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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Názov: Stredisko výroby asfaltových zmesí

Účel:
Výstavba a údržba ciest má významný vplyv na tvorbu a ochranu životného

prostredia. V prípade asfaltových zmesí ide predovšetkým o súvislosť s teplotou, ktorá sa
pri ich výrobe pohybuje v rozpätí od 155 do 195 "C, Je to teplota, ktorú treba dosiahnuť na
dostatočné vysušenie kameniva a zároveň na úpravu (zníženie) viskozity asfaltu na 0,2
Pa.s. Tým sa zabezpečí potrebné obalenie kameniva asfaltom, požadovaná spracovatel'nosť
zmesi pri ukladaní a hutnení a následne aj požadovaná životnosť zmesi v konštrukcii
vozovky.

. V posledných rokoch môžeme v našich zemepisných šírkach pozorovať nárast
priemerných teplôt. Následkom toho musia asfaltové zmesi odolávať zvýšeným
klimatickým účinkom, čo v konečnom dôsledku vedie k zmene ich správania smerom od
pružno-plastického k plastickému. V kombinácii so zaťažením ťažkými nákladnými
vozidlami tak vznikajú v asfaltových vrstvách trvalé deformácie. Na elimináciu týchto
negatívnych účinkov sa postupne prechádza na gradačne tvrdšie typy cestných asfaltov,
resp. na polymérom modifikované asfalty. Tieto typy spojív však vzhl'adom na svoju
viskozitu vedú k zvyšovaniu teplôt pri výrobe asfaltových zmesí, čo má nepriaznivý vplyv
na životné prostredie.

Riešením sú tak technológie, ktorými možno znížiť teploty pri výrobe asfaltových
zmesí.

Účelom navrhovanej činnosti je využitie najmodernejších technológií pri výrobe
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asfaltových zmesí s recyklačným prídavným zariadením od nemeckého výrobcu
BENN1GHOVEN GmBH&CO.KG . Navrhovateľ vlastní túto mobilnú obaľovaciu
súpravu MBA 2000 s maximálnou hodinovou kapacitou 160 ton za hodinu. Veľkou
výhodou danej technológie je technické riešenie, ktoré umožňuje spracovať aj asfaltový
odpad - vyfrézovaný asfalt z komunikácii, ktorý sa po operácii a zušľachtení opätovne
použije na pokládku komunikácie.

Túto mobilnú obaľovaciu súpravu investor nainštaloval v lokalite vhodnej na tento
účel v katastrálnom území Stráňany v susedstve skládky na nie nebezpečný odpad Žabany
s plánovanou ročnou kapacitou do 10 000 ton.

Počas skúšobnej prevádzky bola preukázaná funkčnosť a pripravenosť zariadenia
plniť stanovené kvalitatívne aj kapacitné parametre, avšak v režime obmedzenej prevádzky
zariadenie nedosahovalo požadovanú rentabilitu.

V súčasnosti je cieľom navrhovateľa zvýšiť ročnú kapacitu na 156 000 ton pre
pokrytie predpokladaných potrieb trhu v tomto regióne, aby bola celá potreba krytá z
miestnych zdrojov bez nutnosti miestne vzdialených preprav surovín a hotových
materiálov.

Areál bude situovaný v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Michalovce, v
katastrálnom území mesta Michalovce v priemyselnej zóne v extraviláne mesta
Michalovce, k.ú. Stráňany v priamom susedstve Skládky odpadov na nie nebezpečný
odpad.

Účelom predloženej správy o hodnotení je posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na
stav životného prostredia v hodnotenom území.

Podľa Prílohy č.8 k zákonu Č. 24/2006 Z.z. v znení Zákona Č. 408/2011 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisovje navrhovaná činnosť zaradená nasledovne:

Kapitola Č. 6 - Priemysel stavebných látok

Prahové hodnoty

Pol. číslo Činnost', objekty a zariadenia Čast' A Čast' B
(povinné) (zisťovacie

hodnotenie) konanie)
4. Obal'ovne živičných zmesí od 10000

t/rok

Užívatel': CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE S.r.o.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:

Areál bude situovaný v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Michalovce, v
katastrálnom území obce Michalovce v priemyselnej zóne

Kraj: Košický kraj
~ ~ ~132
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Okres:

Mesto:

Michalovce

Michalovce

Katastrálne územie:

Parcelné číslo:

Stráňany

1628/2

Parcely sú zapísané na liste vlastníctva Č. 7494

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvorie s rozlohou 15001 m2

Dôvod umiestnenia navrhovanej činnosti:

Inštalácia zariadenia v dotknutom území reflektuje na veľkú potrebu rekonštrukcií
ciest 1., II., III. triedy, miestnych komunikácii a iných plôch v danej lokalite, ktoré sú
podľa verejne dostupných informácii v zlom technickom stave. Obstarávateľ sa tiež
rozhodol pre uvedenú lokalitu z dôvodu zaradenia okresu Michalovce do zoznam menej
rozvinutých okres Slovenskej republiky. Zámer tiež reaguje na plánovanú výstavbu
strategických stavieb medzinárodného významu ako výstavba diaľničného koridoru Dl
v úseku BIDOVCE- VYŠNÉ NEMECKÉ, ktorá má pozdvihnúť ekonomickú,
hospodársku a tým aj životnú úroveň obyvateľov mesta Michalovce a podľa verejne
dostupných informácii by mala začať v roku 2020 a kde bude potrebné zabudovať
asfaltové zmesi zariadením s minimálnym výkonom 100 ton za hodinu. V plánovej
lokalite sa zariadenie tohto typu a výkonu nenachádza a dosah iných zariadení je
obmedzený, s malým výkonom alebo sa jedná o zastarané zariadenia postavené v 70.
rokoch minulého storočia. Inštalácia tohto zariadenia v danej lokalite tiež zníži hodnotu
ponúkaných služieb a materiálov keďže zariadenia pôsobiace alebo majúce dosah do
tejto lokality majú takmer monopolne postavenie. Zariadenie je inštalované v extraviláne
mesta Michalovce v priamej blízkosti Skládky na nie nebezpečný odpad v súlade
s územným plánom mesta Michalovce. Lokalita je v dostatočnej vzdialenosti od
najbližších obytných území mesta Michalovce i ostatných susedných obcí. Lokalita ma
vyhovujúce dopravné napojenie, okrem prístupovej komunikácie, ktorá vyžaduje
rekonštrukciu.

Priaznivé vplyvy

);o> Rozvoj okresu Michalovce je zaradený do zoznamu menej rozvinutých
okresov Slovenskej republiky.

);o> Využitie surovinových zdrojov regiónu.
);o> Zmysluplné využitie majetku - pozemkov - navrhovateľ má s majiteľom

nehnuteľnosti uzatvorenú nájomnú zmluvu.
);o> Navrhovateľ je už vlastníkom technologického zariadenia a zariadenie je už

umiestnené v dotknutej lokalite.
);o> Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Michalovce - dotknutá

plocha je určená na priemyselné využitie.
);o> Uspokojenie predpokladaného zvýšeného dopytu po asfaltových zmesiach

- súvis s investičnými aktivitami v okolí, napr. plánovaná výstavba
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strategických stavieb medzinárodného významu ako je výstavba
dial'ničného koridoru O l v úseku BIDOVCE- VYŠNÉ NEMECKÉ,
rekonštrukcia ciest 1., ll., III. triedy a pod.

~ Vytvorenie 6 stálych pracovných miest v okrese s trvalé vyššou
nezamestnanosťou ako je priemer kraja aj Slovenska. Zároveň sa vytvorí
cca 40 pracovných miest u dodávatel'ov navrhovatel'a zámeru (výroba
a doprava kameniva, doprava hotových výrobkov,.. )

~ Vyplnenie miesta na trhu - v navrhovanej lokalite sa zariadenie tohto typu a
výkonu nenachádza a dosah iných zariadení je obmedzený, s malým
výkonom alebo sa jedná o zastarané zariadenia postavené v 70. rokoch
minulého storočia.

~ Skrátenie prepravných vzdialenosti pri zásobovaní plánovaných
strategických stavieb v regióne.

~ Výhodná poloha - v dostatočnej vzdialenosti od najbližších obytných území
mesta Michalovce i ostatných susedných obcí.

~ Využitie existujúcej infraštruktúry - na území pre navrhovanú činnosť je
vybudovaná vhodná technická infraštruktúra - elektrické vedenie VN, VTL
a pod.

Negatívne vplyvy

Za negatíva navrhovanej činnosti v danej lokalite povazujeme nárast intenzity
dopravy viazanej na dovoz vstupných surovín a odvoz produktov a s ňou súvisiace
sprievodné javy, ako sú emisie a hluk, ktoré však vzhl'adom na navrhované umiestnenie a
vyhovujúce dopravné riešenie bude väčšia časť dopravy realizovaná mimo mesta
Michalovce (dovoz kameniva z lomu Vechee). Tieto nepriaznivé vplyvy by sa prejavili aj
bez realizácie tohto zámeru, pretože rekonštrukcia ciest je nevyhnutná, významné
strategické stavby sú už schválené a dodávky materiálov pre tieto stavby budú musieť byť
realizované tak, či tak. Akurát by v prípade nerealizovania predloženého zámeru boli
realizované možno z väčšej vzdialenosti, alebo zo zastaraných zariadení v horšej kvalite a
s vyšším nepriaznivým dopadom na životné prostredie.

Predpokladaný termín spustenia do prevádzky:

August 2019

Stručný popis technického a technologického riešenia:

V prípade realizácie zámeru navrhovateľ v dotknutom území nainštaluje Mobilné
zariadenie BENNIGHOVEN MBA2000 na výrobu asfaltových zmesí s možnosťou
pridávania asfaltového recyklovaného materiálu (max. do 25% podl'a schválenej
receptúry), ktoré je v súčasnosti najvyspelejším a najefektívnejším zariadením
dostupným na európskych trhoch, teda splňa kritéria pre BAT technológie. Na inštaláciu
tohto zariadenia nie je potrebné vybudovanie pevných základov. Zariadenie sa
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jednoducho inštaluje na roznášacie platne, ktoré sú voľne uložené na zemi z dôvodu
možnosti mobility tohto zaradenia. Projektovaný hodinový výkon zariadenia je 160 tón
za hodinu.

Technické parametre zariadenia:

Plocha potrebná na inštaláciu zariadenia:

Plocha skládok kameniva aR-materiálu: 10000 m2

Teoretická max. hod. produkcia zariadenia:

Skutočná max. hod. produkcia zariadenia:

Denná max. produkcia zariadenia:

Ročná výroba asfaltových zmesí:

160 tón za hodinu

145 tón za hodinu

6 hod* 145 tonlhod= 870 tón

156600 tón

Zdroj elektrickej energie:

Inštalovaný elektrický výkon:

Predpokladané výpočtové zaťaženie:

Zdroj tepelnej energie:

Palivo horáka:

VN prípojka + trafostanica

Maximálny výkon horáka:

Maximálna spotreba LPG na hodinu

Maximálna ročná spotreba LPG

Časové fondy:

Pracovný deň zamestnancov:

Pracovný týždeň zamestnancov

Ročná prevádzka zariadenia:

Počet pracovných dní:

Pracovný deň zariadenia:

Celkový počet zamestnancov:

548,01 kW

383,61 kW

Horák EVO JET 2

LPG

II 900 kW

1 160 litrov

l 252 800 litrov

8 hodín

40 hodín

Apríl- November

9 mesiacov * 20 dní = 180 dní

6 hodín + 2 hod. rozbeh a dobeh

3

Prestávka v zmene 30 minút

Mazanie, čistenie, prestoje, poruchy

Členenie zariadenia na prevádzkové súbory:

60 minút

PS01 Skladovanie a doprava kameniva
,- ~----------------------------------~135
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PS02 Skladovanie, doprava a dávkovanie recyklovaného asfaltového materiálu

PS03 Sušenie kameniva

PS04 Plynové hospodárstvo

PS05 Odprašovanie a skladovanie vratného fileru a JMV

PS06 Skladovanie a doprava asfaltov

PS07 Skladovanie a doprava prísad a prímesi

PS08 Horúce triedenie a zásobníky horúceho kameniva

PS09 Dávkovanie vstupných materiálov

PS l O Miešacie zariadenie

PSII Doprava, skladovanie a expedícia hotových asfaltových zmesí

PS 12 Záložný zdroj elektrickej energie

Z pohl'adu technologického postupu sa jedná o výrobu asfaltového betónu kde
vstupnými materiálmi sú kamenivá predpísaných frakcií (0/2, 2/5, 4/8, 8/11, 11122, 11/16
a 16/22 ), spojivá vo forme asfaltov modifikovaných a nemodifikovaných a tiež je možné
pridávať prísady a prímesi pre zlepšenie niektorých vlastnosti alebo zmenu farby
asfaltových zmesí.

Technologický proces prebieha v jednotlivých prevádzkových súboroch
nasledovne:

PSOl Skladovanie a doprava kameniva:

Drvené dolomitické alebo andezitové kamenivo, ktoré bude nakupované ako
polotovar z kameňolomov situovaných v čo najbližšej dopravnej vzdialenosti je dovážané
do areálu prevádzky bude uskladňované na označených skládkach po frakciách 0/2, 2/5,
4/8, 8/ ll, 11/16, 16/22, 11122. Následne podl'a zvolenej receptúry bude kolesovým
nakladačom VOLVO L120H nakladané do mobilného dávkovača kameniva.

Pod každým z dávkovačov sa nachádza samostatný dopravníkový pás, ktorý je
ovládaný počítačovým systémom a pomocou frekvenčných meničov dávkuje jednotlivé
frakcie podl'a zvolenej receptúry. Nadávkované kamenivo padá na zberný pás, ktorým je
následne dopravené do sušiaceho bubna ( Prevádzkový súbor PS3)

PS02 Skladovanie, doprava a dávkovanie recyklovaného asfaltového materiálu:

Recyklovaný asfaltový materiál bude nakupovaný a dovážaný z blízko
situovaného recyklačného dvora spoločnosti CSM-STAV s.r.o. vo frakciách 0/11, 0/16
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a 0/22. Podiel recyklovaného materiálu môže byť až do 25% v závislosti od schválenej
receptúry a účelu použitia. Následné pomocou zásobníka recyklovaného materiálu
s dávkovačom (obr. pod textom) je podľa zvolenej receptúry dávkované potrebné
množstvo recyklovaného materiálu, ktoré je následne pomocou dopravníkových pásov
dopravené k sušiacemu bubnu kde cez vstupný prstenec padá do sušiaceho bubna a spolu
s kamenivom prejde procesom sušenia.

PS03 Sušenie kameniva:

Proces sušenia kameniva je nevyhnutným procesom pri výrobe asfaltových zmesí.
Pri procese sušenia sa kamenivo a pridaný recyklovaný materiál zbavujú prebytočnej
vlhkosti a zároveň sa kamenivo zohrieva na potrebnú teplotu cca 175 - 1850 C, aby mohlo
byť v ďalšom procese zmiešané s asfaltovým spojivom a použité v stavebnej výrobe.
U tohto zariadenia bude použitý mobilný sušiaci bubon TYP MT9.23K (obr. pod textom)
v ktorom je osadený horák poslednej generácie EVO JET 2 (obr. pod textom) schopný
spaľovať zemný plyn, LPG a ľahký vykurovací olej. Toto zariadenie bude spaľovať LPG
( tekutý ropný plyn). Maximálny výkon horáka je II 900 kW. Kontrolné merania na inom
zariadení s použitím tohto horáka preukázali, že pri plnom výkone sú vypúšťané emisie na
úrovni iba cca 20% z max. stanovených limitov.

PS04 Plynové hospodárstvo:

Zdrojom energie pre horák EVO JET 2 bude LPG , ktoré bude skladované v 4
kusoch ležatých oceľových zásobníkov. Každý s kapacitou 8000 kg LPG. Palivo
v zásobníkoch bude podľa potreby doplňané zmluvným dodávatel'om.

PS05 Odprašovanie a skladovanie vratného fileru a JMV:

Pri procese sušenia kameniva sú zo sušeného kameniva uvoľňované prachové
časti. Tento materiál, ktorý je nenahraditeľnou zložkou pre výrobu asfaltových zmesí je
spolu so vzduchom odsávaný zo sušiaceho bubna do filtračnej jednotky (obr. pod textom)
schopnej prefiltrovať 42 000 Nmvhod. Jemné prachové častice sú zachytávané systémom
látkových filtrov (obr. pod textom). Dúchadlom sú v stanovených časových intervaloch
uvoľňované do zberného šneku a následne dopravované do sila tzv. vratného fileru (obr.
pod textom) s kapacitou 70 ton. V prípade, že je tohto jemného materiálu nedostatok je
potrebné ho nakupovať u výrobcov pod obchodným názvom "Jemne mletý vápenec". Na
skladovanie tohto materiálu slúži samostatné silo s kapacitou 70 ton. Z týchto síl bude
tento materiál dopravovaný šnekovými dopravníkmi do ďalšieho procesu - PS09
Dávkovanie vstupných materiálov. V prípade prebytku vratného fileru v sile bude tento
odpredávaný na poľnohospodárske účely ako prírodné hnojivo.

