1 a 2 a v imisných miestach na fasádach obytných domov severne
od navrhovaného areálu (imisné body 7,8,9). Prípustné hodnoty hluku pre priemyselné
územia zaradené do IV. kategórie pri imisných bodoch 1 a 2 však prekračované nebudú,
rovnako ako maximálne prípustné hladiny hluku stanovené pre II.kategóriu územia pri
imisných bodoch 7, 8 a 9. Pri budovách na Hviezdoslavovej ul. dôjde k zvýšeniu hluku v
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nočných hodinách o 0,1 dB a v denných hodinách k merateľnému zvýšeniu hluku pred
priľahlou obytnou zástavbou pravdepodobne nedôjde vôbec.
Neprekračovanie prípustných hladín hluku bude počas skúšobnej prevádzky overené
meraním akreditovanou osobou. Ich dodržiavanie bude v prípade potreby riešené
realizáciou ďalších technických opatrení. Hluková štúdia je v plnom znení prílohou Zámeru
navrhovanej činnosti.
Ďalší negatívny vplyv navrhovanej činnosti v podobe emisií emitovaných do ovzdušia zo
spaľovania pyrolýzneho plynu, bude vhodne zvoleným spôsobom čistenia pyrolýzneho
plynu pred jeho spaľovaním a optimálnou voľbou kapacitného nastavenia zariadení s týmto
účelom, udržiavaný v medziach určených platnou legislatívou. Odfuky z plnenia nádrží
s kvapalnými uhľovodíkmi budú pre elimináciu emisií VOC vedené cez uhlíkové filtre
a odťah z priestorov so zvýšenou prašnosťou bude vedený cez textilné filtre. Vypracovaná
rozptylová štúdia pre navrhovanú činnosť predpokladá na základe modelových výpočtov
relatívne nízky príspevok navrhovaného zdroja znečisťovania k najvyšším hodnotám
koncentrácie CO, NO2, SO2, PM10 a TOC na fasáde najexponovanejšej obytnej zástavby
v prípade oboch navrhovaných variantov umiestnenia. Príspevky budú značne nižšie ako
sú príslušné limitné hodnoty. Z hľadiska negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti na
znečistenie ovzdušia obytnej zóny bude mať však miernejší prejav realizácia variantu č.2,
nakoľko sa obytná zástavba v tomto prípade vyskytuje od umiestnenia zdroja znečisťovania
ovzdušia vo vzdialenosti cca 190 m. V prípade variantu č.1 je to len cca 125 m, pričom je
lokalita aj v súčasnosti významnejšie zaťažená a to hlavne emisiami z dopravy po
komunikácii I/15, s ktorou bezprostredne hraničí. (viď. príloha č. 8)
Navrhovaná činnosť súvisí aj s negatívnym vplyvom v podobe produkcie niektorých druhov
odpadov, hlavne z procesu čistenia pyrolýzneho plynu. Samotný proces pyrolýzy
opotrebovaných pneumatík prakticky produkuje len pyrolýzny olej a pyrolýzny uhlík, ktoré
sú ďalej distribuované ako produkty pre ďalšie spracovanie k odberateľovi, pričom
odseparovaný kov z pyrolýzneho uhlíka bude určený pre ďalšie využitie ako druhotná
surovina. Ďalší produkt pyrolýzy v podobe pyrolýzneho plynu, bude priamo v prevádzke
spaľovaný za účelom výroby tepelnej a elektrickej energie. Pred spaľovaním bude
pyrolýzny plyn čistený mokrým vypieraním a dočistený na uhlíkovom filtri, čím budú
emisie znečisťujúcich látok z jeho spaľovania účinne minimalizované. Proces čistenia
pyrolýzneho plynu bude zdrojom tuhého a kvapalného odpadu. Tuhý odpad bude vznikať aj
z čistenia vzdušniny odsatej z priestorov so zvýšenou prašnosťou. Tuhý odpad bude
zneškodňovaný jeho ukladaním na príslušnej skládke odpadu, resp. jeho spaľovaním
v prípade aktívneho uhlia, a kvapalný odpad bude najpravdepodobnejšie upravovaný
priamo v prevádzke pridávaním zrážadiel a odkalovaním, pričom sa regenerovaná voda
čiastočne použije opäť pre výrobu absorpčného roztoku. Odpadová voda s kalmi by bola
odoberaná na ďalšie spracovanie oprávnenou osobou. Navrhovaná činnosť bude súvisieť aj
so vznikom ďalších odpadov bežného prevádzkového charakteru. So všetkými odpadmi
však bude nakladané v súlade s platnou legislatívou, s maximálnym dôrazom na ich ďalšie
zhodnocovanie. V súvislosti s uvedeným tak nevzniká predpoklad negatívneho dopadu na
obyvateľov v záujmových lokalitách v súvislosti s
odpadmi produkovanými
v posudzovanej prevádzke.
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3.2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery
Horninové prostredie bude v prípade výstavby stavebných objektov v mieste ich založenia
zasiahnuté do projektovanej hĺbky základov. Vybudovaná plocha základov bude následne
zaťažená primerane vysokou hmotnosťou stavebných objektov. 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 linky na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných
pneumatík sa potenciálne riziko spája hlavne s uskladnením kvapalných uhľovodíkov vo
vonkajších podzemných zásobníkoch a s ich prečerpávaním do autocisterien, prípadne s ich
únikom pri prevádzkovaní zariadení určených na ich kondenzáciu a transport. Ďalšie
potenciálne riziko znečistenia horninového prostredia môže byť spojené s uskladnením
chemikálií potrebných pre chod prevádzky a s prevádzkou linky na čistenie pyrolýzneho
plynu a regeneráciu odpadovej vody z čistenia. Všetky uvedené potenciálne riziká sú však
eliminované konštrukčným riešením inštalovaných zariadení, a tiež havarijným
zabezpečením takto dotknutých plôch pred nekontrolovateľným únikom predmetných
nebezpečných látok.
Ložiská nerastných surovín realizáciou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté, nakoľko
v záujmových lokalitách sa žiadne známe ložiská nerastných surovín nenachádzajú a ani
nepredpokladajú.
Záujmové územie pre realizáciu navrhovanej činnosti sa nachádza v oblasti s možnosťou
výskytu seizmických otrasov maximálne 6o stupnice MSK – 64 podľa STN 73 0036
(príloha A.1), čo bude pri projektovaní statiky nových objektov zohľadnené.
Záujmové plochy sa nenachádzajú v svahovitom teréne, ktorý by spôsoboval na vybraných
lokalitách 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
Súčasťou navrhovanej činnosti bude aj spaľovací proces, v podobe spaľovania pyrolýzneho
plynu za účelom výroby elektrickej energie a tepla, ktorého produktom bude aj oxid uhličitý
a jeho prekurzor oxid uhoľnatý, ako tzv. skleníkový plyn. Zmenou miestnej mikroklímy sa
však prevádzka navrhovanej činnosti, vzhľadom k svojmu rozsahu, prakticky neprejaví.

