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I. 2

Identifikačné číslo
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I. 3

Sídlo
Klincová 37
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821 08

I. 4

Oprávnený zástupca navrhovateľa
Juraj Maráček
info@venimex.sk
tel:+421 948 337 882

I. 5

Kontaktná osoba
RNDr. Michal Dubovský, PhD.
J. Klempu 39
919 21 Zeleneč
+421 33 550 10 66
+421 918 893 973
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II. 1

Názov

Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu Drahovce
Uvedený zámer – zahŕňa nasledujúcu činnosť:
Zhodnocovanie komunálneho odpadu
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Príloha 8) je činnosť zaradená do bodu 9 Infraštruktúra,
pol. Č. 6 – Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v
položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov - Zisťovacie konanie
od 5000 t za rok.
Keďže navrhovanou činnosť sa predpokladá zhodnocovať cca 20 tis ton
komunálneho odpadu za rok, z vyššie uvedeného vyplýva, že podľa zákona NR SR č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov navrhovaná činnosť spadá do ZISŤOVACIEHO KONANIA.

II. 2

Účel

Predmetom posudzovania je navrhovaná nová činnosť zhodnocovania komunálneho
odpadu, ktorá zahŕňa vybudovanie haly, inštaláciu technológie na separáciu a úpravu tuhého
komunálneho odpadu a jej spustenie do prevádzky.

II. 3

Užívateľ

Užívateľom investície bude navrhovateľ.

II. 4

Charakter navrhovanej činnosti

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov činnosť: „Mechanicko-biologická úprava zmesového
komunálneho odpadu - Drahovce“ predstavuje novú činnosť v danom území.

II. 5

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj :
Okres :
Obec :
Katastrálne územie :
Parcelné číslo :

Trnavský samosprávny kraj
Piešťany
Drahovce
Katastrálne územie obce Drahovce
: 2637/33 (Príloha 2)

-6-

Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu - Drahovce
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

II. 6

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

N
M 1: 50 000
Hodnotené územie
Dotknuté územie
(www.google.sk/maps– upravené)

N
M 1: 10 000
Hodnotené územie
Dotknuté územie

(www.google.sk/maps – upravené)
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II. 7
Termín začatia
navrhovanej činnosti

a

skončenia

výstavby

a

prevádzky

Predpokladaný termín začiatku výstavby prvého objektu:

2018

Predpokladaný termín ukončenia výstavby posledného objektu:

2018/2019

Predpokladaný termín ukončenia prevádzky:

neurčený

II. 8

Stručný opis technického a technologického riešenia

Navrhovaná činnosť predstavuje zariadenie na premenu odpadu na energiu, ktoré
pozostáva z prevádzky na separáciu odpadu. Komunálny pevný odpad bude spracovaný na
recyklovateľný, na organickú hmotu (ktorá môže byť ďalej využitá na výrobu bioplynu alebo na
kompost) a zostávajúce inertné zložky sa môžu použiť na výrobu palivových derivátov. Celý
proces pozostáva z nasledujúcich procesov alebo objektov:

II. 8. 1

Príjem vstupnej suroviny a jej kontrola

II. 8. 1. 1 OTVÁRAČ VRIEC/DRVIČ
Prichádzajúci materiál bude plnený priamo kolesovým nakladačom do vhodného
otvárača vriec (ďalej „drvič“) čo predstavuje prvý krok procesu spracovania. Navrhovaný drvič
funguje na princípe „skartovača“. Má vstupný otvor rozmeru 1.800mm s násypkou o objeme
2,2m3. Vďaka malým otáčkam drviča je na materiál vyvíjaný veľký tlak. Cez otvárač vriec sa
materiál dostáva ďalej na kontrolu. Tento typ drviča umožňuje zvýšenie účinnosti nasledujúceho
procesu triedenia. Drvič je robustné zariadenie, ktoré pracuje s nízkymi otáčkami čo prináša
zníženie opotrebenie kladív a zároveň zníženie energetickej náročnosti zariadenia. Ďalej je drvič
vybavený kontrolným systémom, ktorý umožňuje nie len znížiť pravdepodobnosť zablokovania
zariadenia ale v prípade že k nemu dôjde, systém je schopný problém odstrániť. Odpad bude
nakladaný predným nakladačom priamo do násypky drviča.
Obrázok č. 1 Drvič – otvárač vriec
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Materiál ďalej padá na bubon, ktorý je vybavený kladivami, ktoré sú pripevnené
skrutkami. Pomaly rotujúci bubon posúva materiál proti nastaviteľnej doske, na ktorej sú
upevnené robustné protiľahlé kladivá odolné proti opotrebeniu. Táto doska je nastaviteľná z
vonkajšej strany tak, aby sa zmenil priestor medzi bubnom a protiľahlými kladivami čo
ovplyvňuje priepustnosť systému resp. veľkosť spracovaných častíc na výstupe. Táto časť stroja
je jednoducho hydraulicky otvárateľná za účelom čistenia a údržby. Hydraulický otvárací systém
je súčasťou zariadenia. Kladivá na bubne ako aj protikladivá sú vyrobené z materiálu Hardox,
vysoko pevného a odolného materiálu. Kladivá umožňujú rýchlu výmenu exponovaných častí,
ktoré podliehajú opotrebeniu bez nutnosti výmeny kladív. Po otvorení vriec materiál vypadáva zo
spodku stroja na dopravník alebo na sklz. Drvič, je vybavený elektrickým ako aj hydraulickým
kontrolným systémom zabraňujúcim preťaženiu stroja. V prípade, že dôjde k preťaženiu,
okamžite sa zastaví plnič stroja, bubon sa začne otáčať opačným smerom na nejaký čas, aby sa
uvoľnil priestor a teda aby sa stroj odblokoval. Ak sa zablokovanie napriek tomu zopakuje, stroj
dá signál, aby bol stroj otvorený hydraulickým systémom a mechanicky vyčistený resp. aby bola
odstránená prekážka blokujúca stroj. Sila hydraulického zatvárania stroja je nastaviteľná. Ak
dôjde k otvoreniu servisných hydraulických dvier vplyvom vysokého tlaku zvnútra stroja, stroj sa
automaticky zastaví, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Ak dôjde k zastaveniu bubna
návinom materiálu, ako je napríklad plastová fólia, stroj problém sám vyhodnotí a spustí opačný
chod, pričom navinutý materiál prereže špeciálnou škrabkou. Celý proces prebieha plne
automaticky. Bubon je poháňaný motorom s prevodovkou aby bola dosiahnutá maximálna
efektívnosť. Bubon rotuje v extrémne silných, samo vymedzovacích dvojitých valčekových
ložiskách. Rýchlosť otáčania bubna je nastaviteľná. Valec je prístupný a odmontovateľný z
prednej strany stroja kvôli možným budúcim opravám. Bubon je po stranách vybavený
labyrintom. Akékoľvek časti ktoré sa dostanú k labyrintu prepadnú dole a nebudú navinuté na
hriadeľ bubna. Ovládací panel stroja je osadený ovládačom Siemens S7 PLS s dotykovou
obrazovkou. Bubon je riadený frekvenčným kontrolným systémom s elektrickou brzdou a
kontrolou krútiaceho momentu. Ďalej je stroj vybavený núdzovým vypínačom. V riadiacom
module nájdete voľné kontakty na prípadné pripojenie dodatočného diaľkového núdzového
vypínača a diaľkového spustenia a vypnutia stroja. Na stroji samotnom je umiestnený malý
ovládací panel s funkciami Štart/Stop, Rotácia vpred/Rotácia vzad, tvorenie/zatvorenie dvier.
Samonosná konštrukcia stroja je vybavená štyrmi podkladovými platňami na upevnenie
o podlahu alebo do rámu. Stroj nevyžaduje montáž dodatočných pohlcovačov vibrácií alebo
zvuku.
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Obrázok č. 2 hydraulické dvere

II. 8. 1. 2 VALCOVÉ SEPARÁTORY
Otvorené vrecia sú dopravované dopravným pásom k valcovým separátorom
(prepadávacím valcom) rozmeru 2000 x 5500mm. Valce rozdelia odpad do dvoch veľkostí
častíc:
1. 0-80mm Tieto prepadnú valcami a sú prepravené do lisu BIOREX 500H.
2. Väčšie ako 80mm Tieto sú prepravené ďalej pomocou dopravníka na ďalšie
spracovanie resp. separovanie.
Výhody valcových separátorov:
- Vysoká priepustnosť systému s precíznou selekciou
- Agresívne spracovanie materiálu
- Materiál strednej veľkosti zrna je selektovaný správnym spôsobom
- Jednoduchou zmenou rýchlosti v priebehu sekundy sa mení nastavenie veľkosti častíc
- Flexibilné riešenie šité na mieru špecifickým požiadavkám zákazníkov (rýchla zmena
parametrov selekcie podľa momentálnej potreby na spracovanie)
- Separátory sa môžu jednoducho montovať do série, teda v jednej línii môžu byť
separátory na rôznu veľkosť častíc
- Valce sa netrasú a nevibrujú
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Výhody technického prevedenia valcových separátorov
- Predimenzované ložiská – dlhšia očakávaná životnosť
- Predimenzované ozubené kolesá - dlhšia očakávaná životnosť
- Jednoduchá údržba závesov motora – jednoduché mazanie reťazí a pod
- Samostatne vymeniteľné hviezdicové hriadele
- Laserované bočné panely pre presné osadenie ložísk- dlhšia očakávaná životnosť
- Integrované elektrické káblové zväzky
- Labyrintové tesnenie medzi postrannými panelmi a hviezdicovými hriadeľmi na ochranu
ložísk
Obrázok č. 3 Valcové separátory

II. 8. 2

Linka na triedenie odpadu

II. 8. 2. 1 TRIEDIACA PLATFORMA (separačný dopravník na manuálne triedenie)
Materiál vytriedený na valcových separátoroch (ktorý neprepadol bubnom) je dopravený
dopravníkovými pásmi na linku manuálneho triedenia odpadu, ktorú predstavuje takisto
dopravník. Tento triediaci pás musí byť umiestnený v ráme, ktorý si musí zabezpečiť zákazník.
Vytriedený odpad musí byť dopravený dopravníkom k lisu, táto časť zariadenia ale nie je
predmetom projektu. Okolo dopravníka je umiestnené vhodné zábradlie.
Obrázok č. 4 Triediaca platforma

- 11 -

Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu - Drahovce
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

II. 8. 2. 2 EXPANZNÝ VZDUCHOVÝ TRIEDIČ
Materiál z triediacej platformy je pásovým dopravníkom dopravený do balistického
vzduchového triediča. Ťažký materiál ako sú kamene, prepadnú do kontajnera (proti pohybu
dopravníka). Ľahký materiál je vzduchom vyfúknutý do expanznej komory a následne dopadá na
vyprázdňovací dopravník. Tento dopravník dopraví materiál do betónového bunkra. Vzduchový
triedič takto pretriedi 85% ťažkého materiálu použitím dvoch základných princípov:
- Balistický efekt: rôzny materiál má rôznu hybnosť
- Odpor vzduchu: rôzne materiály majú rôzny odpor vzduchu
Materiál je umiestnený na dopravníku s nastavovaním uhlu sklonu a je vystavený
pôsobeniu vzdušného prúdu. Prúd vzduchu odfúkne ľahký materiál do expanznej časti. V ktorej
následne spadnú na zabudovaný dopravník. Ťažký materiál spadne späť do kontajnera. Stredne
veľký materiál zostáva na dopravníku a s pomocou prúdu vzduchu je tiež dopravený na
zabudovaný dopravník. Zmenou prietoku vzduchu sa reguluje veľkosť odsávaných častí v
procese separácie. Zmenou nastavenia uhlu dopravného pása meníme vplyv balistického efektu
linky. Dúchacie zariadenie je súčasťou dodávky linky.
Obrázok č. 5 Vzduchový triedič

II. 8. 3

Organické časti

Časti menšie ako 80mm ktoré boli separované vo valcových separátoroch sú dopravené
a spracované extrúziou v lise na organické látky, ktorý oddeľuje organické častice od inertných.
Inertné časti sa pridávajú ďalej do prúdu recyklovaného odpadu. Organické časti sa dajú použiť
ako kompost alebo na anaeróbny rozklad.
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II. 8. 3. 1 VYPRÁZDŇOVACÍ ZÁSOBNÍK S FE MAGNETOM
Nad dopravníkom, ktorý odvádza triedený odpad z valcových separátorov do lisu je
umiestnený permanentný magnet, ktorý odvádza magnetický odpad z dopravníka do zásobníka
pod dopravníkom. Magnet je umiestnený na vlastnej konštrukcii vybavenej žľabom, ktorý
usmerňuje materiál do kontajnera. Magnet bude inštalovaný na oceľovom pomocnom ráme,
spojený reťazou s nastaviteľnou dĺžkou. Táto oceľová konštrukcia je súčasťou dodávky linky.
II. 8. 3. 2 BIOREX 500H
Extrúder BIOREX 500H separuje prichádzajúci materiál na čistý organický materiál, tzv.
mokrú časť a časť, ktorá sa vracia späť, tzv. odmietnutá časť. Organický materiál je vystavený
vysokému tlaku v perforovanej extrúznej komore. Výsledkom je, že organická časť tlačená
rozdielom tlaku medzi interiérom a exteriérom komory je oddelená od častí, ktoré sú mechanicky
odolnejšie (napr. papier, kartón, plast, guma a pod). BIOREX 500H extrúder má modulárnu
konštrukciu. Aktívna časť, teda piesty, kľukový mechanizmus a všetky ostatné funkčné časti, sú
umiestnené na samonosnej zváranej konštrukcii. V centrálnej časti konštrukcie je umiestnený
hlavný valec a extrúzna komora.
Obrázok č.6 BIOREX 500H

Proces extrúzie má tri hlavné fázy:
1. Plniaca fáza
2. Kompresia (stláčanie)
3. Expulzia (vypudenie)
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Hlavný valec naplní prichádzajúci odpad do extrúznej komory a následne ho stlačí. Tzv.
mokrá časť je vytlačená z extrúznej komory. Po skončení kompresnej fázy sa otvoria predné
dvere, cez ktoré hlavný valec vytlačí časti, ktoré neprešli extrúziou. Extrúder je poháňaný
hydraulickým napájacím zdrojom.
II. 8. 3. 3 LAMELOVÝ SEPARÁTOR
Lamelový separátor separuje časti, ktoré neprešli lisom a ich veľkosť je menšia ako
20mm. Častice rozmeru 20 až 80mm sa väčšinou skladajú z materiálu vhodného na výrobu
palív. Častice menšie ako 20mm sa zberajú pod lamelovým separátorom. Ide o inertné a jemné
častice. Rozmery lamelového separátora sú 800 x 3000mm (šírka x dĺžka), výška je približne
5100mm a musí byť umiestnený nad patričným betónovým bunkrom (na účet odberateľa), ktorý
je dostatočne veľký aby sa doň zmestil kontajner (výška kontajnera cca 3000 mm).

II. 8. 4

Dopravníkové pásy

Materiál je dopravovaný medzi jednotlivými linkami alebo zariadeniami dopravníkovými
pásmi, špeciálne navrhnutými na daný účel. Gumový pás dopravníka sa pohybuje po oceľových
valcoch s priemerom 89mm. Okraje pásu sa kĺžu po plechových doskách, ktoré tvarujú pás do
formy žľabu. Dopravovaný materiál sa nachádza v strede pásu a neprepadne cez bočné
tesnenia. Štvormilimetrové bočné klzné plechy po ktorých kĺže pás dopravníka sú úplne
uzavreté až po vrch bočného krycieho plechu. Táto konštrukcia zabezpečuje, že materiál
nevypadáva z dopravníka. V pohonnej časti systému sú osadené labyrintové ložiská a to tak, že
je utesnená celá časť pohonného mechanizmu až po poháňaný valec. Valec sa nachádza pod
dopravníkom a bočná vodiaca časť má tvar valca. Aj dopravný pás vlastne utesňuje samotný
pohonný valec. Materiál, ktorý má tendenciu sa navíjať sa nemôže navinúť na hriadeľ
pohonného valca, pretože sa za žiadnych okolností nedostane k rotujúcim častiam.
Dopravníkový pás predstavuje modulárny systém. To znamená, že je postavený zo
samostatných sekcií rôznej dĺžky. Pridaním alebo odobraním sekcie môžeme kedykoľvek zmeniť
celkovú dĺžku dopravníka. Materiál nosného rámu má hrúbku 5mm. Hnací bubon má priemer
250 alebo 320 mm. To závisí od dĺžky, šírky alebo sklonu dopravníka. Tento hnací bubon je
potiahnutý gumou o hrúbke 8mm, ETR70, ktorá zlepšuje záberové vlastnosti valca – zvyšuje
jeho trakciu. Pod bubnom je umiestnená stieracia čepeľ vyrobená z HDPE 1000. Bočné plechy
nosnej konštrukcie sú vyrobené z 5mm hrubého plechu, ktorý v zadnej časti prekrýva z
bezpečnostných dôvodov celý dopravník. Vrchná časť je prekrytá poklopom.

II. 8. 5

Navrhované varianty

Navrhovateľ požiadal Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné
prostredie o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti
podľa §22 ods. 6zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť o
upustenia od variantného riešenia za odôvodnenú a podľa §22 ods. 6 zákona 24/2006 Z.z.
upustil od požiadavky variantného riešenia (príloha č 1).
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II. 9

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite

S narastajúcim množstvom skládkovaných komunálnych odpadov je nevyhnutné aspoň
časť týchto odpadov zhodnotiť. Nový POH SR pre roky 2016 až 2020 stanovuje 50 %-nú
recykláciu komunálnych odpadov . Pre splnenie cieľa 50% -nej recyklácie komunálnych
odpadov je nevyhnutné zásadné zvýšenie úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek
komunálnych odpadov, predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. Navrhovaná technológia k splneniu tohto cieľa
nepochybne prispeje . V súčasnosti v celej SR nie sú vybudované dostatočné kapacity na
úpravu a zhodnocovanie komunálnych odpadov.
Účelom navrhovanej činnosti je znížiť množstvo skládkovaných komunálnych odpadov,
zabezpečiť zhodnocovanie odpadov a tým aj prispieť k plneniu záväzkov vyplývajúcich zo
smernice Európskeho parlamentu a Rady 20008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc ,
zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj cieľov
stanovených v POH SR do roku 2020 .
Navrhovaná technológia je jednou z najmodernejších technológií nakladania a
spracovania odpadu a v okolí danej lokality sa momentálne podobné zariadenie nenachádza.
Okrem toho v je dotknuté územie lokalizované mimo obytnú zonu v priemyselnej časti obce.

II. 10

Celkové náklady

Predpokladané náklady súvisiace s navrhovanou činnosťou sa odhadujú na:
000,00 EUR.

II. 11

Dotknutá obec

Obec Drahovce

II. 12

Dotknutý samosprávny kraj

Úrad VÚC Trnavský samosprávny kraj

II. 13

Dotknuté orgány

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave
Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia
Okresný úrad Piešťany, odbor pozemkový a lesný
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru v Piešťanoch
Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie
Obec Drahovce
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II. 14

Povoľujúci orgán

Obec Drahovce

II. 15

Rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

II. 16
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov
Územné rozhodnutie podľa § 39 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a následné stavebné povolenie podľa §
55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
Súhlas podľa §97 pís. c, ods. 4 zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych
odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton zákona 79/2015 zb. o odpadoch.

II. 17
Vyjadrenie o predpokladaných
činnosti presahujúcich štátne hranice

vplyvoch

navrhovanej

Nepredpokladajú sa žiadne významné vplyvy presahujúce štátne hranice SR počas
výstavby alebo prevádzky navrhovanej činnosti.
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Dotknuté územie je územie, ktoré bude premenené vplyvom navrhovanej činnosti.
Hodnotené územie je územie, ktoré sa nachádza v okolí dotknutého územia a mohlo by
byť signifikantne ovplyvnené navrhovanou činnosťou, teda južná a juhozápadná časť mesta
Drahovce.

III. 1
území

Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených

III. 1. 1

Vymedzenie hraníc dotknutého územia

Dotknuté územie sa nachádza v západnej časti katastrálneho územia obce Drahovce,
konkrétne v miestnej časti Dolné Voderady, konkrétne v jej juhozápadnej časti, na parcele číslo
2637/33. Obkolesené je poľami a blízkou zástavbou.
V okolí dotknutého územia sa nachádzajú firemné a poľnohospodárske budovy. Zo
severnej strany je to firma Horňák s.r.o., ktorá sa venuje zámočníctvu a zamestnáva 80 – 100
pracovníkov. Z južnej a západnej strany sú polia. Z východnej strany sledované územie kopíruje
príjazdová komunikácia a za ňou sú nezastavané pozemky (spadajú do zastavanej časti obce).