PS06 Skladovanie a doprava asfaltov:

Skladovanie asfaltového spojiva budú zabezpečovať 2 stojaté silá (obr. pod
textom), každé s kapacitou 60 ton. Sústavou čerpadiel, potrubí a ventilov bude pomocou
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počítača zabezpečené stáčanie kamiónov zabezpečujúcich zásobovanie zariadenia
a doprava asfaltového spojiva do ďalšieho procesu, ktorým je PS09 Dávkovanie
vstupných materiálov. Oba zásobníky budú elektricky vyhrievané sústavami elektrických
špirál o výkone 24 kW v každom sile. Dopravné potrubia ako aj čerpadlá a ventily sú tiež
elektricky vyhrievané aby nimi mohlo prúdiť asfaltové spojivo. Ako ochrana pred únikom
asfaltov do okolia v prípade havárie sila bude v spodnej časti síl zhotovená zádržná
oceľová vaňa s kapacitou 30m3

PS07 Skladovanie a doprava prísad a prímesi:
Pre vylepšenie alebo zmenu niektorých vlastností asfaltových zmesí sa mozu

používať prísady alebo prímesi. Sú to napríklad prísady na zmenu farby asfaltovej zmesi,
celulózové vlákna, modifikačné prísady. Na ich skladovanie a dávkovanie slúži
samostatné zariadenie (obr. pod textom), ktoré pomocou tlačného ventilátora dopraví tieto
prísady do ďalšieho procesu PS09 Dávkovanie vstupných materiálov.

PS08 Horúce triedenie a zásobníky horúceho kameniva:

Materiál zo sušiaceho bubna bude korčekovým výťahom dopravený na sústavu sít
s vibrátorom (obr. pod textom) horúceho triedenia kde sa materiál vytriedi do komôr
zásobníkov horúceho kameniva. Zásobníky horúceho kameniva budú delené na frakcie
0/4, 4/8, 81l1, 11116 a 16/22. Celková kapacita zásobníkov horúceho kameniva je 8 m'.
Nevhodný materiál, ktorý prepadne sústavou sít je vylúčený z ďalšej výroby a vypadne
vlastnou tiažou na "Skládke prepadu"

PS09 Dávkovanie vstupných materiálov:

Každý vstupný materiál bude v stanovenej dávke pridaný do miešacieho
zariadenia (obr. pod textom). Pred vstupom do miešacieho zariadenia bude samostatnou
váhou navážená dávka horúceho kameniva, asfaltového spoj iva, vratného fileru alebo
jemne mletého vápenca a prísad (ak sú súčasťou receptúry ). Počítačom riadená váha
kameniva s celkovou kapacitou 2100 kg bude dávkovať horúce kamenivo jednotlivých
frakcií 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 a 16/22 s odchýlkou 2%. V prípade výroby zmesí s pridaným
recyklovaným materiálom bude tento už súčasťou dávkovaného kameni va.

PSIO Miešacie zariadenie:

Po vyslaní signálu riadiacim centrom budú všetky pripravené dávky vstupných
materiálov vypustené do miešacieho zariadenia kde počas stanovenej doby dôjde k ich
dokonalému prermesaruu lopatkami miešacieho zariadenia (obr. pod textom)
s maximálnou kapacitou 2000 kg pre jednu zámes hotovej asfaltovej zmesi.

PSI 1 Doprava, skladovanie a expedícia hotových asfaltových zmesí:

Po uplynutí stanoveného času je dokonale premiešaná zámes uvoľnená
z miešacieho zariadenia otvorením spodných klapiek miešacieho zariadenia do
"skippového vozíka" umiestneného pod miešacím zariadením. Následne po dráhe
skippového vozíka je zmes doprave ná do vopred určeného sila hotovej zmesi,
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K dispozícii budú dve komory zásobníka hotovej zmesi (obr. pod textom) s kapacitou 40
a 50 t pri objemovej hmotnosti voľne sypanej zmesi 1,8t/m3. Silo hotovej zmesi je tepelne
izolované a vypúšťacie klapky na spodnej časti zásobníkov sú elektricky vyhrievané.

Všetky pohyblivé časti prevádzkových súborov sú uvádzané do pohybu pomocou
piestov, tlakových spínačov a stlačeného vzduchu, ktorý produkuje zabudovaný
kompresor. Nie sú použité žiadne hydraulické systémy.

Expedícia vymiešanej zmesi do nákladných automobilov sa realizuje
prostredníctvom zásobníkov hotovej zmesi. Pri sypaní sa používa manžeta, ktorá usmerní
tok asfaltových zmesí na korbu vozidla. Pred naložením sa ložná plocha vozidla postrieka
ekologickým separačným olejom (bioolej BISOL), aby nedošlo k prilepeniu živice ku
korbe. Vynikajúcou vlastnosťou biooleja BISOL je to, že nemá vplyv na kvalitu asfaltovej
živice a jeho použitie je ekologické bez akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na životné
prostredie. Po naložení vozidla dochádza k zaplachtovaniu korby automobilu
(zamedzenie úniku tepla, zamedzenie úniku pachových látok).

PS12 Záložný zdroj

Ako záložný zdroj elektrickej energie bude používaný radový 6-valcový
dieselagregát Caterpillar C18-700 SA Model LC7024H o objeme 18,13 l a o menovitom
výkone 560 kW, ktorý je vybavený systémom redukcií emisií NOx (NRS) a selektívnou
katalytickou redukciou emisií NOx (SCR). Zariadenie splňa emisné normy EU Stage III B
Standards for Nonroad Engines a EU Stage IV Standards for Nonroad Engines.
Zariadenie je určené na núdzovú prevádzku v prípade výpadku el. energie v počte
maximálne 240 hodín ročne. Spotreba paliva pri záložnej prevádzke je 144,61/hod 100%
výkon, 106,8 1/hod 75% výkon, 73 1/hod 50% výkon. Objem nádrže 2 250 l, cca. na 16
hodín prevádzky pri plnom výkone.

Vstupy

K novému záberu lesných pozemkov a pôdy nedôjde, pretože navrhovaná činnosť
bude realizovaná na parcele č. 1628/2, ktorá je vedená v registri "C" ako zastavaná plocha
a nádvorie. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Stráňany mimo zastavaného
územia obce. Vlastníkom nehnuteľnosti je spoločnosť CSM - STAV s.r.o., ktorá ju
sporadicky využívala v rámci svojej podnikatel'skej činnosti a v súčasnosti je na tejto
parcele umiestnené navrhované mobilné zariadenie. Zariadenie je v mobilnom prevedení,
nevyžaduje vybudovanie základov, preto sa jednoducho inštaluje na roznášacie platne,
ktoré sú voľne uložené na zemi.

Potreba pitnej vody bude pre zamestnancov zabezpečená vo f1'ašiach dovozom.
Sociálne zariadenie, šatne zamestnancov a príručný sklad pre obaľovačku budú
umiestnené v novej sociálno-prevádzkovej budove, ktorá bude pozostávať z piatich
unimobuniek.

Splaškové vody zo zázemia obsluhy nebudú vznikať nakol'ko sú riešené mobilnými
toaletami.
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Potreba úžitkovej vody bude len pre protiprašné účely. Jej potreba bude
minimálna. Bude využívaná voda z vlastnej studne. Kvalifikovaný odhad jej potreby
v tomto štádiu nie je možný.

Pre výrobu asfaltových zmesí sú potrebné nasledujúce suroviny:

a) Prírodné kamenivo
frakcie: 0/2, 2/5,4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 11/22 a recyklát vo frakciách 0/11, 0/16 a 0/22

b) Kamenná múčka (filer z vlastného procesu sušenia) , jemne mletý vápenec (nákup od
dodávateľov z blízkeho okolia).

c) Ropný asfalt (živica)
d) Prísady, prímesy (prísady na zmenu farby, celulózové vlákna, modifikačné prísady)

Pri predpokladanej ročnej produkcii 156 600 ton asfaltových zmesí ročne, ktorých
receptúry budú v zmysle katalógových listov asfaltových zmesí KLAZ 1120 I O, ktoré
vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, sa predpokladajú tieto množstvá vstupných materiálov:

Drvené kamenivo frakcie 0/2: 17 116 ton,
Drvené kamenivo frakcie 2/5: 16 116 ton,
Drvené kamenivo frakcie 4/8: 46 823 ton,
Drvené kamenivo frakcie 8/11: 34823 ton,
Drvené kamenivofrakcie 8/16: 6000 ton,
Drvené kamenivo frakcie 11/22: 6000 ton,
Asfaltový recyklovaný materiál: 15 000 ton,
Asfalt cestný nemodifikovaný 50/70: 6500 ton,
Asfalt cestný modifikovaný PmB 45/80-75: 2 000 ton,
Jemne mletý vápenec: 6264 ton,
Prisada ITERLENE SL100 Plus: 3 tony (tekutá prisada pre zvýšenie priľnavosti
asfaltovéhospojiva ku kamenivu),
Prisada ITER PPS 1000 C: 25 ton (vláknitá prísada pre zlepšenie vlastností
asfaltovýchzmesí),
Prisada na zmenu farby asfaltovejzmesi: 5 ton.

Prevažná väčšina vstupov - drvené kamenivo sa predpokladá dovážať z lomu
Vechec, čo znamená, že doprava týchto vstupov bude realizovaná mimo mesta
Michalovce.

Na 1 tonu vyrobenej asfaltovej zmesi pripadá nasledovná spotreba materiálu:

Druh materiálu Množstvo v kg
Prírodné kamenivo (frakcie) +recyklovaný materiál 906
Kamenná múčka, mletý vápenec 40
Asfalt cestný 54
Spolu 1000
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Maximálna inštalovaná hodinová kapacita výroby obaľovačky je 160 t/hod..
Reálna maximálna hodinová kapacita je 145 tlhod. Ročný objem výroby pri plánovanom
časovom fonde l 440 hodín predstavuje maximálne 156600 ton.

Pre uvedené množstvo sa predpokladá nasledujúce množstvo vstupných surovín:

Druh materiálu Množstvo v t
Prírodné kamenivo (frakcie) + recyklovaný materiál 141 803
Kamenná múčka, mletý vápenec 6264
Asfalt cestný 8500
Prísada ITERLENE SLl OO Plus 3
Prísada ITER PPS 1000 C 25
Prísada na zmenu farby asfaltovej zmesi 5
Spolu 156600

Pre prevádzku zariadenia sa nevyžaduje pripojenie na rozvod zemného plynu.
Hlavným energetickým spotrebičom navrhovanej činnosti bude mobilný sušiaci

bubon TYP MT9.23K, v ktorom je osadený horák poslednej generácie EVO JET 2
schopný spaľovať zemný plyn, LPG a ľahký vykurovací olej. Toto zariadenie bude
spaľovať LPG (tekutý ropný plyn). Maximálny výkon horáka je 11 900 kW.
Prevádzka bude v počte 180 dní v roku. Maximálna ročná spotreba LPG 1 252 800 litrov

Elektrická energia bude v čase inštalácie zariadení riešená napojením na
existujúcu rozvodnú sieť, resp. na mobilný agregát. Jej predpokladaná spotreba počas
výstavby predstavuje cca 10 000 kWh.

V čase prevádzky bude elektrická energia využívaná na umelé osvetlenie areálu,
sociálne priestory a na pripojenie technologických zariadení (dopravné, prevádzkové,
pohonné systémy, atď.). Pre tieto budú vybudované prípojky v rámci areálu.

Spotreba elektrickej energie je podľa jednotlivých inštalovaných technologických
zariadení nasledovná:

Názov teehnologiekého Initalovaný Koef. Súdobý
zar. prfkon v Súdob. prfkon

kW vkW
Celková technologická 548,01 0,7 383,61
spotreba
Osvetlenie, sociálne priest. 10,0 0,8 8,0
Potreba el. energie za 558,01 391,61

_prevádzku
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62658
563918

Prevádzka zariadenia bude prebiehať 9 mesiacov 180 dní v roku a 8 hodín denne,
čo predstavuje ročný časový fond v počte 1 440 prevádzkových hodín. Hlavné
technologické zariadenie bude v prevádzke 6 hodín/deň. Dve hodiny denne budú slúžiť na
rozbeh a dobeh zariadenia, čo predstavuje nižšiu spotrebu energie oproti plnej prevádzke.

Nároky na dopravnú infraštruktúru

Areál navrhovanej činnosti je dopravne napojený na miestnu komunikáciu, ktorá
spája Skládku na nie nebezpečný odpad s cestou 111/3741 (Michalovce - Žabany).

Navrhovanou činnosťou nedôjde k zmene dopravnej infraštruktúry mesta
Michalovce. Bude sa využívať existujúca komunikácia. Príjazdová cesta do areálu
Skládky je vybudovaná aj používaná.

Projektované dopravné kapacity
Prírodné kamenivo sa bude dovážať z najbližších dostupných lokalít. Navážka

surovín bude uskutočňovaná nákladnými návesovými autami s nosnosťou 25 - 26 t.
Zároveň sa do výroby asfaltových zmesí bude používať aj kamenivo z recyklačného dvora
spoločnosti CSM-STAV S.r.o. vo frakciách 0111, 0/16 a 0/22, kde budú prepravné
vzdialenosti veľmi malé.

Kamenná múčka (filer) sa bude využívať recyklát z odprašovacieho zariadenia. V
prípade potreby sa budú chýbajúce množstva dovážať od najbližšieho dodávateľa.
Preprava fileru bude zabezpečená v uzavretých automobilových cisternách o nosnosti 26
t.

Asfaltové spojivo bude dodané z Česka alebo z Poľská v uzatvorených autách s
nádržami pre tekuté hmoty - špeciálne určených na prepravu asfaltu s nosnosťou 25-26 t.

Názov Potreba suroviny Počet áut
Max. denná Max. ročná Max. denný Max. ročný

Prírodné kamenivo + rec. mat. 788 141 803 30 5454 
Kamenná múčka, mletý vápenec 35* 6264 1 80 
Asfaltové spojivo 47 8500 2 327 
Prísady 0,2 33 - 9
Spolu 870 156600 33 5870
*Predpokladá sa minimálne 2/3 potreby použiť z vlastných zdrojov z odprašovacieho zariadenia

Viac ako 90% vstupných surovín prírodné kamenivo bude dovážané z lomu
Vechec. To znamená, že tieto dodávky nebudú realizované cez mesto Michalovce.

Trasa dopravy kameniva je znázornená na nasledujúcej mapke:
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Humenn~_.-:::
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Odvoz vyrobených asfaltových zmesí bude uskutočňovaný nákladnými autami
s nosnosťou 25 - 26 t, čo predstavuje priemerne cca 12 nákladných áut za deň pri
priemernej hodinovej výrobe. Pri maximálnej hodinovej výrobe odvoz predstavuje cca 33
nákladných áut za deň.

Odborne spôsobilou osobou bolo vykonané dopravno-kapacitné posúdenie
navrhovanej činnosti, ktoré je pripojené v prílohe Č. 6 tejto správy.

V závere posudku je uvedené:
"Na základe výpočtu rezerv kapacít posudzovaných dopravných prúdov nie je

v obidvoch prípadoch križovatka prekážkou, nie je potrebné upravovať napojenie PK na
cestu III/3 741."

To znamená, že súčasné dopravné riešenie územia obce nebude dotknuté
realizáciou projektu.

Tým, že až 90% vstupných materiálov bude dopravovaná z lomu Vechec, trasou
mimo mesta Michalovce, nedôjde ani k významnejšiemu zvýšeniu dopravného zaťaženia
v meste Michalovce. Len časť surovín cca 10% sa predpokladá prepravovať po ceste
11/582.

Celková potreba nákladných motorových vozidiel je vyrátaná ako maximálna.
Reálny predpoklad je necelá polovica z vypočítaného množstva. Kapacity na úrovni
maximálneho výkonu je možné očakávať len krátkodobo v prípade finalizácie
strategických stavieb - výstavba dial'ničného koridoru Dl. Zároveň je potrebné si
uvedomiť, že prevádzka Strediska výroby asfaltových zmesí bude realizovaná len v počte
180 dní v roku.
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Dažďová kanalizácia
Dažďové vody zo spevnených plôch výrobného areálu budú spádovaním vedené

cez uličné vpuste do odlučovacieho zariadenia PURECO ENVIA CRC a odtiaľ cez
štrkovú vsakovaciu jamu do recipientu.

Zariadenia PURECO ENVIA CRC sú určené pre priame zabudovanie do uličných
vpustí. Technicky je zariadenie riešené ako valcová nádoba z nehrdzavejúcej ocele, v
ktorej je umiestnená filtračná vložka na zachytávanie ropných látok.

Výhody použitého zariadenia:
odolné voči nepriaznivým vplyvom, dlhá životnosť
alternatíva k tradičným odlučovačom
nenáročná prevádzka a údržba
jednoduchá montáž
účinnosť čistenia 5 až 0,1 mg NELll

Ako ochrana pred únikom asfaltov do okolia v prípade havárie sila bude v spodnej
časti síl zhotovená zádržná oceľová vaňa s kapacitou 30m3•

Splašková kanalizácia
Technologické zariadenie nevyžaduje použitie vody na technologické účely.