3.4. Vplyvy na ovzdušie
V priebehu výstavby prevádzkových objektov a počas inštalácie technologických zariadení
linky na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík budú vznikať hlavne
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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 36 mesiacov, s ťažiskom v prvých mesiacoch výstavby.
Tento pomerne plošne obmedzený zdroj bude v miestach výstavby stavebných objektov od
najbližších obytných budov vo vzdialenosti cca 80 m pri variante č. 1 a cca 150 m pri
variante č.2. Ďalej sa budú obytných zón z pohľadu znečisťovania ovzdušia dotýkať línie
dopravných trás. Predpokladané zvýšenie dopravného zaťaženia v tejto súvislosti, sa však
považuje za mieru štandardne odpovedajúcu realizácii takéhoto rozsahu.
Počas prevádzkovania navrhovanej činnosti budú emisie znečisťujúcich látok vznikať
najmä v súvislosti so spaľovaním pyrolýzneho plynu za účelom výroby elektrickej energie
a tepla. Ide o emisie TZL, SO2, NOx, CO a TOC. Pyrolýzny plyn bude za účelom
minimalizácie množstiev emitovaných znečisťujúcich látok pred jeho spaľovaní, najprv
čistený mokrou výpierkou s roztokom NaOH a dočisťovaný prechodom cez filter
s aktívnym uhlím. Zaradením tohto kombinovaného systému čistenia pyrolýzneho plynu,
spolu so zaradením katalyzátora za KGJ, bude pri spaľovaní pyrolýzneho plynu
zabezpečená garancia dodržania emisných limitov, vzťahovaných pre navrhovanú činnosť
v zmysle príslušnej vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z.. Dodržiavanie emisných limitov
bude monitorované diskontinuálnym monitorovaním oprávnenou osobou v stanovenej
frekvencii. Dobrý rozptyl znečisťujúcich látok zo spaľovania pyrolýzneho plynu bude
zabezpečený postačujúcim 13,5 metra vysokým komínom.
Plošné emisie TZL z priestorov so vznikom zvýšenej prašnosti, akými sú drvička
pneumatík, sušiaca pec, presyp dopravných pásov, zavážanie muflovej pece, výstup uhlíka
z muflovej pece, mlynica uhlíka a separátor kovov, sú vďaka odsávaniu týchto priestorov
a prečisťovaní odsávanej vzdušniny na textilnom filtry, eliminované na únosnú mieru < 20
mg/m3. S výnimkou odťahu z priestorov sušičky gumovej drte, ktorá bude zaústená do
komína, bude prečistená vzdušnina vyvedená do pravdepodobne troch výduchov
postačujúcej výšky.
Emisie VOC v odfuku z plnenia nádrží pyrolýzneho oleja budú minimalizované vedením
odfuku cez uhlíkové filtre.
Množstvá emitovaných znečisťujúcich látok sú pri navrhovanej technológii podružne
minimalizované aj využitím tepla zo spaľovania pyrolýzneho plynu pre vykurovanie
priestorov, čím sa znižujú energetické nároky predmetnej prevádzky, čo vedie k úspore
fosílnych palív a emisií spojených z ich spaľovaním.
Uvedené sa bude týkať prevádzky na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných
pneumatík aj v súvislosti s výrobou elektrickej energie zo spaľovania pyrolýzneho plynu.
Navrhovaná prevádzka bude mať totiž vzhľadom k vlastnej výrobe elektrickej energie na
verejnú elektrorozvodnú sieť významne minimalizované nároky, naopak v čase prebytku
bude sama odovzdávať elektrickú energiu do verejnej siete.
Zo záverov rozptylovej štúdie vypracovanej pre navrhovanú činnosť vplýva, že vypočítané
hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší pre posudzovaný zdroj znečisťovania
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budú aj pre najhoršie prevádzkové a rozptylové podmienky (konzervatívny odhad) nižšie,
ako sú príslušné dlhodobé i krátkodobé prípustné limitné hodnoty. Realizácia navrhovanej
činnosti tak nebude mať na kvalitu ovzdušia ani v prípade jednej zo zvolených lokalít
významnejší dopad. Napriek tomu sa z pohľadu vzdialenosti najbližšej obytnej zástavby
javí variant č.2 ako výhodnejší, k čomu prispieva aj súčasné zaťaženie lokality variantu č.1
z dopravy po komunikácii I/15, s ktorou bezprostredne susedí.
Ovzdušie lokality umiestnenia navrhovanej činnosti je v súčasnosti zaťažované prevažne
emisiami zo zdrojov znečisťovania ovzdušia súvisiacich s výrobnou a energetickou
činnosťou v bezprostrednom okolí lokality, ako aj emisiami z automobilovej dopravy po
blízkej komunikácii I/15, čo je pri lokalite variantu č.1 evidentnejšie, vzhľadom k jej
bezprostrednej blízkosti k zvolenej lokalite. Širšie zastavané okolie môže byť významnejšie
zaťažované hlavne emisiami z vykurovania domácností v obytných zónach a opäť emisiami
z dopravy. 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.
Prevádzka linky na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík sa prejaví aj
miernym zvýšením emisií produkovaných do ovzdušia záujmovej oblasti v súvislosti
s nákladnou dopravou zabezpečujúcou chod strediska v podobe dovozu opotrebovaných
pneumatík, odvozu produktov pyrolýzy, ako aj ďalšieho dopravného zabezpečenia
prevádzky. Toto zvýšenie však predstavuje len nepatrné percento súčasného celkového
dopravného zaťaženia dotknutej komunikácie a na kvalitu ovzdušia tak bude mať len
zanedbateľnú mieru vplyvu.

3.5. Vplyvy na vodné pomery
VPLYVY NA KVALITU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
Prevádzka navrhovanej činnosti bude spojená s produkciou odpadových splaškových
a dažďových vôd, a technologických odpadových vôd z procesu čistenia pyrolýzneho plynu.
Dažďové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a striech stavebných objektov,
bez rizika znečistenia nebezpečnými látkami, budú riešené samostatnou dažďovou
kanalizáciou, zaústenou priamo do prečerpávacej stanice, ktorou sa bude realizovať
prečerpávanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie. Na túto kanalizáciu bude napojená aj
vnútorná kanalizácia riešiaca vznikajúce splaškové vody, v množstve primeranom
spotrebovanej pitnej vode pre sociálne účely. Dažďové vody z povrchového odtoku,
s rizikom kontaminácie olejovými látkami, budú vedené samostatnou kanalizáciou cez
odlučovač ropných látok rovnako do prečerpávacej stanice.
Odpadovými vodami dotknutá verejná kanalizácia je zaústená do mestskej ČOV
s dostatočnou kapacitou 15.000 EO. Po prečistení sú odpadové vody s ČOV vypúšťané do
recipientu Ondava.
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Odpadové vody z čistenia pyrolýzneho plynu budú najpravdepodobnejšie riešené
regeneráciou pridávaním zrážadiel a následnou sedimentáciou, pričom regenerovaná voda
bude opätovne využívaná pre prípravu absorpčného roztoku a odpadová voda so
sedimentovanými kalmi bude odvážaná ako odpad oprávnenou organizáciou na ďalšie
spracovanie.
Potenciálne riziko kontaminácie vôd, v súvislosti s prevádzkou zariadenia na materiálové
zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík, je spojené aj s manipuláciou s uskladňovanými
nebezpečnými látkami v podobe kvapalných uhľovodíkov. Tomuto riziku sa bude
preventívne predchádzať zastrešením plochy určenej pre prečerpávanie pyrolýzneho oleja.
Určité riziko je spojené aj so skladovaním chemikálií potrebných pre chod prevádzky,
najmä pre prevádzku mokrej výpierky pyrolýzneho plynu a zariadenia na regeneráciu
odpadovej vody z tohto čistenia, ako aj so samotným prevádzkovaním týchto zariadení.
Nekontrolovateľnému úniku nebezpečných látok v tejto súvislosti 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.
Ako zdroj úžitkovej vody bude realizovaná vŕtaná studňa s predpokladaným odberom
maximálne 5300 m3/rok. Vplyv navrhovanej činnosti v podobe celkového množstva
odpadových vôd vypúšťaných do rieky Ondavy bude predstavovať zanedbateľný príspevok
k prietoku recipientu.
VPLYVY NA ODTOKOVÉ POMERY
Realizáciou navrhovanej činnosti bude vyvolaný mierny vplyv na odtokové pomery
vybranej lokality, ktorý sa prejaví v podobe odvádzania dažďových vôd z
novovybudovaných spevnených plôch do dažďovej kanalizácie, namiesto ich vsakovania
ako je to v súčasnosti.
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3.6. Vplyvy na pôdu
O trvalý záber pôdy pôjde pri realizácii predkladaného zámeru v prípade plôch základov
stavebných objektov, vonkajších spevnených plôch a novovybudovanej infraštruktúry.
Odňatý pôdny horizont z týchto plôch bude vhodne použitý pre konečnú povrchovú úpravu
terénu staveniska. Realizáciou navrhovanej činnosti ani v jednom variante nebude dotknutý
lesný pôdny fond. Ohľadom vyňatia parciel na lokalite variantu č.2 z PPF už boli vykonané
prvé kroky, nakoľko bolo požiadané a následne bol vydaný súhlas KPÚ v Prešove na
nepoľnohospodárske využitie predmetných plôch, na základe ktorého bol ObPÚ
v Stropkove požiadaný o vyňatie parciel z PPF.
Krátkodobý záber pôdy bude predstavovať záber plochy potrebnej na vytvorenie plochy
staveniska, v rozsahu výmery budúceho areálu prevádzky. Plochy staveniska, ktoré nebudú
trvalo zastavané, budú po ukončení stavebných aktivít rekultivované.
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 materiálové zhodnocovanie
opotrebovaných pneumatík je potenciálne riziko kontaminácie pôdy spojené rovnako len
s havarijnými stavmi, napr. 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,
alebo pri manipulácii s NL, sa riziko kontaminácie pôdy nepredpokladá, nakoľko tieto
činnosti budú umiestnené v havarijne zabezpečených priestoroch. Podzemné skladové
nádrže pre kvapalné uhľovodíky budú zabezpečené proti únikom NL svojim konštrukčným,
dvojplášťovým, prevedením, s kontrolou úniku v medziplášťovom priestore.
Vo všeobecnosti tak možno konštatovať, že počas prevádzky navrhovanej činnosti 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.
Kontamináciu okolitej poľnohospodárskej pôdy v súvislosti s imisným spádom, možno
považovať pri predpokladaných emitovaných množstvách škodlivín, vzdialenosti
poľnohospodársky obhospodarovaných pôd, vyskytujúcom sa type poľnohospodárskych
pôd a pri miere ich súčasnej kontaminácie, za prakticky nevýznamnú, 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
Obe záujmové lokality sú v súčasnosti trávnatými porastmi na alúviu vodných tokov
v bezprostrednej blízkosti urbanizovaných plôch. Výskyt zástupcov fauny a flóry
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zodpovedá súčasnému využitiu záujmového územia, a druhovo je tvorený prevažne
predstaviteľmi synantropných druhov spoločenstiev osídľujúcich okraje ľudských sídiel.
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. V prípade
lokality variantu č.2 je možné uvažovať, vzhľadom k bezprostrednej blízkosti toku rieky
Ondavy, o potenciálnom zábere potravných biotopov pre niektoré vzácne alebo chránené
druhy avifauny, zdržiavajúce sa v blízkosti vodných tokov alebo hniezdiacich v príbrežných
porastoch. V tejto súvislosti je však potrebné sa zmieniť, že plocha je určená pre rozšírenie
jestvujúceho priemyselného parku a v prípade nerealizovania navrhovanej výstavby, bola
by zabraná inou priemyselnou alebo skladovou činnosťou.
Navrhovanou činnosťou emitované znečisťujúce látky do ovzdušia sú súčasne
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 okrajovej časti plne urbanizovanej
krajiny, s prevažujúcim priemyselným a skladovým charakterom využitia územia, a tak
predstavuje pre dotknutú krajinu zdroj len málo významného vplyvu vyvolaného zmenou
štruktúry krajiny, jej scenérie, či krajinného obrazu. Stavebné objekty navrhovanej
prevádzky budú svojím poňatím a architektúrou riešené tak, aby zapadli do okolitého
prostredia. Súčasťou areálu prevádzky bude aj vnútroareálová zeleň, ktorá bude navrhnutá
s ohľadom na zlepšenie vizuálneho dojmu, ako aj s cieľom vytvorenia optického predelu
a hlukovej bariéry od okolitej zástavby.
Umiestnenie navrhovanej činnosti súčasne v oboch predkladaných variantoch rešpektuje
v krajine prvky s ekostabilizujúcou funkciou, a preto nie je predpoklad významnejšieho
zníženia ekologickej stability širšieho záujmového územia. Vplyv na ekologickú stabilitu
krajiny bude spojený len so zmenou ekologicky stabilnejších plôch trávnatých porastov za
ekologicky nestabilné plochy s prevahou trvalej zastavby.