III. 1. 2

Geomorfologické pomery

Hodnotené

územie

navrhovanej

činnosti

a

jeho

širšie

okolie

patrí

podľa

geomorfologického členenia do Alpsko–himalájskej sústavy, podsústavy Panónskej panvy, do
provincie Západopanónskej panvy, subprovincie Malá Dunajská kotlina, do oblasti Podunajská
nížina, a v rámci nej do celku Dolnovážska niva (MAZÚR et LUKNIŠ, 1986). Z hľadiska
geomorfologických pomerov môžeme rozoznať negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy a to
mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou. Prostredie tvoria recentné agradačné valy
a ich osi s charakteristickým reliéfom rovín a nív (MAZÚR et al., 1982).
Reliéf širšieho okolia hodnoteného územia je charakterizovaný ako nerozčlenený reliéf
roviny (TREMBOŠ & MINÁR 2002). Celkový sklon reliéfu okolitého územia sa pohybuje na úrovni
menšej ako 1 ° (ZVARA & GAŠPAR, 2002). Pri výpočte sklonu podľa vzorca sklon = výškový
rozdiel / dĺžka kopca * 100 sa pozemok vyznačuje sklonom menej ako 1 °. Dotknuté územie je v
tomto zmysle zhruba bez sklonu a predstavuje rovinatý priestor. Navrhovaná činnosť bude
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umiestnená v území s nadmorskou výškou s úrovňou okolo 150 m n. m. podľa výškového
systému baltského po vyrovnaní.

III. 1. 3

Geologický podklad

Geologickú stavbu dotknutého územia a jeho širšieho okolia tvoria sivé a pestré íly, štrky,
slojky lignitu, sladkovodné vápence a polohy tufitov (brodské, gbelské, kolárovské, volkovské a
čečehovské súvrstvie) z obdobia dák a roman. V blízkosti sú predpokladané zlomy (BIELY et al.,
2002a). Oblasť je tvorená neogénnou sedimentárnou panvou (BIELY et al., 2002b).
Kvartérny pokryv tvoria fluviálne sedimenty najmä spraše a piesčité spraše, vapnité
sprašovité a nevápnité sprašové hliny a na rozhraní s delunivné humózne hliny alebo hlinitopiesčité až štrkovo-pieščité hliny údolných nív (MAGLAY & PRISTAŠ, 2002). Neotektonická stavba
patrí do podsústavy panónskej panvy, zahŕňa pozitívne jednotky (nížinné pahorkatiny) s veľmi
malým zdvihom (MAGLAY et al., 2002). Základné geochemické typy hornín tvoria ílovce
a pieskovce (MARSINA et LEXA, 2002).
III. 1. 3. 1 Inžiniersko geologická charakteristika
Podľa inžiniersko geologickej rajonizácie sa hodnotené územie nachádza v rajóne
kvartérnych sedimentov údolných riečnych nív (HRAŠNA & KLUKANOVÁ, 2002a) a z hľadiska
inžiniersko geologických regiónov patrí do regiónu tektonických depresií, subregiónu
s neogénnym podkladom (HRAŠNA & KLUKANOVÁ, 2002b).
III. 1. 3. 2 Geodynamické javy
Územie má slabú náchylnosť na zosúvanie (LIŠČÁK 2002). V blízskosti dotknutého
územia sa nenachádzajú významné geodynamické javy. Maximálna očakávaná seizmizita je na
úrovni 5/6 °EMS 98 (KLUKANOVÁ et al., 2002). Z hľadiska makroseizmickej intenzity patrí
sledované územie do kategórie so 6 - 7 oMSK-64 (SCHENK et al., 2002a) a seizmické ohrozenie
sa pohybuje v hodnotách medzi 1,00 - 1,29 m.s-2 špičkového zrýchlenia na skalnom podloží pre
90 % pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50 rokov (SCHENK et al., 2002b).
III. 1. 3. 3 Radónové riziko
Z hľadiska prognózy radónového rizika je v hodnotenom území nízke radónové riziko
(ČÍŽEK et al. 2002).
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III. 1. 3. 4 Ložiská nerastných surovín
V širšom okolí záujmového územia sa nachádzajú malé, stredne veľké až veľké ložišká
dolomitov (Dolný Lopašov – cca. 8 km, v blízkosti Piešťan na svahoch Považského Inovca –
cca. 10 km). Malé ložiská vysokopercetného vápenca a dekoračného kameňa sa nachádzajú v
okolí Chtelnice (cca. 13 km) a Dechtíc (cca. 14,5 km) (TRÉGER et BALÁŽ 2002a). Na okraji mesta
Vrbové (malé ložisko) ale aj v blízkych Malých Karpatoch a v oblasti Nového Mesta nad Váhom
sú prítomné výhradné ložiská stavebných surovín, a to najmä malé až veľké ložiská stavebného
kameňa. V povodí Váhu v blízkosti Hlohovca a Maduníc sa vyskytujú malé ložiská štrkopieskov
a pieskov (TRÉGER et BALÁŽ 2002b). Malé ložiská zemného plynu (energetická surovina) sú
prítomné v okolí Veľkých Kostolian a Nižnej (TRÉGER et BALÁŽ 2002c).

III. 1. 4

Klimatické pomery

Hodnotené územie patrí do teplej klimatickej oblasti t.j. vyskytuje sa tu priemerne 50
a viac letných dní za rok (s denným maximom teploty vzduchu viac alebo rovné ako 25 °C).
Dotknuté územie sa nachádza v teplom, suchom okrsku s miernou zimou s teplotou v januári
priemerne vyššou ako – 3 °C (Iz= -20 až – 40) (LAPIN et al. 2002).
III. 1. 4. 1 Teplota
Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje okolo 9,2 °C (ŠŤASTNÝ et al. 2002a),
pričom priemerná teplota vzduchu v januári je približne -2 °C (Š ŤASTNÝ et al., 2002b) a v júli
18,9°C. (ŠŤASTNÝ et al., 2002c). Priemerné mesačné hodnoty teploty za 30 ročné obdobie (1961
– 1991) sú uvedené v tabuľke č. 1. Priemerná ročná teplota aktívneho povrchu pôdy sa
pohybuje okolo 11° až 12° C, čo predstavuje vysoko nadpriemerné hodnoty v rámci SR
(TOMLAIN et HRVOĽ 2002a). Globálne žiarenie a relatívne trvanie slnečného svitu dosahujú
priemerné ročné sumy globálneho žiarenia hodnoty 1200 až 1250 kWh.m -2, ktoré sú na úrovni
mierne nadpriemerných hodnôd v rámci územia Slovenska (TOMLAIN et HRVOĽ, 2002b).
Tab. č. 1: Priemerné mesačné (ročné) hodnoty teploty vzduchu – stanica Piešťany (1961 –
1991)
Mesiac

I.

II.

III.

IV.

T (°C)

-2,0

0,4

4,5

9,6

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

14,5 17,4 18,9 18,4 14,6
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Priemerná ročná ekvivalentná teplota vzduchu sa drží v rozmedzí 24 – 25 °Te (1971 –
1985) (ČABAJOVÁ 2002a). Priemerná ročná efektívna teplota vzduchu sa pohybovala od 2 – 4
°Tef (1971 – 1985) (ČABAJOVÁ 2002b).
III. 1. 4. 2 Zrážky
Priemerné ročné úhrny zrážok sú dlhodobo v rozmedzí od 550 do 600 mm (FAŠKO et
ŠŤASTNÝ, 2002a), pričom priemerný úhrn zrážok v júli je nižší ako 60 mm (FAŠKO et ŠŤASTNÝ,
2002c) a priemerný úhrn zrážok v januári predstavuje hodnoty do 40 mm (sledované obdobie
1961-1990) (FAŠKO et ŠŤASTNÝ, 2002b). Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje okolo
40 dní za rok a jej priemerná výška predstavuje 7,5 cm za rok (FAŠKO et al. 2002). Priemerné
mesačné hodnoty zrážok (mm) za 30 ročné obdobie (1961 – 1991) sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tab. č. 2: Mesačné (ročné) úhrny zrážok (mm) - stanica Piešťany (1961 – 1991)
Z (mm)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

rok

32

33

28

40

66

72

59

65

44

40

52

46

577

Priemerné ročné hodnoty klimatického ukazovateľa zavlaženia naznačujú mierne
nadpriemerné hodnoty (100 – 150) v rámci Slovenska, čo predstavuje takmer vyrovnané
zavlaženie v priebehu roka. Prostredie trpí miernym nedostatkom zrážok (TOMLAIN 2002a).
Priemerné ročné hodnoty radiačného indexu sucha sú v rozmedzí 1,25 až 1,5. V rámci
Slovenska reprezentujú nadpriemerné hodnoty (TOMLAIN 2002b). Priemerné ročné úhrny
aktuálnej

evapotranspirácie

sa

pohybujú

na

úrovni

450

mm

a úhrny

potenciálnej

evapotranspirácie na úrovni 600 mm (TOMLAIN 2002c).
III. 1. 4. 3 Hmly
Vzhľadom na skutočnosť, že v hodnotenom území sa vyskytuje v priemere 20 až 45 dní
s hmlou je toto územie zaradené do oblasti nížin so zníženým výskytom hmiel (MIŇĎAS &
ŠKVARENINA, 2002).
III. 1. 4. 4 Veterné pomery
Podľa klimatických pozorovaní SHMÚ v Dolných Voderadoch sa priemerná rýchlosť vetra
pohybuje okolo 3,29 m/s (1961 – 2010). V rámci jednotlivých ročných sezón sú priemerné
rýchlosti vetra na jar okolo 3,99 m/s, v lete 3,12 m/s, na jeseň 3,36 m/s a v zime 3,66 m/s.
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V Piešťanskom regióne prevdládajú severné (22 %), severozápadné (12,2 %)
a juhovýchodné (12,9 %) vetry. Bezvetrie bolo zaznamenané na 20,8 % (tabuľka č. 3).
Tab. č. 3: Priemerná častosť smeru vetrov – stanica Piešťany (1961 – 1980)
Smer vetra

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

Bezvetrie

Častosť (%)

22

9,7

2,2

12,9

10

5

5,2

12,2

20,8

III. 1. 5

Hydrologické pomery

Hodnotené územie hydrologicky patrí do povodia rieky Váh, kde odtok tvorí 36 % a výpar
64 % (MAJERČÁKOVÁ, 2002). Priemerný ročný špecifický odtok sa pohybuje od 1 do 3 l.s-1.km-2
(LEŠKOVÁ et MAJERČÁKOVÁ 2002a) a minimálny špecifický odtok od 0,1 do 0,5 l.s-1.km-2
(LEŠKOVÁ et MAJERČÁKOVÁ 2002b). Maximálny špecifický odtok býva na úrovni od 0,2 do 0,4 l.s1

.km -2 (LEŠKOVÁ et MAJERČÁKOVÁ 2002c). Z hľadiska typu režimu odtoku (ŠIMO & ZAŤKO, 2002)

patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do vrchovinovo – nížinnej oblasti s dažďovo –
snehovým typom režimu odtoku, kde prevláda akumulácia od decembra do januára, vysoká
vodnosť je vo februári až apríli, najvyšší priemerný mesačný prietok býva v marci a najnižší
v septembri.
Z pohľadu hlavných hydrogeologických regiónov patrí hodnotené územie do kvartéru
Váhu v Podunajskej nížine severne od čiary Šaľa - Galanta (MALÍK et ŠVASTA, 2002), kde
určujúci typ priepustnosti je medzizrnová priepustnosť.
Najvýznamnejší hydrogeologický kolektor je tvorený štrkmi a pieskami. Kvantitatívna
charakteristika prietočnosti a hydrogeologickej produktivity je vysoká (T > 1x10-2 m2.s-1 - 1x10-2
m2.s-1) až veľmi vysoká

(T > 1x10-2 m2.s-1) (MALÍK et al., 2002a). V blízkosti Piešťan sa

nachádzajú tri významné vrty so zdrojom obyčajnej podzemnej vody s výdatnosťou väčšou ako
30 l.s-1.
III. 1. 5. 1 Povrchové toky
Najbližšími vodnými tokmi k navrhovanej činnosti sú Horný Dudváh, ktorý preteká
v blízkosti dotknutého územia cca. 800 m západne. Ďalej na západ za Horným Dudváhom sa
nachádzajú Borovský kanál a Lančarský potok. Východne od dotknutého územia preteká rieka
Váh s Drahovským kanálom, ktoré sa nachádzajú zhruba 3,5 km východne od navrhovanej
činnosti. Tri km na juh sa nachádza Hlavný kanál, ktorý smeruje od Váhu a vlieva sa do Horného
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Dudváhu. Päť km na sever sa nachádza potok Stará Holeška. Vodohospodársky významné toky
sú bližšie špecifikované v časti „Vodohospodársky chránené územia a vodné zdroje“ nižšie.
III. 1. 5. 2 Vodné plochy
V rámci dotknutého územia sa žiadne vodné plochy nenachádzajú. Najvýznamnejšia
veľkoplošná vodná plocha v okolí navrhovanej činnosti predstavuje vodná nádrž Sĺňava
s výskytom 5 km severovýchodne. Ďaľšie vodné plochy reprezentujú viaceré Drahovské jazerá
v okolí Drahoviec, ktoré vznikli ťažbou štrku a sú umiestnené zhruba 4 km východne
a juhovýchodne.
III. 1. 5. 3 Podzemné vody
Z pohľadu hlavných hydrogeologických regiónov patrí hodnotené územie do kvartéru
Váhu v Podunajskej nížine severne od čiary Šaľa - Galanta (MALÍK et ŠVASTA, 2002), kde
určujúci typ priepustnosti je medzizrnová priepustnosť.
V závislosti od zaťaženia stresovými faktormi patrí hodnotené územie do k typom
prostredí zaťažených antropogénnymi stresovými faktormi, kedy dochádza hlavne k znečisteniu
ovzdušia a podzemných vôd (IZAKOVIČOVÁ 2002). Environmentálne riziko vyplývajúce zo
znečistenia abiotickej zložky predstavuje strednú až vysokú hladina znečistenia (1,1 až 5,0)
(RAPANT et KORDÍK 2002).
Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie patrí do regiónu Q 048 – s využiteľným
množstvom podzemných vôd okolo 1,0 až 1,99 l.s-1.km-2 (PORÁZIKOVÁ & KOLLÁR, 2002).
Podzemné vody v hodnotenom území sú hodnotené ako neagresívne (ROHÁČIKOVÁ &
FENDEKOVÁ, 2002).
V rámci dotknutého územia sa nenachádza pásmo hygienickej ochrany podzemných
vôd. 80 až 91 % obyvateľov je zásobovaných pitnou vodou s verejných vodovodov v danom
okrese (Piešťany, rok 2002) (GAJDOVÁ 2002). V okrese je dostatok zdrojov vody, čo sa týka
bilancie potrieb a zdrojov vody (FEKETE 2002).
Takmer na celom území obce je vybudovaný verejný vodovod. Pitnú vodu zabezpečuje
do siete čerpacia stanica z hlavnej trasy vodovodu. Správcom vodovodnej siete a zdroja vody je
TAVOS (Trnavská vodárenská spoločnosť). Množstvo domácnosti však používa vodu z
domácich studní nevyhovujúcej kvality. Vybudovaná je čiastočná splašková kanalizácia. Domy
bez kanalizácie používajú žumpy.
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III. 1. 5. 4 Pramene a pramenné oblasti
V dotknutom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú pramene a pramenné oblasti
využívané pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
III. 1. 5. 5 Pramene, termálne a minerálne pramene
V

dotknutom

území

navrhovanej

činnosti

sa

nenachádzajú

prírodné

zdroje

liečivých, minerálnych a stolových vôd. Vo vzdialenosti cca. 100 metrov sa nachádza ochranné
pásmo II. stupňa zdroja liečivých vôd Piešťanského regiónu (výskyt geotermálnych a
minerálnych vôd). Hlavné kolektory geotermálnych vôd v tejto oblasti sú triasové kolektory, s
tepelným výkonom do 50 MW t, v perspektívnej oblasti číslo 16 (Piešťanský záliv). Bohaté sú
zdroje minerálnych vôd, ktorých teplota sa pohybuje od 0 do 80 °C na povrchu. Ich výdatnosť je
okolo 5 – 30 l.s-1 (FENDEK et al. 2002).
V tomto zmysle patrí širšia okolitá oblasť do významného územia v rámci využívania
prírodných liečivých zdrojov, ktoré sú stále využívané a prítomné sú aj rezervné zdroje. Ide
najmä o vrty a jednu studňu. Piešťany a okolie reprezentuje najmä balneoterapia. Voda sa dá
charakterizovať ako stredne mineralizovaná horúca voda, s obsahom plynov, so slabo kyslou
hodnotou pH (5,5 – 6,8). Povolené odberné množstvo je veľké (ŠTEFANOVIČOVÁ et JURÁKOVÁ
2002). Piešťany patria ku prírodným liečebným kúpeľom celoštátneho významu s teplotou vody
okolo 36,8 – 69,0 °C s overenou výdatnosťou 45 l.s-1.
III. 1. 5. 6 Vodohospodársky chránené územia a vodné zdroje
Dotknuté územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky
významnej chránenej oblasti ani do vodohospodársky významného vodného toku. Najväčší
vodohospodársky významný tok reprezentuje rieka Váh (tok č. 90 v zmysle vyhlášky 211/2005
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských
vodných tokov) tečúca cca. 4 km východne od dotknutého územia, s ktorým súbežne preteká
Drahovský kanál (tok č. 225) vzdialený cca. 3,5 km. Horný Dudváh (tok č. 226) preteká pozdĺž
územia vo vzdialenosti cca. 800 metrov západne. Do Horného Dudváhu sa cca. 2,5 km
juhozápadne vlieva Chtelnička (tok č. 228). Dotknuté územie sa nachádza v blízkosti pásma
hygienickej ochrany II. stupňa (cca. 100 severne), ktoré slúži na ochranu prírodných liečivých
zdrojov oblasti Piešťany a nenachádza sa v kontaktnej blízkosti ochranného pásma, ktoré slúži
na ochranu iného vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest (v zmysle
zákona NR SR č.364/2004 o vodách, NR SR č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách atď.)
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(KOLLÁR et al., 2002). Vodárenský zdroj HD-1, ktorý slúži na zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou sa nachádza západne od intravilánu obce Drahovce pri železničnej trati. Ochranné
pásmo nezasahuje k dotknutému územiu.
Vo väčšej vzdialenosti (cca. 5 km) od dotknutého územia sa nachádzajú viaceré
mokrade regionálneho významu (okolie Sĺňavy) (SLOBODNÍK et AMBROS 2002).

III. 1. 6
Povrch

Pôdy
dotknutého

územia

tvorí

orná

pôda

a

je

využívané

na

pestovanie

poľnohospodárskych plodín bez výskytu stromov, bez zatienenia a výraznejšej priestorovej
heterogenity.
V hodnotenom území sa nachádzajú antropogénne ovplyvnené pôdy – kultizemné
subtypy pôdnych typov – poľnohospodárska pôda (SOBOCKÁ, 2002), teda pôdy ovplyvnené
a premenené človekom. V blízkom a širšom okolí navrhovanej činnosti čiernice kultizemné
karbonátové, sprievodné čiernice černozemné, čiernice glejové karbonátové stredné a ťažké,
lokálne

čiernice modálne

karbonátové,

organozeme modálne

a glejové

nasýtené

až

karbonátové, z karbonátových aluviálnych sedimentov. Ďalej sa tu nachádzajú fluvizeme
kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové karbonátové a fluvizeme karbonátové
ľahké, z karbonátových aluviálnych sedimentov (ŠÁLY & ŠURINA, 2002). Charakteristická je
stredná retenčná schopnosť a stredná priepustnosť (CAMBEL et REHÁK, 2002). Pôdy
v hodnotenom území sa vyznačujú slabo až stredne alkalickou (7,3 – 8,4 pH) pôdnou reakciou
(ČURLÍK et ŠEFČÍK, 2002). Zrnitosť pôdy je ílovito-hlinitá, pôdy sú neskeletnaté až slabo kamenité
(0 – 20 %) (ČURLÍK & ŠÁLY, 2002a). Pôdy sa vyznačujú mierne vlhkým vlhkostným režimom
(FUJATÁR

2002)

s výskytom

prevažne

ornej

pôdy.