Z toho dôvodu nevznikajú ani technologické odpadové vody.
Zamestnanci budú používať mobilné toalety. Splašková voda zo zázemia pre

zamestnancov nebude vznikať.
Vzhľadom na počet zamestnancov je vplyv navrhovanej činnosti zanedbateľný.

Nároky na pracovné sily

V čase prevádzky sa očakáva vytvorenie 6 pracovných miest, všetky vo výrobe
v jednozmennej prevádzke.

výstupy

Výstupné produkty :

výstupom z výroby budú asfaltové zmesí. Plánovaná ročná kapacita strediska je
cca 156 600 ton asfaltových zmesí.

Zdroje znečisťovania ovzdušia:

Z hľadiska stavebného riešenia, nie sú potrebné žiadne stavebné práce. Mobilné
technologické zaradenie už je umiestnené v dotknutej lokalite.

Zdrojmi znečisťovania ovzdušia počas prevádzky budú tieto bodové a plošné
zdroje.

~ ~ ~144
CESTNÉSTAVBY MICHALOVCE s.r.o. I



Stredisko výroby asfaltových zmesí

Mobilné zariadenie BENNIGHOVEN MBA 2000 na výrobu asfaltových zmesí:
PSO 1 Skladovanie a doprava kameniva - plošný zdroj
PS02 Skladovanie, doprava a dávkovanie recyklovaného asfaltového materiálu -
plošný zdroj
PS03 Sušenie kameniva (sušiaci bubon) - bodový zdroj

Záložný zdroj el. energie (dieselagregát) Caterpillar - bodový zdroj

Emisie znečisťujúcich látok počas prevádzky

Emisie znečisťujúcich látok počas prevádzky:
Mobilné zariadenie BENNIGHOVEN MBA 2000 na výrobu asfaltových zmesí:

PSOl Skladovanie a doprava kameniva: emisie TZL,
PS02 Skladovanie, doprava a dávkovanie recyklovaného asfaltového materiálu:
emisie TZL,
PS03 Sušenie kameniva (sušiaci bubon): emisie TZL, S02, NOx, CO a TOC,

Záložný zdroj el. energie (dieselagregát) Caterpillar - emisie TZL, S02, NOx, CO a TOC

Kategorizácia zdroja

V zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší v znení vyhlášky Č. 270/2014 Z. z. ,vyhlášky Č. 252/2016 Z. z. a
vyhlášky Č. 315/2017 Z. z. technologické zariadenie je možné zaradiť nasledovne:

Technologické zdroje

Mobilné zariadenie BENNIGHOVEN MBA 2000 na výrobu asfaltových zmesí
3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
3.5.2 Obal'ovne bitúmenových zmesí a miešiarne bitúmenu s projektovanou

výrobnou kapacitou zmesi> 80 ton za hodinu.
- veľký zdroj

Energetické zdroje

Sušiaci bubon - plynový horák EVO JET 2 -11 900 kW
1 PALIVOVO-ENEGETICKÝ PRIEMYSEL
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spal'ovacie zariadenia vrátane plynových

turbín a stacionárnych piestových spal'ovacích motorov, snainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW:::=: 0,3 MW a ~ 50 MW
- stredný zdroj

Dieselagregát Caterpillar - 560 kW
1 PALIVOVO-ENEGETICKÝ PRIEMYSEL
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spal'ovacie zariadenia vrátane plynových

turbín a stacionárnych piestových spal'ovacích motorov, snainštalovaným
súhrnnvrn menovitvm tenelmím nrílmnnm \l MW> () 1 ~AW" < ,() ~AUT
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- stredný zdroj

Emisné limity pre nové zdroje
Technologické zdroje

V zmysle prílohy Č. 7 k vyhláške Č. 410/2012 Z.z., časť 4. Obaľovne
bitúmenových zmesí a miešiarne bitúmenov sa určujú pre technológiu tieto emisné
limity:

Emisné limity - technológia
Podmienky platnosti EL Standardné stavové podmienky, suchý plyn, 02ref: 17 % objemu

Čast' zdroja Emisný limit Img/m31
TZL I CO I TOC

Technológia, priamy procesný ohrev 30,501) I 5002) I 502)~) Pre zariadenia, ktore boh uvedene do prevádzky do .) 1. marca 2001.
2) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2003 sa emisný limit pre CO a TOC neuplatňuje do 31.
decembra 2015.

Energetické zdroje

Sušiaci bubon - plynový horák EVO JET 2 - 11 900 kW
V zmysle prílohy Č. 4 k vyhláške Č. 410/2012 Z.z., časť IV. Väčšie stredné

spaľovacie zariadenia, B. Emisné limity pre väčšie stredné zariadenia spaľujúce tuhé
palivá, kvapalné palivá a plynné palivá - nové zariadenia, sa určujú pre Sušiacu komoru -
plynový horák EVO JET 2 s maximálnym príkonom 11 900 kW tieto emisné limity:

Emisné limity: Sušiaca komora - plynový horák EVO JET 2 o výkone II 900 kW
Standardné stavové podmienky, suchý plyn
Tuhé palivá vrátane biomasy, 02r,f: 6 % objemu

Podmienky Kvapalné a plynné palivá: 0Zr,l: 17 % objemu
platnosti EL Na zariadenia zaradené do OPR podl'a & 17a ods. l a 2 sa emisné limity

neuplatňujú okrem EL pre TZL: 100 mg/rrr' na spal'ovanie tuhých palív vrátane
biomasy

Nové zariadenia TZL S02 NOx CO TOCsMTP>5MW

Iné plynné palivo - 35, 100i), 200 100 -200\ 4004)
) PIati pre spal ovanie bioplynu,

3) Platí pre spal'ovanie nízkovýhrevných plynov z vysokých pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.
4) Platí pre spal'ovanie nízkovýhrevných plynov z koksárenských pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.

Dieselagregát Caterpillar - 560 kW
V zmysle prílohy Č. 4 k vyhláške Č. 410/2012 Z.z., časť V. Stacionárne spaľovacie

zariadenia s celkovým MTP ::: 0,3 MW okrem veľkých spaľovacích zariadení, 2.
Spal'ovanie kvapalných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových
spaľovacích motoroch, sa pre menšie spaľovacie zariadenie Dieselagregát Caterpillar
určujú tieto emisné limity:
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platnosti EL Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú okrem všeobecných emisných limitov pre tuhé
anorganické znečisťujúce látky v 2. skupine, ktoré platia, ak sa emisné limity pre TZL
dosahujú odlučovaním.
Na spal'ovacie zariadenie, ktoré je podl'a povolenia alebo dokumentácie používané
výlučne na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka :s 240 hlrok, sa emisné limity
neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať technicke] požiadavke.
Pre špecifické technológie na nepriamy procesný ohrev, ako sú pekárenské
cyklotermické pece, téglikové taviace pece a ohrevy taviacich vaní, kde konštrukčné
riešenie zariadenia umožňuje iba obmedzene ovplyvniť vznik emisií, správny orgán
môže určiť miernejšie emisné limity individuálne.

MTPIMW] Emisný limit (mg/ml]

Od I do TZL I S02 I NOx I CO
Zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2014
> 0,3 I < 10 20,502) I - I 350,2503) I 110

2) Platí pre zariadenia s MTP < I MW
3) Platí pre extra ľahký vykurovací olej - vykurovaciu naftu

Dieselagregát Caterpillar Cl8 je záložný zdroj elektrickej energie s dobou
prevádzky menej ako240 hodín ročne. Emisné limity sa pre tieto zdroje neurčujú.
Určujú sa len všeobecné podmienky prevádzkovania.

Odborne spôsobilou osobou bola vypracovaná rozptylová štúdia, ktorej účelom je
vytvoriť komplexný obraz o predpokladanom vplyve navrhovaného investičného zámeru
na vývoji kvality ovzdušia hodnotenej oblasti na základe modelovej simulácie plošného
rozloženia koncentrácií znečisťujúcich látok. Táto štúdia tvorí prílohu Č. 4 tohto zámeru.

Prostredníctvom všeobecných emisných faktorov boli v tejto štúdii vypočítané
hmotnostné toky jednotlivých znečisťujúcich látok pre overenie minimálnej výšky
výduchu nasledovne:

Hmotnostné toky ZL - sušiaci bubon
ZL TZL S02 NO. CO TOC

Hmotnostný tok [kg/hod] 0,13 0,94 1,34 2,68 1,34
Koeficient "S" 0,5 0,5 0,2 10,0 0,2
Minimálna vypočítaná výška [m] 4,0 4,0 10,3 10,3 4,0
Skutočná výška [ml 12,0

Z uvedených výpočtov vyplýva, že navrhovaná výška 12,0 m Je dostatočná
v kontexte zabezpečenia dostatočného rozptylu znečisťujúcich látok.

Odpady

Počas výstavby nebudú vznikať odpady, pretože technologické zariadenie
v mobilnom prevedení už je nainštalované ..

V čase prevádzky Strediska výroby asfaltových zmesí budú všetky dodané
základné vstupné suroviny použité do výsledného produktu bez vzniku odpadov. To
znamená, že z hlavnej činnosti odpady pri prevádzke technologického zariadenia
nevznikajú.
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Počas prevádzky sa môžu vyskytnúť odpady tak, ako pri iných bežných
prevádzkach ako napr. odpady vzniknuté pri opravách, údržbe a pri pobyte zamestnancov.

Materiály typu "kovy", "papier a kartón" budú po vyseparovaní dodávané
zmluvne zabezpečeným recyklačným spoločnostiam ako druhotné.

Odpady, ktoré budú kategorizované ako nebezpečné budú zhromažďované vo
vyčlenenom a označenom a zabezpečenom mieste.

Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti

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

Hodnotenie vplyvovpodľa ich významnosti, plošného a časového pôsobenia

Prvok Vplyv Hodnotenie
Počas výstavby Počasprevádzkv
- O + - O +

Vplyv na obyvateľstvo
Pohoda života Ruch, hlučnosť pochádzajúca zo stavebnej O -1

činnosti a zmeny dopravnej situácie
Pracovné príležitosti v dotknutej oblasti +1 +1

Zdravotné riziká Hlučnosť O -1
Emisie O -1
Prašnosť O -1
Vibrácie O -l
Odpady O O

Vplyv na prírodné prostredie
Horninové Narušenie ložísk surovín O O
prostredie Narušenie stability svahov O O

Znečistenie horninového prostredia O O
Narušenie geologického podložia O O

Ovzdušie Emisie do voľného priestoru O -1
Zmeny prúdenia vzduchu O O
Zmeny vlhkosti vzduchu O O
Zmeny teploty vzduchu O O

Povrchové vody Znečistenie povrchových vôd O O
Podzemné vody Znečistenie podzemných vôd O O

Zmena odtoko_vých_Qomerov O O
Pôdy Záber pôd O O

Kontaminácia pôd O O
Erózia pôd O O

Vegetácia Výrub stromovej a krovinnej vegetácie O O
Výsadba a starostlivosť o náhradnú vegetáciu O O
Ruderalizácia plôch O O
Zmeny v pestrosti vegetácie O O
Krátenie cenných biotopov O O
Vplyv imisií O O

Zivočíšstvo Prerušenie migračných ciest O O
Vyrušovanie dotknutej fauny O O
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Prašnosť počas výstavby O O
Kontaminácia biotopov O O
Znehodnotenie cenných biotopov O O

Vplyv na krajinu
Struktúra krajiny Deliaci účinok O O

Zmena funkčného členenia krajiny O O
Scenéria krajiny Stavenisko prevádzky O O

Krajinný obraz O +1
Chránené územia Vplyv na chránené územia prírody O O
USES Zmeny dotýkajúce sa prvkov USES O O

\;'plyv na ekostabilizačnú funkciu prvkov O O
USES

Ekologická Vplyv na ekologickú stabilitu územia O O
stabilita

Legenda:
O praktickynevýznamný 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 nepriaznivy 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
nezmierniteľny 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

Realizácia navrhovanej činnosti svojím technologickým prevedením a
umiestnením predstavuje pre životné prostredie dotknutého územia zdroj len málo
významných nepriaznivých vplyvov. Súčasne všetky vyvolané nepriaznivé vplyvy
vykazujú charakteristiky vplyvov dočasných a zmierniteľných vhodne nastavenými
eliminačnými a ochrannými opatreniami. Naopak realizáciou investičného zámeru bude
dosiahnutý významný priaznivý vplyv väčšieho časového, územného aj kvantitatívneho
významu, a to výrazné využitie vlastných zdrojov regiónu, materiálové zhodnotenie
odpadov z rekonštrukcie ciest, účelné využitie plôch priemyselnej zóny a zvýšenie
pracovných príležitostí dotknutého územia.
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Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie

Za účelom prevencie, eliminácie a minimalizácie vplyvov boli navrhnuté opatrenia
v územnoplánovacom procese, technické a technologické opatrenia a organizačné,
prevádzkové a iné opatrenia (z rozsahu hodnotenia a pripomienok dotknutých orgánov a
osôb).

Navrhnuté opatrenia sú technicky realizovateľné a sú dosiahnuteľné cenovo
dostupnými prostriedkami. Navrhovateľ potvrdzuje svoju pripravenosť a spôsobilosť
realizovať navrhované opatrenia v celom rozsahu.

Na realizáciu navrhovaných opatrení má navrhovateľ činnosti vlastné alebo
dostupné externé kapacity oprávnených vykonávateľov činností a dodávateľov a má aj
postačujúce skúsenosti.

Navrhovateľ disponuje dostatočnými vlastnými zdrojmi na ekonomické
zabezpečenie realizácie navrhovanej činnosti, navrhovaných opatrení i potrebných
súvisiacich investícií na sprevádzkovanie zariadení, ktoré sú podmieňujúce pre
bezporuchovú prevádzku v danom území.

Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie listom Č. 4915/2019-1.7/fr 5292/2019 zo dňa 29. Ol. 2019, ktorý je v prílohe č.
2 upustilo podľa § 22 ods. 6 zákona NR SR Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
od variantného riešenia zámeru.

Posudzovanie navrhovanej činnosti sa vykonávalo nielen v rozsahu súborov
environmentálnych kritérií, kde išlo o súbor kritérií vyjadrujúcich vyvolané vplyvy na
jednotlivé zložky životného prostredia, ale aj v rozsahu súboru technických a
technologických kritérií, kde zhodnotenie týchto kritérií vyjadrilo stupeň a úroveň
technického a technologického riešenia navrhovanej činnosti v súlade s BAT pre výrobu
asfaltový ch zmesí.

Všetky navrhnuté zariadenia obaľovacej súpravy budú moderné a kvalitné na
najvyššej súčasnej úrovni ako v oblasti technológie výroby živičných zmesí, tak aj v
oblasti odlučovania tuhých znečisťujúcich látok filtráciou v textilných filtroch a plynných
znečisťujúcich látok, splňajú podmienky BAT, pričom živičné plyny sa budú spaľovať
v horáku bubnového sušiča.

V rozsahu poslednej skupiny hodnotených kritérií sa porovnávali kritéria, ktorými
sú vyvolané vplyvy na dotknuté obyvateľstvo zahŕňajúce ako hodnotenie dopadu
realizácie činnosti na pohodu obyvateľstva a jeho zdravotný stav, tak aj na jeho
socioekonomickú situáciu. Za tým účelom bolo odborne spôsobilou osobou vykonané aj
Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie - HIA.

Zhodnotenie nulového variantu a variantu realizácie činnosti Stredisko výroby
asfaltových zmesí je podrobne uvedené v kapitole C.V., ktorá obsahuje porovnanie
variantov a návrh optimálneho variantu.
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Porovnávanie nulového variantu s variantom realizovania zámeru je postupne
podľa jednotlivých zložiek životného a prostredia a vplyvov navrhovanej činnosti
hodnotené v rámci celej správy.

Za najvýznamnejšie kritéria hodnotenia navrhovanej činnosti možno označiť
vplyv vyvolaný inštaláciou a využívaním najmodernejšej technológie, ktorou sa oproti
starším prevádzkovaným zariadeniam spôsobom šetrnejším voči životnému prostrediu
budú vyrábať kvalitnejšie asfaltové zmesí prispôsobené zmeneným klimatickým
podmienkam.

Pri porovnaní predloženého riešenia navrhovanej činnosti s nultým variantom sa
pri celkovom sumarizujúcom hodnotení jednotlivých vyvolaných vplyvov a dopadov javí
realizácia navrhovanej činnosti ako najoptimálnejší variant riešenia súčasného stavu v
tom zmysle, že navrhovaná činnosť je pre dotknuté mesto Michalovce environmentálne
prijateľná a je v rámci všetkých posudzovaných aspektov najoptimálnejším riešením,
ktorým sa zabezpečí zmysluplné využitie už existujúcich priestorov v území na to
určeným územnym plánom s únosným zaťažením životného prostredia.