3.9. Vplyvy na urbárny komplex a využívanie zeme
Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní štruktúru dotknutého sídelného útvaru.
Realizáciou navrhovanej činnosti bude najvýznamnejšie dotknuté odpadové hospodárstvo.
Svojím zámerom pyrolýzneho rozkladu opotrebovaných pneumatík, s dodatočným
energetickým využitím jedného z produktov na výrobu tepla a elektrickej energie,
navrhovaná činnosť napomáha napĺňať ciele odpadového hospodárstva, materiálovo
zhodnocovať takmer 100 % tejto kategórie odpadu. Nakoľko však navrhovaná činnosť
predstavuje nový spôsob materiálového zhodnocovania opotrebovaných pneumatík, jej
realizáciou dôjde k presmerovaniu niektorých materiálových tokov.
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Pri realizácii navrhovanej činnosti bude dotknutá aj miestna priemyselná výroba, a to
v oblasti stavebného priemyslu, čo sa však bude týkať prakticky výlučne obdobia výstavby.
Počas prevádzky linky, z pohľadu produkcie pyrolýzneho oleja a pyrolýzneho uhlíka, ako
produktov so širokým využitím, možno považovať za dotknuté aj ďalšie oblasti
priemyselnej výroby, napr. petrochemický priemysel, energetický priemysel, a pod., pre
ktoré sú tieto produkty záujmovou surovinou.
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, úmerným predpokladanému rozsahu výstavby.
V etape prevádzky strediska na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík
dôjde k navýšeniu dopravného zaťaženia, v súvislosti s potrebou dopravy opotrebovaných
pneumatík do areálu prevádzky, produktov pyrolýzy k odberateľom, dopravy surovín
potrebných pre chod zariadení, napr. linky na pyrolýzneho plynu a pod., ako aj odvozu
vznikajúceho odpadu z areálu prevádzky. Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada
vybudovanie dopravného napojenia vnútroareálových komunikácií na verejné komunikácie.
Predpokladaný nárast nákladnej dopravy bude predstavovať cca 2-3 % súčasného
nákladného dopravného zaťaženia, čo predstavuje únosný vplyv pri dodržaní opatrení na
jeho obmedzenie, v podobe dodržiavania určeného časového rozsahu a pod..
Miestna infraštruktúra bude dotknutá realizáciou prípojky nízkeho napätia, prípojky
rozvodu pitnej vody a prípojky kanalizácie odpadových vôd na jestvujúcu verejnú
infraštruktúru. Súčasne bude miestna elektrická rozvodná sieť dotknutá aj formou dodávky
elektrickej energie, vyrobenej v rámci prevádzky spaľovaním pyrolýzneho plynu, v prípade
jej nadbytku. V prípade realizácie variantu č.2 bude potrebná aj prekládky vzdušného
vedenia NN.
K určitej zmene dôjde, v prípade realizácie navrhovanej činnosti, aj z pohľadu spôsobu
využívania územia. Táto zmena sa týka oboch predkladaných lokalít umiestnenia, nakoľko
v oboch prípadoch ide v súčasnosti o trávnatú plochu bez ďalšieho cieleného využitia.
Žiadne iné vplyvy na urbárny komplex a využívanie územia nám nie sú známe.

3.10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Priamo v dotknutých lokalitách sa nenachádzajú žiadne pamiatky kultúrnej alebo historickej
hodnoty, ktoré by boli cieľom záujmu obyvateľov širšieho okolia alebo návštevníkov
dotknutého regiónu.
Priamo v meste Stropkov, aj v jeho okolí, je niekoľko objektov kultúrnej a historickej
hodnoty, tie však realizáciou navrhovanej činnosti na plochách predkladaných variantov
umiestnenia nebudú nijako dotknuté. Súčasne nevzniká ani predpoklad poškodzovania,
alebo znehodnocovania týchto pamiatok emisiami z navrhovanej činnosti.
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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 dotknutých lokalitách sa nenachádzajú žiadne známe archeologické náleziská,
ktorých by sa mohla realizácia navrhovanej činnosti dotknúť a nie je ani predpoklad ich
výskytu. Počas výstavby sa však aj napriek tomu bude plne rešpektovať platná legislatíva
v tejto oblasti.

3.12. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne významné geologické lokality, ani
známe paleontologické náleziská, ktorých by sa realizácia navrhovanej činnosti mohla
dotknúť.

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, pričom navrhovaná činnosť súčasne vylučuje svojím
charakterom a umiestnením vplyv na miestne zvyklosti a tradície.

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, ďalej s produkovaným hlukom, a to ako priamo
z prevádzky, tak aj v súvislosti so zvýšeným dopravným zaťažením dotknutých lokalít,
a potenciálne, v prípade havárie, aj so skladovaním kvapalných uhľovodíkov.
Do ovzdušia budú pri spaľovaní pyrolýzneho plynu emitované nasledujúce znečisťujúce
látky: TZL, NOx, SO2, CO a TOC. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z.z. sú pre
uvedené škodliviny určené pre ochranu zdravia ľudí nasledujúce limitné hodnoty:
SO2

- hodinová limitná hodnota 350 µg/m3
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- denná limitná hodnota
NOx

125 µg/m3

- hodinová limitná hodnota 200 µg/m3
- ročná limitná hodnota
40 µg/m3
(dátum dosiahnutia k 1.1. 2010)

TZL (PM10)

CO
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- denná limitná hodnota
50 µg/m3
- ročná limitná hodnota
20 µg/m3
(dátum dosiahnutia k 1.1. 2010)