Oblasť

je

známa

prítomnosťou

poľnohospodárskych pôd s vysokým obsahom humusu (viac ako 2,3 %) (BIELEK 2002).
V širšom

okolí

hodnoteného

územia

sa

vyskytujú

pôdy,

ktoré

patria

k poľnohospodárskym pôdam so strednou až vysokou bonitou (ILAVSKÁ et al., 2002). Dotknuté
územie sa nachádza v prostredí mimo zastavanej časti obce (v kontakte). Navrhovaná činnosť
zasahuje do územia s poľnohospodárskou pôdou. Pôdy sú nachýlné na zhutnenie.
Z hľadiska bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek je pôde v dotknutom území
priradený kód BPEJ 0120003. To znamená, že územie leží v dostatočne teplom, suchom,
nížinnom klimatickom regióne (kód 01). Hlavnú pôdnu jednotku (ČAm c) charakterizujú čiernice
typické, prevažne karbonátové, ťažké. Čiernice predstavujú pôdy s tmavým humusovým
horizontom s výskytom prevažne v nivách vodných tokov, menej na pahorkatinách na miestach
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ovplyvnených vyššou hladinou podzemnej vody. Z pohľadu expozície a svahovitosti sa plocha
dotknutého územia vyznačuje ako rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (0° – 1°) bez bližšie
udanej expozície. Pôdy sú bez skeletu a z hľadiska hĺbky a zrnitosti ich klasifikujeme ako pôdy
hlboké (60 a viac cm) ťažké (ílovitohlinité) (LINKEŠ et al., 1996).
Vzhľadom na prevažujúci rovinatý charakter lokality, pôdne typy,

rastlinný pokryv

a prevládajúci smer vetra, sa dá v hodnotenom území predpokladať slabá až stredná veterná
erózia. Aktuálna vodná erózia pôdy vykazuje žiadnu alebo nepatrnú kategóriu (ŠÚRI et al.
2002a). Kategória potenciálnej vodnej erózie vykazuje žiadnu alebo slabú úroveň (Š ÚRI et al.
2002b, MIDRIAK 2002).
Pôdy sa vyznačujú strednou až silnou odolnosťou proti kompakcii, silnou odolnosťou
proti intoxikácii kyslou skupinou rizikových kovov a zároveň slabou odolnosťou proti intoxikácii
alkalickou skupinou rizikových kovov (BEDRNA, 2002). Pôdy alkalické až karbonátové sú
nenáchylné na acidifikáciu (ČURLÍK, 2002).
Hodnotené územie v rámci potenciálu poľnohospodárskeho využívania patrí do
pôdnoekologickej oblasti Podunajská nížina, do podoblasti Podunajská rovina a do regiónu
Dolnovážska niva, s najvyšším indexom poľnohospodárskeho potenciálu (91 – 100) (DŽATKO et
al.2002a). Produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd v rámci kategórií a bodových
hodnotení produkčného potenciálu sa v sledovanom území pohybuje od 81 – 100
(najproduktívnejšie pôdy) (DŽATKO et al. 2002b).

III. 1. 7

Flóra a vegetácia

Z pohľadu fytogeografického členenia patrí hodnotiace územie do oblasti Holarktis,
Eurosibírska podoblasť, stredoeurópska provincia (KOLÉNY et BARKA, 2002). V rámci
fytogeograficko-vegetačného členenia patrí územie do oblasti Panónskej flóry (Panonicum),
obvod Eupanónskej flóry (Eupanonicum) (FUTÁK et al., 1980), dubovej zóny, nížinnej podzóny,
pahorkatinnej oblasti, okresu Dolnovážska niva a podokresu Vážska niva (P LESNÍK, 2002).
Podľa geobotanickej mapy ČSSR (MICHALKO et al., 1986) leží hodnotené územie z
hľadiska prirodzenej potenciálnej vegetácie na rozhraní viacerých rastlinných spoločenstiev.
Tieto spoločenstvá by sa tu pravdepodobne vyskytovali bez prítomnosti človeka a bez jeho
výrazných antropogénnych impaktov. V širšom hodnotenom území by sa mohli vyskytovať
najmä formácie lužných lesov nížinných (zv. Ulmenion, U) a lužné lesy vŕbovo-topoľové (zv.
Salicion albae, Sx.). Váh by v rámci dotknutého územia mohol potenciálne lemovať
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spoločenstvá týchto nížinných lužných lesov, ktoré sa vyznačujú výrazne vyvinutým stromovým,
krovitým ale aj bylinným poschodím s veľkou druhovou diverzitou. Jarné obdobie by bolo
charakteristické výrazným aspektom. Prítomné by boli hygrofilné, mezofilné a nitrofilné druhy.
Ich vývin prebiehal na vyšších a relatívne suchších údolných nivách. Periodicky ich ovplyvňovali
povrchové záplavy a kolísajúca hladina podzemnej vody.

Povrchové záplavy bývajú

zriedkavejšie a časovo kratšie v porovnaní napr. s vŕbovo-topoľovými lužnými lesmi veľkých riek.
Tieto biotopy sú ohrozené najmä vplyvom regulácie vodných tokov a výsadbou monokultúr
nepôvodných drevín a rozširovaním poľnohospodárskych lokalít (R ÚŽIČKOVÁ et al. 1996,
STANOVÁ et VALACHOVIČ 2002). Ku charakteristickým druhom by mohli patriť jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor) a v menšej miere
topoľ čierny (Populus nigra), lipa malolistá (Tilia cordata) a jeľša lepkavá (Alnus glutinosa)
(RÚŽIČKOVÁ et al., 1996, MICHALKO et al. 1986). V krovinnom poschodí by sa mohla vyskytovať
čremcha obyčajná (Padus avium) a baza čierna (Sambucus nigra). V podraste by sme mohli
nájsť kozonohu hostcovú (Aegopodium podagraria), cesnačku lekársku (Alliaria petiolata),
hluchavku škvrnitú

(Lamium maculatum), zvonček pŕhľavolistý (Campanula trachelium),

chochlačku dutú (Corydalis cava), netýkavku nedotklivú (Impatiens noli-tangere), či zádušník
chlpatý (Glechoma hederacea) (MICHALKO et al. 1986, STANOVÁ et VALACHOVIČ 2002,
RUŽIČKOVÁ et al. 1996). Aj podľa Maglockého (2002) sa hodnotené územie nachádza na území
jaseňovo-brestovo-dubových lesov v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy) (zv. Ulmenion
Oberd. 1953) s prítomnosťou charakteristických druhov ako napr. brest hrabolistý (Ulmus
minor), brest väzový (Ulmus laevis), dub letný (Quercus robur), baza čierna (Sambucus nigra),
cesnak medvedí (Allium ursinum), veternica iskerníková (Anemone ranunculoides). Podľa
MAGLOCKÉHO (2002) je navyše potenciálna prirodzená vegetácia tvorená ešte nížinnými
hygrofilnými dubovo-hrabovými lesmi (Querco robori-Carpinetum, syn. Fraxino pannoniciCarpinetum) s charakteristickými druhmi ako dub letný (Quercus robur), hrab obyčajný
(Carpinus betulus), dub cerový (Quercus cerris), brest hrabolistý (Ulmus minor), zob vtáčí
(Ligustrum vulgare), chochlačka dutá (Corydalis cava) a fialka podivuhodná (Viola mirabilis). V
tesnej blízkosti dotknutého územia sa môžu potenciálne nachádzať aj vŕbovo-topoľové lesy
v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy) (Salicion albae, Salicion triandrae p.p.)
s druhmi ako topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), vŕba biela (Salix alba),
vŕba krehká (Salix fragilis) atď.
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III. 1. 7. 1 Flóra dotknutého územia
V priebehu prieskumu lokality (9. augusta 2017) neboli zaznamenané žiadne vzácne
druhy rastlín. Keďže dotknuté územie predstavuje ornú pôdu, tvoria jeho druhovú skladbu
prevažne bežné poľnohospodárske plodiny a na okraji sa vyskytujú synantropné druhy tráv
a bylín.
Prispievajú k tomu aj manažmentové opatrenia na danej lokalite, a to najmä priebežná
orba, čo sa podpísalo aj na relatívne druhovo chudobnom podraste. Dotknuté územie by sme
podľa kategorizácie biotopov slovenska (RUŽIČKOVÁ et al. 1996) mohli zaradiť do skupiny
antropogénne biotopy alebo podľa STANOVEJ et VALACHOVIČA (2002) do kategórie ruderálne
biotopy. Ide o biotopy vytvorené alebo ovplyvňované človekom v prostredí kultúrnej krajiny.
Porasty prirodzenej vegetácie bývajú tak nahradené úplne synantropnou vegetáciou vplyvom
urbanizácie alebo poľnohospodárstva. A tak pri opakovanej disturbancii (poľnohospodársky
manažment) zostávajú ruderálne biotopy ako blokované sukcesné štádia na lokalite dlhší čas.
V tomto zmysle najpočetnejšími rastlinami v období prieskumu boli najmä vratič obyčajný
(Tanacetum vulgare), rumanček pravý (Matricaria chamomilla), hluchavka purpurová (Lamium
purpureum), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), ostružina malinová (Rubus idaeus),
ostrôžka poľná (Consolida regalis), silenka biela (Silene latifolia), pupenec roľný (Convonvulus
arvensis), čakanka obyčajná (Cichorium intybus), iskerník (Ranunculus sp.), štiav (Rumex sp.),
pyštek obyčajný (Linaria vulgaris), žihľava dvojdomá (Urtica dioica), pichliač roľný (Cirsium
arvense), bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides) a pýr plazivý (Elytrigia repens) a ďalšie druhy tráv
z rodov (napr. Poa sp., Bromus sp.).
III. 1. 7. 2 Druhová ochrana rastlín
V dotknutom území neboli zaznamenané žiadne taxóny rastlín zaradené do niektorého z
aktuálnych červených zoznamov (BALÁŽ ET AL. 2001) ani chránené slovenskou (vyhláška MŽP
SR č. 24/2003) alebo európskou (smernica Rady 92/43/EHS) legislatívou. Nenachádzajú sa tu
žiadne taxóny zaradené do zoznamu druhov európskeho významu, druhov národného významu,
druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia. Dotknuté
územie malo charakter poľnohospodárskej kultúry, ktoré sa častokrát nevyznačujú výrazným
ekosozologickým významom. Zahŕňajú skôr kozmopolitne rozšírené euryvalentné druhy rastlín
a živočíchov, niektoré s inváznym potenciálom.
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III. 1. 7. 3 Invázne rastliny
V dotknutom území nebol zaznamenaný ani jeden druh inváznej rastliny, ktorú by
vlastník pozemku bol povinný odstrániť zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým
spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov podľa § 7 zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

III. 1. 8

Fauna

Zoogeograficky z hľadiska terestrického biocyklu je územie zaradené do oblasti
palearktu, do eurosibírskej podoblasti, provincie listnatých lesov, podkarpatského úseku
(JEDLIČKA et KALIVODOVÁ, 2002). Z hľadiska limnického biocyklu patrí do Pontokaspickej
provincie (severopontický úsek) (HENZEL, 2002) a do západoslovenskej časti Podunajského
okresu (HENZEL et KRNO, 2002).
III. 1. 8. 1 Lokalita navrhovanej činnosti – fauna
V rámci prieskumu hodnoteného územia (9.8.2017) boli zaznamenané viaceré druhy
živočíchov. V rámci dotknutého územia boli nájdené iba pobytové znaky po hlodavcoch (diery).
Keďže ide o pole, ktoré bolo nedávno zorané, nebolo zaznamené výrazné druhové bohatstvo
živočíchov. Absencia bezstavovcov môže byť odôvodnená neprítomnosťou živných rastlín
a rozrušenosťou pôdneho krytu. Zaznamenané boli iba bežné druhy ako napr. cifruša bezkrídla
(Pyrrhocoris apterus), utekáčik (Pterostichus sp.), čmeľ zemný (Bombus terrestris), mlynárik
(Pieris sp.), mravce (Formicidae) a pavúky (Araneae). V rámci epigeickej a hypogeickej fauny
boli ešte zaznamenané dážďovka (Lumbricus terrestris), žižiavky (Oniscidea), chvostoskoky
(Collembola) a roztoče (Acarina). V blízkom okolí sa nachádzali zajac poľný (Lepus europeus),
viaceré druhy spevavcov passeriformes: sýkorka obyčajná (Parus major), žltochvost domový
(Phoenicurus ochruros), lastovička domová (Hirundo rustica), stehlík pestrý (Carduelis
carduelis), vrabec domový (Passer domesticus), myšiak hôrny (Buteo buteo) a vzdialene na poli
sa nachádzali dve volavky popolavé (Ardea cinerea). V okolí sa ozývali škovránky poľné (Alauda
arvensis). I keď v tomto prípade nejde o významné prirodzené habitaty aj kultúrna krajina môže
predstavovať priestor pre vzácne druhy rastlín a živočíchov, buď tých ktoré vďaka stále
vzácnejšiemu tradičnému hospodáreniu podstupne miznú alebo tých, ktoré sa sťahujú
z prirodzených habitatov a hľadajú voľné ekologické niky v prostredí kultúrnej krajiny. Okrem už
zaznamenaných druhov tu môžeme teoreticky sledovať penice (Sylvia atricapilla), sýkorky
(Parus ater, P. cristatus), sokola myšiara (Falco tinunculus) a iné. Zo stavovcov sa sem môže
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zatúlať jež západoeurópsky (Erinaceus europeus), myš domová (Mus musculus). Prítomné
možu byť viaceré druhy motýľov (Lepidoptera), najmä babôčky a mlynáriky. Očakávať môžeme
aj výskyt viacerých druhov chrobákov (Coleoptera – liskavky, bystrušky, nosániky). Významné
sú aj niektoré druhy opeľovačov, teda obzvlášť blanokrídlovce (Hymenoptera). Takmer s
určitosťou môžeme sledovať čmeliaky (Bombus sp.) a včely (Apis sp.), ktoré majú stále väčší
problém s obhospodarovaním kultúrnej krajiny v súčasnosti (pesticídy, slabá heterogenita
prostredia, atď.). Ich výskyt, najmä čo sa týka abundancie a distribúcie je čoraz zriedkavejší. Na
rastliny sú úzko viazaní aj predstavitelia paraneoptérneho hmyzu, a to najmä zo skupín
Heteroptera (bzdochy), Thysanoptera (strapky) a Auchenorhyncha (cikádky).
III. 1. 8. 2 Druhová ochrana živočíchov
V dotknutom území neboli zaznamenané žiadne taxóny živočíchov zaradené do
niektorého z aktuálnych červených zoznamov (BALÁŽ ET AL. 2001) ani chránené slovenskou
(vyhláška MŽP SR č. 24/2003) alebo európskou (smernica Rady 92/43/EHS) legislatívou.
Nenachádzajú sa tu žiadne taxóny zaradené do zoznamu druhov európskeho významu, druhov
národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú
chránené územia. Samozrejme všetky druhy vtákov sú zákonom chránené, ale vďaka ich
migračným vlastnostiam je pochopiteľné, že niektoré z druhov nájdeme v každom type biotopu.
Napriek tomu v danej lokalite neboli zaznamenané vzácne a ohrozené druhy.
III. 1. 8. 3 Určené živočíchy
V hodnotenom území neboli zaznamenané žiadne určené živočíchy, pri ktorých štát
zodpovedá za škodu.
III. 1. 8. 4 Významné migračné koridory živočíchov
Hodnotené územie nie je v konflikte s významným migračným koridorom živočíchov.

III. 1. 9

Biotopy

V hodnotenom území a jeho širšom okolí boli identifikované nasledujúce biotopy
uvedené v katalógu biotopov, ktorý vydal Ústav krajinnej ekológie SAV (R ÚŽIČKOVÁ et al., 1996):
A110000 Polia – sú to biotopy s jednoročnými (bylinnými) poľnými kultúrami. Každá
vytvára iné podmienky pre rast burín a život živočíchov, predovšetkým dĺžkou vegetačného
obdobia, rýchlosťou rastu, výškou, architektúrou porastov a pod.
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A220000 Vetrolamy – majú charakter živého plota v kultúrnej krajine, pričom ich hlavná
funkcia je zamedzenie veternej erózii v blízkosti polí. V tomto zmysle sa považuje za pásový
biokoridor s okrajovým ekotonálnym efektom a zložitejšou štruktúrou (viarero radov a vrstiev
a poschodí, ktoré zamedzujú prechodu silných prúdových vetrov).
Ich štruktúra by mala vykazovať presne stanovenú šírku, výšku a prirodzenú druhovú
skladbu, čo častokrát nie je dodržané a vetrolamy obzvlásť na podunajskej nížine nespĺňajú
zamýšlaný účel. Napr. v minulosti sa v týchto vetrolamoch vysádzal nepôdodný agát (Robinia
pseudoacacia), ktorý však je veľmi agresívny a konkurencie schopný voči okolitej vegetácii
a preto sa takéto remízky v poliach vyznačujú chudobným druhovým bohatstvom a slabým
zápojom podrastu.
A113000 Medze – Medze a okraje polí sú priestorom pre niektoré ohrozené a vzácne
druhy burín a iné segetálne druhy, vďaka čomu sa v krajine vytvárajú pestrofarebné bylinné
lemy. Majú charakter ekotonu medzi poliami a susediacimi biotopmi. Hniezdia tu mnohé druhy
vtákov.
A520000 Cestné komunikácie (cesty) – predstavujú pozemné komunikácie s vozovkou
a krajnicou, kde vegetácia je prispôsobená na zraňovanie, zošlapávanie a mechanické
poškodzovanie, poprípade posypové soli. Vyskytujú sa tu viaceré druhy tráv (lipnice z rodu Poa
sp.) a bylín ako nátržníky (Potentilla sp.), skorocel (Plantago sp.), láskavec kučeravý
(Amaranthus crispus), mätonoh trváci (Lolium perenne) a ďalšie druhy.
A210000 Stromoradia – sem sú zaradené určité drevinaté formácie malých rozmerov,
usporiadané obvykle v línii, obklopené trávnatými alebo obrábanými stanovištiami. Považujú sa
za typ líniových koridorov v človekom využívanej krajine. Zaraďujeme sem tiež rôzne
kombinácie takýchto prvkov s vrstvami drevín a bylín, ale tiež skupinky stromov v blízkosti
ľudských stavieb náboženského charakteru. Vždy sú to veľmi umelé, narušené a heterogénne
systémy, obsahujúce veľa vysadených a exogénnych prvkov.
V blízkosti dotknutého územia (cca. 800 m) sa nachádza lesná drevinová vegetácia
(Šalovské) so zastúpením napr. jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), dubov (Quercus sp.),
javora poľného (Acer campestre) a ďalších druhov stromov. Z kríkov boli prítomné napr. baza
čierna (Sambucus nigra) a svíb krvavý (Swida sanguinea).
Z nich v dotknutom území boli len:
A110000 Polia
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V hodnotenom území neboli identifikované žiadne biotopy národného ani európskeho
významu.
Okolie nie je využívané tradičným spôsobom využívania krajiny a tradičnou kultúrou
(PODOLÁK et al. 2002).