Kritéria výberu najlepšej dostupnej techniky (BA TJ

Na úrovni Spoločenstva boli prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia (ďalej len "smernica") ustanovené opatrenia zamerané na prevenciu, alebo ak
to nie je možné, na zníženie emisií do ovzdušia, vody a pôdy z príslušných činností,
vrátane opatrení týkajúcich sa odpadov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany
životného prostredia ako celku.

Smernicou bol tiež ustanovený prístup, umožňujúci identifikáciu a využívanie tzv.
"najlepších dostupných techník", ktoré sú súčasťou implementácie integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania životného prostredia.

Identifikácia kritérií určovania najlepších dostupných techník je súčasťou
integrovaného prístupu ku kontrole znečisťovania životného prostredia a prevencn
znečisťovania v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja.

Určovanie a aj prevencia pred znečisťovaním si vyžaduje primerané techniky,
ktoré zase vyžadujú technické opatrenia vychádzajúce z najlepších dostupných techník
bez predpísania použitia konkrétnej techniky alebo technológie. Pri určovaní najlepšej
dostupnej techniky je potrebné brať do úvahy technické vlastnosti príslušnej prevádzky,
jej geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky.

Najlepšie dostupné techniky - BAT pripravuje a spracováva Európska kancelária
IPKZ so sídlom v Seville v Španielsku. Tieto sú spracovávané postupne pre výrobné
sektory a pre tento účel sú zriaďované Technické pracovné skupiny (Technical Working
Groups - TWGs), ktoré sú primárnym zdrojom všetkých informácií požadovaných pre
BREF (referenčné dokumenty pre BAT).

Cieľom BREF je poskytnúť informácie o danom odvetví, používaných technikách
a procesoch, materiálových tokoch, emisných limitoch v členských štátoch EÚ a o
monitorovaní emisn príslušným orgánom členských krajín Európskej unie,
prevádzkovateľom priemyselných podnikov, Európskej komisii a širokej verejnosti pre
usmerňovanie procesov a stanovovania podmienok v integrovanom povolení.
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Činnosť, ktorú navrhovate l' navrhuje v rámci predloženej správy, nie je v
zozname činností uvedených v prílohe Č. 1 zákona NR SR Č. 245/2003 Z.z., preto na túto
činnosť nie je spracovaný BREF pre BAT - výroba asfaltových zmesí.

Aby sa zabránilo uvol'ňovaniu rozptýlených a sústredených prachových emisií,
budú sa uplatňovať v súlade s referenčným dokumentom (BREF) pre najlepšie dostupné
techniky (BAT):

opatrenia pre prašné operácie,
opatrenia pre priestory na vol'né skladovanie,
odlučovacie/fiItračné systémy.

Na základe toho je v nasledujúcej tabul'ke vyhodnotenie súladu s referenčným
dokumentom (BREF) Qre najlepšie dostupné techniky (BAT) pre navrhovanú oblasť:

Bezprašné vypúšťanie
zásobníkov a síl.

surovín zo Splnené.
Jednotlivé suroviny budú vypúšťané zo zásobníkov a síl do
váh a do miešačky cez prachotesné výpady.
V prípade prebytku vratného fileru bude tento
vyprázdňovaný zo sila napojením na špeciálne zariadenie,
ktoré bude vzduchotesne zakapotované. Pri tomto procese
bude primiešavaná voda.

Splnené.
Pneumatická doprava filera a odpraškov bude odprášená na
filtri sušiaceho bubna.

Na zníženie koncentrácie oxidov dusíka
v odpadových plynoch použiť nízko
emisné horáky.

Splnené.
V bubnovej sušičke bude inštalovaný nízko emisný
pretlakový horák 11,9 MW na LGP s výstupnou
koncentráciou NOX ako N02 v odpadových plynoch pod 50
mg/Nm3.

Požiadavka BAT Plnenie
Uzatvorená doprava surovín do síl. Splnené.

Na dopravu filera a odpraškov do síl je navrhnutá
uzatvorená, bezprašná pneumatická doprava. Doprava
ohriateho kameniva, recyklátu a odpraškov bude cez

_llI'achotesné elevátory a sklzy.
Skladovanie prašných materiálov najmä Splnené.
v zásobníkoch, resp. silách. Vysušené a ohriate kamenivo, filer, odprašky, recyklát sa

budú skladovať v moderných uzatvorených zásobníkoch a
silách.

Odprašovať pneumatickú dopravu surovín
do zásobníkov textilnými filtrami s BAT
koncentráciou 20 mg/Nm",

Na zníženie množstva emisií prachu
z odpadových plynov by sa v rámci BAT
malo používať suché čistenie odpadových
plynov prostredníctvom textilných filtrov
alebo elektrických odlučovačov.

Splnené.
Bubnová sušička, miešacia veža živičnej zmesi, filer a
odprašky budú odprášené spoločným textilným filtrom.

Odpadové plyny s výskytom
polycyklických aromatických uhl'ovodíkov
odvádzať na zneškodnenie spal'ovaním
alebo zachytávaním.

Splnené.
Živičné plyny z miešacej veže budú odsávané
a dopravované potrubím do horáka bubnovej sušičky na
spálenie.

Všetky navrhnuté zariadenia obal'ovacej súpravy budú moderné a kvalitné na
najvyššej súčasnej úrovni ako v oblasti technológie výroby živičných zmesí, tak aj v
oblasti odlučovania tuhých znečisťujúcich látok filtráciou v textilných filtroch a plynných
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znečisťujúcich látok, splňajú podmienky BAT, pričom živičné plyny sa budú spaľovať
v horáku bubnového sušiča.

Na základe dostupných informácií, je posudzovaná technoló~ia v súčasnosti vo
svete považovaná za najmodernejšiu, teda BAT technológiu a splňa všetky kritéria
vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti životného prostredia - úseku ochrany ovzdušia.

Použitá technológia bude spÍňať požiadavku znižovania a emisii a šetrnosti voči
životnému prostrediu, čo je preukázané v tejto správe.

Opatrenia v súlade s BAT boli prijaté aj pri spracovaní tejto správy.

Monitoring

Počas výstavby

Zariadenie užje nainštalované, preto nenavrhujeme monitorovať žiadne vplyvy.

Počas prevádzky

Monitoring pracovného prostredia

V pracovnom prostredí je potrebné vykonať meranie zdraviu škodlivých faktorov
pracovného prostredia (hluk a pevný aerosól) za účelom preukázania dodržania
prípustných hodnôt expozičných limitov týchto faktorov. Frekvenciu ďalších meraní je
potrebné stanoviť na základe výsledkov prvého merania a požiadaviek platnej legislatívy.

Monitoringpodzemných vôd

Pre ochranu podzemných vôd je potrebné zabezpečiť ich monitorovací systém.
Tento cieľ zabezpečí projekt monitoringu podzemných vôd vypracovaný odborne
spôsobilou osobou. Projekt monitoringu podzemných vôd rieši:

- realizáciu potrebného počtu monitorovacích vrtov (v smere prúdenia podzemných vôd),

- dokumentáciu vrtov,

- odber vzoriek vôd,

- spracovanie záverečnej správy.

Monitoring emisií

Po sprevádzkovaní obaľovacej súpravy živičných zmesí vykonať prvé jednorazové
meranie na preukázanie dodržania určených emisných limitov a množstva emisie
znečisťujúcich látok podľa platných predpisov v rozsahu určenom pre obaľovne živičných
zmesí a miešanie asfaltu.

Na základe vyhodnotenia prvého roku prevádzky technológie a vykonaných
diskontinuálnych oprávnených meraní je potrebné prehodnotiť potrebu monitorovania
dodržiavania emisných limitov vybraných znečisťujúcich látok a dodržiavania
všeobecných podmienok. Pre prípady preukazovania určených emisných limitov
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diskontinuálnym oprávneným meraním je potrebné na základe vyhodnotenia prvého roku
prevádzky technológie a vykonaných diskontinuálnych oprávnených meraní stanoviť
interval diskontinuálnych oprávnených meraní pre ďalšie obdobie prevádzkovania
technológie v zmysle platnej legislatívy a podľa rozhodnutia povoľujúceho orgánu štátnej
správy.

Monitoring ovzdušia

Monitoring ovzdušia sa bude vykonávať v rámci každoročného merania imisií
v najbližšej monitorovacej stanici. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti
a spaľovania LPG nie je potrebné vykonávať osobitný monitoring ovzdušia z dôvodu
realizácie navrhovanej činnosti.

Monitoring odpadov

Formou predpísanej evidencie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ..

Monitoring odpadových vôd

V prípade monitoringu odpadových vôd sa jedná sa predovšetkým o dažďové
odpadové vody. Sledovanými ukazovateľmi znečistenia sú spravidla CHSKCr, BSK5,
NL, pli. Postup a podmienky monitorovania dažďových odpadových vôd bude
konzultovaný s príslušným orgánom štátnej správy vodného hospodárstva aj v ďalších
etapách prípravy navrhovanej činnosti.

Monitoring po skončení prevádzky

Po skončení prevádzkovania technológie bude technológia ako samostatné
mobilné jednotky premiestnená na iné miesto použitia a bude vykonané vyhodnotenie
jednotlivých monitoringov popísaných v texte vyššie.

Plnenie požiadaviek z rozsahu hodnotenia MŽP.

Listom číslo: 4915/2019-1.7/fr zo dňa 28. marca 2019 bol určený Rozsah
hodnotenia podľa § 30 ods. l, 2, 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti Stredisko výroby asfaltových zmesí.
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Plnenie požiadaviek stanoveného rozsahu hodnotenia v rámci predloženej
správy je nasledovné:

Požiadavka Stanovisko

2.1. Všeobecné požiadavky

2.1.1. Navrhovatel' zabezpečí vypracovanie správy Splnené v rámci tejto predloženej správy
o hodnotení. Vzhl'adom na povahu a rozsah o hodnotení vplyvov navrhovanej
navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je činnosti na životné prostredie.
potrebné, aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov
uvedených v prílohe č. II zákona, primerane
charakteru navrhovanej činnosti.

2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa Pre hodnotenie navrhovanej činnosti
nestanovuje časový harmonogram, ani bola ako rozhodujúce kritérium prijatá
žiadne špecifické požiadavky limitujúce podmienka splnenia, resp. zohl'adnenia
časový rozsah hodnotenia. všetkých pripomienok vznesených

dotknutými osobami.

2.1.3. Navrhovate!' doručí na MZP SR kompletné Bude predložené v súlade s touto
vyhotovenie správy o hodnotení v počte 2 požiadavkou.
kusy v papierovom vyhotovení, jedno
samostatné všeobecne zrozumiteľné
záverečné zhrnutie a Ix správu o hodnotení
na elektronickom nosiči dát.

2.2. Špecifické požiadavky

2.2.1. Vypracovať posúdenie vplyvov činnosti na Odborne spôsobilou osobou bola
zdravotný stav obyvatel'ov okolitých obcí vypracovaná HlA - Hodnotenie vplyvov
(HIA - hodnotenie vplyvov na verejné na verejné zdravie, ktorá je uvedená
zdravie) v prílohe č. 7 k tejto Správe.

2.2.2. Vypracovať dopravnú štúdiu zaťaženia obcí, Odborne spôsobilou osobou bolo
cez ktoré bude navrhovaná a vedená doprava vykonané dopravno-kapacitné posúdenie
surovín a zmesí s doplnením riešenia z neho navrhovanej činnosti, ktoré je v prílohe
vyplývajúcich nepriaznivých vplyvov pre č. 6 tejto Správy.
jednotlivé dotknuté obce.

2.2.3. Doplniť vplyv zariadenia na blízku Prevádzka bude mať vypracovanú
prevádzku riadenej skládky nie kompletnú dokumentáciu z h!'adiska
nebezpečného odpadu z protipožiarneho hygieny práce, životného prostredia,
hľadiska. požiarnej ochrany a BOZP, kde sú

uvedené opatrenia pri rizikových
prácach ako aj opatrenia na
minimalizáciu havarijných stavov.
Vplyv zariadenia na prevádzku skládky
z hľadiska požiarneho rizika je
minimálny. Vzhl'adom na výskyt
požiarov skládky predstavuje tento
vonkajší vplyv požiarne riziko pre
prevádzku zariadenia. Tento vplyv bol
v časti B, kap. III. bod 19. Prevádzkové
riziká a ich možný vplyv na územie
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prehodnotený a boli navrhnuté opatrenia
na elimináciu tohto rizika.

2.2.4. Dopracovať blokovú technologickú schému Bloková technologická schéma so
so všetkými vstupmi a výstupmi. vstupmi a výstupmi bola dopracovaná

v rámci hodnotenia a tvorí prílohu Č. 5
telto Sprá~.

2.2.5. Uviesť druh požadovaného povolenia pod!'a Druh požadovaného povolenia je
príslušných predpisov. uvedený v časti A, kap. II. bod 17. Druh

požadovaného povolenia navrhovanej
činnosti podl'a osobitných predpisov.

osobitných predpisov

2.2.6. Pri príprave správy o hodnotení brať do Bolo splnené pri spracovaní tejto správy.
úvahy všetky pripomienk')', ktoré boli
zaslané k zámeru, prípadne budú zaslané k
určenému rozsahu hodnotenia a časovému
harmonogramu.

2.2.7. V samostatnej kapitole písomne vyhodnotiť Splnené v rámci predloženej správy.
splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade
zdôvodniť prečo nie) jednotlivých bodov
tohto rozsahu hodnotenia a časového
harmonogramu pre navrhovanú činnosť a
vyhodnotiť všetky stanoviská k zámeru a k
určenému rozsahu hodnotenia a časovému
harmonogramu.

Stanoviská k pripomienkam ostatných dotknutých osôb:

Pripomienka Stanovisko
Mesto Michalovce - pripomienky k zámeru

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy a
územného plánovania vydal k problematike
povol'ovania stavieb mobilných a kompaktných
nabíjacích NN-staníc na dobíjanie elektromobilov
vydal v roku 2011 pod Číslom: 2011 12930N-
1025 Usmernenie.
Podľa tohto usmernenia: "Mobilnou nabíjacou
NN-stanicou sa rozumie mobilné technologické
zariadenie, ktorého vyhotovenie nepodlieha režimu
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, t.j. zariadenie, ktoré nie je
stavbou pevne spojenou so zemou podl'a § 43
stavebného zákona."
Investor vychádzal na základe prijatých zásad o
rovnocennosti a vzájomného uznávania
(nariadenie (ES) č. 764/2008) z toho, že toto
usmernenie je aplikovatel'né aj na ostatné mobilné

1) Dočasné mobilné centrum na výrobu
asfaltových betónov bolo v roku 2018 v
skúšobnej prevádzke, na základe
podmienok Okresného úradu
Michalovce, Odboru starostlivosti o
životné prostredie - štátnej správe
ochrany ovzdušia, číslo OU-MI-OSZP-
2018/008243-2 podl'a ktorých mal
prevádzkovate!' CESTNÉ STAVBY
MICHALOVCE, s.r.o., predložiť •
"Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
stredného zdroja znečisťovania ovzdušia
- Mobilné centrum pre výrobu
asfaltových zmesí. II Uvedené
vyhodnotenie nebolo predložené a preto
Okresný úrad Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie konanie
vo veci uvedenia predmetného stredného
zdroja do užívania v zmysle § 17 ods. 1
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písm. f) zákona Č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší v platnom znení prerušil.
Prevádzkovateľ CESTNÉ STAVBY
MICHALOVCE, s.r.o., nedodržal
povinnosti vyplývajúce z citovaného
rozhodnutia, kde bol povinný počas
skúšobnej prevádzky preukázať
dodržanie určených emisných limitov
znečisťujúcich látok TZL (tuhé
znečisťujúce látky), CO (oxid uhoľnatý),
TOU (organické látky ako celkový
organick')'uhlík), v odpadovom plyne za
výduchom z technológie v zmysle
vyhlášky MŽP SR č.41012012 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení Č.
27012014Z.Z., 252/2016Z.z. a
315/2017Z.Z. pre všetky tri druhy palív
diskontinuálnym meraním a správu o
predmetnom meraní nepredložil OU v
lehote 60 dní od merania v zmysle § 15
ods.! písm. q) zákona o ovzduší. Máme
zato, že použitie matematických
modelových výpočtov vplyvu
technológie na kvalitu ovzdušia je
nesprávne, pokiaľ bola skúšobná
prevádzka povolená, a malo sa vychádzať
z reálneho merania počas skúšobnej
prevádzky predmetnej technológie, ktoré
prevádzkovateľ nepredložil.
Text, že na parcele bolo v roku 2018 v
súlade so súhlasom OÚ Michalovce
umiestnené obaľovacie zariadenie
nezodpovedá správnej terminológii. OÚ
vydal rozhodnutie číslo OU-MI-OSZP-
2018/008243-2 podľa ktorého mal
prevádzkovateľ CESTNÉ STAVBY
MICHALOVCE, s.r.o súhlas podľa § 17
ods.l písm. f) zákona o ovzduší na
inštaláciu technologických celkov
stredného zdroja znečisťovania ovzdušia
nie stavby. K umiestneniu obaľovacieho
zariadenia súhlas nedal, pretože nebol
vecne príslušným orgánom na
umiestňovanie stavieb. Kosadeniu
stavby chýba rozhodnutie príslušného
prvostupňového správneho orgánu na
umiestnenie takejto stavby.
V texte je uvedené, že na
inštalovanie nie je potrebné vybudovanie