- maximálny denný osemhodinový priemer 10 mg/m3

TOC - hodinová limitná hodnota 200 µg/m3
Podľa rozptylovej štúdie bude príspevok k najvyšším hodnotám koncentrácie CO, NO2,
SO2, PM10 a TOC na fasáde najexponovanejšej obytnej zástavby, k súčasnému znečisteniu
ovzdušia z realizácie navrhovanej činnosti, v prípade oboch variantov umiestnenia relatívne
nízky, značne nižší ako sú príslušné limitné hodnoty. Realizácia navrhovanej činnosti tak
nebude mať na kvalitu ovzdušia ani jednej z posudzovaných lokalít významnejší dopad,
ktorý by sa následne mohol odraziť na zdravotnom stave dotknutého obyvateľstva.
Vzhľadom k blízkosti obytnej zástavby ku zdroju znečisťovania ovzdušia sa však javí ako
výhodnejší variant č.1, k čomu prispieva aj v súčasnosti vyššie zaťaženie tejto lokality
emisiami z dopravy na blízkej komunikácii I/15.
Odfuk z plnenia podzemných skladovacích nádrží kvapalných uhľovodíkov bude pre
elimináciu obsiahnutých emisií VOC vedený cez uhlíkové filtre, čím sa predchádza
zdravotným rizikám z ich emitovania.
Na základe vypracovanej hlukovej štúdie nárast úrovne hluku v dôsledku realizácie
navrhovanej činnosti nebude príčinou prekračovania prípustných hodnôt úrovne hluku
v prípade ani jednej z posudzovaných lokalít. V prípade variantu č.1 však tieto limitné
hodnoty budú dodržiavané len za predpokladu, že bude doba prevádzkovania zariadení
určených pre drvenie pneumatík len na denné hodiny. Zároveň subjektívny dojem z nárastu
hluku môže byť vyšší, nakoľko je obytná zástavba v bezprostrednej blízkosti komunikácie
I/15 lemujúcej areál navrhovanej činnosti. V prípade variantu č.2 budú rovnako
dodržiavané maximálne prípustné hodnoty hluku. Obytná zástavba je však vo významne
väčšej vzdialenosti od obytnej zástavby a navrhovaná činnosť tak bezprostredne hraničí
prakticky len s objektmi priemyselného a skladového charakteru.
Určitú mieru rizika pre zdravotný stav dotknutého obyvateľstva môžu predstavovať aj
produkované odpadové vody. Splaškové odpadové vody však budú v súlade so zákonom
riešené odkanalizovaní do verejnej kanalizácie, kde budú prečistené na jestvujúcej ČOV
a až po ich prečistení budú tieto odpadové vody vypúšťané do recipientu. Rovnako sa bude
nakladať aj s vodami z povrchového odtoku, s tým rozdielom, že dažďové vody s rizikom
kontaminácie nebezpečnými olejovými látkami budú pred zaústením do verejnej
kanalizácie najprv prečistené na podnikovom ORL. Súčasne budú dažďové vody pred

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

ZÁVOD NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE POLYMÉRNYCH ODPADOV

strana
80/102

PYROLÝZOU

kontamináciou nebezpečnými látkami aj preventívne chránené, napr. zastrešením
manipulačnej plochy určenej na stáčanie kvapalných uhľovodíkov.
Pri vznikajúcich technologických odpadových vôd z mokrého čistenia pyrolýzneho plynu sa
uvažuje s ich regeneráciou pridávaním zrážadiel a následnou sedimentáciou, pričom sa
regenerovaná voda bude používať pre prípravu absorpčného roztoku a zvodnené kaly budú
odoberané ako odpad oprávnenou firmou na ďalšie spracovanie. Na základe uvedeného tak
opäť nie je predpoklad vzniku negatívneho vplyvu na zdravie dotknutého obyvateľstva
v dôsledku zhoršenia kvality povrchových alebo podzemných vôd.
Ďalšiemu potenciálnemu havarijnému stavu akým je napr. požiar sa bude predchádzať
jednak dodržiavaním prevádzkových predpisov a tiež protipožiarnym zabezpečením
prevádzky, ktorého súčasťou bude v súlade s legislatívnymi požiadavkami aj požiarna nádrž
s primeraným objemom vody. Potenciálnemu riziku výbuchu sa bude preventívne
predchádzať odsávaním priestorov s rizikom naakumulovania rizikovej koncentrácie
uhlíkových sadzí, pričom súčasťou preventívnych opatrení bude aj konštrukcia stien
stavebných objektov s takýmto rizikom. Vzhľadom k navrhovanému systému havarijného
zabezpečenia prevádzky, nepredstavujú z pohľadu zdravia dotknutého obyvateľstva tieto
havarijné stavy žiadne neprimerané riziko a v prípade potreby sú včasným a účelným
zásahom prakticky okamžite účinne riešiteľné a odstrániteľné.
Z pohľadu rizík pre zdravotný stav zamestnancov sú pri prevádzke linky na materiálové
zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík rozhodujúce hluk, emisie VOC a TZL, a
prípadne manipulácia s chemikáliami potrebnými pre zabezpečenie chodu linky na čistenie
pyrolýzneho plynu a úpravu vody.
Expozícia zamestnancov emisiami VOC a TZL bude riešená hlavne hermetickým
uzatvorením indikovaných častí technologickej linky a odsávaním ďalších takto potenciálne
zaťažených priestorov. Emisie hluku budú v prevádzke eliminované umiestnením zariadení
s výraznejšou produkciou hluku do oddelených priestorov. Pre porovnanie úrovne hluku
a prachu v pracovných priestoroch s prípustnými limitmi pre expozíciu zamestnancov bude
navrhnuté vykonanie merania akreditovanými osobami.
Pracovníci budú pri obsluhe, či drobných opravách niektorých zariadení, prichádzať do
styku napr. s 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 najpravdepodobnejšie v sklade chemikálií k dispozícii
umývadlo s pitnou vodou a tomuto riziku bude odpovedať aj vybavenie lekárničky
umiestnenej optimálne v blízkosti vstupu 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 potenciálne v kontakte, sú NPEL určené pre NaOH a minerálne
nerafinované oleje.
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Tab.č. III.6./01
NPEL
NPEL
Chemické
látky

NaOH
Minerálne
nerafinované
oleje

EINECS

CES

215-185-5 1310-73-2

priemerný
mg/m3
ml/m3
2
5
1

hraničný
kategória
mg/m3
-

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 prvý, najnižší, 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 cca 15 km vzdialená CHKO Východné
Karpaty a najbližšími maloplošným chráneným územím je CHA Driečna, vzdialený od
záujmových lokalít rovnako cca 15 km. Na základe uvedených vzdialeností, ako aj
vzhľadom k charakteru navrhovanej činnosti a 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 cca 30 km vzdialené
SKCHVU011 Laborecká vrchovina vo svidníckom okrese. Z území európskeho významu
je najbližším územím, opäť niekoľko kilometrov vzdialené, SKUEV0043 Kamenná. Ani
v prípade území siete NATURA 2000, tak vzhľadom k vzdialenostiam od záujmových
lokalít, ako aj k predmetu ich ochrany a k charakteru navrhovanej činnosti, nevzniká
predpoklad negatívneho vplyvu jej realizácie.
Predmetná lokalita súčasne nezasahuje žiadnu ramsarsky významnú lokalitu. Najbližšie sa
k záujmovým lokalitám nachádzajú zo zoznamu ramsarsky významných lokalít, lokálne
významné mokrade priamo v k.ú. mesta Stropkov, a to Močiar v Sitníku, rybník „Ondava“
Stropkov a Bokšanské rybníky. Žiadna z posudzovaných plôch pre umiestnenie
navrhovanej činnosti sa však priamo nedotýka žiadnej z uvedených lokalít.
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Navrhovaná činnosť nebude umiestnená v blízkosti žiadneho ochranného pásma
vodárenského zdroja pitnej vody určeného pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
Širšie záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme úžitkovej vody Ondava – Kučín.
Posudzované lokality nezasahujú 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
Tab.č. III.6./01
Hodnotenie vplyvov podľa ich významnosti, plošného a časového pôsobenia
Prvok

Vplyv

Vplyv na obyvateľstvo
Pohoda života
Ruch, hlučnosť pochádzajúca zo stavebnej
činnosti a zmeny dopravnej situácie

Hodnotenie
Počas výstavby
Počas prevádzky
–
0
+
–
0
+
-1

-1
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Pracovné príležitosti v dotknutej oblasti
Hlučnosť – variant č.1
Hlučnosť - variant č.2
Emisie do ovzdušia – variant č.1
Emisie do ovzdušia – variant č.2
Emisie do vôd
Prašnosť – variant č.1
Prašnosť – variant č.2
Vibrácie
Odpady
Vplyv na prírodné prostredie
Horninové
Narušenie ložísk surovín
prostredie
Narušenie stability svahov
Znečistenie horninového prostredia
Narušenie geologického podložia
Ovzdušie
Emisie do voľného priestoru
Zmeny prúdenia vzduchu
Zmeny vlhkosti vzduchu
Zmeny teploty vzduchu
Povrchové vody
Znečistenie povrchových vôd
Podzemné vody
Znečistenie podzemných vôd
Zmena odtokových pomerov
Pôdy
Záber pôd
Kontaminácia pôd
Erózia pôd
Vegetácia
Výrub strom. a krovin. vegetácie – variant č.1
Výrub strom. a krovin. vegetácie – variant č.2
Výsadba a starostlivosť o náhradnú vegetáciu
Ruderalizácia plôch
Zmeny v pestrosti vegetácie
Krátenie cenných biotopov
Vplyv imisií
Živočíšstvo
Prerušenie migračných ciest
Vyrušovanie dotknutej fauny
Kontaminácia biotopov
Znehodnotenie cenných biotopov
Vplyv na krajinu
Štruktúra krajiny
Deliaci účinok
Zmena funkčného členenia krajiny
Scenéria krajiny
Krajinný obraz
Chránené územia
Vplyv na chránené územia prírody
ÚSES
Zmeny dotýkajúce sa prvkov ÚSES
Vplyv na ekostabilizačnú funkciu prvkov
ÚSES
Ekologická stabilita
Vplyv na ekologickú stabilitu územia
Urbárny komplex a využitie krajiny
Sídla
Deliaci účinok
Vplyv na architektúru sídla
Vplyvy na kultúrne pamiatky
Vplyvy na archeologická paleontologické
náleziská
Poľnohospodárstvo
Záber aktívne obhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd
Zdravotné riziká
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+1
-2
-1
-2
-1