III. 2
III. 2. 1

Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana a scenéria krajiny
Súčasná krajinná štruktúra

Výmera prvkov tvoriacich súčasnú krajinnú štruktúru obce Drahovce sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
Tab. č. 4: Výmera prvkov súčasnej krajinnej štruktúry obce Drahovce
Druh pozemku
Výmera (ha) Výmera (%)
Orná pôda
1742,62
72,48
Záhrady
38,32
1,59
Trvalé trávnaté porasty
84,05
3,50
Vodné plochy
153,90
6,40
Zastavené plochy
173,07
7,20
Ostatné plochy
212,25
8,83
SPOLU
2404,21
100
Výmera (ha) jednotlivých prvkov bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Preto
celková výmera katastrálneho územia v tabuľke má miernu odchýlku od skutočnej výmery, ktorá
dosahuje 2404,2197 ha. Súčasnú krajinnú štruktúru dotknutého územia tvorí orná pôda.
V hodnotenom území sú zastúpené aj budovy, komunikácie, polia, trávnaté plochy a vegetácia
po okrajoch komunikácií.
III. 2. 2

Scenéria krajiny

V rámci krajinnoekologických komplexov zaraďujeme územie do komplexov riečnych
rovín, konkrétne riečne roviny s prevahou ornej pôdy. 11 – 40 % tvorí vidiecka krajina so
stredným stupňom osídlenia (MIKLÓS et al. 2002). Koeficient ekologickej kvality katastrálneho
územia Drahoviec podľa štruktúry využitia, ktorý je objektívnym ukazovateľom podielu
ekologicky kvalitných plôch v katastrálnom území, sa pohybuje medzi 0,21 až 0,4 (MIKLÓS,
2002).
V súčasnosti scenériu dotknutého územia tvorí poľnohospodárska kultúra po orbe.
V okolí sa zo severnej strany nachádzajú výrobné priestory firmy Horňák s.r.o. Zo západnej
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a južnej strany obklopujú územie polia a vo vzdialenosti 800 m sa nachádza lesný porast
v oblasti Šalovské s prítomnosťou líniovej drevinej vegetácie popri potokoch Horný Dudváh
a menších kanálov. Z východnej strany sa nachádza príjazdová miestna komunikácia a ďaľšie
pozemky zastavanej časti obce Drahovce miestnej časti Dolné Voderady.
III. 2. 3

Ochrana prírody a krajiny

V hodnotenom území sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené
územia a ich ochranné pásma v zmysle § 17 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny. Najbližšími chránenými územiami sú:
CHA Dedova jama
Lokalita nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Červeník, ktorá bola v zmysle
rozhodnutia OÚ ŽP v Trnave č. OÚŽP/ŠOP/375/94/Tr z 25.11.1995 vyhlásená v roku 1995 za
chránené územie (Chránený areál Dedova jama) s priradeným 4. stupňom ochrany. Toto
maloplošné chránené územie o rozlohe 29,57 ha je vyhlásené na ochranu zvyšku pôvodného
lužného lesa, ktorý je významný ako refúgium živočíšstva, dôležitý krajinotvorný prvok a lokalita
ojedinelého výskytu populácie bledule letnej a ďalších chránených rastlinných druhov. Chránené
územie prislúcha k CHKO Malé Karpaty. Ochranné pásmo nebolo určené. Najbližšia hranica
CHA je však vzdialená od navrhovanej činnosti cca 3,5 km južne. Z chránených druhov sa tu
vyskytuje ešte klokoč perovitý, drieň obyčajný a kosatec trávolistý.
CHA Malé Vážky
Lokalita nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Červeník, ktorá bola v zmysle
nariadenia ONV v Trnave č. 110/1986 zo dňa 9.4.1986 vyhlásená za chránené územie
(Chránený areál Malé Vážky) s priradeným 4. stupňom ochrany. Toto maloplošné chránené
územie o rozlohe 3,5 ha je vyhlásené na ochranu vodných biocenóz dôležitých z
vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Chránené územie príslúcha
k CHKO Malé Karpaty. Ochranné pásmo nebolo určené. Najbližšia hranica CHA je vzdialená od
navrhovanej činnosti až 4 km južne. Chránený areál Malé Vážky predstavuje zvyšok mŕtveho
ramena Váhu. Ide o významné útočisko vodných rastlín a živočíchov. V minulosti tam bol
vysadený ohrozený druh ryby blatniak tmavý (Umbra krameri).
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CHA Sĺňava
Lokalita nachádzajúca sa v katastrálnom území mesta Piešťany, a obcí Sokolovce
Drahovce a Ratnovce. Chránené územie bolo navrhnuté v zmysle rozhodnutia Úpravy MK SSR
č. 809/1980 – 32 z 29.2.1980 a v roku 1980 vyhlásené za chránené územie (Chránený areál
Sĺňava) s priradeným 3. a 4. stupňom ochrany. Toto maloplošné chránené územie o rozlohe 399
ha je vyhlásené na ochranu vodného vtáctva a vodných biocenóz a na vedeckovýskumné ciele.
Ochranné pásmo bolo vyhlásené v zmysle par. 17 – ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. Rozloha
ochranného pásma 66,5 ha. Najbližšia hranica CHA je však vzdialená od navrhovanej činnosti
cca. 5 km severovýchodne.
PR Sedliská
Lokalita nachádzajúca sa v katastrálnom území mesta Hlohovec, ktorá bola v zmysle
výnosu MK SSR č. 1160/1988 – 32 z 30.6.1988 vyhlásená za chránené územie (Prírodná
rezervácia Sedliská) s priradeným 4. stupňom ochrany (všeob. záv. vyhláška KÚŽP v Trnave č.
1/2004 z 9.7.2004 - účinnosť od 1.9.2004). Toto maloplošné chránené územie o rozlohe 5,85 ha
je vyhlásené na ochranu xerotermných porastov stepného charakteru s bohatým výskytom
poniklecov (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, P. vulgaris ssp. grandis) v sprievode ďalších
významných teplomilných druhov živočíchov a rastlín na vedeckovýskumné a kultúrno-náučné
ciele. Chránené územie prislúcha k CHKO Malé Karpaty. Ochranné pásmo nebolo určené.
Najbližšia hranica PR je však vzdialená od navrhovanej činnosti cca. 9 km juhovýchodne.
Z veľkoplošných chránených území sa vo vzdialenosti cca. 11,5 km nachádza CHKO
Malé Karpaty, ktorá je situovaná západne od dotknutej oblasti. CHKO Malé Karpaty bola
zriadená vyhláškou MK SSR č. 64/1976 Zb. zo dňa 5. mája 1976. Novelizovaná bola vyhláškou
MŽP SR č. 138/2001 Z.z. zo dňa 30 marca 2001. CHKO Malé Karpaty má charakter
veľkoplošného chráneného územia vinohradníckeho charakteru, pričom tvorí okrajové pohorie
vnútorných

Karpát

(juhozápadná

časť).

Patrí

k jadrovým

pohoriam

na

Slovensku

charakteristickým špecifickým vývojom kryštalinika. Klasickými typmi hornín v jadrových
pohoriach v tomto prípade sú granitoidné horniny, vápence, fylity, amfibolity, vápence atď.
Typické rastlinné spoločenstvá tvoria malokarpatské bučiny s bukom lesným (Fagus sylvatica),
v nižších polohách sa nachádzajú skôr dubové, dubovo-hrabové lesy, alebo lesy s dubom
cerovým. Okrem viacerých druhov dubov (Quercus spp.) a buka sa tu nachádzajú aj jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), javor horský (Acer pseudoplanatus), lipa (Tilia sp.) a ďalšie. V minulosti tu
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bol vysádzaný aj nepôvodný Gaštan jedlý (Castanea sativa). V rámci celého územia sa
vyskytuje druhovo pestrá flóra, najmä ako súčasť trávinno-bylinných spoločenstiev. Okrem flóry
sa

Malé

Karpaty

vyznačujú

aj

pestrou

druhovou

škálou

živočíchov

(http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=11212). V rámci CHKO Malé Karpaty sa nachádzajú
viaceré maloplošné chránené územia:
PR Lančarský Dubník
Lokalita nachádzajúca sa v katastrálnom území dvoch obcí Dolný Lopašov a obce Kočín
- Lančár. Chránené územie bolo navrhnuté v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 83/1993 Z.z.
z 23.3.1993, v roku 1993 vyhlásené za chránené územie (Prírodná rezervácia Lančarský
Dubník) s priradeným 4. stupňom ochrany (všeob. záv. vyhláška KÚŽP v Trnave č. 1/2004 z
9.7.2004 - účinnosť od 1.9.2004). Toto maloplošné chránené územie o rozlohe 27,024 ha je
vyhlásené na ochranu územia v Malých Karpatoch, ktoré má značný botanický význam. V danej
oblasti je to jediný objekt na bývalých pasienkoch s tak zachovalou pestrosťou xerotermnej
vegetácie s bohatým výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín. Ochranné pásmo nebolo
určené. Najbližšia hranica PR je však vzdialená od navrhovanej činnosti cca 11,5 km
severozápadne.
PR Pod Holým vrchom
Lokalita nachádzajúca sa v katastrálnom území dvoch obcí Dolný Lopašov. Chránené
územie bolo navrhnuté v zmysle výnosu MK SSR č. 1161/1988 - 32 z 30.6.1988 vyhlásená za
chránené územie (Prírodná rezervácia Sedliská) s priradeným 4. stupňom ochrany (všeob. záv.
vyhláška KÚŽP v Trnave č. 1/2004 z 9.7.2004 - účinnosť od 1.9.2004). Toto maloplošné
chránené územie o rozlohe 12,94 ha je vyhlásené na ochranu sucho- a teplomilnej vegetácie
Malých Karpát s chránenými a ohrozenými druhmi. Územie predstavuje jednu z mála lokalít s
masovým výskytom hlaváčika jarného (Adonis vernalis) v CHKO Malé Karpaty. Ochranné
pásmo nebolo určené. Najbližšia hranica PR je však vzdialená od navrhovanej činnosti cca. 11,5
km západne.
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych navrhovaných lokalít chránených vtáčích
území ani území európskeho významu v zmysle Výnosu MŽP SR č.3/2004-5.1, ktorým sa
vydáva národný zoznam území európskeho významu tvoriacich sústavu chránených území
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NATURA 2000. V širšej vzdialenosti (do 10 km) sa nachádzajú 2 chránené vtáčie územia a 1
územie európskeho významu:
1. SKCHVU054 CHVÚ Spačinsko-nižnianske polia sa nachádzajú cca. 3 km západne.
2. SKCHVU026 CHVÚ Sĺňava sa rozprestiera cca. 5 km severovýchodne.
1. SKUEV0175 Sedliská sa nachádza 9 km juhovýchodne, predstavuje zároveň štátom
chránenú prírodnú rezerváciu, ktorá bola opísaná vyššie.
1. CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia (www.sopr.sk/natura, vyhláška MŽP SR 27/2011
Z.z.):
Ide o územie výhlasené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhu vtáka
európskeho výnamu a šťahovavého druhu vtáka sokola rároha (Falco cherrug) a zapezpečenia
podmienok jeho prežitia a rozmnožovania. Územie patrí k piatim najvýznamnejším lokalitám
sokola rároha na Slovensku. Ochrana tohto druhu na Slovensku je pritom veľmi vysokou
prioritou v rámci Európskej únie, keďže hniezdna populácia sokola rároha na Slovensku je druhá
najvyššia v rámci EÚ po Maďarsku. CHVÚ má výmeru 5533,53 ha a jeho platnosť nadobudla
15. februára 2011.
Celkovo bolo v tomto území zaznamenaných 82 druhov vtákov, pričom najpočetnejšie a
najfrekventovanejšie druhy agrocenóz tohto chráneného vtáčieho územia tvoria škorec obyčajný
(Sturnus vulgaris), vrabec poľný (Passer montanus), stehlík pestrý (Carduelis carduelis),
škovránok poľný (Alauda arvensis), straka obyčajná (Pica pica), lastovička obyčajná (Hirundo
rustica), myšiak hôrny (Buteo buteo), sokol myšiar (Falco tinnunculus) a pinka obyčajná
(Fringilla coelebs) (PUCHALA, 2012). Sokol rároh (Falco cherrug) bol pozorovaný s frekvenciou
30,4 % v priebehu celého roka.
2. CHVÚ Sĺňava
Rozloha územia je 509,27 ha (vyhláška MŽP SR 32/2008 Z.z.). V rámci výskumu bolo na
lokalite zaznamenaných okolo 245 druhov vtákov (KANUŠČÁK, 2012). Tento biotop predstavuje
významnú migračnú trasu, zimovisko a hniezdisko pre vodné vtáctvo. Územie je vzdialené od
dotknutého územia cca. 5 km a navrhovaná činnosť by nemala mať vplyv na kvalitu chráneného
územia. Územie bolo vyhlásené na základe vyhlášky č. 32/2008 za účelom zabezpečenia
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov
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vtákov rybára riečneho, čajky čiernohlavej, čajky sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a
rozmnožovania.
1. ÚEV Sedliská
Je to územie vyskytujúce sa v rámci CHKO Malé Karpaty s rozlohou 46,09 ha. Ako bolo
spomenuté tvorí aj prírodnú rezerváciu so 4. stupňom ochrany. Predmetom ochrany v rámci
ÚEV sú Subpanónske trávinnobylinné porasty (6240*), Xerotermné kroviny (40A0*), Teplomilné
panónske dubové lesy (91H0*) a suchomilné trávinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom
podloží (významné pre výskyt Orchideaceae). K druhom s predmetom ochrany patrí
predovšetkým poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis).
V hodnotenom území platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
V hodnotenom území sa cca. 100 m severne od navrhovanej činnosti nachádza pásmo
hygienickej ochrany II. stupňa, ktoré slúži na ochranu prírodných liečivých zdrojov oblasti
Piešťany (č. 25) (KOLLÁR et al. 2002, zákon NR SR č. 364/2004 o vodách, zákon NR SR č.
538/2005 o prírodných liečivých vodách atď.).
III. 2. 4

Územný systém ekologickej stability

Návrh územného systému ekologickej stability pre obec Drahovce bol vypracovaný
v rámci územného plánu obce v roku 2005 (Čuperka 2005 – ÚPN-O Drahovce). Riešené územie
bolo v rámci R-ÚSES zahrnuté do R-ÚSES okresu Trnava z roku 1993, ktorý rešpektuje
a zahŕňa územia z Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability
(GNÚSES) SR. Obec Drahovce prevzala všetky prvky ÚSES zo spomenutých hierarchicky
nadradených prvkov ÚSES (GNÚSES, R-ÚSES). V blízkosti dotknutého územia sa nachádzajú
nasledovné prvky územného systému ekologickej stability (nadregionálny ÚSES, RÚSES
a MÚSES):
Nadregionálny biokoridor Rieka Váh
Prechádza cca. 3,5 km západne a nezasahuje do dotknutého územia. V rámci katastra
obce tvorí tento biokoridor územie medzi vodným tokom rieky Váh a derivačným kanálom, kde
sa nachádzajú zvyšky mäkkého lužného lesa, zvyšky odrezaných ramien Váhu, štrkoviská,
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trvalo trávnaté porasty. Predstavuje prirodzený koridor pre migráciu významných druhov rastlín
a živočíchov. Rieka Váh a jeho inudácia tvorí najdôležitejší prvok ekologickej stability územia.
Regionálne biocentrum Sĺňava:
Nachádza sa cca. 5 km severovýchodne. Súčasťou biocentra je CHA Sĺňava, ktorého
južná časť zasahuje do katastra obce Drahovce a priestor medzi derivačným kanálom a tokom
Váhu, ktorého súčasťou je i ochranné pásmo CHA. Vodná nádrž Sĺňava má predovšetkým
význam pri migrácii, zimovaní a hniezdení vodného vtáctva. Územie tesne pod haťou býva pri
vysokých stavoch vody najviac zaplavované a najviac sa približuje pomerom niekdajších
mŕtvych ramien s vegetáciou stojatých vôd s výskytom vzácnych rastlinných a živočíšnych
druhov, zvyškami lužných lesov a trávnato bylinných porastov.
Regionálny biokoridor Dudváh:
Prechádza cca. 800 m západne od dotknutého územia. Tvorí ho upravený vodný tok
Dudváh bez zapojeného brehového porastu so zatrávnenými brehmi.
Lokálne biocentrum Vinišov:
Biocentrum predstavuje vodnú plochu odrezaného ramena Váhu s bohato vyvinutou
močiarnou vegetáciou, s bohatým výskytom leknice žltej, s pobrežnými zárastami trstových
porastov a okolitým lužným lesom s mozakovitým výskytom trávnato-bylinných spoločenstiev.
Od dotknutého územia je vzdialené cca. 3,75 km.
Interakčné prvky
Hlavný kanál
Voderadský kanál – ktorý prechádza časťou Dolné Voderady. Od dotknutého územia sa
nachádza cca. 350 m severne.
V obci sa nachádza chránený strom Lipa (Tilia cordata) a jeho ochranné pásmo. Vek sa
ohaduje na viac ako 400 rokov. Výška dosahuje do 18 m a priemer kmeňa 194 cm (v 130 cm
výške). V návrhu boli k ochrane navrhnuté aj poľnohospodársky pôdny fond s vybudovanými
hydromelioračnými sústavami a plochy krajinnej zelene v extraviláne.
Miestny územný systém ekologickej stability
Na ploche dotknutého územia nie sú navrhované žiadne prvky regionálneho ani
miestneho územného systému ekologickej stability.
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III. 3
územia
III. 3. 1

Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra a kultúrno-historické hodnoty

Demografické údaje

III. 3. 1. 1 Počet a prirodzený pohyb obyvateľov
Prvá písomná zmienka o Drahovciach pochádza z roku 1113. Nachádza sa
v Biskupskom archíve v Nitre a má na sebe podpis a pečať kráľa Kolomana. Drahovce vtedy
patrili pod Zoborské opátstvo. V roku 1263 sú Drahovce v prameňoch opisované ako “dedina
komesa Pavla, syna Poznana” z rodu Hont-Poznanovcov a roku 1309 prvýkrát objavujú v
písomnostiach pod svojím starobylým názvom Daraag. Do konca 13. storočia boli Drahovce
vlastníctvom rodu Hont-Poznanovcov. Približne v rokoch 1299 až 1309 splynuli dediny Drahovce
a Dobreta po obsadený Matúšom Čákom Trenčianskym do jedného majetkového komplexu,
ktorý istý čas vystupoval pod názvom Zelený hrad (Zöldvár). Po smrti Matúša Čáka tento
majetok prešiel do rúk kráľa, ktorý ho v roku 1349, ako súčasť hlohoveckého panstva, daroval
Mikulášovi Kontovi. V roku 1525 sa Drahovce dostali do vlastníctva baróna Alexa Turzu, od
1639 boli majetkom rodiny Forgáčovcov a od 1720 boli v rukách rodu Erdődy.
V roku 1787 sa v Drahovciach ustanovila samostatná farnosť sv. Martina v Drahovciach
a od roku 1787 kaplán Izaiáš Fábri začal viesť samostatné matriky obce. Prvý písomný záznam
o prítomnosti školy v Drahovciach pochádza z roku 1611. Samostatná budova školy bola
vybudovaná a odovzdaná do užívania až v roku 1860. Ide o jednoposchodovú budovu
umiestnenú v centre obce. V roku 1906 bola k nej pristavaná veľká prízemná učebňa, ktorá stojí
dodnes. Súčasná novopostavená dvojposchodová budova školy bola dokončená v roku 1961.
Obec vždy mala poľnohospodársky charakter. Preto kolektivizácia poľnohospodárstva po
roku 1948 významne ovplyvnila život v dedine. Vznik JRD a postupná industrializácia krajiny
donútila miestne obyvateľstvo zamerať sa na prácu v priemyselných podnikoch v okolitých
mestách. Spoločenský a kultúrny život v Drahovciach sa začal rozmáhať predovšetkým po 1.
svetovej vojne. V obci sa narodili alebo pôsobili viaceré významné osobnosti, známe aj za
hranicami obce či regiónu. Boli to najmä kňazi (Adam Trajan), učitelia, ale aj technici či lekári
(Manák et al. 2010, www.drahovce.sk).
Obec Drahovce mala 2583 ku dňu 31.12. 2010 (ŠÚ SR, SODB 2011). V obci mierne
prevažuje prítomnosť mužského pohlavia, kedy v roku 2010 bol počet mužov 1305 a počet žien
1278 (ŠÚ SR, SODB 2011).
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Dotknuté územie nie je v súčasnosti obývané. V hodnotenom území sa však nachádzajú
rodinné domy. Najbližšie obytné objekty sa však nenachádzajú v dotyku s dotknutým územím.
Zo severnej strany je v kontakte s dotknutým územím firma Horňák s.r.o, ktorá sa venuje
zámočníctvu, konkrétne výrobe reklamných tabúľ a autobusových zástavok.
III. 3. 1. 2 Veková štruktúra a národnostné zloženie
Podľa vekovej štruktúry prevládalo v obci Drahovce v roku 2011 obyvateľstvo
produktívneho veku (70,7 %), v poproduktívnom veku bolo 15,1 % a predproduktívny vek
predstavoval 14,1 % (tabuľka č. 5). Od roku 2001 do roku 2011 bol zaznamenaný pokles
obyvateľov v predproduktívnom veku o cca. 7,5 % (z 487 na 365) a nárast poproduktívnych
občanov o 7 % (z 390 na 561). Údaje a tabuľka naznačuje mierne stárnutie obyvateľstva.
Priemerný vek mužov (rok 2011) sa pohyboval okolo 38,18 rokov a žien 41,91.
Priemerný vek obyvateľov obce bol na úrovni 40,02 rokov. Oproti roku 2001 sa priemerný vek
zvýšil z 37,6 rokov na 40,02 v roku 2011. V roku 2011 bolo 1026 slobodných (vrátane detí),
ženatých a vydatých 1160 občanov, rozvedených 130 a ovdovených 203 občanov. U 53 ľudí
nebola zistená rodinná situácia (tabuľka č. 6) (ŠÚ SR, SODB 2001, 2011).
Tab. č. 5: Štruktúra obyvateľov podľa veku – stav k 31. 12. 2011 (ŠÚ SR, 2012)
Predproduktívny vek (0-14) spolu

365

Produktívny vek (ž. 15-54 r., m. 15-59)

1827

Poproduktívny vek (ž. 55 a viac, m 60 a viac) 390
Tab. č. 6 : Rodinný stav v obci Drahovce v roku 2011 (ŠÚ SR, SODB 2011)
Slobodní
V manželstve
Rozvedení
Ovdovení

1026
1160
130
214

V obci Drahovce dominujú obyvatelia so slovenskou národnosťou (95,82 %) (tabuľka č.
7). V tabuľke sú niektoré z vybraných národností s potenciálom výskytu v tomto regióne.
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Tab.č. 7: Národnostné zloženie obyvateľstva r. 2011 (ŠÚ SR, SODB 2011)
slov.

maďar.

rómska

rusín.

ukrajin.