technologické zariadenia.
Mobilné zariadenie BENNIGHOVEN MBA2000
na výrobu asfaltových zmesí je mobilným
technologickým zariadením, pretože je tak
skonštruované a certifikované. Na základe
schválenia TUv a oprávnených orgánov cestnej
premávky je umožnená jeho preprava po cestách
celého sveta.
Na inštaláciu mobilného technologického
zariadenia pre výrobu asfaltových zmesí na parcele
Č. 1628/2 v katastrálnom území Stráňany bol
udelený súhlas rozhodnutím číslo OU-MI-OSZP-
2018/008243-2, ktoré vydal Okresný úrad v
Michalovciach - odbor starostlivosti o životné
prostredie. V odôvodnení citovaného rozhodnutia
sa okrem iného uvádza: "Umiestnenie zariadenia
je v zmysle Územného plánu mesta Michalovce"
Listom Č. 5/2018 zo dňa 14.09.2018 investor
oznámilObvodnému úradu životného prostredia v
Michalovciach zahájenie skúšobnej prevádzky
dňom 17.09.2018.
Počas skúšobnej prevádzky investor zistil, že
prevádzka mobilného technologického zariadenia
v obmedzenom výkone je nerentabilná. Preto sa
rozhodol pre plné využívanie výrobnej kapacity
technologického zariadenia. Pre plné využitie
výrobnej kapacity zariadenia už platia iné
legislatívne kritéria a podmienky. Z toho dôvodu
investor v skúšobnej prevádzke už ďalej
nepokračoval, ale prostredníctvom oprávnenej
osoby vypracoval Zámer Stredisko výroby
asfaltových zmesí v súlade so zákonom Č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
ktorý bol vo februári 2019 predložený na
posudzovanie.
Meranie emisií bolo vykonané a bola vydaná aj
oficialna sprava.
Spojenie mobilného zariadenia BENNIGHOVEN
je možné aj pevnými spojmi, ale nie je potrebné.
inštaláciu zariadenia vykonávala nemecká
spoločnosť štandardným spôsobom až do doby
pokiaľ ju spoločnosť Cestné stavby Michalovce
s.r.o. neupozomila na fakt, že si pevné spojenie so
zemou neželá. ŠSD vykonal zisťovanie v čase
inštalácie tohto zariadenia pri čom na pevne
spojenie malej časti zariadenia so zemou poukázal.
V zápise z výkonu ŠSD je zástupcom spoločnosti
zapísané, že dôjde k okamžitému odstráneniu
pevných spojov čo sa aj stalo a zariadenie už viac
nebolo pevne spojené so zemou. Spoločnosť CSM-
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pevných základov. Výkonom SSD a
ŠOD bolo zistené, že stavba bola
pevnými spojmi ukotvená do betónového
podložia, čo nezodpovedá konštatovaniu
v textovej časti. Stavebný úrad
Michalovce v danej veci pre vylúčenie
pochybnosti, požiadal a následne mu
bolo doručené stanovisko MDVRR SR,
ktoré pojednáva o tom, že zrealizovaná
obaľovača je stavba, ktorá kotviacimi
prvkami bola ukotvená do položia a pred
realizáciou mala byť povolená v procese
územného a stavebného konania.

STAV s.r.o. ako jeden z budúcich vlastníkov
spoločnosti Cestné stavby Michalovce s.r.o. si
listom z 17.10.2017 vyžiadala posúdenie a
následné stanovisko stavebného úradu v
Michalovciach či predmetné zariadenie je stavbou
alebo nie. Odpoveď nebola doručená do dnešného
dňa. DE-JURE aj DE-FACTO - technológia, na
ktorej bol ŠSD vykonaný už v súčasnosti po
vykonaných opatreniach už nekorešponduje s
technológiou na ktorú sa posudok ElA žiada ..
Príslušné orgány sú kompetentné posúdiť, či sa na
realizáciu uvedeného mobilného technologického
zariadenia vyžaduje stavebné povolenie so
zretel'om na ustanovenie § 43 stavebného zákona.
Investor bude ich rozhodnutie rešpektovať.

V texte je uvedené, že je
navrhované vyhovujúce dopravné
riešenie, a že doprava nebude realizovaná
cez centrálnu mestskú zónu, nebude mať
výraznejší vplyv na obyvateľstvo mesta
Michalovce. K uvedenému uvádzame, že
centrálna mestská zóna je v
Michalovciach neprejazdná a je pešia.
Jediným z možných prejazdov mestom je
Ul. Masarykova. Dopad dopravy bude
mať negatívny vplyv na maximálne
exponovanú Ulicu Masarykovu, ktorá je
navyše miestom nástupu a výstupu
cestujúcich prímestskej autobusovej
dopravy (viac ako 30 spojov) a tadial'to
vedie najväčší ťah I'udí prichádzajúcich z
pril'ahlých obcí. Všetky autobusy
zastavujú na tejto ceste. Spomínaná
komunikácia je v posledných rokoch
monitorovaná SCKSK, a to s výsledkami,
ako komunikácia s vysokými hladinami
hluku a negatívnym dopadom na okolitú
zástavbu škôl a bytových domov. Preto
navýšenie počtu nákladných áut v tejto
časti mesta neodporúčame, rovnako ani v
časti kl'udovej zóny bývania (IBV).

Súčasnou realitou je, že na opravu ciest v oblasti
celého Zemplína sa používa asfaltová zmes
vyrobená vo výrobni spoločnosti Eurovia SK a.s. v
k.ú. obce Zbudza. Polotovary ako kamenivo a
asfalt na výrobu týchto zmesí sa už dnes dopravujú
spomínanými komunikáciami. Pri spustení
prevádzky spoločnosti Cestné stavby Michalovce
s.r.o. dôjde prakticky k reálnemu POKLESU
počtu nákladných vozidiel na ulici Masaryková
keďže spoločnosť Eurovia SK a.s. dopravuje
väčšinu kameniva z vlastného kameňolomu
Hradová pri Košiciach po trase cesty V19 a
následne po ulici Masarykovej. Spoločnosť Cestné
stavby bude viac ako 90% vstupných materiálov
- prírodné kamenivo bude dopravované z lomu
Vechec. To znamená, že táto preprava sa
obyvateľov mesta Michalovce nedotkne. Cestnú
sieť v meste ovplyvni len preprava hotových
asfaltových zmesí, ktorá bude realizovaná
priemerne v počte 12 nákladných vozidiel denne,
maximálne 33 vozidiel denne. K zvýšeniu počtu
prejazdov nákladných vozidiel nedôjde keďže
výroba asfaltových zmesí sa len presunie z
výrobne A do výrobne B alebo naopak.
Odborne spôsobilou osobou bolo vykonané aj
dopravno-kapacitné posúdenie navrhovanej
činnosti. Na základe tohto posúdenia bolo zistené,
že dopravné zaťaženie sledovaných dopravných
prúdov pri prevádzke navrhovanej činnosti je
únosné. Odborný posudok je pripojený v prílohe č.
6 tejto správy.

2)

Problémom účelovej komunikácie k skládke je
hlavne jej dezolátny stav. Enormné výtlky výrazne
spomaľujú prevádzku vozidiel po tejto
komunikácií, čím dochádza k jej zahlteniu, ale aj

Nedostatočné je aj tvrdenie, že stavebný
pozemok má výborné dopravné
napojenie. Spoločnosti CSM stav s.r.o.
bolo vydané povolenie vjazdu na účelovú
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komunikáciu, ktoráje stavebným k výraznejšej produkcií hluku a emisií z dopravy.
objektom patriacim k areálu skládky. Navrhovate!' navrhuje tento problém riešiť tak, že
Žiadosť na vjazd súvisel v minulosti so na vlastné náklady zabezpečí opravu prístupovej
stavebným povolením číslo V- komunikácie a zároveň prehodnotí aj možnosť jej
20l7/38768-Be (s počtom nákladných prípadného rozšírenia. Týmto opatrením sa zrýchli
áut 4ks denne, čo sú údaje z technickej prejazd vozidiel prístupovou komunikáciou, zníži
správy) na Stredisko na zhodnocovanie sa hluk aj emisie. Zároveň je možné dohodnúť
stavebných sutí na S003 Spevnené grafikon prejazdu komunikáciou.
plochy, so hutnenou vrstvou štrkodrvy.
Pre novú spoločnosť Cestné stavby
Michalovce pre produkciu asfaltu Mesto
Michalovce nedalo súhlas, a daná
spoločnosť o takýto súhlas ani nežiadala.
Naopak, spustená dočasná prevádzka
oba!'ovačky a doprava stým súvisiaca
spôsobila v roku 2018 vážne dopravné
kolízie zberových vozidiel komunálneho
odpadu a áut vyvážajúcich asfaltové
zmesi z obal'ovačky po jednopruhovej
účelovej komunikácii svýhybňami,
slúžiacej pre účely skládky
komunálneho odpadu. Správca skládky
Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce sa obrátili v roku 2018 na
Mesto Michalovce, aby riešilo neúnosný
stav zahltenia tejto cesty autami z
obal'ovačky. V tom čase sa zberové
vozidlá dostávali do dopravných stretov s
autami z obal'ovačky a mohokrát nemali
šancu ani zaradiť sa na výjazde z areálu
skládky. Konštrukcia a účel komunikácie
nedovol'uje prejazd takejto mobilnej
techniky, pretože sa s ňou pri výstavbe
nerátalo. Mesto Michalovce, ako vlastník
skládky a účelovej komuníkácie, ktoráje
stavebným objektom a súčasťou skládky,
nesúhlasí s používaním svojej účelovej
komunikácie pre iné účely, ako bolo
vydané povolenie pre spoločnosť CSM
stav. Keďže Cestné stavby Michalovce
nie sú spoločnosťou, ktorá by
disponovala povolením na výjazd na
účelovú komunikáciu nesúhlasíme s jej
používaním pre účely obal'ovačky.
Trváme na tom, aby si nová spoločnosť
pre účely obal'ovačky riešila vlastné
dopravné napojenie na cestu III. triedy
smer Zbudza -Michalovce a svojou
dopravou nebránila pri výkone zvozu
komunálneho odpadu.
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Mesto Michalovce - pripomienky k rozsahu hodnotenia

Na inštaláciu mobilného technologického
zariadenia pre výrobu asfaltových zmesí na parcele
č. 1628/2 v katastrálnom území Stráňany bol
udelený súhlas rozhodnutím číslo OU-MI-OSZP-
2018/008243-2, ktoré vydal Okresný úrad v
Michalovciach - odbor starostlivosti o životné
prostredie. V odôvodnení citovaného rozhodnutia
sa okrem iného uvádza: "Umiestnenie zariadenia
je v zmysle Územného plánu mesta Michalovce"
Listom č. 5/2018 zo dňa 14.09.2018 investor
oznámilObvodnémuúradu životného prostredia v
Michalovciach zahájenie skúšobnej prevádzky
dňom 17.09.2018.
Počas skúšobnej prevádzky investor zistil, že
prevádzka mobilného technologického zariadenia
v obmedzenom výkone je nerentabilná. Preto sa
rozhodol pre plné využívanie výrobnej kapacity
technologického zariadenia. Pre plné využitie
výrobnej kapacity zariadenia už platia iné
legislatívne kritéria a podmienky. Z toho dôvodu
investor v skúšobnej prevádzke už ďalej
nepokračoval, ale prostredníctvom oprávnenej
osoby vypracoval Zámer Stredisko výroby
asfaltových zmesí v súlade so zákonom č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
ktorý bol vo februári 2019 predložený na
posudzovanie.
Keďže investor skúšobnú prevádzku neukončil a
svoj pôvodný zámer prehodnotil, bolo by
neekonomické, neúčelné a zbytočné túto
vyhodnocovať a preukazovať dodržiavanie
určených emisných limitov pre stredný zdroj
znečisťovania ovzdušia, ktorý stratil svoje
opodstatnenie.
Vzhľadom k tomu je použitie matematických
modelových výpočtov vplyvu technológie na
kvalitu ovzdušia správne, je bežne používané
a v danej situácii predstavuje oprávnený a jediný
možný postup, pretože počas skúšobnej prevádzky
vzhľadom na obmedzený výkon zariadenia ani raz
nebola dosiahnutá maximálna produkcia.

1. Dočasné mobilné centrum na výrobu
asfaltových betónov bolo v roku 2018 v
skúšobnej prevádzke, na základe
podmienok Okresného úradu
Michalovce, Odboru starostlivosti o
životné prostredie - štátnej správe
ochrany ovzdušia, číslo OU-MI-OSZP-
2018/008243-2 podľa ktorých mal
prevádzkovate!' CESTNÉ STAVBY
MICHALOVCE, s.r.o., predložiť -
"Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
stredného zdroja znečisťovania ovzdušia
- Mobilné centrum pre výrobu
asfaltových zmesí." Uvedené
vyhodnotenie nebolo predložené a preto
Okresný úrad Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie konanie
vo veci uvedenia predmetného stredného
zdroja do užívania v zmysle § 17 ods. 1
písm. t) zákona č. 13712010 Z. z. o
ovzduší v platnom znení prerušil.
Prevádzkovatel' CESTNÉ STAVBY
MICHALOVCE, s.r.o., nedodržal
povinnosti vyplývajúce z citovaného
rozhodnutia, kde bol povinný počas
skúšobnej prevádzky preukázať
dodržanie určených emisných limitov
znečisťujúcich látok TZL (tuhé
znečisťujúce látky), CO (oxid uhoľnatý),
TOU (organické látky ako celkový
organický uhlík), v odpadovom plyne za
výduchom z technológie v zmysle
vyhlášky MŽP SR čA1 012012 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení č.
270/2014Z.z., 252/2016Z.z. a
315/2017Z.z. pre všetky tri druhy palív
diskontinuálnym meraním a správu o
predmetnom meraní nepredložil OU v
lehote 60 dní od merania v zmysle § 15
ods. 1 písm. q) zákona o ovzduší. Máme
zato, že použitie matematických
modelových výpočtov vplyvu
technológie na kvalitu ovzdušia je
nesprávne, pokiaľ bola skúšobná
prevádzka povolená, a malo sa vychádzať
z reálneho merania počas skúšobnej
prevádzky predmetnej technológie, ktoré
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prevádzkovateľ nepredložil. Požadujeme,
aby pri spracovaní správy o hodnotení
navrhovanej činnosti a jej vplyvoch na
životné prostredie vrátane zdravia,
použité reálne merania zo skúšobnej
prevádzky.
Doplniť správu o hodnotení o
vyhodnotenie prevádzkových rizík a ich
možný vplyv na obyvateľov mesta
Michalovce, ako aj možny vplyv
zariadenia na spodné vody v danom
území.

V časti B, kap. III. bod 19. Prevádzkové riziká a
ich možný vplyv na územie je táto požiadavka
zabezpečená.

2. 

Problémom účelovej komunikácie k skládke je
hlavne jej dezolátny stav. Enormné výtlky výrazne
spomal'ujú prevádzku vozidiel po tejto
komunikácií, čím dochádza k jej zahlteniu, ale aj k
výraznejšej produkcií hluku a emisií z dopravy.
Navrhovateľ navrhuje tento problém riešiť tak, že
na vlastné náklady zabezpečí opravu prístupovej
komunikácie a zároveň prehodnotí aj možnosť jej
prípadného rozšírenia. Týmto opatrením sa zrýchli
prejazd vozidiel prístupovou komunikáciou, zníži
sa hluk aj emisie. Zároveň je možné dohodnúť
grafikon prejazdu komunikáciou.

Požadujeme doplniť rozsah hodnotenia o
dopracovanie vybudovania samostatnej
prístupovej komunikácie areálu
"Strediska výroby asfaltových zmesí" na
cestu III/3741, a to z dôvodu stanoviska
Technických a záhradníckych služieb ako
správcu skládky zo dňa 5.9.2018, kde
dochádza k poškodeniu prístupovej
komunikácie a taktiež dochádza k ich
obmedzeniu prevádzky. Preto
požadujeme podl'a § 19 zákona č.
135/1961 zb. o pozemných
komunikáciách vybudovanie samostatnej
prístupovej komunikácie k
navrhovanému objektu a nie k
využívaniu účelovej komunikácie
skládky, ktorá je síce obojsmerná, ale je
jednopruhová. §19 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách
v platnom znení - Ak pri vel'kých
stavbách, ťažobných prácach alebo pri
terénnych úpravách, ktoré vyžadujú
stavebné povolenie alebo iné povolenie
podl'a osobitných predpisov, sa má
užívať pozemná komunikácia, ktorej
stavebno-technické vybavenie
nezodpovedá požadovanej premávke na
tejto komunikácii, musia sa na nej
vykonať potrebné úpravy po dohode s jej
vlastníkom alebo správcom. Ak
vykonanie úprav nie je účelné alebo
možne, musí sa vybudovať nová
pozemná komunikácia, ktorá zodpovedá
predpokladanej dopravnej záťaži. Stavbu
novej komunikácie alebo úpravy
jestvujúcej komunikácie je povinný
zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto
potrebu vyvolal.