+2
-3
-2
-3
-2
-1
-2
-1

0
-3
-2
-1
-1

0
-2
0
0
0
0

0
0
0
0

-1

-2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-2
0
-1
-1

-2
0

0
0
0
0

-1
0
-1
+1
-1
-1

+1
0
-1

0
-1

0
-1

0
0
0
0
0
0

0
0
-1
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

-1
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Záber lesnej pôdy
Rozvoj priemyselných a regionálnych aktivít
Náväznosť na miestne komunikácie
Zaťaženosť miestnych komunikácií
Obmedzovanie dopravy v dôsledku
výstavby/prevádzky
Množstvo vznikajúcich odpadov
Spôsob nakladania s odpadmi
Vplyv na poskytovanie služieb v dôsledku
výstavby/prevádzky
Vplyvy na inžinierske siete v území

0

0
+2
+1

-2
-1

+4
+1
-2
0

-1

-2
0
0

+4
0

0

Realizácia navrhovanej činnosti svojím technologickým prevedením a umiestnením
predkladaného variantu č.2, 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. V prípade variantu č.1 má najmä vplyv na zdravie dotknutého
obyvateľstva v podobe produkovaného hluku a emisií do ovzdušia, prípadne prašnosti
v čase výstavby, charakter významnejšieho vplyvu, aj keď pomerne malého kvantitatívneho
významu.
Realizáciou investičného zámeru bude dosiahnutý významný priaznivý vplyv, v podobe
výstavby moderného zariadenia na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík,
spĺňajúceho všetky legislatívne nároky, ako aj požiadavky na BAT (Best Available
Techniques).

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.

9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
V čase výstavby potrebných stavebných objektov a počas inštalácie technologických
zariadení pre materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík 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

+2
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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
počas prevádzky strediska na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík.
Väčšinu bežne sa vyskytujúcich potenciálnych rizík je však možné, vzhľadom
k technickému riešeniu prevádzky a jej havarijnému zabezpečeniu, dostatočne účinne
minimalizovať už dodržiavaním platných právnych predpisov, noriem, prevádzkových,
požiarnych a havarijných plánov, a pravidelnou servisnou údržbou.
V prípade poruchy technologických zariadení určených na spaľovanie pyrolýzneho plynu
alebo na čistenie pyrolýzneho plynu, príde k odstávke spaľovacieho procesu, a v prípade
potenciálneho rizika úplného naplnenia zásobníka pyrolýzneho plynu, aj k odstávke
pyrolýzneho zariadenia, tak aby bola zastavená produkcia pyrolýzneho plynu. Zariadenia
budú opätovne spustené do prevádzky až po promptnom odstránení vzniknutej závady.
Konkrétnou podobou riešenia takýchto havarijných stavov sa budú zaoberať prevádzkové a
havarijné plány vypracované v zmysle legislatívnych požiadaviek.
Rovnako by muselo byť odstavené zariadenie na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík
aj v prípade poškodenia funkcie systému chladenia. Ako havarijné zabezpečenie pre takéto
prípady bude riešené núdzové chladenie, aby tak nemuselo dôjsť k neplánovanej odstávke
zariadenia, a s tým spojenému zvyšovaniu počtu nábehov zariadenia.
Potenciálnym rizikom môže byť aj únik vody z uzavretého okruhu chladenia, ktorá bude
využívaná len pre nekontaktný odber tepla. 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
pyrolýzneho plynu, kde sa bude používať roztok NaOH, ktorý bude po použití
najpravdepodobnejšie riešený pridávaním zrážadiel a následnou sedimentáciou. Aby
nemohlo dôjsť k znečisteniu vôd chemikáliami používanými pri príprave absorpčného
roztoku pre mokrú vypierku, či chemikáliami použitými pri regenerácii absorpčného
roztoku, alebo škodlivinami odlúčenými do absorpčného roztoku z pyrolýzneho plynu, budú
zariadenia mokrej výpierky a regeneračného zariadenia umiestnené nad záchytnými
jímkami, ktoré budú vyspádované a napojené na havarijnú jímku o postačujúcom objeme.
Objem havarijnej jímky a záchytných jímiek bude 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 regeneračného zariadenia a bude ďalej upravovaná. 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
uhľovodíkov počas manipulácie s nimi pri ich prečerpávaní. Pre prípad takéhoto
potenciálneho rizika bude plocha určená pre prečerpávanie riešená ako vyspádovaná do
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havarijnej nádrže. Plocha bude vybetónovaná betónom nepriepustným voči látkam ropného
charakteru. Samotné skladovacie zásobníky budú pre havarijným únikom zabezpečené
svojou dvojplášťovou konštrukciou s medziplášťovou kontrolou prípadného úniku.
Určité riziko úniku kvapalných uhľovodíkov je spojené aj s ich transportom do
skladovacích nádrží. Tesnosť transportných trás bude pravidelne kontrolovaná. Podlaha
v časti objektu s umiestnením zariadení s rizikom úniku nebezpečných látok bude
zabezpečená realizáciou z nepriepustného betónu a vyspádovaním do vpuste, ktorá bude
zaústená do akumulačnej havarijnej nádrže. Drobné úniky nebezpečných látok budú
riešené VAPEXom. Ďalším možným rizikom spojených s prevádzkou navrhovanej činnosti
bude únik ropných látok na odstavných plochách pre motorové vozidlá dopravne
zabezpečujúce prevádzku. Toto potenciálne riziko bude riešené odkanalizovaní dažďových
vôd z týchto plôch novovybudovanou dažďovou kanalizáciou podniku vedenou do verejnej
kanalizácie cez ORL.
Ďalšie potenciálne riziko predstavuje únik skladovaných chemikálií potrebných pre
prevádzku strediska, t.j. NaOH a i.. Tie budú skladované v prevádzkových množstvách
v sklade chemikálií. Ten bude mať nepriepustnú podlahu vyspádovanú k odtoku do
havarijnej jímky. Presná podoba havarijného zabezpečenia tohto priestoru, ako aj celej
prevádzky, bude predmetom projektovej dokumentácie.
Ďalším rizikom spojeným s prevádzkou navrhovanej činnosti je riziko požiaru
uhľovodíkov, alebo výbuchu pri naakumulovaní výbušnej zmesi prachových uhlíkových
úletov. Takémuto stavu sa jednak prechádza odsávaním priestoru so zvýšenou produkciou
prachových úletov, ako aj realizáciou bezpečnostných stien, napríklad na objekte skladu
uhlíka. Konkrétne riešenie požiarnej ochrany, t.j. inštalácia požiarneho vodovodu,
umiestnenie hasiacich prístrojov, použitie vhodných stavebných materiálov, vypracovanie
požiarneho plánu, vyškolenie obsluhy a pod., bude riešené v zmysle platnej legislatívy. Plán
požiarnej ochrany bude vypracovaný oprávnenou osobou a bude schválený ako súčasť
projektovej dokumentácie príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.
Z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií, skladované množstvo kvapalných
uhľovodíkov v objeme 2x60 m3, čo pri hustote pyrolýzneho oleja 884 kg/m3, predstavuje
cca 106 t, nespĺňa kritériá pre zaradenie podniku do kategórie A alebo B, v zmysle zákona
č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií, nakoľko skladované
množstvo nedosahuje prahovú hodnotu pre zaradenie do kategórie A, ktorá je 2500 t.
Postupy pre jednotlivé potenciálne havarijné stavy budú v zmysle príslušnej legislatívy
zapracované do príslušných havarijných plánov prevádzky.
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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

•
•
•
•
•
TECHNICKÉ




vykonať inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum na
zvolenej lokalite umiestnenia prevádzky
pri projektovaní novovybudovaného objektu rešpektovať výstupy
inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu vykonaného
v danej lokalite
rešpektovať všetky jestvujúce ochranné pásma v záujmovej lokalite
a v prípade variantu č.2 zabezpečiť podmienky prekládky vedenia NN
nechať vypracovať odborne spôsobilou osobou plán protipožiarnej
ochrany a predložiť ho na schválenie
naprojektovať protizáplavovú ochrannú hrádzu podľa požiadaviek
a podmienok správcu dotknutého vodného toku