česká

ruská

moravská

iná

zezist.

spolu

počet

2475

4

7

1

2

13

1

3

3

74

2583

%

95,82

0,15

0,27

0,04

0,08

0,50

0,04

0,12

0,12

2,86

100,00

III. 3. 1. 3 Zamestnanosť
Počet zamestnaných v obci Drahovce z roku 2011 predstavovalo 930 obyvateľov obce
(518 mužov a 412 žien), čo tvorilo 75,5 % ekonomicky aktívnych obyvateľov z toho roku (1232
ob. – 713 mužov a 519 žien). Okrem toho sa v roku 2011 v obci ešte nachádzalo 29
podnikateľov so zamestnancami a 124 podnikateľov bez zamestnancov a 5 členov družstva.
Nezamestnaných bolo okolo 135 občanov (76 mužov a 59 žien) (ŠÚ SR, SODB 2011).
Drahovce, a najmä celý Trnavský kraj, sa z hľadiska zamestnanosti pohybujú
v nadpriemerných hodnotách. Miera ekonomickej aktivity, zamestnanosti a nezamestnanosti
v rámci celého kraja je uvedená v tabuľke č. 8.
Tab. č.8: Miera ekonomickej aktivity, miera zamestnanosti a miera nezamestnanosti (v tis.
obyvateľov) (ŠÚ SR, 2015).
SR / oblasť /
kraj
SR / Area /
Region

Ekonomicky aktívne
obyvateľstvo
Rok
Year

z toho
Of which:

Economically active
population

Pracujúci

Nezamestnaní

Employed

Unemployed

spolu

muži

Ženy

spolu

Muži

Ženy

Spolu

muži

Ženy

Total

Men

Women

Total

Men

Women

Total

Men

Women

Trnavský kr.

2010

304,1

167,3

136,8

267,5

148,7

118,8

36,6

18,6

18,1

Trnavský kr.

2011

293,5

161,7

131,8

262,5

145,6

116,9

31,0

16,1

14,9

Trnavský kr.

2012

295,8

163,6

132,2

262,2

145,9

116,3

33,7

17,7

15,9

Trnavský kr.

2013

298,2

163,3

135,0

261,8

144,6

117,2

36,4

18,7

17,8

Trnavský kr.

2014

298,4

163,3

135,2

261,6

145,0

116,6

36,9

18,3

18,6

III. 3. 1. 4 Vzdelanie
Výchova a vzdelávanie je základným prostriedkom rozvoja spoločnosti a rozhodujúcou
podmienkou úspešného adaptovania sa v európskom priestore. Vzdelanie zvyšuje i prevenciu
pred negatívnymi spoločenskými javmi. SODB (ŠÚ SR, 2011) udáva, že v Drahovciach bolo
v roku 2011 najvyššie percento (20,13 %) ľudí s najvyšším dosiahnutým vzdelaním Úplné
stredné odborné (s maturitou), ďalej učňovské (bez maturity – 18,7 %) a základné (18,23 %).
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Bez školského vzdelania bolo 14,13 % obyvateľov obce. Výsledky štatistického úradu (2011) sú
uvedené v tabuľké č. 9.
Tab. 9: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie obyvateľov Drahovce pre rok 2011 (ŠÚ SR,
SODB, 2011).
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Bez školského vzdelania
Nezistené
Spolu

Pohlavie
Muži
Ženy
169
302
310
173
164
120
71
44
259
261
22
47
12
28
10
30
57
69
5
3
189
176
37
25
1305
1278

Spolu
471
483
284
115
520
69
40
40
126
8
365
62
1 248

%
18,23
18,7
10,99
4,45
20,13
2,67
1,55
1,55
4,88
0,31
14,13
2,40
100

V Drahovciach sú prítomné základná a materská školy. Materská škôlka je umiestnená
v centre obce, zahŕňa štyri triedy a navštevuje ju okolo 80 detí a je spojená so základnou školou.
Celkovo v nich pracuje 32 zamestnancov. Základnú školu navštevovalo v školskom roku
2015/2016 spolu 165 žiakov. Trend návštevy študentov je za posledných 5 rokov relatívne
vyrovnaný: 177 (rok 2011/2012) – 173 (2012/2013) – 167 (2013/2014) – 176 (2014/2015).
III. 3. 2

Sídla

Obec Drahovce susedí s katastrami obcí Veselé, Dubovany (od západu), Veľké
Kostoľany, Madunice (z juhu až východu), Koplotovce, Jalšové, Sokolovce, Ratnovce (z
východu až severovýchodu) a zo severu nachádza katastrálne územie mesta Piešťany.
III. 3. 3

Aktivity

III. 3. 3. 1 Poľnohospodárstvo
V obci Drahovce a jeho okolí je prítomná poľnohospodárska činnosť vo forme rastlinnej
aj živočíšnej. Orná pôda tvorí takmer

73 % poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárstvo

zabezpečujú najmä dva subjekty. Prvý s názvom Poľnohospodárske výrobno-obchodné
družstvo (PVOD) Drahovce sa nachádza v severnej časti intravilánu Drahoviec. Venuje sa
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rastlinnej a živočíšnej výrobe. Z rastlinnej výroby to sú najmä obilniny, olejniny, strukoviny
a kŕmne zmesi. Zo živošíšnej chov ošípaných, prasníc a hovädzieho dobytka. Druhý subjekt sa
volá AGROSYSTÉM, spol. s.r.o. nachádzajúce sa v Dolných Voderadoch v prostredí bývalých
štátnych majetkov. Venuje sa najmä rastlinnej výrobe a obhospodaruje 550 ha ornej pôdy.
Produkcia vybraných poľnohospodárskych plodín v Piešťanskom okrese znázorňuje tabuľka č.
10.
Tab. č. 10 : Produkcia vybraných poľnohospodárskych plodín (tony) (ŠÚ SR, 2015)
SR / oblasť /
kraj
(okres)
SR / Area /
Region
(District)

Zrniny
spolu
Rok
Year

Grains
in total

z toho/Of
which:

Olejniny

Zemiaky

Oilplants

Potatoes

Obilniny
Cereals

Cukrová
repa

Viacročné
krmoviny
na ornej pôde

Sugarbeet

Fodders lasting
more years on
arable land

Piešťany

2010

60 988

60 960

10 792

979

122 497

9 575

Piešťany

2011

79 650

79 542

11 276

1 157

145 003

10 018

Piešťany

2012

72 139

72 134

5 765

655

104 225

7 617

Piešťany

2013

71 198

71 175

9 717

534

145 578

12 516

Piešťany

2014

96 644

96 629

9 900

4 622

170 483

10 838

Intenzita chovu hospodárskych zvierat pre Piešťanský okres je uvedená v nasledujúcej
tabuľke (Tabuľka č. 11).
Tab. č. 11: Intenzita chovu hospodárskych zvierat v okrese Piešťany (ŠÚ SR, 2015)
SR / oblasť / kraj
(okres)
SR / Area /
Region
(District)

Rok
Year

Hovädzí
Kravy
Ovce
dobytok
Cattle
Cows
Sheep
kusy na 100 ha
poľnohospodárskej pôdy
Pieces per 100 ha of agricultural
land
36,9
11,6
1,3

Piešťany

2010

Piešťany

2011

34,1

11,3

Piešťany

2012

34,7

Piešťany

2013

Piešťany

2014

Ošípané

Hydina

Sliepky

Pigs
Poultry
Hens
kusy na 100 ha ornej pôdy
Pieces per 100 ha of arable land
66,3

423,5

149,3

1,3

41,4

429,6

147,1

11,0

1,8

50,3

446,6

149,9

31,8

10,7

2,1

60,8

185,5

148,9

26,8

10,1

2,2

56,3

243,6

209,2

III. 3. 3. 2 Priemysel
V obci funguje viacero podnikateľských subjektov. K priemyselným podknikom v katastri
obce Drahovce patria napríklad:
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TECHNICAL TEXTILES, s.r.o so vznikom v roku 1995 a ktorá zamestnáva 200
zamestnancov. Venuje sa výrobe širokej škály produktov zo sklo-textilného vlákna – technické
texttílie tkané zo skleného vlákna. Produkty sú zamerané hlavne na stavebnícky priemysel
predovšetkým na vystuženie fasád (exteriérov a interiérov).
ADLO s.r.o pôsobí v Drahovciach od roku 1999 a venuje sa výrobe a montáži
bezpečnostných dverí.
Horňák, s.r.o, ktorá susedí z dotknutým územím. Predsatvuje zámočnícku firmu a venuje
sa nejmä výrobe kovových reklamných tabúľ a komponentov do autobusových zástavok.
Zamestnáva okolo 80 – 100 zamestnancov.
III. 3. 3. 3 Energetika
Zásobovanie elektrickou energiou obce zabezpečujú transformačné stanice 110/22 kV
a elektrické linky 110 kV a spadá do okresu Piešťany. V rámci katastra je viacero samostatných
odberných miest zabezpečené 22 kV vzdušných liniek č. 372 a 491, z ktorých sú vedené
odbočky pre napojenie trafostaníc 22/04 kV.
V kontaktnej blízkosti, na pozemku firmy Horňák s.r.o. sa nachádza trafostanica
napojená na vzdušné vedenie vyznačujúce sa ochranným pásmom siahajúcim po pozemok
navrhovanej činnosti (ochranné pásmo VN el. vzdušných vedení).
Obec je vybavená dodávkov plynu. Zásobuje ho strednotlakový plynovod (300 kPa) .
Prívod plynu prichádza z Považského vysokotlakového plynovodu (DN 300, PN 25) do
regulačnej stanice plynu vysokotlakovou prípojkou (DN 80, PN 25). V obci je vybudovaný
strednotlakový plynovod (PE-HD-SDR 11: D 110, D90, D63) s dĺžkou cca. 11,78 km
a strednotlakové prípojky s dĺžkou zhruba 3,66 km. Na plyn je pripojených cca. 97 % objektov.
Okolo 20 m východne od dotknutého územia sa nachádza hranica ochranného a
bezpečnostného pásma plynovej technickej vybavenosti.
Telekomunikáciu v obci zabezpečuje Slovak Telecom a.s., ktoré umožňujú používanie
pevnej linky cez telefónnu ústredňu .V obci sú prítomné aj telekomunikačné vysielače dvoch
mobilných operátorov – T-Mobile a Orange.
Prehľad spotreby jednotlivých druhov palív v okrese Piešťany za poľnohospodárstvo,
lesníctvo, dopravu, priemysel a stavebníctvo je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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Tab. č. 12 :Spotreba vybraných druhov palív, elektriny a tepla1(ŠÚ SR, 2014)
Okres

Piešťany

Rok

Elektrina
(MWh)

Čierne,
hnedé uhlie,
koks (t)

Zemný plyn
3
(1000 m )

2010

26 681

D

2011

24 168

2012

Teplo
(GJ)

Motorová
nafta (t)

Vykurovacie
oleje (t)

3 845

3 019

D

D

D

4 586

3 744

D

D

17 941

D

3 383

3 066

D

D

2013

26 929

D

1 011

3 277

-

D

2014

33 127

-

24 005

3 566

-

D

1

za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac
D – údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter
Územie obce Drahovce sa nachádza v zóne plánovaných ochranných opatrení jadrovej
elektrárne, v okruhu 30 km od SE EBO, pričom obec Drahovce je v zóne havarijného plánovania
do 10 km.
III. 3. 3. 4 Služby
Obec Drahovce, pod ktorú spadá miestna časť Dolné Voderady poskytuje občanom
dobré vybavenie a aktívna je aj v kultúrnom a spoločenskom živote. V obci postupne pôsobili a
pôsobia viaceré záujmové spolky a organizácie: hasiči, červený kríž, rybári, poľovníci,
záhradkári atď. Dôležitú úlohu v kultúrnej histórii obce v 20. storočí zohrali hudobné súbory a
ochotnícke divadelníctvo.
V obci sa nachádza centrum voľného času s viacerými aktivitami, činnosťami, krúžkami a
klubmi. Súčasťou CVČ je napríklad detský divadelný súbor, divadelný súbor DOBRETA, klub
priateľov, tvorivé dielne a iné.
V obci sa nachádza obecná knižnica, ktorá bola založená už v roku 1929. Otvorená je
dvakrát do týždňa. Občania si môžu spestriť dni aj návštevou miestneho kina (Kino Napred
Drahovce) s kapacitou 191 miest v budove kultúrneho domu. Stravovanie občanov je
zabezpečené prostredníctvom výdajne stravy, tiež v budove kultúrneho domu, platí sa pomocou
stravných lístkov, ktoré si môžu občania zakúpiť na obecnom úrade.
Telovýchova a šport v Drahovciach sa spája predovšetkým s futbalom, ktorý sa v obci
začal organizovane hrávať od roku 1930. Neskôr začali vznikať aj ďalšie kluby a oddiely ako
napríklad skauting - turistika, stolný tenis, šach, hokej, stolný tenis, atď.
Občania môžu na zneškodnovanie odpadu použiť miestny zberný dvor, otvorený tri dni v
týždni. Zdravotné služby sú zabezpečené prostredníctvom zdravotného strediska, v ktorom sa
nachádza lekáreň, ambulancia praktického lekára pre deti a dorast, ambulancia praktického
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lekára pre dospelých, zubná ambulancia a lekárska služba prvej pomoci – detská pohotovosť
(www.drahovce.sk).
Významnými poskytovateľmi služieb v obcí sú Jednota, CBA, reštaurácie Dolná a U
Maníkov.
Šučasťou obce je aj základná a materská škola, ktoré sú popísané vyššie v časti
„vzdelanie”.
III. 3. 3. 5 Rekreácia a cestovný ruch
Drahovská časť Voderady nepredstavuje turisticky atraktívnu destináciu, napriek tomu sa
v jej okolí nachádza významná kupeľná oblasť Piešťansého zálivu. Okresné mesto Piešťany má
dobre vybudovanú infraštuktúru a predstavuje významné kúpeľné centrum na juhozápadnom
Slovensku.
Dotknuté územie nie je v súčasnosti pre rekreáciu a cestovný ruch využívané a ani do
budúcnosti tu neexistuje na tento účel vhodný potenciál.
III. 3. 4

Infraštruktúra

III. 3. 4. 1 Doprava
Poloha miesta je zodpovedná za charakter dopravného režimu v tomto regióne, ktorý
tvoria najmä

automobilové

komunikačné

siete celoštátneho

a regionálneho

významu.

Nadradený systém komunikačnej kostry je zastúpený diaľnicou D1 a viacerých ciest II. triedy.
Cestná doprava – Významné dopravné komuníkacie hodnoteného územia predstavujú
najmä diaľnica D1, regionálna cesta I. triedy č. 61 a regionálne cesty II. triedy:
Diaľnica D1 (medzinárodná cesta E75) prechádza 800 m východne od doktnutého
územia smerujúca z Bratislavy cez Trnavu, Piešťany, Trenčín atď. naprieč Slovenskom
s celoštátnym významom. Popri Drahovciach cca. 2,2 km východne prechádza cesta prvej triedy
č. 61, smerujúca od Bratislavy, popri dotknutom území spájajúca Trnavu s Piešťanmi
prechodom cez viacero obcí (napr. Madunice, Drahovce atď.) a ďalej pokračujúcu smerom na
sever až po Žilinu s celkovou dĺžkou 191 km.
Cesta II/504, ktorá prepája najmä Modru, Trnavu, Veľké Kostoľany, Vrbové, Čachtice
a Nové Mesto n. Váhom prechádza 2,5 km západne. Popri dialnici D1 prechádza ešte
komunikácia II/507 predstavuje považskú radiálu smerujúcu od Gabčíkova, Dunajskej stredy,
- 45 -

Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu - Drahovce
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Galanty, Serede, Hlohovca, Piešťan do Trenčína. Cesta II/499 tvorí východno – západne
smerujúce prepojenie miest Piešťany, Vrbové, Brezovej pod Bradlom a Myjavy. Prechádza 8 km
severne.
Cesta III. triedy č. 1267 prechádza 1,5 km južne a spája cestu I/61 a II/504.
Železničná doprava – V blízkosti dotknutého územia (cca. 1,5 km východne) sa
nachádza významná trať prvej kategórie. Predstavuje dvojkoľajnú elektrifikovanú hlavnú
železničnú trať č. 120 Bratislava – Žilina a vlaky môžu dosahovať rýchlosť 120 km/hod. Ďaľej
pokračuje až smerom na východ. Trať slúži nielen na prepravu osôb, ale aj nákladu
z priemyslenej a poľnohospodárskej činnosti. Na železničnej zástavke zastavujú iba osobné
súpravy, pričom rýchliky a nákladné súbravy prechádzajú po trati bez zastavenia.
Letecká doprava - V blízkosti sa nachádza letisko v Piešťanoch s možnosťou prepravy
civilnej a vojenskej posádky. Vďaka blízkym kúpeľom má medzinárodný štatút letiska.
V dôsledku prítomnosti letiska v Piešťanoch je pre katastrálne územie Drahoviec vyhlásené
ochranné pásmo s výškovým obmedzením, ktoré určuje možnú výšku objektov, zariádení,
stavebných mechanizmov a pod. v navrhnutom území mesta v rozsahu od 300 do 310 m n. m.
Bpv v sklone 4 % v smere od letiska. Druhé letisko s medzinárodným štatútom, ktoré je výrazne
viacej využívané sa nachádza až v Bratislave.
Vodná doprava - Nemá priamu väzbu.
Cyklistická doprava – V rámci dotknutého územia nie sú vybudované samostatné
cyklotrasy. V rámci ÚPN obce Drahovce z roku 2005 je v časti Dolné Voderady návrh cyklotrasy
v blízkosti (v kontakte) dotknutého územia. Cyklistické trasy sa nachádzajú

popri hrádze

Drahovského kanála a toku Váhu.
Dotknuté územie je dopravne napojené na miestnu komunikáciu, ktorá má prístup
k diaľnici, k ceste I/61 a II/504. Táto komunikácia je v kontakte s dotknutým územím z východnej
stranu a vyznačuje sa štandardným ochranným pásmom pre túto kategóriu ciest.
III. 3. 4. 2 Technická infraštruktúra
V obci je vybudovaný verejný vodovod (TAVOS), ktorý zabezpečuje pitnú vodu
z čerpacej stanice z hlavnej trasy vodovodu. V roku 1993 bol vybudovaný vodárenský zdroj HD1, ktorý sa podieľa na zásobovaní obyvateľov obce pitnou vodou. Od roku 2004 je vrt využívaný
ako vodárenský zdroj. Množstvo domácností využíva domáce studne, ktorých voda je však
zdravotne nevyhovujúca. Čiastočne je vybudovaná aj splašková kanalizácia. Obec podala návrh
na vybudovanie splaškovej kanalizácie, s termínom začatia v roku 01/2012 a predpokladaných
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termínom ukončenia 12/2018 v závislosti od viacerých podmienok. Elektrická energia je
zabezpečená prostredníctvom 110 kV rozvodní a 110 kV vzdušného vedenia. Obec je
splynofikovaná. Pevnú telefónnu sieť zabezpečuje spoločnosť Slovak Telecom a mobilné siete
T- mobile a Orange.
III. 3. 4. 3 Odpady a nakladanie s odpadmi
Prehľad produkcie odpadov v Trnavskom kraji je uvedený v nasledujúcej tabuľke (hrubo
zvýraznené hodnoty sú najvyššie v diapazóne Slovenska):
Tab. č. 13: Komunálny odpad podľa podskupín katalógu odpadov (tony) (ŠÚ SR, 2015)
v tom / *Of which:

Trnavský kraj

2010

240 894

separovane
zbierané
zložky
komun.
Odpadov
Separately
collected
fractions of
waste
15 387

Trnavský kraj

2011

241 247

17 231

809

23 043

185 359

15 613

Trnavský kraj

2012

232 354

18 549

750

19 513

175 418

18 873

Trnavský kraj

2013

231 574

23 649

850

14 713

173 033

20 179

Trnavský kraj

2014

243 865

26 892

878

21 380

179 299

16 295

SR / oblasť /
kraj
SR / Area /
Region

Rok
Year

Komunálny
odpad
spolu

Municipal
waste
in total

z toho/Of
which:

odpady
zo
záhrad
a parkov

komunálne
odpady
iné

drobné
stavebné
odpady

Hazardous
waste

Garden
and park
waste

Other
municipal
waste

Change
demolition
waste

764

19 168

189 796

16 543

nebezpečné
odpady

Prehľad nakladania s komunálnym odpadom v Trnavskom kraji je uvedený
v nasledujúcej tabuľke (hrubo zvýraznené hodnoty sú najvyššie a kurzívou najnižšie
v diapazóne Slovenska):
Tab. č. 14: Relatívne ukazovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom (ŠÚ SR, 2015)

SR / oblasť /
kraj
SR / Area /
Region

Rok
Year

z toho / Of which:

Zhodnotený komunálny
odpad (%)
Recovered municipal waste
(%)
druhotná
Kompostovaním
surovina

Komunálny
odpad
na
obyvateľa
(kg/obyv.)

zneškodnený
(kg/obyv.)

zhodnotený
(kg/obyv.)