...

.). 
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Ministerstvo hospodárstva SR

1. K. predloženému zámeru máme Splnené v rámci prijatých opatrení v tejto Správe.
nasledovné odporúčania:
- zabezpečiť systém kontroly
stavebných mechanizmov a
dopravných prostriedkov na zamedzenie
únikov ropných látok do podzemných
vôd,
- pre obdobie prevádzky zabezpečiť
technicky a organizačne nakladanie s
odpadmi v súlade s požiadavkami zákona
o odpadoch,
- zabezpečiť, aby koncentrácia emisií
tuhých znečisťujúcich látok neprekročila
pri všetkých operáciách stanovenú
hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti,
- dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a
vibrácie,
-realizovať všetky opatrenia na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti uvedené v zámere.
Okresné riaditeľstvo hasičského Nemá zásadné pripomienky.
a záchranného zboru v Michalovciach.
Okresný úrad Michalovce ODBOR Nemá pripomienky.
KRÍZOVÉHO RIADENIA

Úrad Košického samosprávneho kraja
spracovať Rozptylovú štúdiu, kde budú Rozptylová štúdiaje v prílohe č. 4 k tejto Správe.
hodnotené aj vplyvy dopravy z dovozu
surovín a odvozu zmesí, posúdiť
nepriaznivé vplyvy zápachu z
bitúmenových zmesí na obyvateľov
okolitých obcí;
Vypracovať posúdenie vplyvov činnosti Odborne spôsobilou osobou bolo vypracované
na zdravotný stav obyvateľov okolitých posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na
obcí (HIA); zdravotný stav obyvateľov (HrA), ktoré je

v prílohe č. 7 k tejto Správe.
Vypracovať dopravnú štúdiu zaťaženia Odborne spôsobilou osobou bolo vykonané
obcí, cez ktoré bude navrhovaná doprava dopravno-kapacitné posúdenie navrhovanej
surovín a zmesí a navrhnúť riešenia z činnosti, ktoré je pripojené v prílohe č. 6 tejto
neho vyplývajúcich nepriaznivých Správy.
vplyvov pre jednotlivé dotknuté obce;
Posúdiť vplyv zariadenia na blízku Prevádzka bude mať vypracovanú kompletnú
prevádzku riadenej skládky nie dokumentáciu z hľadiska hygieny práce, životného
nebezpečného odpadu z protipožiarneho prostredia, požiarnej ochrany a BOZP, kde sú
hľadiska; uvedené opatrenia pri rizikových prácach ako aj

opatrenia na minimalizáciu havarijných stavov.
Vplyv zariadenia na prevádzku skládky z hľadiska
požiarneho rizika je minimálny. Vzhľadom na

162~------------~'------------------------~I CESTNE STAVBY MICHALOVCE s.r.o. .



Stredisko výroby asfaltovycb zmesí

výskyt požiarov skládky predstavuje tento vonkajší
vplyv požiarne riziko pre prevádzku zariadenia.
Tento vplyv bol v časti B, kap. III. bod 19.
Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie
prehodnotený a boli navrhnuté opatrenia na
elimináciu tohto rizika.

Pripomíname, že cestná infraštruktúra II. Navrhovateľ správy berie pripomienku na vedomie
a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v a bude sa ňou riadiť.
správe Správy ciest KSK a pre každý
zásah do cestného telesa alebo objektov
či ochranného pásma je potrebný súhlas
vlastníka.

Združenie domových samospráv, Bratislava "Vyjadrenie v procese eia k zámeru "STREDISKO
VÝROBY ASFALTOVÝCH ZMESÍ"

1.
Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218,850 OO Bratislava - Petržalka

Ziadame podrobne rozpracovať v textovej aj
grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území
súvisiacom s navrhovanou činnosťou v
súlade s príslušnými normami STN a
Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP
10/2008.

Z predložených podkladov nie je zrejmý
spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete..

Požiadavka bola akceptovaná.
V predloženej správe o hodnotení je na viacerých
miestach uvedené podrobné dopravné napojenie
Strediska výroby asfaltových zmesí. Uvedené
dopravné napojenie je riešené existujúcou
komunikáciou ku skládke odpadov v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými
podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
Súčasťou predloženej správy ( príloha č. 6) je aj
Dopravno-kapacitné posúdenie navrhovanej
činnosti spracovaného odborne spôsobilou
osobou, z ktorej je podrobne textovo i graficky
rozpracované dopravné napojenie.

2. Ziadame doplniť dopravno - kapacitné
posúdenie v súlade s príslušnými normami
STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73
6101, Technické podmienky TP 10/2010 ,
Metodika dopravno-kapacitného
posudzovania vplyvov veľkých investičných
projektov) pre existujúce križovatky
ovplyvnené zvýšenou dopravou
navrhovanej stavby a zohľadniť širšie
vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej
situácie v dotknutom území, z jej súčasného
stavu a aj z koncepčných materiálov mesta
zaoberajúcich sa vývojom dopravy v
budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do
prevádzky).

Požiadavka bola akceptovaná.
Dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s
príslušnými normami STN a metodikami pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou
dopravou navrhovanej stavby a zohľadnenie
širších vzťahov vychádzajúcich z vývoja
dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov
mesta Michalovce zaoberajúcich sa vývojom
dopravy v budúcnosti je pripojené y prílohe č. 6
predloženej správy ohodnotení.

Ziadame overiť obsluhu územia verejnou
hromadnou dopravou; žiadame, aby
príslušná zastávka hromadnej dopravy bola
maximálne v 5- minútovej pešej
dostupnosti.

V pešej dostupnosti Strediska výroby asfaltových
zmesí sa nachádza autobusová zastávka
s poradovým číslom II - Michalovce Žabany.
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4. 

5.

Technologické zariadenie už bolo uvedené do
skúšobnej prevádzky. Zámer sa preto realizuje
v existujúcich priestoroch a existujúcich
komunikáciách. Investor na vlastné náklady
zabezpečí rekonštrukciu prístupovej komunikácie,
pri ktorej dodrží všetky požadované legislatívne
podmienky.

Ziadame overiť výpočet potrebného počtu
parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110.

Mobilné technologické zariadenie má dočasný
charakter. Parkovacie miesta boli vytvorené na
roznášacich platniach. Zariadenie bolo uvedené
do skúšobnej prevádzky 17.09.2018

Ziadame, aby parkovacie miesta boli riešené
formou podzemných garáží pod objektmi
stavieb a povrch územia upravený ako
lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako
zatrávnených ihrísk či outdoorových
cvičísk.

Požiadavka bola čiastočne akceptovaná
Nakoľko mobilné technologické zariadenie má iba
dočasný charakter, budovanie podzemných garáží
pod objektmi stavieb, využitie striech parkovacích
domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových
cvičísk je v rámci rozsahu navrhovanej činnosti
nerealizovatelné .Požiadavku nie je možne
realizovať aj z toho dôvodu, že na inštalovanom
mobilnom technologickom zariadení sa strechy
nenachádzajú.
Súčasťou riešenia navrhovanej činnosti bude i
projekt sadových úprav. Priestor so sadovými
úpravami nebude verejný, bude súčasťou
vnútroareálového priestoru navrhovanej
prevádzky.

Podľa ustanovenia § 2 zákona Č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa
pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami
štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na
ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa
platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a objektívne
zistených výsledkov výskumu a vývoja v
cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie
uvedených úloh ministerstvo v súlade s
metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technické predpisy
rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych
oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu
sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest -
www.ssc.sk/sklTechnicke-predpisy-
rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať
Technicko-kvalitatívne podmienky
MDVRR SR, časť 9 - Kryty chodníkov a
iných plôch z dlažby, Technické podmienky
projektovania odvodňovacích zariadení na
cestných komunikáciách ako aj ostatné
spomínané technické predpisy v plnom
rozsahu.

6. 
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7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí
ako aj na ploché strechy a iné spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie
drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia
minimálne 80% podiel priesakovej plochy
preukázateľne zadržania minimálne 8 l
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a
znížia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej
agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/retencna
dlazba.pdf. Tieto materiály spÍňajÚ
technické predpisy definované v
predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

Technologické zariadenie už Je inštalované.
Žiadne stavebné práce nebudú realizované.
V tomto štádiu je táto požiadavka neaktuálna.
Investor o nej bude uvažovať v prípade výmeny,
údržby, resp. rozšírenia montážnych platní.

Ziadame spracovať dokument ochrany
prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona
OPK č.54312002 Z.z. a predložiť ho
príslušnému orgánu ako podklad
rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.

V uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5
zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov nie je
uvedené, že potrebné spracovať uvedený
dokument, pričom uvedené ustanovenia zákona Č.

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov uvádzajú základné práva a
povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a
krajiny. Opatrenia z hľadiska ochrany prírody a
krajiny sú uvedené v rámci predmetnej správy
navrhovanej činnosti.
V súlade so zákonom Č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v
hodnotenom území platí prvý stupeň ochrany.
Priamo do riešenej lokality nezasahujú ani územia
NATURA 2000. Vplyvy navrhovanej činnosti na
územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
sa nepredpokladajú. Uvádzame plné znenie
citovaných častí (pod vyjadrením k pripomienke),
kde sa nič neuvádza o povinnosti spracovať
dokument ochrany prírody. Dokumentácie
ochrany prírody sú citované v Štvrtej časti zákona
a špecifikované v § 58, ods. 2. a následných.
Príslušné časti dokumentácie ElA sú spracované
v zmysle obvyklých požiadaviek na rozsah
platných pre l. stupeň ochrany územia.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÍRODY A
KRAJINY
§ 3 Základné práva a povinnosti pri všeobecnej
ochrane prírody a krajiny
(3)Vytváranie a udržiavanie územného systému
ekologickej stability je verejným záujmom.
Podnikatelia14) a právnické osoby, ktorí
zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu
ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej

8.
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9. Ziadame vyhodnotiť súlad výstavby a
prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010
Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s
pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba
a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

10. Ziadame dodržať ustanovenia zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

ll. Ziadame dbať o ochranu podzemných a
povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu
úniku škodlivých látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd. Osobitne
požadujeme správu o hospodárení s vodou,
ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných
vôd, povrchových vôd atď., spolu s
posúdením vplyvu dokončeného projektu na
životné prostredie (stav vodných útvarov)

12. Ziadame dôsledne rešpektovať a postupovať
podľa Rámcovej smernice o vode č.
2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na
životné prostredie a jeho zložky pod!'a

stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia,
ktoré prispejú kjeho vytváraniu a udržiavaniu. 15)
(4)Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou
činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek
alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady
vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
(S)Podnikatelia a právnické osoby sú povinní
opatrenia pod!'a odsekov 3 a 4 zahrnúť už do
návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej
dokumentácie vypracúvanej podl'a osobitných
predpisov.
Okrem toho jedná sa o mobilné technologické
zariadenie, ktorého umiestnenie v dotknutej
lokalite je dočasné
Technologické zariadenie už je inštalované na
montážnych platniach. Z uvedeného vyplýva, že
nebude realizovaná žiadna výstavba.

Navrhovate!' sa bude dôsledne dodržiavať všetky
platné zákony pre túto činnosť, nielen zákon o
vodách. Definícia zákona hovorí, že je to Právna
norma - alebo súbor právnych noriem -
najvyššieho orgánu štátnej moci (zákonodarcu),
čiže v súčasnosti spravidla parlamentu. Je to
prvotná právna norma, teda norma nadradená
druhotným normám, teda normám ostatných
štátnych orgánov. Zákon č. 364/2004 Z.z. o
vodách je zákonom podl'a tejto definície.
Ustanovenia podľa tohto zákona, ale aj iných
zákonov je povinnosťou.
Dovol'ujeme si upozorniť, že novelou vodného
zákona Č.3S/20 14 Z. z. s účinnosťou od 15.1.2015
sa termín "škodlivé látky" zmenil na
"znečisťujúce látky". Činnosť je navrhovaná tak,
aby nedošlo k nepriaznivým vplyvom na
podzemné a povrchové vody. Ochrana
podzemných a povrchových vôd a zabránenie
nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd vyplýva z
legislatívnych požiadaviek uvedených vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch,
pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností
navrhovatel'a.
Realizácia navrhovanej činnosti dôsledne
rešpektuje Rámcovú smernicu o vode č.
2000/60IES. V predloženej Správe o hodnotení je
uvedené vyhodnotenie vplyvov na životné
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článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá
je transponovaná do národnej legislatívy a
jej slovenská transpozícia je právne záväzná
(http://www.minzp.sk/oblasti/voda/impleme
ntacia-smernic-eu/).

prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7
Rámcovej smernice o vode, ktorá je
transponovaná do národnej legislatívy.

13. Ziadame definovať najbližšiu existujúci
obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti,
vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický
posudok.

Najbližšia zástavba s dlhodobým pobytom osôb je
vo vzdialenosti 691 m. Táto vzdialenosť bola
definovaná aj znázornená už v samotnom zámere.
Táto vzdialenosť je podrobne špecifikovaná aj
v predloženej správe. Prílohou tejto správy je
rozptylová štúdia, posudok na zdravotné rizika, aj
hluková štúdia.

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou
najbližšou zástavbou.

Jedná sa o mobilné technologické zariadenie
vyrobené a dodané výrobcom bez výstavby
v mieste použitia. Zariadenie už bolo
nainštalované.

15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu
lokálneho parčíku ako samostatného
stavebného objektu, ktorý však po realizácii
bude prístupný širokej verejnosti.

Súčasťou riešenia navrhovanej činnosti bude i
projekt sadových úprav. Priestor so sadovými
úpravami nebude verejný, bude súčasťou
vnútroareálového priestoru navrhovanej
prevádzky.

16. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil
okolitej vegetácii a environmentálnej
diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými
úpravami nezastavaných plôch, správnym
nakladaním s vodami na základe výpočtov
podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej
infraštruktúry podľa §48 zákona OPK
č.543/2002 Z.z.

Nakoľko sa nejedná o výstavbu, ale o inštaláciu
mobilného technologického zariadenia, ktoré už je
nainštalované je táto požiadavka neaktuálna.
Dodržiavanie vodného zákona je povinnosťou
navrhovateľa.

17. Požadujeme, aby v prípade kladného
odporúčacieho stanoviska bol realizovaný
parčík vhodne začlenený do okolitého
územia a podľa možnosti voľne prístupný
zo všetkých smerov; okrem
environmentálnych funkcií bude plniť aj
účel pre oddych zamestnancov a
návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj
líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska
stavebného zákona sa jedná o stavebný
objekt sadových a parkových úprav, ktorý
vhodne začleňuje zámer do biodiverzity
okolitého územia.

Viď stanovisko k požiadavke Č. IS.

18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne Realizáciou navrhovanej činnosti nedošlo k
výsadbou vzrastlých stromov v danej výrubu vzrastlých stromov a teda ani k náhradnej
lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou výsadbe.
spoločenskej hodnoty.

19. Sadové a parkové úpravy realizovať Sadové a parkové úpravy vzhľadom na
minimálne v rozsahu podl'a príručky umiestnenie činnosti nebudú realizované.
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-
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l /vystavba -5/uzemne
planovanie/metodicke-usmemenia
oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy
minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-I-95-mb)

20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame
riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

Nakoľko v dotknutom území nedošlo k výrubu
drevín, nedochádza ani k náhradnej výsadbe aj
z dôvodu, že v okolí je obhospodarovaná orná
pôda.

21. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu
zelených stien (napr. brečtany vhodné na
takúto aplikáciu) za účelom lepšieho
zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

Vertikálne plochy sa vyskytujú len na
jednotlivých častiach technologického zariadenia.
Požiadavku nie je možné realizovať.

22. Ziadame dôsledne uplatňovať strategický
dokument Slovenskej republiky "Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy"
schválený uznesením vlády SR č. 148/2014,
z ktorých uvádzame charakteristiku
najdôležitejších opatrení, ktoré je
navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do
projektovej dokumentácie zámeru.

V uvedenom strategickom dokumente sa
konštatuje, že v súčasnosti nie je možné na
lokálnej úrovni v SR hovoriť o systémovom
prístupe k adaptácii. Zmena klímy a jej dôsledky
na územie, obyvatel'stvo alebo hospodárstvo nie
sú štandardnou súčasťou plánovacích procesov
rozvoja miest a regiónov v SR. Nie sú definované
kritériá pre rozhodovanie subjektov verejnej
správy ohľadom na zmierňovanie dôsledkov
zmeny klímy v sídlach a chýbajú aj metodiky a
záväzné postupy pre lokálnu adaptáciu.
Navrhovateľ pri svojej činností bude uplatňovať
opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej
činnosti v súlade s implementačnými
podmienkami stratégie.

23. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo
realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť
použité aj vegetačné dielce špecifikované v
bode 5) a stromoradie obkolesujúce
pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne
prispieva k mikroklimatickej bilancii a
zároveň je prirodzenou termoreguláciou,
navyše znižujúcou náklady na
termoreguláciu objektu.

Na inštalovanom mobilnom technologickom
zariadení sa strechy nenachádzajú. Požiadavku nie
je možné realizovať.

24. Nakladanie s vodami, zabezpečenie
správneho vodného režimu ako aj
vysporiadanie a s klimatickými zmenami je
komplexná a systematická činnosť; v
zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné
zapracovávať opatrenia v oblasti životného
prostredia už do projektovej dokumentácie.
Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je
na rozhodnuté navrhovateľa, musí však
spÍňať isté kvalitatívne aj technické
parametre, viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladan
ie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-

Dažďové vody zo spevnených plôch výrobného
areálu budú spádovaním vedené cez uličné vpuste
do odlučovacieho zariadenia PURECO ENVIA
CRC a odtiaľ cez štrkovú vsakovaciu jamu do
recipientu.
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25.

Ziadame overiť návrh činnosti s územným
plánom za predpokladu maximálnych
intenzít predpokladaných činností aj v
okolitom území. V tomto duchu následne
preveriť aj všetky predchádzajúce body
nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní
hodnotení súladu s územným plánom je
dôležité zohl'adňovať nielen stanovené
regulatívy, ktoré sa týkajú technických
riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty

mestach. Vo všeobecnosti odporúčame
realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým
oponentským posudkom.

Jedná sa o mobilné technologické zariadenie. Jeho
súčasťou nie sú stavby, preto je táto požiadavka
nerealizovatel'ná.

26. Ziadame variantné riešenie okrem nulového
variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych
variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona
podl'a §2 písm. c zákona ElA č.24/2006 Z.z.
"objasniť a porovnať výhody a nevýhody
návrhu strategického dokumentu a
navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a
to aj v porovnaní s nulovým variantom".

Navrhovatel' už je vlastníkom mobilného
technologického zariadenia, ktoré už bolo
inštalované aj spustené do skúšobnej prevádzky,
preto je možné realizovať len predloženú variantu.
Preto listom v januári 2019 požiadal o upustenie
od variantného riešenia navrhovanej činnosti.
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie
listom Č. 4915/20l9-1.7/fr zo dňa 29. 01. 2019,
upustilo podl'a § 22 ods. 6 zákona NR SR Č.

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov od
variantného riešenia zámeru.
Upustenie od variantného riešenia bolo

vykonané v súlade s citovaným zákonom.
27. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a

hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický
a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené
zistenia použiť ako podklad pre spracovanie
analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a
hydrogeológie.

Navrhovaná činnosť je v rámci predloženej správy
vyhodnotená vo vzťahu ku horninovému a
hydrologickému prostrediu. V posudzovanom
území je v susedstve skládka na nie nebezpečný
odpad, preto bol v tejto lokalite vykonaný
geologický a hydrogeologický prieskum a jeho
dostupné výsledky boli podkladom pre
vypracovanie predloženej správy. Všetky
relevantné vplyvy vo vzťahu s geológiou a
hydrogeológiou boli posúdené a objektívne
zhodnotené v rámci predloženej dokumentácie, a
to na základe dostatočných a aktuálnych
informácií a v primeranom rozsahu.

28. Ziadame doložiť hydraulický výpočet
prietokových množstiev ORL, dažďovej a
odpadovej kanalizácie a ostatných vodných
stavieb.

Dažďové vody zo spevnených plôch výrobného
areálu budú spádovaním vedené cez uličné vpuste
do odlučovacieho zariadenia PURECO ENVIA
CRC a odtial' cez štrkovú vsakovaciu jamu do
recipientu. Odpadová kanalizácia ani iné vodné
stavby nebudú realizované.

29. Navrhovaná činnosť je priemyselnou činnosťou.
Nový Územný plán Vel'kého územného celku
Košického kraja bol schválený v zastupitel'stve
uznesením Č. 92/2014, zo dňa 30. júna 2014 ajeho
záväznú časť vyhlásil Všeobecne záväzným
nariadením KSK Č. 6/2014, zo dňa 30. júna 2014,
ako aj v súlade s Územným plánom mesta
Michalovce, ktorého znenie bolo schválené
mestským zastupitel'stvom mesta Michalovce dňa
26.02.2008, číslo uznesenia 160 v zmysle zmien a
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sociálnej a občianskej vybavenosti a
charakteru územia a navrhovaného zámeru.

doplnkov.
Navrhovaná činnosť je v súlade aj s Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Michalovce na roky 2016 - 2025, prijatého
MsZ 06.09.2016.
Posúdenie súladu s územnom plánom bolo
realizované aj pri predložení žiadosti na inštaláciu
stredného zdroja ovzdušia prostredníctvom OÚ
Michalovce Odborom starostlivosti o životné
prostredie, ktorý prevádzku stredného zdroja
povolil rozhodnutím Č. OU-MI-OSZP-
2018/008234-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 19.04.2018.

30. Ziadame dôsledne dodržiavať zákon o Problematika nakladania s odpadmi z prevádzky
odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie navrhovanej činnosti je riešená v súlade so
povinností vyplývajúce zo zákona o všeobecne záväznými právnymi predpismi v
odpadoch je napr. tu: oblasti odpadového hospodárstva.
https:/ /www.enviroportal.sk/podn ikatel/odp
ad/povinnosti -podnikatela.

31. Ziadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný Navrhovateľ správy ako pôvodca odpadu je jeho
zber odpadu; v dostatočnom množstve držiteľom a bude s odpadom nakladať v súlade s
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob § 14 Zákona o odpadoch až do jeho odovzdania
osobitne pre zber: oprávnenej organizácii. Navrhovateľ správy na
• komunálneho zmesového odpadu viacerých miestach v správe deklaruje, že pri
označeného čiernou farbou, nakladaní s odpadmi bude prísne dodržiavať
• kovov označeného červenou farbou stanovenú hierarchiu odpadov tak, aby tieto boli
• papiera označeného modrou farbou zneškodňované (skládkovaním) len vo
• skla označeného zelenou farbou výnimočných prípadoch, ak ich žiadnou
• plastov označených žltou farbou dostupnou činnosťou nie je možné zhodnotiť.
• bio-odpadu označeného hnedou Pre reguláciu, hospodárenie a organizáciu zberu a
farbou zneškodňovania komunálneho odpadu má mesto

Michalovce schválené všeobecne záväzné
nariadenie stanovujúce základné zásady zberu,
prepravy, spôsobe triedenia, nakladania,
zneškodňovania a zhodnocovania odpadov.
Smerovanie odpadového hospodárstva na úrovni
mesta určuje program odpadového hospodárstva
(POH) spracovaný v zmysle zákona o odpadoch.
Program predstavuje základný koncepčný
dokument rozvoja odpadového hospodárstva v
meste Michalovce pre určené obdobie.

32. Ziadame používať v maximálnej možnej Mobilné technologické zariadenie na výrobu
miere materiály zo zhodnocovaných asfaltových zmesí je technológiou bezodpadovou.
odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako Pri jeho samotnej prevádzke odpady nevznikajú,
napr. spevnené plochy, povrchy plochých práve naopak, je využívaný recyklát pochádzajúci
striech a majú mnohé pozitívne ekologické, z odpadov pri rekonštrukcii ciest.
environmentálne a klimatické funkcie.

33. Ziadame zapracovať záväzné opatrenia Záväzné opatrenia Programu odpadového
Programu odpadového hospodárstva SR hospodárstva SR sú v plnej miere zapracované v
(http://www.minzp.sk/files/sekcia- predloženej Správe o hodnotení.
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34.

EUROVIA SK, a. s..

enviromentalneho-hodnotenia
riadeniaJodpady-a-obaly/registre-a
zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do
zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
Žiadame spracovať manuál krízového
riadenia pre prípad krízových situácií a
havárií

V prípade možných havarijných stavov sa bude v
rámci navrhovanej činnosti postupovať podľa
vypracovaného havarijného plánu a realizované
budú opatrenia na minimalizáciu možných
havarijných stavov.

35. Ziadame, aby súčasťou stavby a
architektonického stvárnenie verejných
priestorov v podobe fasády, exteriérov a
spoločných interiérových prvkov bolo aj
nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od
samotnej stavby (socha, plastika, reliéf,
fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho a
ekonomického kapitálu nielen pre danú
lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie
investície ekonomicky aj marketingovo.

Jedná sa o mobilné technologické zariadenie. Jeho
súčasťou nie sú stavby, preto je táto požiadavka
nerealizovateľná.

36. Ziadame dôsledne dodržiavať zákon o
ochrane poľnohospodárskej pôdy
č.220/2004 Z.z.

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k
trvalému, alebo dočasnému záberu
poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Miestom
realizácie navrhovanej činnosti je existujúca
parcela registra "C" vedená ako zastavané plochy
a nádvoria. Umiestnenie technologického
zariadenia na pozemku je na roznášacie platne bez
pevného spojenia a je dočasné.

37. Ziadame overiť bonitu zaberaných
poľnohospodárskych pôd a predložiť
odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto
záberu.

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k
trvalému ani k dočasnému záberu
poľnohospodárskej pôdy. Realizácia navrhovanej
činnosti bude na existujúcej parcele registra "C"
vedenej ako zastavané plochy a nádvoria.

38. Ziadame overiť, že predložený zámer nie je
situovaný na ornej pôde najvyššej kvality
príslušného katastrálneho územia.

Realizáciou navrhovanej činnosti nedošlo k
trvalému, ani k dočasnému záberu
poľnohospodárskej pôdy. Realizácia navrhovanej
činnosti je na existujúcej parcele registra "C"
vedenej ako zastavané plochy a nádvoria ..

Obaľovacie centrum asfaltových zmesí Stanovisko spoločnosti EUROVIA SK, a. s ..
Zbudza, prevádzkované našou vychádza z oprávnenej obavy z konkurencie.
spoločnosťou, kvalitatívne a kapacitne Pokiaľ EUROVIA SK, a. s. si stojí za tým, čo
postačuje na pokrytie miestneho dopytu. v stanovisku uvádza, že kvalitatívne a kapacitne
Inštalovaním ďalšieho, porovnateľného, postačuje na pokrytie miestneho dopytu, potom
zariadenia vo vzdialenosti cca 1 km od nemá dôvod obávať sa takejto konkurencie. Názor
existujúcej prevádzky nijako nerozšíri trh. navrhovateľa správy je, že zariadenie inštalované
Nami prevádzkované technologické v roku 1978 sa napriek vykonaným
zariadenie bolo pôvodne inštalované v roku modernizáciám žiadnym spôsobom nemôže
1978, avšak odvtedy prešlo rnnohopočetnou vyrovnať najnovšiemu a najmodemejšiemu
modernizáciou. Počas cele; doby prevádzky zariadeniu, akým zariadenie BENNIGHOVEN
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zariadenie splňalo a aj v súčasnosti splna
stále sa sprísňujúce predpisy a normy na
ochranu životného prostredia, vrátane
emisných limitov. Obal'ovacie centrum
prevádzkované v súlade s platnou
legislatívou. Preto tvrdenie, že sa jedná o
zastarané zariadenie s väčším nepriaznivým
dosahom na životné prostredie sa nezakladá
na pravde.

MBA2000 bezpochyby je. Minimálne sa nemôže
tomuto zariadeniu vyrovnať v systéme zberu
prachu, horákoch novej generácie, ktoré integrujú
vyspelé európske technológie a využívajú výhody
najlepšieho patentu modelu horáka s princípom
nízkych emisií pre ochranu životného prostredia a
výhrevnosti. Unikátny je pri tomto zariadení aj
systém merania a váženia. To znamená, že
v žiadnom prípade nemožno pripustiť, že
zariadenie inštalované v roku 1978 je po stránke
environmentálnych, kvalitatívnych a ekonomicko
hospodárnych parametrov na úrovni zariadenia
BENNIGHOVEN MBA2000, ktoré vyrobila
a dodala spoločnosť so sídlom v EÚ patriaca
medzi spoločnosti s najdlhšou históriou v tomto
segmente.
Obal'ovacie centrum spoločnosti Eurovia a.s. bolo
v posledných rokoch viackrát upravované a
menené boli aj časti výrobnej linky a to vždy bez
vypracovania posudku vplyvu na ŽP, ktoré teraz u
konkurenčnej prevádzky tak rázne žiada.
Spomínané zariadenie leží v zátopovej oblasti
rieky Laborec a bolo počas svojej existencie
niekoľkokrát vytopené pričom došlo k znečisteniu
vôd a okolitého prostredia. V 80. rokoch aj k
úniku PCB látok z látok Delotherm, ktoré sa v
uvedenej prevádzke používali a do dnešného dňa
neexistujú dokumenty preukazujúce ich
ekologickú likvidáciu.
Okrem toho dažďové vody prevádzky spoločnosti
Eurovia SK a.s. od roku 1978 t.j. 41 rokov, nie sú
filtrované.
Udelenie pozitívneho rozhodnutia ElA pre
prevádzku spoločnosti Eurovia SK a.s. je z vyššie
uvedených faktov nepravdepodobné.

Na základe dlhodobej praxe vieme
prehlásiť, že skládkovanie odpadu
obsahujúceho asfalt (kat. č. 170302) je
nepravdepodobné. Odpad je po zhodnotení
žiadaným materiálom. Naša spoločnosť
prevádzkuje na východnom Slovensku 2
obal'ovne schopné zhodnocovať odpad ako
náhradu za primárne suroviny. Obdobná
investícia/modernizácia technológie je v
blízkej dobe plánovaná aj na obal'ovni
Zbudza. Spoločnosť EUROVlA SK a.s. už
o tomto zámere informovala MŽP SR v júli
2018 a v súčasnosti prebieha komunikácia s
príslušným odborom MŽP SR ohl'adom
posudzovania tejto činnosti.

Na základe dostupných štatistických údajov bola
v roku 2017 celková produkcia odpadov kat. č.
170302 104 927,23 t. Z toho sa materiálovo
zhodnotilo 50 810,15 t, energetické zhodnotenie
činilo 74,92 t a ostatné zhodnotenie 15 248,34 t.
To znamená, že z celkovej produkcie sa
zhodnotilo len 63%. Na skládke bolo
zneškodnených 5 937,07 t a iný spôsob nakladania
činil 32798,8 t. (Zdroj:
http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne
informacie.php?rok=B-
2017&kr=v&kat%5B%5D=170302). V
Košickom kraji predstavovalo zhodnotenie
60,7%, to znamená horšie ako celoslovenský
priemer. Z toho je zrejmé, že skládkovanie
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odpadu kat. č. 170302 nielen, že je
pravdepodobné, ale aj skutočne realizované
v značných objemoch,. Aj iný spôsob nakladania
je prakticky uskladnenie, čo vzhľadom na značný
objem a problematické uloženie - často
kritizované verejnosťou nesvedčí o veľkej
žiadanosti.
Inštalácia tohto zariadenia v danej lokalite určite
zníži hodnotu ponúkaných služieb a materiálov
v danom segmente, keďže zariadenia pôsobiace
alebo majúce dosah do tejto lokality majú takmer
monopoIne postavenie, ktorého sa samozrejme
nechcú vzdať.