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 areáli staveniska k ďalšiemu využitiu pri rekultivácii stavebného
areálu
•
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 a dopravných
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
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v prípade kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami, tú okamžite
zneškodniť v súlade so zásadami nakladania s nebezpečným odpadom
•
umiestniť zásobníky kvapalných uhľovodíkov do podzemnej vane
zabraňujúcej ich vyplaveniu spodnou vodou
•
realizovať
havarijné
zabezpečenie
prevádzky
proti
nekontrolovateľnému úniku nebezpečných látok do vôd a pôd
•
pred spustením linky na zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík do
prevádzky vykonať skúšku tesnosti u kanalizácie odpadových vôd
•
pred spustením do prevádzky vykonať skúšku tesnosti potrubí na
transport tekutých uhľovodíkov, a potrubí a nádrží iných nebezpečných
tekutých látok (napr. absorpčný roztok a pod.)
•
počas prevádzky pravidelne vykonávať kontrolu tesnosti všetkých
čerpadiel a zariadení s indikáciou potenciálneho úniku kvapalných NL
•
plochu určenú pre stáčanie kvapalných uhľovodíkov zastrešiť za
účelom minimalizovania rizika kontaminácie dažďových vôd
•
plochu určenú pre dočasné uskladňovanie pneumatík odkanalizovať do
kanalizácie vedenej cez ORL
•
dodržiavať prevádzkové predpisy a vykonávať pravidelný servis
inštalovaného ORL
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
inštalovaných
technologických zariadení, s dôrazom na pravidelnú kontrolu, servis, a
tesnosť prevádzkových súborov indikovaných pre únik fugitívnych
emisií
•
vykonávať pravidelnú kontrolu odlučovacích zariadení a v prípade
potreby vymeniť filtračnú textíliu tkaninových filtrov a uhlíkové filtre
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
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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 pracovných dní a v sobotu od 8:00 do 13:00
•
dopravné zabezpečenie prevádzky, realizované nákladnými autami,
vykonávať 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
transport vstupných odpadov a pyrolýznych produktov
•
pre chod zariadení na drvenie odpadu dodržiavať časové rozpätie od
6:00 do 22:00
•
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.
pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie navrhovanej činnosti
vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia.

PROJEKTOVÁ A POPROJEKTOVÁ ANALÝZA
•
•
•

•
•
•

v rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť prvé oprávnené meranie na zdroji
za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov
s určenou frekvenciou realizovať ďalšie diskontinuálne merania na zdroji
meraním preveriť dodržiavanie povolenej úrovne hluku vo vonkajšom
prostredí počas skúšobnej prevádzky a jeho výsledky premietnuť do ďalších
opatrení, a následne monitorovanie opakovať s odporúčanou frekvenciou
každé 2 roky
vykonať meranie prašnosti a hlučnosti v pracovných priestoroch s touto
záťažou
vykonávať priebežné kontrolné analýzy produktov pyrolýzy
vykonávať v stanovenom rozsahu a frekvencii analýzy odpadových vôd
z výpierky pyrolýzneho plynu
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11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ
ČINNOSŤ NEREALIZOVALA

Nerealizovaním predloženého zámeru by nedochádzalo k emitovaniu spalín s obsahom
príslušných znečisťujúcich látok do ovzdušia, rovnako ako by nedochádzalo ani k emisiám
hluku súvisiacim s prevádzkou niektorých technologických zariadení a ku zvýšenej
dopravnej záťaži vybranej lokality.
Pri nerealizovaní navrhovanej činnosti by však bola záujmová lokalita v prípade variantu
č.2 využitá pre realizáciu inej priemyselnej aktivity. V prípade variantu č.1 by predmetná
lokalita mohla byť čiastočne využitá pre realizáciu skladových alebo priemyselných
objektov a čiastočne na záujmovej ploche prichádza do úvahy aj výstavba objektov
občianskej vybavenosti.
Z pohľadu odpadového hospodárstva by aj naďalej pretrvávalo materiálové zhodnocovanie
opotrebovaných pneumatík prevažne formou protektorovania, alebo ich drvenia
a používania ako odolnej náplni s dlhou životnosťou do rôznych výrobkov, napr. žinenky
a pod., či napr. pre vytváranie umelých povrchov detských ihrísk, športovísk a pod..
Energetický potenciál ukrytý v predmetnom odpade by sa využil len v prípade ich
spoluspaľovania, čo je však ako spôsob termického zhodnocovania v hierarchii spôsobov
nakladania s odpadom až po jeho materiálovom zhodnocovaní. Naopak navrhovaný spôsob
materiálového zhodnocovania pyrolýzou umožňuje získavanie viacerých produktov, ktoré
majú široké využitie v rôznych odvetviach priemyslu (napr. farbivá a pod.), ale je ich
možné využiť aj energeticky ako alternatívne palivo.
V okrese Stropkov sa v súčasnosti neprevádzkuje žiadne zariadenie na zhodnocovanie
opotrebovaných pneumatík. V celom prešovskom kraji je vydané jedno rozhodnutie
o povolení prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadu pod katalógovým číslom 16
01 03 Opotrebované pneumatiky. Predmetné zariadenie firmy M-Protector s.r.o. v Prešove
je určené na materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík protektorovaním.
V rámci celej Slovenskej republiky sa zhodnocovaním opotrebovaných pneumatík zaoberá
hneď niekoľko firiem. Do roku 2003 bolo materiálovo zhodnocovaných len cca 66%
opotrebovaných pneumatík. Zásadný zlom nastal v roku 2006, kedy firma V.O.D.S., a s.
Košice dobudovala v priemyselnom parku Kechnec stredisko na materiálové
zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík s cieľovou kapacitou 45.000 t/rok. Napriek
vysokej celkovej spracovateľskej kapacite existujúcich zariadení, sa všetky firmy,
s výnimkou firiem protektorujúcich opotrebované pneumatiky, orientujú na materiálové
zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík v podobe výroby gumenej drte rôznych frakcií,
čím potenciálne vzniká riziko presýtenia odberateľského trhu pre tento produkt.
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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 mesta Stropkov, ktoré
je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja.
Pre mesto Stropkov bola schválená územno-plánovacia dokumentácia „Územný plán
sídelného útvaru Stropkov“, uznesením č.8/1995 z 8.12.1995, ktorá bola naposledy
v októbri 2008 aktualizovaná.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti vo variantom riešení č.1 je plocha z dvoch strán
obklopená plochou určenou pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo, z ďalšej
strany hraničí s cestou I/15, ktorá ju oddeľuje od obytnej zástavby a od plochy do budúcna
určenej pre bytovú zástavbu a z poslednej strany ju lemuje jazdecký areál, ako plocha pre
oddych a športové vyžitie obyvateľov. Záujmové parcely čiastočne tvoria plochu rovnako
určenú pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo, čiastočne sa s plochou uvažovalo
aj pre výstavbu občianskej vybavenosti. V blízkosti jazdiarne na severnom okraji záujmovej
plochy sa do budúcnosti uvažuje s výstavbou rodinných domov, rovnako ako na druhej
strane komunikácie I/15, v blízkosti jestvujúcich obytných budov, kde sa má dobudovať
bytová výstavba.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti vo variantom riešení č.2 je plocha hraničiaca
s jestvujúcou plochou s využitím pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo, a aj pre
priamo dotknutú lokalitu je určené takéto využitie.
SÚLAD S ĎALŠÍMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI
Navrhovaná činnosť je ako materiálové zhodnocovanie odpadu v súlade so strategickými
dokumentmi pre odpadové hospodárstvo.
V súčasnosti nie je pre dotknutý okres Stropkov vypracovaný plán odpadového
hospodárstva na roky 2006-2010. V prechádzajúcom pláne na roky 2000-2005 sa však
v smernej časti POH vyjadruje podpora rozvoju technológií šetriacich prírodné zdroje a
zhodnocovaniu odpadov procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, pričom sa
preferuje jednoznačne materiálové zhodnocovanie pred energetickým zhodnocovaním,
alebo zneškodňovaním. Týmto charakteristikám navrhovaná činnosť plne odpovedá.
Pre prešovský kraj v súčasnosti rovnako nie je ešte vypracovaný POH na roky 2006-2010.
Do POH pre prešovský kraj, ako aj do POH pre stropkovský okres budú však premietnuté
ciele s jestvujúceho POH SR na roky 2006-2010.
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Záväzná časť POH SR na roky 2006-2010, v ktorej sú premietnuté princípy riadenia
odpadového hospodárstva, je členená na jednotlivé prúdy odpadov v členení na jednotlivé
komodity a kategórie odpadov. Jednou z komodít, pre ktoré sú koncipované ciele a
opatrenia pre dosiahnutie účelu odpadového hospodárstva SR, sú aj opotrebované
pneumatiky a iný odpad z gumy.
V bode III.2 v tabuľke č. 35 je ako cieľ zhodnocovania a zneškodňovania vybraných
ostatných odpadov na rok 2010 pre opotrebované pneumatiky a iné gumové odpady určené
dosiahnuť úroveň materiálovo zhodnocovať 98% produkcie týchto odpadov a energeticky
zhodnocovať zvyšné 2%. O zneškodňovaní týchto odpadov spaľovaním alebo
skládkovaním sa už neuvažuje.
V dňoch 16. – 19.júna 2008 na jednaní Európskeho parlamentu prešla druhým čítaním
a schválením znenia aj nová smernica o odpadoch. Jej súčasťou je aj hierarchizácia spôsobu
nakladania s odpadmi, ktorá je uvedená v jej 4 článku. Tá je nasledujúca:
•

predchádzanie vznikaniu odpadov

•

opätovné využitie

•

materiálové využitie

•

iné využitie (napr. energetické)

•

odstránenie

Podľa tejto novej rámcovej smernice č. 2008/98/EC o odpadoch, v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva, prijmú členské štáty opatrenia na podporu možností, ktoré
poskytujú najlepší celkový environmentálny výsledok.
Celkovo tak, na základe všetkého uvedeného, možno konštatovať, že navrhovaná činnosť je
v súlade so stratégiou smerovania v odpadovom hospodárstve.