Municipal
waste
per capita
(kg/capita)

Disposed

Recovered

By composting

Secondary
raw
material

Trnavský kraj

2011

434,89

380,36

52,80

57,48

33,91

Trnavský kraj

2012

417,87

359,57

58,29

56,22

32,91
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Trnavský kraj

2013

415,68

344,93

70,42

43,39

12,82

Trnavský kraj

2014

437,49

334,96

88,40

38,96

16,88

V dotknutej obci je zabezpečený zber a zneškodnenie komunálneho odpadu ako aj
separovaného zberu (viac viď. časť „Skládky“)
III. 3. 5

Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

V katastri obce sa nachádza viacero kultúrno-historických pamätihodností a pamiatok:
V prostredí miestnej časti Dolné Voderady sa nachádza Kostol navštívenia Panny Márie,
ktorý predstavuje veľmi cenný klasicistický kostol, ktorý dal v roku 1821 postaviť biskup J. Kluh.
Ku kostolu v tej dobe patrila aj škola a fara. Škola a Budova fary tvoria spolu komplex
architektonického objektu charakteristický slohovou čistotou a originálnosťou. Na budove fary je
osadená aj Pamätná tabuľa Juraja Slottu Rajeckého. Bol to slovenský básnik, spisovateľ
a rímskokatolícky kňaz. Pochovaný je na miestnom cintoríne, kde sa nachádzajú Náhrobný
pomník Juraja Slottu Rajeckého, Kamenný Ústredný kríž a Dobové náhrobky. V centre Dolných
Voderád sa popri miestne komunikácii nachádza Kamenná socha J. Nepomuckého.
Z iných kultúrno-historických pamiatok v katastri obce je vhodné ešte spomenúť kostol
sv. Martina postavený v barokovom štýle z roku 1777, ktorého patrónom je sv. Martin.
V barokovom slohu je vybudovaná aj kaplnka sv. Cyrila a Metoda z roku 1830.
K zaujímavým pamiatkam patrí aj zvonica z roku 1770, ktorá sa nachádza v centre
historického jadra obce. Zvonicu, ktorá stála pre domom rodiny Holíkovcov museli odstrániť
zhruba pred 30 – 40 rokmi kvôli nevyhovejúcemu stavu jej drevenej konštrukcie. Pán Holík sa
však výraznou mierou podielal na je znovuobnovení. Je tvorená agátovým drevom a pamätný je
aj historický zvon.
K pamiatkam obce ešte patria napr. súsošie sv. Trojice, Kalvária, Valcový mlyn, Židovský
cintorín, Budova bývalej školy a budova bývalého hostinca.
III. 3. 6

Archeologické a paleontologické náleziská a geologické lokality

V dotknutom území momentálne nie sú známe alebo evidované žiadne archeologické
a paleontologické náleziská a nenachádzajú sa tu žiadne geologicky významné lokality.
III. 4

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Čo sa týka zaťaženia územia vybranými stresovými faktormi podľa okresov patrí okres
Piešťany do kategórie stredného zaťaženia, kedy sledujeme najmä erózne procesy a
presadanie zemín (IZAKOVIČOVÁ et MOYZESOVÁ 2002).
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III. 4. 1

Ovzdušie

Trnavský kraj nepatrí v rámci SR z hľadiska znečistenia ovzdušia k najviac zaťaženým
územiam vzhľadom na základné ukazovatele. Najhoršia kvalita ovzdušia v kraji sa viaže najmä
na Trnavu a jej okres. Piešťanský okres, v ktorom sa nachádza obec Drahovce vykazuje
v porovnaní s inými okresmi kraja jedni z najlepších ukazovateľov. Emisie základných
znečisťujúcich látok v okrese Piešťany sú uvedené v tabuľke č. 15.
Tab. č. 15: Emisie základných znečisťujúcich látok v okrese Piešťany (www.air.sk, NEIS 2015)
TZL
SO2
NO2
CO
TOC
2000
18,468
8,440
55,751 69,944 21,623
2001
16,796
3,764
55,009 37,577 21,652
2002
13,578
3,302
50,414 40,374 20,934
2003
13,055
4,114
49,289 36,419 18,795
2004
8,932
13,216 45,462 36,028 21,012
2005
9,233
2,797
42,914 24,949 23,236
2006
6,020
1,123
35,962 15,973 22,863
2007
4,645
0,815
40,320 16,390 20,090
2008
5,412
0,647
37,251 15,555 27,825
2009
4,446
0,270
31,103 13,408 18,514
2010
5,186
0,322
33,513 14,781 17,631
2011
4,920
0,254
31,015 15,999 31,098
2012
5,836
1,384
32,983 18,074 29,393
2013
6,538
7,462
47,919 21,085 47,880
2014
6,973
9,527
48,503 20,508 61,055
2015
7,256
10,234 51,464 20,435 67,505
V rámci katastra obce Drahovce

sa nachádzajú

zdroje

znečistenia ovzdušia.

Regionálnymi znečisťovateľmi ovzdušia mimo kataster obce sú napr. Cest Nitra a.s. (Veľké
Kostolany). Okrem veľkých znečisťovateľov sa tu nachádza viacero stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia, najmä energetické zariadenia (tepelná energia, byty, školstvo atď.).
V samotnej

obci

sa

nenachádza

významný

zdroj

znečistenia.

Okrem

výrobných

a hospodárskych prevádzok znehodnocuje ovzdušie aj automobilová doprava (cesta I/61) a to
najmä vplyvom veternej erózie a exhalátov. Plynofikovanosť obce zabezpečilo absenciu nečistôt
z lokálnych kurenísk. Prevádzka existujúcich zdrojov znečistenia a stavba nových si vyžaduje
implementáciu a dodržovanie zákona o ovzduší č. 137/2010 Z.z.
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú významné zdroje znečistenia ovzdušia.
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Tab. 16: Intenzita znečistenia emisiami v okrese Piešťany za roky 2010 – 2014 (ŠÚ SR,
2015).

tona/rok/km

2

tona/rok

III. 4. 2

Oxid
siričitý

Oxidy dusíka

Oxid uhoľnatý

Rok
Year

Tuhé
emisie
Particulates

Sulphur
dioxide

Nitrogen
2)
oxides

Carbon
2)
monoxide

2010

0,55

0,07

0,32

0,80

2011

0,60

0,06

0,31

0,84

2012

0,61

0,07

0,32

0,86

2013

0,62

0,08

0,35

0,86

2014

0,60

0,07

0,34

0,80

2010

210,9

27,2

122,6

305,7

2011

228,4

24,6

118,1

319,3

2012

231,3

26,2

122,4

325,9

2013

236,1

29,4

134,9

327,1

2014

229,4

26,6

128,1

306,7

2)

2)

Povrchové a podzemné vody

V rámci kvality povrchových vôd v obci Drahovce časť Dolné Voderady (podľa STN 75
7221) bol v okolí sledovaný len Váh. Váh, ktorý prechádza popri tomto úseku vykazuje tretí
stupeň triedy kvality povrchových vôd – znečistená voda. Znečistená bola v rámci všetkých
ukazovateľov (kyslikový režim, mikrobiologické ukazovatele, biologické ukazovatele) (V YDARENÝ
2002a). Čo sa týka základných fyzikálno-chemických ukazovateľov a nutrientov Váh opät
vykazuje znečistenú vodu (VYDARENÝ 2002b). Okrem Váhu najvýraznejšie znečistenie v okrese
Piešťany vykazujú toky Dudváh, Holeška, Dubová, ktoré sú zaradené do IV. a V. stupňa kvality
vôd.
Úroveň znečistenia podzemných vôd vyjadrená stupňom kontaminácie sa v dotknutom
území pohybuje okolo 1,1 - 5 (Cd). Stupeň kontaminácie je klasifikovaný ako stredná až vysoká
miera znečistenia a vyjadruje obsah - chemických prvkov a zložiek podzemných vôd prevyšujúci
normované hodnoty pre čistú, zdravotne nezávadnú pitnú vodu (podľa vyhlášky MZ SR č.
29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvalitnej pitnej vody). Hodnotili sa
najdôležitejšie anorganické ukazovatele chemického zloženia podzemných vôd: NO3, Cl, SO4,
F, NH4, Na, Fe, Mn, Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Sb a Zn (RAPANT et BODIŠ, 2002).
Podzemné a povrchové vody sú znečistované najmä činnosťou poľnohospodárskej
činnosti (využívanie hnojív, pesticídov, exkrementy zo živočíšnej výroby).
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Na zabezpečenie pitnou vodou bol vybudovaný vrt HD-1 (okolo 95 m) v katastri Z vrtov z
kvartérnych sedimentov sú podmienky nevyhovujúce najmä z hľadiska mikrobiologického
oživenia, ktoré vzniklo najmä vplyvom znežistenia zo žúmp a splaškov. Vodovod však používa
iba okolo 50 % domácností (rok 2012) a radšej využívajú domáce zdroje (studne) práve
nevyhovujúcej kvality.
III. 4. 3

Pôda

Pôdy v hodnotenom území sú klasifikované ako nekontaminované (resp. mierne
kontaminované), kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni,
V) dosahuje limitné hodnoty A (ČURLÍK et ŠEVČÍK, 2002b). O nízkej kontaminácii prostredia
svedčí aj nasledujúca tabuľka:
Tab. č. 17: Prehľad kontrolovanej rozlohy, počtu honov, parametrov v rámci PPKP 2005 odberový rok 2004 pre Piešťany (VÚPOP)
Názov
Kontrolované Sledované
Nadlimitné
Nadlimitné
okresu
hodnoty
parametre
hodnoty
parametre
Ha
počty
ha
Počty
Piešťany

153

11

Cr,Ni,As,Cd,Hg,Pb __

__

___

Vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej činnosti môže dochádzať v hodnotenom území
k výraznejším eróznym procesom.
III. 4. 4

Horninové prostredie

V dotknutom území nie sú evidované významné zdroje znečistenia horninového
prostredia.
III. 4. 5

Hluk

Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú
aj na živočíšstvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu,
psychiky, zapríčiňujú neurózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií.
V rámci dotknutého územia nie sú prítomné výrazné negatívne účinky hlukových stresorov.
Najvýraznejšie vplyvy pochádzajú od automobilovej a železničnej a lokálnymi zdrojmi hluku sú aj
výrobné prevádzky a podniky v obci. Hlavná dopravná záťaž v katastri obce Drahovce je na
ceste I/61, ktorá sa nachádza cca. 2 km od dotknutého územia.
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Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií patrí hodnotená lokalita do I a II kategórie územia, v ktorej je najvyššia prípustná
hodnota hluku z dopravy a iných zdrojov stanovená pre denný a večerný čas L pAeq,1h 60 dB
a nočný čas LpAeq,1h 50 dB.
Obec pracuje na znížení vplyvov hluku (najmä z dopravy) napr. pomocou výsadby
izolačnej zelene pozdĺž ciest.
III. 4. 6

Všeobecné zaťaženie územia stresovými faktormi

Územie je zaťažené antropogénnymi stresovými faktormi.
III. 4. 6. 1 Skládky
V katastri obce sa nachádza riadená skládka odpadu. Obec sa podieľa na
zneškodnovaní drobného stavebného odpadu, odpadu zo záhrad a ulíc. V rámci obce dochádza
k odvozu separovaného odpadu. Odvoz a zneškodňovanie odpadov zabezpečujú najmä Marius
Pedersen a.s. (Piešťany), A.S.A. Trnava, s.r.o, BOMAT a.s. (Veľké Orvište), ARGUSS s.r.o.
(Bratislava) a MACH TRADE s.r.o. (Sereď).
III. 4. 7

Biotopy

Obec Drahovce a do významnej miery aj miestna časť Dolné Voderady je obklopená
poliami a v porovnaní s minulosťou bolo toto územie do výraznej miery pozmenené
antropogénnou

činnosťou.

charakteristické

poklesom

Oblasti

pozmenené

ekologickej

stability

poľnohospodárskou
a biodiverzity.

Ide

činnosťou
prevažne

sú
o

sekundárne monokultúrne ekosystémy, ktoré vznikli činnosťou človeka a bez jeho aktivity
a dodania energie nie sú schopné prežiť. Úplne stratili autoregulačné mechanizmy
charakteristické pre pôvodné a prirodzené ekosystémy.
V katastri obce Drahovce sú ekosozologicky významné najmä časti v okolí pôvodného
koryta Váhu, ktoré sa vyznačujú prítomnosťou zvyškou prirodzených mäkkých lužných lesov
a významného vodného ekosystému Váhu. Tvoria ekostabilizačnú činnosť v regióne tejto obce.
V tomto zmysle predstavujú významný nadregionálny biokoridor. Významné sú aj mokrade
regionálneho významu v okolí Sĺňavy, ktoré vytvárajú priestor pre množstvo druhov vodného
vtáctva a hmyzu.
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V hodnotenom území v najbližšom kontakte s dotknutým územím sa nachádzajú niektoré
z biotopov uvedených v katalógu biotopov, ktorý vydal Ústav krajinnej ekológie SAV (RÚŽIČKOVÁ
et al.,

1996). Samozrejme ide najmä o biotopy pozmenené ľudskou činnosťou. Dali by sa

charakterizovať ako vetrolamy, medze, cestné zárezy a násypy, pozmenené lesy a ďalšie.
Trnavský región (Podunajská nížina) patrí ku najviac ovplyveným lokalitám v zmysle
poľnohospodárskej činnosti a nie je jednoduché nájsť prirodzené spoločenstvá rastlín
a živočíchov. Napriek tomu majú mnohé antropomorfné biotopy potenciál pre výskyt
synantropnej flóry a fauny, ale môžu sa stať aj predmetom migrácie významných druhov napr.
z CHKO Malé Karpaty alebo horského masívu Považského Inovca. Mnohé druhy majú
tendenciu obsadzovať voľné ekologické niky mnohých významných (aj chránených) živočíchov
práve

v intraviláne a extraviláne obcí uprostred kultúrnej a pozmenenej krajiny. Zároveň

samotná migrácia živočíchov a rozšírovanie rastlín má význam najmä pre šírenie genetickej
informácie a areálu rozšírenia v rámci metapopulácie v regióne. Na tomto sa podieľajú najmä
prítomné biotopy koridorového charakteru (vetrolamy, medze, potoky) ale aj menšie biocentrá,
ktoré môžu zabezpečovať zachovanie čiastkových populácií v regióne.
III. 4. 8

Zdravotný stav obyvateľstva

III. 4. 8. 1 Príčiny úmrtia obyvateľstva
V okrese Piešťany sa úmrtnosť na nádorové ochorenia na 100 000 obyvateľov pohybuje
u mužov v hodnotách 251 – 285 a u žien 201 -225 osôb. Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy
na 100 000 obyvateľov je u mužov 481 – 570 a u žien 501 – 600 osôb. Úmrtnosť na choroby
dýchacej sústavy na 100 000 obyvateľov je u mužov 61 – 75 a u žien 71 - 85 osôb. Úmrtnosť na
choroby tráviacej sústavy sú u mužov 46 – 60 a u žien 16 – 23 osôb na 100 000 obyvateľov
(KATERINKOVÁ, 2002) Všetky tieto hodnoty sa dajú klasifikovať ako nižšie až priemerné v
diapazóne Slovenska.
III. 4. 8. 2 Stredná dĺžka života
Stredná dĺžka života u mužov v okrese Piešťany sa pohybuje v rozpätí 69 – 70
rokov a u žien 77,5 – 78 rokov (KATERINKOVÁ, 2002), čo sa dá charakterizovať u mužov ako
mierny nadpriemer a u žien ako mierny nadpriemer v diapazóne Slovenska.
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III. 4. 8. 3 Pracovná neschopnosť
V okrese Piešťany mala pracovná neschopnos klesajúcu tendenciu za posledných päť
rokov avšak priemerná doba pracovnej neschopnosti sa výrazne nemenila. Prehľad príčin
pracovnej neschopnosti v okrese Piešťany je uvedený v tabuľke č. 18:
Tab. č. 18: Pracovná neschopnosťv okrese Piešťany (ŠÚ SR, 2015)
Kalendárne dni pracovnej neschopnosti (PN)
Calendar days of incapacity for work

Piešťany

2010

398 123

89,4

1,3

9,3

Priemerná
doba
trvania
prípadu PN
(dni)
Average
duration
of
incapacity
for work
per 1 case
(days)
48

Piešťany

2011

397 658

89,1

1,8

9,1

45

Piešťany

2012

384 996

89,3

1,7

9,0

51

3,61

Piešťany

2013

370 331

87,9

1,7

10,4

45

3,24

Piešťany

2014

353 898

88,0

1,6

10,4

48

3,01

SR / oblasť / kraj
(okres)
SR / Area /
Region
(District)

spolu
(dni)
Rok
Year

v tom pre (%)
*Of which: due to (%)
Chorobu

pracovné
úrazy

ostatné
úrazy

Total
(days)

Disease

Work
injuries

Other
injuries
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IV. 1

Požiadavky na vstupy

IV. 1. 1

Pôda

Celková plocha dotknutého územia predstavuje cca 6 000 m². Navrhovanou činnosťou sa
zmení cca 2 200 m2 na zastavanú plochu. Prehľadnejšie plošné ukazovatele sú uvedené nižšie:
Celková plocha dotknutého územia
Zastavaná plocha objektom Haly
Zastavaná plocha objektom Haly v %
Zelené a prírodné plochy
Zelené plochy v %
Komunikácie , parkovacie plochy a spevnené plochy celkom
Komunikácie , parkovacie plochy a spevnené plochy v %

6 000 m²
2 200 m²
36,6 %
1 300 m²
21,6 %
2 500 m²
41,6 %

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberu pôdy z poľnohospodárskeho

pôdneho

fondu.
Navrhovanou činnosťou dôjde k zmene pôdneho pokryvu. Povrchový horizont sa v mieste
stavebných objektov odstráni v hrúbke cca 300mm. Ornica sa uloží na depónie, ostatná zemina z
výkopov základových pásov, základovej jamy a zásekov pre založenie stavieb bude ponechaná
na pozemku na vytvorenie terénnych a záhradných úprav.
Celková zmenená plocha (objekty, komunikácie, spevnené plochy...) na pozemku po
dokončení činí: 4 700 m2.

IV. 1. 2

Voda

Vplyvom navrhovanej činnosti sa predpokladá zvýšenie potreby vody v území.
Navrhovaná technológia nebude spotrebovávať žiadnu vodu. Celková spotreba vody bude
na hygienické účely zamestnancov
Bilancia potreby vody je uskutočnená podľa vestníka Ministerstva Životného prostredia SR
Z.z. č.684/2006 pri 8 zamestnancoch so spotrebou 192 l/d je celková ročná potreba vody Qrok
560m3/rok.
Objekt bude napojený na obecný vodovod.
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IV. 1. 3

Ostatné suroviny

Pre výstavbu objektov bude potrebné zabezpečiť stavebný materiál rôzneho druhu
(kamenivo, štrk, piesok, cement, betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické
výrobky, železo, izolácie, drevo, plastové výrobky, sklo, elektrické vedenia a káble a iné stavebné
hmoty a materiály).
Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie, resp.
pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun si zabezpečí
samotná dodávateľská organizácia.
Realizácia objektu bude riešená
nachádzajúcimi sa na domácom trhu.