Pripomienky občanov

MUDr. Andrej Onuška
Navrhovateľ svoj zámer vybudovať
stredisko na výrobu asfaltových zmesí už
realizoval, obaľovačka aj s príslušenstvom
stojí a produkuje asfaltové zmesi. Došlo k
porušeniu veľkého množstva legislatívnych
nariadení od jednoduchých(napr. nesprávne
realizovaných elektro inštalácii), až po
zásadné s nevhodným umiestnením
zariadenia a spustením prevádzky bez
náležitých potvrdení s povolením
navrhovanej činnosti.
Areál obaľovačky je v tesnej blízkosti
skládky nie nebezpečného odpadu Žabany,
ktorý v posledných rokoch z neznámych
príčin podlieha požiarom, ktoré sa môžu
rozšíriť do susediaceho areálu obalovačky.
Posledný požiar v roku 2018 hasiči
likvidovali niekoľko hodín a splodiny
horenia zamorili celu oblasť Stráňan, najmä
ulicu SNP. Súčasne je areál obalovačky v
tesnom susedstve parciel s ornou pôdou, kde
stekajú splašky z dovezenej asfaltovej sute a
voľne vtekajú do pôdy na susediacich
pozemkoch. V areály obalovačky sú
umiestnené cisterny s mne neznámou
latkou, ale v ich blízkosti aj pri veternom
počasí cítiť zápach ropných produktov. Je
pravdepodobné, že dochádza k ich úniku do
nespevneného podložia. To je len niekoľko
nedostatkov, ktorými trpí už realizovaný
zámer činnosti predkladaný navrhovateľom,
ale ich závažnosť podľa môjho názoru
znemožňuje vydať súhlasne stanovisko

Mobilné zariadenie BENNIGHOVEN MBA2000
na výrobu asfaltových zmesí je mobilným
technologickým zariadením, pretože je tak
skonštruované a certifikované. Na základe
schválenia TÚV a oprávnených orgánov cestnej
premávky je umožnená jeho preprava po cestách
celého sveta.
Na inštaláciu mobilného technologického
zariadenia pre výrobu asfaltových zmesí na
parcele č. 1628/2 v katastrálnom území Stráňany
bol udelený súhlas rozhodnutím číslo OU-MI
OSZP-2018/008243-2, ktoré vydal Okresný úrad
v Michalovciach - odbor starostlivosti o životné
prostredie.
Listom č. 5/2018 zo dňa 14.09.2018 investor
oznámilObvodnému úradu životného prostredia v
Michalovciach zahájenie skúšobnej prevádzky
dňom 17.09.2018.
Mobilné technologické zariadenie je dodávané od
výrobcu v plnej výbave, to znamená vrátane
elektroinštalácie. Zariadenie sa pripája na sieť cez
inštalovanú prípojku. Do vlastnej elektroinštalácie
technologického zariadenia prevádzkovateľ ani
nemôže zasahovať, preto nie je zrejmé, čo myslí
p. Onuška pod nesprávne realizovanými
elektroinštaláciami.
Navrhovateľovi nie je známe žiadne porušenia
legislatívnych nariadení.
Dažďové vody zo spevnených plôch výrobného
areálu budú spádovaním vedené cez uličné vpuste
do odlučovacieho zariadenia PURECO ENVIA
CRC a odtiaľ cez štrkovú vsakovaciu jamu do
recipientu,
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Slovenskej agentúry životného prostredia,
Naopak je potrebné uskutočniť kontrolu na
mieste a realizovať opatrenia k zastaveniu
úniku nebezpečných látok do prostredia,
realizovať odbery vzoriek kontaminovanej
pôdy apod,

V kapitole III, v bode 19, Prevádzkové riziká a ich
možný vplyv na územie sú vyhodnotené aj
požiarne rizika a opatrenia na ich elimináciu,
Prípadným požiarom susedných objektov,
navrhovate!' nevie zabrániť, keďže ich
neprevádzkuje, ale vykoná všetky potrebné
opatrenia, aby sa prípadný požiar zo skládky
nerozšíril na Stredisko výroby asfaltových zmesí.
Posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na
jednotlivé zložky životného prostredia a dotknuté
obyvatel'stvo bolo vykonané v predloženej správe,
Odborne spôsobilými osobami bola vypracovaná
Rozptylová štúdia, Hluková štúdia, Dopravno
kapacitné posúdenie a HIA - hodnotenie vplyvov
na verejné zdravie,

Mgr. Milan Kaplán
Pri výrobe asfaltu vznikajú karcinogénne
látky, ktoré sa pri vysokej teplote pri
spracovaní recyklátu uvol'ňujú do ovzdušia,
Nová asfaltovňa, ktorá je predmetom
zámeru sa navyše nachádza na úplne
odkrytom území v podstate na poli, kde
vietor všetky tieto splodiny pohodlne sfúkne
priamo do mesta, Navrhovatel' zámeru
navyše nepredložil žiadne dáta, ktoré by
kvantifikovali úroveň znečistenia, ktorú by
táto asfaltovňa priniesla, Po Chemku
Strážske, elektrárni vo Vojanoch, asfaltovni
spoločnosti Eurovia a taktiež blízkej Bukóze
Vranov by predmetná asfaltovňa
predstavovala ďalšiu výraznú záťaž pre
životné prostredie v danom regióne.
Areál oba!'ovačky je v tesnej blízkosti
skládky nie nebezpečného odpadu Žabany,
ktorý v posledných rokoch z neznámych
príčin podlieha požiarom, ktoré sa môžu
rozšíriť do susediaceho areálu obaľovačky,
Posledný požiar v roku 2018 hasiči
likvidovali niekol'ko hodín a splodiny
horenia zamorili celú oblasť Stráňan, najmä
ulicu SNP v Michaovciach. Súčasne je areál
oba!'ovačky v tesnom susedstve parciel s
ornou pôdou, kde stekajú splašky z
dovezenej asfaltovej sute a vo!'ne vtekajú do
pôdy na susediacich pozemkoch, (viď foto),
Zámer spoločnosti Cestné stavby
Michalovce, s.r.o, hovorí o tom, že
asfaltovňa by mala stáť v lokalite Žabany v
tesnej blízkosti mestskej skládky odpadu,
Pri termíne zámer je racionálnym

V rámci navrhovanej činnosti sa asfalt nebude
vyrábať, Asfaltové spojivo bude dodané z Česka
alebo z Po!'ská v uzatvorených autách s nádržami
pre tekuté hmoty - špeciálne určených na prepravu
asfaltu,
Navrhovate!' v predloženom Zámere v kapitole
IV, v bode 2,1. Zdroje znečisťovania ovzdušia
predložil údaje o predpokladných zdrojoch
znečisťovania ovzdušia, Prílohou zámeru bola tzv,
Rozptylová štúdia, kde boli tieto vplyvy posúdené
odborne spôsobilou osobou,
V predloženej správe sú posúdené všetky
pripomienky dotknutých osôb a správa bola
zároveň doplnená o Hlukovú štúdiu, Dopravno
kapacitné posúdenie a Hodnotenie dopadov na
zdravie,
Ostatné pripomienky sú zodpovedané v samotnej
správe ako aj v stanovisku k pripomienkam
MUDr. Andreja Onušku vyššie,
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predpokladom, že jej výstavba by mala byť
realizovaná až po tzv. pripomienkovom
konaní a odobrení zo strany ministerstva
životného prostredia. Opak je však pravdou,
asfaltovňa už dlho stojí na svojom mieste a
dokonca nepotrebovala ani stavebné
povolenie, nakol'ko údajne sa jedná o
mobilnú asfaltovňu a v takomto prípade nie
je stavebné povolenie nutné. Podl'a mojej
mienky pokial' je predmetná asfaltovňa,
resp. stavba pevne spojená so zemou, tak na
takúto stavbu malo byt* príslušným
stavebný úradom vydané stavebné
povolenie.
Umiestnenie predmetnej výrobne asfaltu je
príťažou ako pre životné prostredie, tak aj
pre kvalitu života obyvatel'ov mesta
Michalovce aj z dôvodu, že odhadom Ikm
vzdušnou čiarou od predmetného strediska
sa nachádza tzv. asfaltovňa spoločnosti
Eurovia, a.s. v extraviláne obce Zbudza.
Najbližšia obytná zóna sa nachádza od
predmetného strediska taktiež odhadom len
1 km južne, kde začína ulica SNP
v Michalovciach. (viď mapa)
vývoz asfaltu z novej asfaltovne povedie
priamo cez obytné zóny a cez širšie centrum
mesta, čo znamená pri ročnej produkcii 156
600 ton asfaltovej zmesi podl'a našich
výpočtov viac ako 40 kamiónov denne a to
len v jednom smere. Ak vezmeme do úvahy,
že táto asfaltovňa má zabezpečiť vývoz
asfaltu v okruhu IOOkm, tak to bude nápor
na dopravu v celom okrese. Najviac by sa to
dotklo ulíc SNP, Partizánska, Hollého,
Masarykova a iných v meste Michalovce.
Radovan Geci

1. Dopadovú štúdiu pre vplyv na ovzdušie,
keďže stavba je postavená na severozápade.

Odborne spôsobilou osobou bola vypracovaná
Rozptylová štúdia, ktorá je v prílohe č. 4 tejto
SpráIT-

2. Posúdenie dopadov na pohodu zdravie
obyvatel'stva z dôvodu vysokej produkcie
zápachu z prevádzky.

Odborne spôsobilou osobou bola vypracovaná
HIA- hodnotenie vplyvov na verejné zdravie,
ktoráje v prílohe č. 7 tejto Správy.

Technické riešenie spôsobu čistenia
mechanizmov a nákladných áut od zvyškov
asfaltu, riešenie odvodu týchto čistiacich
chemikálií a spôsob odvodu dažďovej vody.

Korby nákladných automobilov, ktoré odvážajú
hotový výrobok (obal'ovanú zmes) sa zvlhčujú
bioolejom (Bisol) alebo mydlovou vodou, aby sa
asfaltová zmes na ne nelepila. Podl'a údajov z
prevádzky je spotreba biooleja max 15 kg denne,
čo za rok činí maximálne 2 700 kg. Je to
ekologický produkt, neškodný pre životné

...•

.J. 
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4. 

Dopad na poľnohospodársku výrobu, keďže
stavba je umiestnená na ornej pôde a v okolí
je rastlinná výroba.

prostredie. Kvapalina sa bude skladovať v
zásobníku postrekovacieho zariadenia.
Doprava asfaltových zmesi bude realizovaná
dodávateľsky dopravnou spoločnosťou, ktorá
bude zodpovedná za prevádzku motorových
vozidiel a ich stav. Navrhovateľ Správy bude
vozidla vizuálne kontrolovať a vozidlo, ktoré
nebude vyhovovať odmietne využiť.
Dažďové vody zo spevnených plôch výrobného
areálu budú spádovaním vedené cez uličné vpuste
do odlučovacieho zariadenia PURECO ENVIA
CRC a odtiaľ cez štrkovú vsakovaciu jamu do
recipientu.

Dopravnú štúdiu, keďže nám hrozí prechod
nákladných áut centrom mesta, pri dennej
produkcii 870 ton je to cez 40 nákladných
áut v jednom smere alebo 25 nákladných
ťaháčov v jednom smere cez centrum mesta
popred obchodné centrá.

Odborne spôsobilou osobou bolo vykonané
dopravno-kapacitné posúdenie navrhovanej
činnosti, ktoré je v prílohe č. 6 tejto Správy.

Dopadovú štúdiu na poškodenie cestných
komunikácií v meste prechodom ťažkých
nákladných áut s návesmi, mestské
a medzimestské komunikácie nie sú stavané
na váhu cez 45 ton, kto to bude riešiť
a financovať ich opravu.

Ani v zámere ani v predloženej správe nie sú
uvedené žiadne špeciálne nákladné auta, ktoré by
mali hmotnosť viac ako 45 ton. V časti B, kapitola
L bod 5. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru
je uvedený počet aj nosnosti nákladných
motorových vozidiel, kde je maximálna nosnosť
uvedená 26 t. Maximálna hmotnosť vozidla sa
určuje na nápravu, ktorá je spravidla 9,5
t1náprava. Na prepravu teda budú používané len
vozidla, ktoré splňajú maximálne rozmery a
hmotnosti platné v Slovenskej republike.

5. Dopad na Michalovčanov žijúcich na
sídlisku SNP vo vzdialenosti 1 km vzdušnou
čiarou.

Dopad na dotknuté obyvateľstvo bol dôkladne
posúdený v rámci predloženej správy. Okrem toho
boli odborne spôsobilými osobami vypracované
štúdie a posudky, ktoré sú v prílohách tejto
správy.

6. Vplyvy navrhovanej činnosti na pôdu
a poľnohospodársku výrobu boli vyhodnotené
v časti B, kapitole III. Hodnotenie
predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich
významnosti. Zároveň boli tieto vplyvy hodnotené
aj v rámci Hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
- HIA, ktorá je prílohou č. 7 tejto Správy.

Podrobné a zodpovedné hodnotenie vplyvov na životné prostredie nepreukázalo
neúnosný vplyv na životné prostredie a zdravie dotknutého obyvateľstva Michalovce
a priľahlých oblasti realizáciou navrhovanej činnosti.
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Z celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
vyplýva, že variant realizovania činnosti je environmentálne prijatel'ný, pričom výhody
nulového variantu nijakým spôsobom neprevažujú nevýhody realizačného variantu.

Na základe toho je možné prijať záverečné stanovisko v tom zmysle, že
navrhovaná činnosť je pre dotknuté mesto Michalovce environmentálne
prijateľná aje v rámci všetkých posudzovaných aspektov najoptimálnejším
riešením, ktorým sa zabezpečí zmysluplné využitie na to určeného územia
s únosným zaťažením životného prostredia.

Xl. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o
hodnotení podieľali

Doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD. - spracovate/'

Zástupcovia spoločnosti CESTNÉ STA VBY MICHALOVCE s.r.o. -
navrhovate/'

XII. Zoznam doplňujúcich analytických správa štúdií, ktoré sú k dispozícii u
navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy
o hodnotení

Analytické správy a štúdie:
- Podklady predložené navrhovatel'om
- Rozsah hodnotenia stanovený MŽP SR
- Stanoviska dotknutých orgánov a osôb
- Rozptylová štúdia
- Hluková štúdia
- Dopravno-kapacitné posúdenie
- Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie - HIA

Iné správy a podklady:

!ll Správa o zdravotnom stave obyvatel'stva Slovenskej republiky za roky 2012 -
2014

w Územný plán mesta Michalovce, zmeny a doplnky

!ll Internet. stránky - SHMÚ, ŠÚ, SAŽP, ÚZIŠ, Infostat

rn Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020

!ll Databáza NEIS (www.air.sk)

!ll Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2014

w Sčítanie obyvatel'ov, domov a bytov 20 ll. ŠÚ SR Bratislava, r. 20 II

177~------------~'------------------------~I 
CESTNE STAVBY MICHALOVCE s.r.o. .



Stredisko výroby asfaltových zmesí

Sčítanie obyvatel'ov, domov a bytov v roku 2001 za SR a okresy. Obecné tabul'ky.
ŠÚ SR 2011.

Dokumenty EÚ - BREF a BAT

VÝROČNÁ sPRÁ VA O ČINNOSTI ÚRADOV
ZDRAVOTNÍCTVA V SR PODĽA JEDNOTLIVÝCH
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ZA ROK 2017.

VEREJNÉHO
ODBOROV

rn Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2016 - MŽP SR, SAŽP

Ing. Zuzana Florková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum;
doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,
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prostredie.
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Vysvetlivky k mape Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných
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Iné zdroje:

• ÚPN - VÚC Košického kraja Územný plán Vel'kého územného celku Košického
kraja
Územný plán mesta Michalove.
Mesto Michalovce: Štatistiky, prehľady, Správy o hodnotení životného prostredia
a ostatné verejne dostupné informácie.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 2017: Výročná
správa správa o činnosti RÚVZ za rok 2017
Slovensko Zdravotný Profil Krajiny 2017
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
MŽP SR: SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V ROKU 2016
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Michalovce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce na roky 2016-2025
Osobné zisťovanie a poznatky.

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
Internetové stránky:

www.sopsr.sk<http://www.sopsr.sk>
www.poda.sk <http://www.poda.sk>
www.ssc.sk <http://www.ssc.sk>
www.shrnu.sk <http://www.shmu.sk>
www.air.sk <http://www.air.sk>
www.sovs.sk <http://www.sovs.sk>
www.sopsr.sk <http://www.sopsr.sk>
www.envirogov.sk<http://www.envirogov.sk>
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www.vupu.sk<http://www.vupu.sk>
http://www .michalovce. skl
https://www.kosice-vuc.skl
www.mapy.atlas.ak
www.geoôpgy-sk
www.statistics.sk
www.pamiatky.sk
www.enviroportal.sk
www.sazp.sk
www.podnemapy.sk
www.regiony.eu
www.poznajslovensko.sk

SKRATKY 

BAT

EL

NO

PS

PMIO

PZL

SDŽ

SHMÚ

TOC

TZL

ZL

LPG

ZZO 

Značky:
m.n.m.
kW

Best Available Technology Economically Achievable - najlepšia dostupná
technológia s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie
a prevádzku (§ 6 ods. 5 zákona Č. 309/1991 Zb, o ovzduší)

emisný limit

nebezpečné odpady

prevádzkový súbor

tuhé znečisťujúce látky, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice
s aerodynamickým priemerom 10 mikrometrov s 50% účinnosťou

plynné znečisťujúce látky

stredná dÍžka života

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

plynné organické ZL vyjadrené ako celkový organický uhlík

tuhé znečisťujúce látky

znečisťujúce látky všeobecne

Liquefied Petroleum Gas (skvapalnený ropný plyn)

zdroj znečisťovania ovzdušia

metrov nad morom
kilowatt
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XIII. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou)
oprávneného zástupcu spracovateľa správy o hodnotení a navrhovateľa

Košice, 06.05.2019

1. Spracovateľ správy o hodnotení:
Spracovateľ správy ohodnotení:
Adresa:
Telefón:
e-mail:

ECOKAT s.r.o.
ul. Alžbetina 28, 04001 Košice
+421 905271 226
katkyse/ova@gmai/.com

Zodpovedný riešiteľ spracovateľa správy o hodnotení:
doc. RNDr, Katarína Kyseľová, PhD.

odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na ŽP podl'a zákona Č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších právnych predpisov zapísaná v zozname
odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na ŽP pod číslom 536/2011/0EP

2. Potvrdenie správnosti údajov

Oprávnený zástupca navrhovateľa:

Oprávnený zástupca spracovateľa správy o hodnotení:

.- ~----------------------------------~181 
CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE s.r.o. I