13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH
OKRUHOV PROBLÉMOV

Oblasťami vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť, súvisiacimi s prevádzkou zariadení na
materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík, je skladovanie a manipulácia
s kvapalnými uhľovodíkmi a vznikajúcimi pyrolýznymi sadzami. V súvislosti s
energetickým využívaním vznikajúceho pyrolýzneho plynu priamo v prevádzke, si zvýšenú
pozornosť vyžadujú emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, vznikajúce pri jeho spaľovaní.
S prevádzkou niektorých zariadení je spojená aj problematika emisií hluku.
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Navrhovaná linka pre materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík a energetické
zhodnocovanie vznikajúceho pyrolýzneho plynu, bude riešená ako moderné zariadenie plne
rešpektujúce legislatívne požiadavky na úroveň znečisťovania ovzdušia a prevádzkové
podmienky zdroja znečisťovania ovzdušia, ako aj požiadavky BAT. Dodržiavanie platných
emisných limitov garantuje optimálnou voľbou systému čistenia pyrolýzneho plynu ešte
pred jeho spaľovaním. Riešenie vznikajúcich odpadových vôd z mokrej vypierky
pyrolýzneho plynu bude optimálne nastavené ich množstvu a očakávaným charakteristikám
znečistenia. Riziko nekontrolovateľného úniku nebezpečných látok bude eliminované
vhodne nastavenými systémami havarijného zabezpečenia jednotlivých prevádzkových
súborov s takýmto potenciálnym rizikom. Priestory so zvýšenou produkciou TZL budú
odsávané a odsatá vzdušnina bude pred zaústením do komunálneho ovzdušia prečisťovaná
na textilných filtroch. Pri výbere lokalít sa prihliadalo aj na možnosť dopravného napojenia
a vybudovanú infraštruktúru.

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 krajinnoekologické 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 vplyvy vyvolané realizáciou navrhovanej činnosti v podobe zaťaženia ovzdušia
vznikajúcimi emisiami znečisťujúcich látok pri spaľovaní pyrolýzneho plynu, v podobe
zaťaženia záujmovej lokality zvýšenou dopravou a emisiami hluku. Ďalším významným
vplyvom je zvolený spôsob materiálového zhodnocovania opotrebovaných pneumatík,
ktorého produktom je viacero surovín s ďalším širokým využitím.
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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 dotknutého mesta Stropkov.
VARIANT 1 – uvažuje o výstavbe areálu prevádzky v severnej časti mesta Stropkov, na
Šarišskej ulici, po pravej strane cesty I/15 smerom do Tisinca, pričom
lokalita je situovaná v jestvujúcej zástavbe, v blízkosti iných priemyselných
a skladových objektov.
VARIANT 2 – plánuje využiť pre výstavbu novej prevádzky pozemky na južnom okraji
mesta, v lokalite hraničiacej s priemyselnou a skladovou zástavbou bývalého
areálu STS Stropkov. Ide o novú plochu, ktorá bola určená pre rozšírenie
priemyselného parku.
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

+3
+2
+1

Veľmi významný priaznivý vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až
nadregionálnym dosahom
Priaznivý, významný vplyv, dlhodobý, väčšinou s miestnym dopadom, prípadne
regionálnym významom
Stredne významný priaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom
Málo významný priaznivý vplyv, alebo s malou plošnou pôsobnosťou
Veľmi málo významný priaznivý vplyv, väčšinou na veľmi obmedzenom území

0

Bez vplyvu alebo významovo irelevantný vplyv

-1
-2
-3
-4

Veľmi málo významný nepriaznivý vplyv, väčšinou na veľmi obmedzenom území
Málo významný nepriaznivý vplyv, alebo s malou plošnou pôsobnosťou
Stredne významný nepriaznivý vplyv, väčšinou s miestnym významom
Nepriaznivý, významný dlhodobý vplyv, väčšinou s miestnym dopadom, prípadne
regionálnym významom
Veľmi významný nepriaznivý vplyv, dlhodobý, väčšinou s regionálnym až
nadregionálnym dosahom

+4

-5
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Oblasť
Horninové
prostredie
Ovzdušie

Kritérium
znečistenie horninového prostredia

emisie v čase realizácie
emisie v čase prevádzky
veterná erózia
Vody
ovplyvnenie kvality vôd
ovplyvnenie odtokových pomerov
Pôda
záber pôdy
kontaminácia pôdy
Biota
vplyv na biotopy
vplyv na faunu
vplyv na flóru
Krajina
využitie krajiny
scenéria krajiny a krajinný obraz
chránené územia
ÚSES
Urbánny
sídla
komplex
poľnohospodárstvo
a využitie
lesné hospodárstvo
krajiny
doprava
infraštruktúra
Odpady
produkované množstvo odpadov
nakladanie s odpadom
Technické
úroveň technického
a technologické a technologického riešenia činnosti
riešenie
úroveň havarijného zabezpečenia
Obyvateľstvo
pracovné príležitosti - socioekonomický faktor
Zdravotné
hluk
riziká a pohoda doprava
života
emisie do ovzdušia

Hodnotenie
Variant 1

Variant 2

Variant 0

0

0

0

-1
-2
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
-1
-1
0
0
-1
0
0
-1
+1
-1
+4
+4

-1
-1
0
-1
-1
-1
0
-1
0
0
+1
-1
0
0
0
0
0
-1
+1
-1
+4
+4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+3
+4

+3
+4

0
0

-2
-2
-2

-1
-1
-1

0
0
0

Výsledné hodnotenie:
Variant 1
Variant 2
Variant 0
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-1 bodov
+5 bodov
0 bodov

Postupnosť vhodnosti variantov pre realizáciu:
Variant 2
Variant 0
Variant 1
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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 jej
riešenia.