IV. 1. 4

prevažne

domácimi

kapacitami

a

materiálmi

Energetické zdroje

Elektrická energia
Vplyvom navrhovanej činnosti sa nároky na elektrickú energiu zvýšia. Požadovaný odber
elektrickej energie pre navrhovanú činnosť je:
Inštalovaný elektrický výkon : Pi = 309,5 kW
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie : 74 280 kWhod/rok
Prehľad energetickej náročnosti jednotlivých zariadení je nižšie:

Dodávka elektrickej energie bude zaisťovaná zo vzdušného distribučného rozvodu ZSDIS.
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IV. 1. 5

Nároky na dopravu a ostatnú infraštruktúru

V súčasnosti je dopravná aktivita nulová, po realizácii sa dá predpokladať so zvýšenou
dopravnou aktivitou 2,5 nákladného auta denne
Dopravný prístup na dotknuté územie bude zabezpečený z jestvujúcej miestnej cesty.

IV. 1. 6

Nároky na pracovné sily

Počas výstavby: Výstavbu bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou
kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe, preto za súčasného stavu nie je
možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe.
Prevádzku navrhovanej činnosti bude zabezpečovať celkovo 8 zamestnancov.

IV. 2

Údaje o výstupoch

IV. 2. 1

Ovzdušie

Počas výstavby dôjde k časovo obmedzenému a lokálnemu zaťaženiu ovzdušia emisiami
zo spaľovacích motorov nákladných automobilov a stavebnej techniky, v súvislosti s dopravou
stavebných materiálov na miesto určenia, ako aj samotnou výstavbou. V určitom malom rozsahu
sa objaví aj zvýšená prašnosť súvisiaca zo stavebnou činnosťou.
Počas prevádzky činnosti to budú mobilné zdroje:
– nákladné autá privážajúce materiál a odvážajúce produkty
– osobné autá zamestnancova,
Vzhľadom na rozsah a charakter zdrojov znečistenia sa nepredpokladá prekročenie
platných emisných ani imisných limitov pre znečisťujúce látky podľa platnej legislatívy dané vo
Vyhláške MŽP č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
(137/2010).

IV. 2. 2

Odpadové vody

Počas výstavby sa predpokladá len zanedbateľné zvýšenie odpadových vôd vplyvom
používania sociálnych zariadení.
Dažďová voda bude
Dažďová kanalizácia objektu bude zaústená do vsakovania. Vsakovanie je navrhnuté v
najnižšom mieste pri riešenom objekte. Pred vsakovaním budú osadené filtračné šachty. Na
trasách sú navrhnuté revízne šachty.
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IV. 2. 3

Odpady

Pri výstavbe vznikne pri výkopových prácach základových pásov, základovej jamy
a zásekov pre založenie stavieb prebytok vykopanej zeminy, ktorá bude ponechaná na pozemku
za účelom riešenia zhutnených terénnych násypov.
Vlastné stavebné práce pri výstavbe objektu, vyprodukujú určité množstvá stavebného
odpadu - poškodený materiál obaly, a nevyužiteľný zostatok.
Počas výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať predpokladané odpady uvedené
v nasledujúcej tabuľke (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg
odpadov).
Tab. 21: Odpady počas výstavby podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
Katalógové
číslo odpadu

kategória
odpadu

Názov odpadu

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

Obaly z plastov

O

15 01 04

Obaly z kovu

O

15 01 06

Zmiešané obaly

O

17 01 01

Betón

O

17 01 07

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

O

17 02 01

Drevo

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

Počas prevádzky budú vstupovať do navrhovanej technológie nasledujúce odpady:
Tab. 22: Odpady počas výstavby podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
Katalógové
číslo odpadu

kategória
odpadu

Názov odpadu

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

Obaly z plastov

O

15 01 03

Obaly z dreva

O

15 01 04

Obaly z kovu

O

15 01 05

Kompozitné obaly

O

15 01 06

Zmiešané obaly

O

15 01 09

Obaly z textilu

O

16 01 19

Plasty

O

17 02 01

Drevo

O

17 05 04

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

19 12 01

Papier a lepenka

O

19 12 04

Plasty a guma

O

20 01 01

Papier a lepenka

O

20 01 10

Šatstvo

O

20 01 11

Textílie

O

20 01 38

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

Plasty

O

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 03

Iné biologicky nerozložiteľné odpady

O
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20 03 01

Zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

Odpad z trhovísk

O

20 03 03

Odpad z čistenia líc

O

20 03 07

Objemný odpad

O

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá vznik odpadov uvedených
v nasledujúcej tabuľke:
Tab. 23: Odpady počas užívania navrhovanej činnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. . 365/2015 Z.z.
Katalógové
číslo odpadu

Názov odpadu

kategória odpadu

20 01 01

Papier a lepenka

O

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 36

Vyradené elektrické a elektronické zariad. iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 , 20 01 25

O

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 03

Iné biologicky rozložiteľné odpady

O

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

O

20 03 03

Odpad z čistenia ulíc

O

20 03 07

Objemný odpad

O

20 03 99

Komunálne odpady inak nešpecifikované

O

Jednotlivé druhy hore uvedených odpadov budú vznikať z bežnej prevádzky.
V navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik nebezpečných odpadov.

IV. 2. 4

Hluk a vibrácie

Počas výstavby sa predpokladá prevádzka ťažkých stavebných mechanizmov - hluk sa
bude šíriť najmä z priestoru staveniska, v menšej miere tiež z prístupovej komunikácie.
Najvýznamnejšie hlukové emisie bude predstavovať doprava materiálu ťažkými nákladnými
vozidlami a realizácia zemných prác. Vibrácie budú pôsobiť najmä na začiatku výstavby pri pohybe
strojov a dopravných prostriedkov. Veľkosť otrasov je priamo úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu a
tiež výške nerovnosti jazdnej dráhy. Nie je predpoklad šírenia vibrácií do okolia priamo dotknutého
areálu.
Zdrojom hluku v zariadení hlavný hnací elektromotor a ďalšie hnacie a pohyblivé zariadenia
(ventilátory, dopravníky). Pri zabezpečovaní ochrany pracovníkov pred hlukom bude potrebné
rešpektovať platnú legislatívu.
Po výstavbe budú mobilnými zdrojmi hluku samotné osobné a nákladné automobily.
Zvýšenie hladín hluku bude však v porovnaní s okolím zanedbateľné. Bodové zdroje hluku budú
zdroje súvisiace s inštalovanou technológiou - hlavný hnací elektromotor a ďalšie hnacie a
pohyblivé zariadenia (ventilátory, dopravníky). Pri zabezpečovaní ochrany pracovníkov pred
hlukom bude potrebné rešpektovať platnú legislatívu. Počas výstavby ani pri užívaní domov sa
nepredpokladá, že hladina hluku a vibrácii prekročí limity stanovené vo vyhláške MZ SR č.
549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších predpisov.
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IV. 2. 5

Žiarenie a iné fyzikálne polia

Počas výstavby ani po uskutočnení zámeru navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú
žiadne výstupy na úrovni žiarenia alebo iných fyzikálnych polí.

IV. 2. 6

Teplo, zápach a iné výstupy

Vznik tepla alebo iných výstupov počas výstavby a prevádzky zariadenia
nepredpokladáme. Na základe garancií výrobcu technologického zariadenia, ako aj na základe
zahraničných skúseností s inštalovanou technológiou, nie je predpoklad úniku prchavých látok v
množstvách, ktoré by obťažovali alebo ohrozovali na zdraví zamestnancov alebo dotknuté
obyvateľstvo.

IV. 2. 7

Doplňujúce údaje

Na uskutočnenie navrhovanej činnosti nebude potrebné uskutočniť žiadne ďalšie vyvolané
investície okrem už skôr spomínaných.

IV. 3
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch
na životné prostredie
IV. 3. 1

Vplyvy na obyvateľstvo

Vplyvom navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú priamo dotknutý obyvatelia, keďže
najbližšia obytný dom nie je v dotyku dotknutého územia ani v jeho širšom okoli.
Zemné práce, doprava materiálu a stavebné práce budú dočasne počas obdobia výstavby
negatívne ovplyvňovať okolie priamo dotknutého areálu emisiami, hlukom a prašnosťou. Miera
prašnosti bude závisieť na okamžitých poveternostných pomerov - rýchlosti vetra a smere vetra.
Vzhľadom nato , že sa jedná o nenáročnú stavbu s relatívne krátkym trvaním výstavby budú tieto
nepravidelné a krátkodobé vplyvy minimálne, s rôznou mierou intenzity a je ich možné zmierniť
vhodnými organizačnými opatreniami.
Uskutočnenie navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre obyvateľov.
Priame narušenie pohody a kvality života obyvateľov vplyvom užívania domov sa
nepredpokladá. Nepriame minimálne narušenie pohody môže byť spôsobené vplyvom zvýšenej
intenzity dopravy.

IV. 3. 2

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

suroviny,

Nepredpokladajú sa žiadne priame pozorovateľné nepriaznivé vplyvy na horninové
prostredie. Po odstránení krycej vrstvy je možné hodnotiť horninové prostredia ako únosné bez
svahových deformácií.
Na hodnotenom území sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných
surovín ani realizácia činnosti nebude mať priamy vplyv na ťažbu.
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Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik
ropných látok zo stavebných mechanizmov alebo areálovej dopravy, technologická havária,
havária odpadového potrubia, nesprávna manipulácia s odpadom). Tieto negatívne vplyvy majú
iba povahu možných rizík, ku ktorým by za dodržiavania platných právnych predpisov nemalo
prísť.
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a gemorfologické
pomery sa dajú hodnotiť ako nevýznamné.

IV. 3. 3

Vplyvy na klimatické pomery

Vplyvy navrhovanej činnosti na klimatické pomery sa dajú hodnotiť ako nevýznamné.

IV. 3. 4

Vplyvy na ovzdušie

Pri stavebných prácach počas výstavby - najmä v počiatočnej fáze dôjde k dočasnému
zvýšeniu prašnosti a hluku spôsobenému činnosťou stavebných mechanizmov. Súčasne dôjde aj k
nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší na stavenisku a na trase prístupových ciest. Tento
vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný. Tento vplyv je možné
výhodnými technickými opatreniami zmierniť.
Po vybudovaní stavieb je predpokladaný vplyv z mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia
akými sú výfukové plyny osobných automobilov a nákladných automobilov.
Z toho vyplýva, že vplyvy na ovzdušie počas výstavby aj počas užívania navrhovanej
činnosti budú nepatrné.

IV. 3. 5

Vplyvy na vodné pomery

Vzhľadom na rozsah a charakter navrhovanej činnosti budú vplyvy na kvalitu, režim,
odtokové pomery a zásoby vody počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti zanedbateľné.
Potenciálnym zdrojom znečistenia podzemných vôd môžu byť obdobné havarijné situácienegatívne vplyvy majú iba povahu možných rizík, ku ktorým by za dodržiavania platných právnych
predpisov nemalo prísť.

IV. 3. 6

Vplyvy na pôdu

Počas prevádzky sa predpokladá vznik tekutých odpadov alebo odpadov, z ktorých by
mohlo dochádzať k vylúhovaniu znečisťujúcich látok do pôdy. Ide o olejové odpady z parkoviska
alebo o tekutý odpad z linky, avšak pri dodržaní všetkých opatrení by nemala byť pôda týmito
odpadmi zasiahnutá. Počas výstavby a prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba možné
riziko, a to iba pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok zo stavebných
mechanizmov, prevádzkovej dopravy, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadmi,
technologická havária a pod.), ku ktorým by pri dodržiavaní všetkých platných predpisov nemalo
prísť. Preto sa vplyvy na kontamináciu pôdy počas prevádzky navrhovanej činnosti dajú
charakterizovať ako minimálne. Dotknuté územie zasahuje do poľnohospodárskeho fondu a
navrhovaná činnosť bude mať významný vplyv na spôsob využívania pôdy.
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IV. 3. 7

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Vzhľadom na rozsah, charakter a na lokalizáciu navrhovanej činnosti budú vplyvy na faunu,
flóru a ich biotopy počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nepatrné.

IV. 3. 8

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný
obraz

Navrhovaná činnosť je z koncepčného hľadiska riešená vo väzbe na jestvujúcu zmiešanú
zónu umiestnenú v tejto lokalite. Navrhovaná činnosť je urbanisticky zakomponovaná do
sledovaného územia, pričom tvorí vhodné dostavanie a vyplnenie voľného priestoru.
Architektonické riešenie objektu bude prispôsobené okolitým stavbám, pričom vychádza z
ich funkčného využitia a taktiež z využitia priestorových možností pozemku.
Celkový architektonický výraz navrhovaného objektu svojim tvarovo jednoduchým riešením
zapadá do jestvujúceho prostredia a nebude negatívne vplývať na štruktúru a využívanie krajiny
a celkový krajinný obraz zostane zachovaný.
Navrhovanou činnosťou nedôjde k výraznej zmene využívania krajiny a nevzniknú ani
žiadne nové prvky krajinnej štruktúry. Keďže využívanie krajiny ako aj celkový krajinný obraz
zostane viac-menej zachovaný, je možné tvrdiť, že navrhovaná činnosť bude mať malý vplyv na
krajinu v dôsledku percepcie celého sledovaného územia.

IV. 4

Hodnotenie zdravotných rizík

Riziká počas výstavby
Počas výstavby, môžu vzniknúť v minimálnom rozsahu bežné riziká a nehody súvisiace
priamo so stavebnou činnosťou. Týkajú sa však len zamestnancov stavebných firiem. Ich
vylúčenie je podmienené dodržiavaním platných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Stavba bude realizovaná pod trvalým dohľadom stavebného dozoru.
Zdravotné riziká týkajúce sa dotknutých obyvateľov nepredpokladáme.
Riziká počas prevádzky
Počas prevádzky Mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu sa
nepredpokladajú žiadne špeciálne zdravotné riziká týkajúce sa zamestnancov alebo dotknutých
obyvateľov okolitých domov.

IV. 5
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na
chránené územia
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia
ani ich ochranné pásma v zmysle § 17 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Najbližším chráneným územím podľa tohto paragrafu je chránené vtáčie územie SKCHVU054
CHVÚ Spačinsko-nižnianske polia, ktorého najbližšia hranica je vzdialená od navrhovanej činnosti
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cca 3000 m západne od navrhovanej činnosti. Vzhľadom na rozlohu chráneného územia ako
aj charakter navrhovanej činnosti sa tieto vplyvy dajú hodnotiť ako nepatrné.
Hodnotené územie nie je zaradené do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.
V dotknutom území sa nevyskytujú PHO vôd ani vodohospodársky chránené oblasti avšak
v hodnotenom území sa nachádza cca. 100 m severne od navrhovanej činnosti pásmo
hygienickej ochrany II. stupňa, ktoré slúži na ochranu prírodných liečivých zdrojov oblasti Piešťany
Pri dodržiavaní všetkých platných právnych predpisov by navrhovaná činnosť nemala mať žiadny
negatívny vplyv na toto územie.
V hodnotenom území platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Na základe týchto skutočností, rozsahu a charakteru navrhovanej činnosti sa dajú
predpokladať len nepriame a najmä nepatrné vplyvy na chránené územia.

IV. 6
Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti
a časového priebehu pôsobenia.
IV. 6. 1

Vplyvy z pohľadu významnosti

Pre hodnotenie významnosti očakávaných bola použitá štvorstupňová škála
nasledujúcimi charakteristikami, uplatňovanými rovnako pre negatívne ako aj pozitívne vplyvy:

s

- nevýznamný vplyv - ide prevažne o vplyv so zanedbateľným pôsobením alebo
príspevkom, ktorý je nepostrehnuteľný alebo nemerateľný, poprípade veľmi krátkodobý.
- málo významný vplyv - vplyv, ktorého pôsobenie je z kvantitatívneho hľadiska
minimálne, lokálny vplyv alebo pôsobiaci na málo zraniteľnú zložku životného prostredia alebo ide
o krátkodobý vplyv.
- významný vplyv – je to citeľný a pozorovateľný vplyv, ktorý môže mať dosah na širšie
okolie, alebo pôsobí na viac zraniteľnú zložku životného prostredia. Jeho následky majú dlhšie
trvanie.
- veľmi významný vplyv – môže mať regionálny dosah, alebo pôsobí na najzraniteľnejšie
zložky životného prostredia, ovplyvňuje ekologickú únosnosť, alebo mení súčasný stav. Jeho
následky sú trvalé alebo veľmi dlhodobé.

IV. 6. 1. 1

Vplyvy na horninové prostredie

Kontaminácia horninového prostredia (horninové prostredie) - nevýznamný vplyv
Navrhovaná činnosť nebude mať vnímateľný vplyv na reliéf v dotknutom území a nebude
mať priamy vplyv na horninové prostredie.
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IV. 6. 1. 2

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Spotreba pitnej vody a produkcia odpadových vôd (povrchové vody) - málo významný
vplyv
Vzhľadom na predpokladané a navrhované spevnenie plôch, príprava, uskutočnenie a
prevádzkovanie činnosti pri štandardnom režime nebude mať nepriaznivý vplyv na režim a kvalitu
podzemných vôd.
Kontaminácia podzemných vôd (podzemne vody) - nevýznamný vplyv
Vzhľadom na navrhované funkčné využívanie územia a skutočnosť, že v dotknutom území
nie je povrchový vodný tok, nebude mať činnosť priame vplyvy na kvalitu a množstvo povrchových
vôd územia.
IV. 6. 1. 3

Vplyvy na ovzdušie

Vplyv na ovzdušie - málo významný vplyv
Vzhľadom na deklarované a známe informácie o budúcom funkčnom využívaní a
charaktere navrhovanej činnosti, nie je dôvodné očakávať významné negatívne zmeny kvality
ovzdušia v celom priestore v rámci štandardnej prevádzky, alebo ani počas mimoriadnych situácii.
IV. 6. 1. 4

Vplyvy na pôdy

Záber a kontaminácia pôd (pôdy)- málo významný vplyv
Pred začatím stavebných prác bude potrebné uskutočniť skrivku humusu a umiestniť ho na
vhodnú poľnohospodársku pôdu.
Počas výkopových prác bude potrebné zabezpečiť vývoz prebytočnej výkopovej zeminy pri
dodržaní všetkých bezpečnostných a technických postupov na vopred určenú skládku v rámci
dostupných vzdialeností. Pri dodržiavaní technologických postupov a všeobecne závažných
predpisov bude mať predkladaný zámer len málo významný vplyv na pôdu.
IV. 6. 1. 5

Vplyvy na genofond a biodiverzitu

Zásahy alebo ovplyvnenie prirodzených biotopov (biota) – málo významný vplyv
IV. 6. 1. 6

Vplyvy na krajinu

Štruktúra krajiny - málo významný vplyv
Scenérie krajiny (obyvateľstvo) - málo významný vplyv
Prvky ÚSES - nevýznamný vplyv
IV. 6. 1. 7

Vplyvy na obyvateľstvo

Emisie z technologických a mobilných zdrojov (obyvateľstvo) – málo významný vplyv
Hluková záťaž (obyvateľstvo) – málo významný vplyv
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Pohoda a kvalita života (obyvateľstvo) - málo významný vplyv
Sociálne a ekonomické súvislosti (obyvateľstvo) – málo významný pozitívny vplyv
IV. 6. 1. 8

Vplyvy na dopravu

Dopravná sieť - málo významný vplyv
Lokalizácia záujmového územia |e vzhľadom na polohu priamo dotknutého areálu a jeho
dopravné napojenie ideálna. Vplyvy stavebnej dopravy sa prejavia minimálnym zaťažením
prístupových komunikácii.
IV. 6. 1. 9

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Kultúrne a historické pamiatky- nevýznamný vplyv
IV. 6. 1. 10

Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch

Ovplyvnenie rekreácie a cestovného ruchu – nevýznamný vplyv

IV. 6. 2

Krátkodobé vplyvy

Medzi krátkodobé vplyvy sa dajú zaradiť všetky vplyvy počas výstavby.
V priestore stavby bude zvýšený pohyb dopravných a stavebných mechanizmov, ktorý
najmä hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne
negatívne ovplyvní lokalitu. Avšak tento vplyv bude len dočasný a pri dodržiavaní všetkých
platných právnych predpisov bude pohoda dotknutých obyvateľov narušená len minimálne.
Výstavba bude znamenať aj určitý príspevok k rušeniu fauny hlukom. Tento vplyv však
bude lokalizovaný len na oblasť staveniska. Tieto vplyvy nedosiahnu takú intenzitu, aby mohli
pôsobiť na prírodné prostredie mimo areálu stavby. Presun mechanizmov bude po existujúcich
dopravných trasách. V týchto súvislostiach nie je počas realizácie zámeru reálny predpoklad
významných negatívnych vplyvov na geologické prostredie, pôdu, vodu, genofond a biodiverzitu
a na krajinu.

IV. 6. 3

Dlhodobé vplyvy

Predpokladané vplyvy pri navrhovanej činnosti budú jednoznačným pozitívom pri zvýšení
využitia odpadu v širokom diapazóne a následné zníženie zaťažovania životného prostredia. Po
zrealizovaní navrhovaných opatrení nie je predpoklad negatívnej záťaže pre jednotlivé zložky ŽP a
zdravie obyvateľstva. V prevádzke sa bude manipulovať i s nebezpečnými druhmi odpadov v
súlade s legislatívnymi požiadavkami. Navrhovaný zámer nepredpokladá vplyv na biotu, pôdu,
ÚSES a scenériu krajiny. Vplyv prevádzky na dopravu možno považovať za zanedbateľný, z
dôvodu minimálneho prírastku dopravného zaťaženia oproti súčasnému stavu. Medzi pozitívne
málo významné vplyvy môžeme považovať vplyv na odpadové hospodárstvo, infraštruktúru a
rozvoj mestskej časti.
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IV. 7

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Nepredpokladajú sa žiadne významné vplyvy presahujúce štátne hranice SR počas
výstavby alebo prevádzky navrhovanej činnosti.

IV. 8
Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s
prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom
území
Nie sú známe žiadne ďalšie vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplývať na súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území.

IV. 9
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej
činnosti
Nie sú známe žiadne ďalšie riziká okrem už vyššie spomenutých, spojené s realizáciou
navrhovanej činnosti.

IV. 10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých
variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie
Okresný úrad Piešťany odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti
o upustenie od variantného riešenia podľa §22 ods.6 zákona 24/2006 Z.z. upustil od
požiadavky variantného riešenia (príloha č 1).

IV. 10. 1

Územnoplánovacie opatrenia

V súvislosti s navrhovanou činnosťou, bude potrebné urobiť zmenu v územnom pláne,
avšak momentálne sa pripravuje nový územný plán obce, v ktorom je táto zmena už zahrnutá.

IV. 10. 2

Technické opatrenia počas výstavby

V priebehu realizácie navrhovanej činnosti musia byť dodržiavané pravidlá bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom na to je nutné dodržiavať hygienické a bezpečnostné právne
predpisy a normy.
IV. 10. 2. 1








Bezpečnostné opatrenia

Ešte pred začiatkom výkopových prác budú vytýčené a overené všetky existujúce podzemné
siete technickej infraštruktúry. Akékoľvek zemné práce budú vykonávané so zvýšenou
opatrnosťou, aby nedošlo k porušeniu sietí a ich izolácie.
Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v riešenom území bude realizované
zásadne v beznapäťovom stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a
správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch dohodnutých a verejne
oznámených napäťových výluk.
Na stavenisku bude dodávateľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať všetky energetické
zariadenia a ich ochranné pásma, v zmysle § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike o
zmene a doplnení niektorých zákonov
V miestach s väčšou hustotou existujúcich sietí budú výkopové práce realizované ručne.
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IV. 10. 2. 2



Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie budú využité technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
Skladovanie prašných stavebných materiálov bude minimalizované v hraniciach staveniska,
resp. bude skladované v uzatvárateľných plechových skladoch a silách.
IV. 10. 2. 3










Doprava, hluk, vibrácie

Z hľadiska ochrany pred hlukom bude dodržiavané časové nasadenie mechanizmov schválené
hygienikom a organizáciami dotknutej obce. Na stavenisku budú používané len stroje
a zariadenia vhodné k danej činnosti
Na stavenisku sa budú používať iba stroje a zariadenia vhodné pre danú činnosť a bude
zabezpečená ich pravidelná údržba a kontrola.
Opatrenia proti účinku vibrácií súvisia aj s organizáciou dopravy na stavenisku, vjazdov a
výjazdov nákladných automobilov so stavebným materiálom a zeminou z výkopov, zníženie
povolených rýchlostí, a pod.
Stacionárne alebo dočasné zdroje vibrácií v etape výstavby (napr. ťažké stavebné
mechanizmy) budú eliminovné výberom vhodného typu mechanizácie s nízkou intenzitou
účinku vibrácie a vhodným situovaním stavebných strojov na stavenisku.
IV. 10. 2. 4



Ovzdušie

Povrchové a podzemné vody

Vhodnými opatreniami bude zabezpečené, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby
neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd dotknutého územia.
Samozrejmosťou bude zabezpečenie dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s
ropnými látkami a kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov.
IV. 10. 2. 5

Vegetácia

•
Bude zabezpečené,
rešpektovaná v plnom rozsahu.

aby

ostatná

zeleň

lokality

bola

počas

výstavby

•
Pri realizácii sadových úprav budú uprednostnené miestne prirodzene rastúce druhy
rastlín pred nepôvodnými druhmi.
IV. 10. 2. 6







Odpady

Stavebná firma si zabezpečí likvidáciu odpadov vzniknutých pri stavbe podľa zistených druhov
odpadov v rámci platnej legislatívy.
Vzniknutý odpad z výkopových prác bude monitorovný na prítomnosť škodlivých látok a podľa
výsledkov bude zneškodnený v súlade s platnou legislatívou.
Odpady sa budú zhromažďovať a triediť podľa druhov v mieste ich vzniku a zneškodňovať na
riadených skládkach odpadov.
Žiadna zemina vznikajúca pri realizácii základov stavby a pokládke nových podzemných
inžinierskych sietí v riešenom území nebude, ani dočasne skladovaná na verejnom
priestranstve, na chodníkoch resp. komunikáciách riešeného územia, ale bude priebežne
odvážaná.
Odvoz zeminy a materiálov z demolácií sa bude realizovať špeciálnymi vozidlami na transport
sypkých materiálov, ktoré budú zakapotované.
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Stavebný odpad, ktorý vznikne počas výstavby bude triedený a následne odvážaný na skládku
stavebného odpadu.
Dodávateľ stavby, v spolupráci s investorom, predloží na Obvodný úrad životného prostredia
ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, ako i
zmluvy na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu s oprávnenou osobou a ostatných
odpadov.
V prípade, ak sa vyskytne nebezpečný odpad, tento bude od stavebníka, resp. navrhovateľa
odoberať subjekt oprávnený na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Recyklovateľné odpady – budú recyklované
Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami zákona
č. 409/2006 Z. . o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov.
IV. 10. 2. 7



Čistota okolia stavby

Počas výstavby sa bude dôrazne sledovať a zabezpezpečovať čistenie vozidiel vychádzajúcich
zo staveniska. V zmysle cestného zákona bude zabezpečená čistota stavbou znečisťovaných
komunikácií.

IV. 10. 3

Technické opatrenia počas prevádzky

Počas prevádzky je potrebné zabezpečiť základné služby vyplývajúce z povinností obce
voči obyvateľom (Zber komunálneho odpadu, údržba komunikácií...) Nie sú potrebné žiadne
špeciálne technické opatrenia po výstavbe navrhovanej činnosti.
Prevádzka zariadenia nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité prostredie pri dodržaní
všetkých zásad manipulácie s odpadom podľa Prevádzkového poriadku, ktorého návrh bude
predložený ku kolaudácii stavby. Negatívne účinky a vplyvy stavby nebudú zhoršovať životné
prostredie nad prípustnú mieru. Prípustnú mieru stanovia technické predpisy a normy a splnenie
týchto požiadaviek sa preukazuje meraním. Na minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhujeme
vytvoriť vegetačnú clonu viacúrovňovou výsadbou vegetácie, ktorá bude plniť účel estetického
odizolovania areálu od obyvateľov a usmerní pohyb vzduchových hmôt. Starostlivosť o
bezpečnosť práce a technických zariadení v objektoch je daná dodržiavaním príslušných
predpisov. Možnými zdrojmi ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov je nedodržanie
postupov pri prácach na strojoch a zariadeniach, prácach pri elektrických inštaláciách a pri
prevádzke objektov. Ucelený súbor určených postupov je daný existujúcimi predpismi a nie je
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na životné prostredie. Systém bude predmetom
projektu stavby a vlastných organizačných a prevádzkových predpisov navrhovateľa činnosti.
Okrem uvedených technicko-prevádzkových opatrení je potrebné dodržiavať aj organizačnoadministratívne opatrenia a prevádzkové predpisy súvisiace s činnosťou zariadenia ako sú:


Prevádzkový poriadok,



Havarijný plán zariadenia,



Prevádzkový denník zariadenia,



Technologický reglement zariadenia,
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Požiarny štatút. Technické, organizačné a administratívne opatrenia



Manipulačné priestory a kontajnery zreteľne a nezameniteľne označovať a dbať na
to, aby do priestorov prevádzkovej budovy vstupovali a s odpadom manipulovali iba
oprávnené osoby.



Viesť a uchovávať predpísanú evidenciu a dokumentáciu o odpadoch a
prevádzkovú dokumentáciu zariadenia.



Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia.



Zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadmi.



Odpady vznikajúce pri výkone činností tvoriacich predmet podnikania zaraďovať
podľa platného Katalógu odpadov a viesť predpísanú evidenciu.



Komunálny odpad ukladať do zberných nádob a nakladať s týmto v súlade s
predpismi. V každej etape činnosti vytvoriť podmienky pre oddelené
zhromažďovanie odpadov a separovaný zber odpadov.

IV. 10. 4

Bezpečnostné opatrenia

Počas prevádzky nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia okrem vyššie
spomenutých.

IV. 10. 5

Kompenzačné opatrenia

Vzhľadom na súčasný stav dotknutého územia, charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti
nie sú potrebné žiadne kompenzačné opatrenia.

IV. 10. 6

Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je možné zaradiť skrivku humusu a jeho umiestnenie na
poľnohospodárskej pôde, ale aj
nadštandardné dodržiavanie platných technických,
technologických, organizačných a bezpečnostných predpisov súvisiacich s navrhovaným druhom
činnosti počas výstavby. Šetrne zaobchádzať s prírodnými prvkami počas stavebných prác.
Akceptovať odporúčania, návrhy a záväzky vyplývajúce z priebehu procesu posudzovania vplyvov
v rozsahu, v akom budú premietnuté do rozhodnutia príslušného orgánu. Príslušné všeobecne
záväzné právne a iné predpisy ustanovujú pre hodnotené činnosti rad povinnosti, v dôsledku
ktorých musí prevádzkovateľ tohto zariadenia vypracovať viaceré dokumenty a tieto dať schváliť
príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy.

IV. 10. 7

Vyjadrenia k technicko-ekonomickej realizovateľnosti

Všetky navrhované opatrenia sú technicky a ekonomicky realizovateľné.
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IV. 11 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná
činnosť nerealizovala
Ak by sa činnosť nerealizovala, v dotknutom území by ďalej prebiehala poľnohospodárska
činnosť, avšak vzhľadom na už uskutočnené kroky (zmena v územnom pláne, vytovorenie parcely
na katastri) je pravdepodobné, že by sa neskôr na tomto území realizoval iný investičný návrh.
V absolútnom ponímaní by nerealizovaním predkladaného zámeru neprišlo k nárastu
dopravy či hluku a k záberu pôdy, ale na druhej strane by došlo k zníženiu využitia odpadu. Tento
problém tak či tak bude potrebné riešiť v dohľadnej dobe obdobným spôsobom, aký je
prezentovaný v posudzovanom zámere a je vysoko pravdepodobné, že s podobným zámerom v
inej lokalite príde v budúcnosti iný investor.

IV. 12 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou
územnoplánovacou
dokumentáciou
a
ďalšími
relevantnými
strategickými dokumentmi
Obec Drahovce má spracovaný Územný plán obce, ktorý bol viac krát menený, posledná
zmena v októbri 2014. Momentálne sa pripravuje nový územný plán, v súlade s ktorým bude aj
predkladaný Zámer.
Na regionálnej úrovni Zámer rešpektuje :



ÚPN VÚC Trnavského kraja
RÚSES okresu Trnava a Piešťany,

Z hľadiska vzťahu k celoštátnym strategickým dokumentom predkladaný zámer nie je v
rozpore z hľadiska ochrany životného prostredia a regionálneho rozvoja s nasledovnými
strategickými dokumentmi na národnej úrovni:















Koncepcia územného rozvoja Slovenska,
Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015,
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky,
Spoločná stratégia implementácie rámcovej smernice o vodách,
Energetická politika Slovenskej republiky,
Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov,
Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely,
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011– 2015,
Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku,
Aktualizovaný akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na
Slovensku na roky 2012 – 2020,
Koncepcia ochrany prírody a krajiny,
Integrovaný plán regionálneho rozvoja,
Národný plán regionálneho rozvoja,
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja,
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Stratégia, princípy a priority environmentálnej politiky,
Národné environmentálne akčné programy,
Aktualizovaná stratégia štátnej environmentálnej politiky,
Vodný plán Slovenska

IV. 13 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších
okruhov problémov
Uvedený zámer - je zaradený v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov do procesu zisťovacieho konania.
Vplyvy navrhovanej činnosti predstavujú najmä zmena percepcie krajiny, záber pôdy, minimálne
zvýšenie hlukovej situácie v lokalite a minimálnu produkciu emisií v dôsledku dopravy
a vykurovania oproti stavu ak by sa činnosť nerealizovala. Avšak zo skutočností uvedených
v predchádzajúcich kapitolách tohto dokumentu vyplýva, že predpokladaný vplyv činnosti na
jednotlivé zložky životného prostredia ako aj obyvateľov je málo významný a nepredstavuje priame
signifikantné negatívne ovplyvnenie životného prostredia. Zámer bude predložený na posúdenie
príslušnému orgánu, Okresnému úradu v Piešťanoch – odbor starostlivosti o životné prostredie,
ktorý zabezpečí tento proces v súlade s citovaným zákonom. Na základe skutočnosti uvedených v
zámere predkladateľ odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie na
úrovni zisťovacieho konania v súlade s podmienkami zákona o posudzovaní. Návrhy, podmienky
alebo odporúčania, ktoré vyplynú zo stanovísk k zámeru budú vyhodnotené a na základe
relevantnosti uplatnené v materiáloch predkladaných orgánom štátnej správy a samosprávy
v rámci povoľovacích procesov.
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V. 1
Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber
optimálneho variantu
Zámer nie je riešený variantne na základe stanoviska Okresného úradu v
Piešťanoch – odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť o upustenia od
variantného riešenia za odôvodnenú a podľa §22 ods. 6 zákona 24/2006 Z.z. upustil od
požiadavky variantného riešenia (príloha č 1).
Kritéria na posudzovanie variantu a nulového variantu z hľadiska ich environmentálnej
výhodnosti, resp. nevýhodnosti sa odvodzujú z druhu, veľkosti, plošného rozsahu a významnosti
vplyvov a realizovateľnosti možných opatrení na elimináciu, resp. zmiernenie nepriaznivých
vplyvov, spätných účinkov vplyvov na navrhovanú činnosť a prípadne ďalších aspektov, ako je
celkové antropogénne zaťaženie dotknutého územia, zaťaženie obyvateľstva, narušenie
nadregionálnych ekologických ale aj ekonomických súvislostí.
Pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti sú stanovené nasledovné kritéria:





vplyvy na obyvateľstvo
vplyvy na prírodné prostredie
vplyvy na krajinu
vplyvy na socioekonomické podmienky

V. 2
Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia
vhodnosti pre posudzované varianty
Nulový variant (ak by sa činnosť nerealizovala)
V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti by v dotknutom území pravdepodobne
neprišlo k zmene využitia územia spolu so zmenou vstupov a výstupov do zložiek životného
prostredia.
Je tu predpoklad, že by s takýmto zámerom aj tak v dohľadnej dobe prišiel iný investor
alebo je tu aj riziko využitia územia environmentálne menej vhodným spôsobom vzhľadom na už
uskutočnené kroky navrhovateľa (zmena v územnom pláne, zmena na katastri).
Z globálneho hľadiska by sa dalo povedať, že by neprišlo k efektívnejšiemu využitiu
komunálneho odpadu, ktorý by sa musel spaľovať alebo skládkovať naďalej oveľa viac
zaťažovať životné prostredie.
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Navrhovaný variant
Zámer nie je riešený variantne.
Realizácia zámeru podľa navrhovaného variantu prispeje k minimalizácii odpadu.
Navrhovaná činnosť bude situovaná vhodnom území, ktoré je v dotyku s kompletne
vybudovanou infraštruktúrou. Umiestnenie činnosti nie je síce v súlade s územným plánom
obce ale v návrhovanej zmene sa s touto ťinosťou počíta. Lokalizácia objektov v rámci areálu je
optimalizovaná z hľadiska legislatívy a všeobecných štandardov. Navrhovaná lokalita je
najvhodnejšia z hľadiska nákladovosti, z dôvodu blízkeho napojenia infraštruktúry.
Z hodnotenia uvedeného v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že sprievodné
negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovaného riešenia nepredstavujú riziko ohrozenia
životného prostredia a jeho zložiek. Preto je navrhované variantné riešenie činnosti „
Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu - Drahovce“ z hľadiska
životného prostredia prijateľné a odporúčame jeho realizáciu.

V. 3

Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Navrhovaný variant, tým že má vyššie dopravné a energetické nároky a zaberá ornú
pôdu nepriamo zaťažuje životné prostredie viac ako nulový stav. Rozdiel je však nepatrný. Na
druhej strane z hľadiska efektivity využitia územia ako aj vhodného socioekonomického rozvoja
s ohľadom na životné prostredie a na základe komplexného posúdenia vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie v hodnotenom území je optimálnym variantom práve navrhovaný
zámer.
Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, nedostatočné kapacity na zhodnocovanie
komunálnych odpadov ostanú na súčasnej úrovni. Navrhovaný variant považujeme za optimálne
riešenie z hľadiska environmentálneho, a technicky realizovateľného, vyplývajúceho z praxe,
využívajúc pri tom BAT. Zámer pre túto činnosť je vypracovaný v navrhovanom optimálnom
variante.
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Kópia - Situácia
Fotodokumentácia
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Kopia - Situácia
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Zoznam zariadenia na spracovanie 20.000 t komunálneho odpadu ročne
10
20
30
40
50
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

Reťazový dopravníkový pás 2000x9200 0°
Dopravníkový pás s postrannými klznými plochami 1600x18500 15°
Drvič/otvárač vriec
Dopravníkový pás s postrannými klznými plochami 1600x13500 18°
Valcový separátor vrátane platforiem 1500x7000
Dopravníkový pás s postrannými klznými plochami 1200x9500 0°
Dopravníkový pás s postrannými klznými plochami 1200x14000 18°
Bubnový magnet FE + pomocný rám a násypka
Dopravníkový pás s postrannými klznými plochami 800x6500 0°
Orex Lis organického materiálu
Obslužná platforma pre lis Orex
Závitový dopravník organického materiálu U320x6400 pod lis
Závitový dopravník na organický odpad U420x5000 pod lis
Závitový dopravník na organický odpad do kontajnera U500x12000 25°
Dopravníkový pás s postrannými klznými plochami, odpad nespracovaný lisom 1200x6500 18°
Vytláčač
Dopravníkový pás s postrannými klznými plochami, odpad nespracovaný lisom 800x22500 18°
Separátor jemných častí 800x3000
Platforma pre separátor
Dopravníkový pás s postrannými klznými plochami, separátor väčších častíc 1600x18000 15°
Separačný dopravník na manuálne triedenie 800x23500
Betónovacie práce na separačnej kabíne
Separačná kabína s klimatizáciou
Vzduchový triedič s filtrom vrátane obslužnej platformy
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Obr.1. Príjazdová cesta

Obr. 2. Pohľad na susedné objekty na severe

Obr. 3.Pohľad na juh

Obr. 4. Pohľad na východ
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VII. 2
Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej
činnosti pred vypracovaním zámeru
Nepredkladáme.

VII. 3
Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe
prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných
vplyvov na životné prostredie
Nepredkladáme.
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Zámer činnosti bol vypracovaný v mesiaci máj 2017 podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Trnave.
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IX. 1

Spracovatelia zámeru

Spracovateľom zámeru je CHAMPEY, s.r.o., Krížová 15, Trnava 917 01
Riešitelia:

Ing. Oliver Vŕba

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michal Dubovský, PhD.

IX. 2

Potvrdenie správnosti údajov

Potvrdzujem správnosť údajov

.................................................................
RNDr. Michal Dubovský, PhD.
spracovateľ zámeru

...........................................................
Juraj Maráček
oprávnený zástupca navrhovateľa

V Piešťanoch, 6. 10. 2017
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K zámeru sú priložené kópie nasledujúcich dokumentov :




Príloha 1 – Upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti
Príloha 2 – Geometrický plán
Príloha 3 – Zmluva o nájme pozemku
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