3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Realizácia navrhovanej činnosti sa odzrkadlí v rozšírení v súčasnosti uplatňovaných
spôsobov materiálového zhodnocovania opotrebovaných pneumatík o moderný spôsob,
ktorého výstupom je hneď niekoľko surovín, ktoré nachádzajú ďalšie uplatnenie v rôznych
odvetviach priemyslu. Týmito surovinami sú pyrolýzny olej, pyrolýzny plyn a pyrolýzny
uhlík. Pyrolýzny olej a uhlík budú odoberané odberateľmi a ich potenciál spočíva v ich
širokom využití napr. pre výrobu farebných koncentrátov, farbenie plastov, výrobu
gumených výrobkov (podošvy, duše, puky), výrobu náplní tonerov, ako sorbentov ropných
látok pri priemyselných haváriách. Súčasne môžu byť jednotlivé frakcie pyrolýzneho oleja
využívané ako čisté chemické látky, zmäkčovadlo pri výrobe gumy, flotačné činidlo alebo
alternatívne palivo. Pyrolýzny plyn bude energeticky využívaný priamo v prevádzke, kde
bude spaľovaný za účelom výroby tepla a elektrickej energie. Takéto riešenie navrhovanej
činnosti veľmi pozitívne znižuje energetické nároky prevádzky na verejné energetické
zdroje.
Kapacitne odporúčaný variant reflektuje na neustále narastajúce množstvá tejto kategórie
vznikajúceho odpadu a ciele POH SR na roky 2006-2010, materiálovo zhodnocovať až 98%
objemu vznikajúcich opotrebovaných pneumatík, ale aj na záujem odberateľov o vznikajúce
produkty.
Odporúčaný variant č. 2 je umiestnený v extraviláne mesta na ploche určenej pre
priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo, ktorá hraničí s plochami s rovnakým, už
jestvujúcim využitím. Porovnávaný variant č.1 je rovnako lemovaný plochami s využitím
pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo, na druhú stranu jeho relatívne
bezprostredná blízkosť k jestvujúcej a plánovanej obytnej zástavbe, však vyvoláva pri rade
negatívnych vplyvov ich úmerne vyššiu intenzitu a mieru ich dopadu, ako je to v prípade
odporúčaného variantu č.2, a to aj napriek identickej kapacite a technologickom riešení
prevádzky.
Umiestnenie navrhovanej činnosti vo variantom riešení č.2 je na základe výstupov
rozptylovej štúdie optimálnejším umiestnením, a to aj napriek tomu že v oboch prípadoch
variantov umiestnenia predstavuje príspevok ku súčasnému znečisteniu ovzdušia len
relatívne nízke hodnoty. Je to dôsledok toho, že najbližšia obytná zástavba je v prípade
odporúčaného variantu vo väčšej vzdialenosti ako v prípade variantu č.1, ktorého plocha je
už v súčasnosti významnejšie zaťažovaná emisiami z dopravy po blízkej komunikácii I/15,
ktorá z lokalitou bezprostredne hraničí.
Na základe hlukovej štúdie bude navrhovaná činnosť v podobe odporúčaného variantu č.2
mať rovnako miernejšie prejavy zvýšenia úrovne hluku pri blízkych obytných budovách ako
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v prípade variantu č.1, a to aj napriek tomu, že realizácia navrhovanej činnosti v oboch
predkladaných variantoch na základe modelových výpočtov nedáva predpoklad
prekračovania prípustných hladín hluku ani v jednom zvolenom výpočtovom bode.
Z pohľadu dopravných nárokov dôjde k určitému navýšeniu záťaže dotknutej lokality,
nakoľko bude potrebné dovážať do areálu prevádzky opotrebované pneumatiky určené na
zhodnocovanie, odvážať vniknuté produkty pyrolýzy k odberateľom, a dopravne
zabezpečovať aj ďalšie nároky prevádzky v podobe napríklad dovozu surovín potrebných
pre chod linky na čistenie pyrolýzneho plynu, alebo odvozu vzniknutých odpadov.
Vzhľadom k umiesteniu navrhovanej činnosti v prípade odporúčaného variantu č.2 mimo
obytnú zástavbu do priemyselnej okrajovej zóny mesta, bude toto navýšenie predstavovať
rovnako únosnejšiu záťaž. Do budúcnosti sa dokonca uvažuje s využitím mobilnej drvičky
opotrebovaných pneumatík priamo na odbernom mieste opotrebovaných pneumatík, čím sa
zvýši objem odpadu transportovaného pri jednom prejazde, čo bude priamo úmerne súvisieť
so znížením dopravnej záťaže lokality, pochádzajúcej z tejto aktivity.
Potenciálne riziko, spojené s prevádzkou linky na materiálové zhodnocovanie
opotrebovaných pneumatík a energetické využívanie pyrolýzneho plynu, v podobe možného
úniku nebezpečných látok do životného prostredia, bude veľmi účinne eliminované jej
technickým a technologickým riešením, ako aj jej havarijným zabezpečením.
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), a ktorý pojednáva v kapitole 2.3.4.3. aj
o pyrolýze odpadov bez prístupu kyslíka, čo technologicky odpovedá navrhovanej činnosti.
Za kľúčové problémy termického spracovania odpadov sú podľa tohto dokumentu
považované napr. 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, fugitívne emisie, a pod..
Všetkým týmto oblastiam sa venovala pri riešení navrhovanej činnosti náležitá pozornosť,
čoho dôkazom je aj porovnanie prevádzky so všeobecnými požiadavkami na najlepšiu
dostupnú technológiu.
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technológiou
Sledovaný parameter
alebo riešenie
1.

2.

Metódy
uplatňované pred
tepelným
spracovaní
Tepelné

Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
- opatrenia na zabránenie úniku NL
(odkanalizovanie dažďových vôd cez ORL)
- homogenizácia odpadu (drvenie odpadu)
- sušenie odpadu
- rovnomerné dávkovanie

Zdôvodnenie
rozdielov /návrh
opatrení a termín
v súlade

v súlade
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spracovanie

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

- optimálna zdržná doba odpadu v reaktore
(regulovaná rýchlosťou odoberania pyrolýzneho
uhlíka zo spodnej časti)
- automatické riadenie a kontrola procesu pyrolýzy
- minimalizácia odstávok a nábehov pre zabezpečenie
kontinuálneho chodu
- energetické využitie vznikajúceho pyrolýzneho
Využitie energie
a spotreba surovín
plynu
- využitie zvyškového tepla na spätný ohrev
pyr.plynu po vymrazovaní
- ďalšie znižovanie tepelných strát riešené izoláciou
muflových pecí a pod.
- regenerácia odpadovej vody pre ďalšie napájanie
mokrej vypierky
- kondenzácia energeticky využiteľných kvapalných
uhľovodíkov
Emisie do ovzdušia - kombinovaný systém čistenia pyrolýzneho plynu
pre jeho spaľovaním (mokrá výpierka NaOH,
filter s aktívnym uhlím)
- katalyzátor za KGJ
- inštalácia textilných filtrov na odťahu z priestorov
so zvýšenou prašnosťou
- uhlíkové filtre pre odfuk z podzemných zásobníkov
Čistenie a kontrola - úprava odpadových vôd z mokrej vypierky
odpadových vôd
- oddelená kanalizácia čistých dažďových vôd
- zaolejované dažďové vody vedené do ORL
- zastrešenie plôch s indikáciou znečistenia NL
Technológia
- magnetická separácia oceľového kordu z
spracovania tuhých
pyrolýzneho uhlíka
zvyškov
- mletie a sitovanie pyrolýzneho uhlíka
Hluk
- obmedzovanie emisií hluku z dopravy logistickými
opatreniami
- obmedzovanie emisií hluku z prevádzky
technologických zariadení ich výberom a
umiestnením
- automatický riadiaci systém
Automatické
riadenie prevádzky
Nástroje
- definovanie politiky, plánovanie a zavádzanie
environmentálneho
potrebných postupov pre neustále zlepšovanie
riadenia
prevádzky v oblasti životného prostredia

v súlade

v súlade

v súlade

v súlade

v súlade
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.
Celkovo tak možno konštatovať, že navrhovaný investičný zámer vo variantnom riešení č. 2
je v súvislosti všetkých posudzovaných aspektov, t.j. environmentálneho, technickotechologického, ako aj socio-ekonomického, a pri rešpektovaní navrhnutých zmierňujúcich
opatrení, optimálnym riešením súčasného stavu.
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VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
Príloha č.9
Príloha č.10

Mapa širších vzťahov
Situácia areálu prevádzky vo variantom riešení č.1
Situácia areálu prevádzky vo variantom riešení č.2
Fotodokumentácia lokalít
Ideová schéma pyrolýzy
Ilustračná schéma prevádzky
Protokoly z analýzy produktov pyrolýzy
Rozptylová štúdia pre navrhovanú činnosť
Hluková štúdia pre navrhovanú činnosť
Súhlas KPÚ v Prešove k nepoľnohospodárskemu využitiu pôdy

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA
VYPRACOVALA PRE ZÁMER, A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV
doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.: Rozptylová štúdia pre stavbu „Závod na
zhodnocovanie polymérnych odpadov pomocou pyrolýzy“, marec 2009
Ing. Adrián Lakoštík: Hluková štúdia, Závod na zhodnocovanie opotrebovaných
pneumatík pyrolýzou, február 2009
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akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2005
KOLEKTÍV AUTOROV: Program odpadového hospodárstva do roku 2005, Okresný úrad ŽP
Stropkov
ÚRAD PSK V PREŠOVE, 2006: Analýza prešovského kraja – vybrané charakteristiky
ÚPN VÚC PREŠOVSKÉHO KRAJA – zmeny a doplnky 2004, plné znenie, schválené VZN č.4,
uznesením č.228 zo 22.júna 2004
OZNÁMENIE o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Stropkov –
Zmeny a doplnky, október 2008
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 - 2015
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.sopsr.sk <http://www.sopsr.sk>
www.envirogov.sk<http://www. envirogov.sk>
www.vupu.sk<http://www.vupu.sk>
www.stropkov.sk<http://www.stropkov.sk>
www.uzemneplany.sk<http://www.uzemne plany.sk>

2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU

Do termínu odovzdania vypracovaného Zámeru navrhovanej činnosti nebolo vydané žiadne
stanovisko, resp. vyjadrenie, priamo k navrhovanej činnosti v jej predkladanom umiestnení
v katastri mesta Stropkov.
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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 umiestnenia prevádzky na zhodnocovanie opotrebovaných
pneumatík pyrolýzou v rámci dotknutého regiónu
• 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
• Ekonomický rozbor realizovateľnosti a prevádzkovateľnosti zariadenia na
zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík pyrolýzou
• Predprojektová príprava návrhu linky na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík
pyrolýzou a energetické zhodnocovanie pyrolýzneho plynu

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
BRATISLAVA, MAREC 2009

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
Ing. Jana Gelieňová
Mgr. Peter Koška
Mgr. Martin Kovačič
Ing. Martina Hudecová
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2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA:

...............................................
KFŠ – DELTA s.r.o.
Ján Šandala – konateľ

SPRACOVATEĽ ZÁMERU

.....................................................
EKOS PLUS s.r.o.
Mgr. Martin Kovačič - konateľ

