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Výrobný areál  Veľká Lomnica, 

výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné 
obrábanie a povrchová úprava 

 
Doplnenie zámeru na podklade rozhodnutia Okresného úradu v Prešove 
č. OÚ-PO-OOP3-2018/040424-02/ROD zo dňa 17.10.2018 

 

ZÁMER 
 

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 

Navrhovateľ:   Priemyselný park Veľká Lomnica s.r.o. 
Jilemnického č. 368/142 
059 52 Veľká Lomnica     
         

Spracovateľ zámeru:  Ing. arch. Rudolf Kruliac 
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I.       ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

 
1. Názov : Priemyselný park Veľká Lomnica s.r.o., IČO: 511933053 

2. Oprávnený zástupca obstarávateľa :    
Ing. Ján Miško, Jilemnického č. 368/142 
059 52 Veľká Lomnica     
           

3. Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné údaje kontaktnej  osoby:  
Ing. Ján Miško, Jilemnického č. 368/142 
059 52 Veľká Lomnica      
0905 181 632          

 
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE,  JEHO TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

1. Názov   
Výrobný areál   - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, 
ich následné obrábanie a povrchová úprava 

2. Účel     

Navrhovateľ predkladá zámer  v súlade so zákonom č.  24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia rieši  vytvorenie 
Výrobného areálu v obci Veľká Lomnica, návrh je v súlade s platným územným plánom obce 
Veľká Lomnica (zmena a doplnok ÚPN 2017, VZN č. 2/2017, schválené OZ dňa 16.mája 2017)  
– funkčná plocha priemyselná výroba. 

 

3. Užívateľ  
Priemyselný park Veľká Lomnica s.r.o. 
  

4. Charakter navrhovanej činnosti 
Predmetom posudzovania je nová činnosť – vytvorenie výrobného areálu - výroba odliatkov 
tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava v obci 
Veľká Lomnica, návrh je v súlade s platným územným plánom obce Veľká Lomnica (zmena 
a doplnok ÚPN 2017, VZN č. 2/2017, schválené OZ dňa 16.mája 2017)  – funkčná plocha 
priemyselná výroba. Predmetná činnosť je zaradená podľa zoznamu navrhovaných činnosti 
podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie – príloha č. 8  zákona č. 24/2006 
Z. z., skupina 3. Hutnícky priemysel, položka č. 6. Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin 
(legovania) neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných 
výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia od 10 000 t/rok do 100 000 t/rok 
a skupiny 9. Infraštruktúra, položka č. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy od 
100 do 500 stojísk podlieha zisťovaciemu konaniu. 

 
5. Umiestenie navrhovanej činnosti 

Kraj :    Prešovský 
Okres :             Kežmarok 
Obec:    Veľká Lomnica 
Katastrálne územia :            Veľká Lomnica 
 

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti je súčasťou prílohy 
Zámeru. 

 
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 

 
      Začiatok  výstavby:                        april             2019 
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      Ukončenie výstavby:     september   2022 
 

8. Popis technického a technologického riešenia stavby 

Identifikačné údaje 

Stavba :                       Výrobný areál   - Veľká Lomnica 
                                     Výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných 
                                     kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava 
Parcelné číslo:             KN C č.2999/1, KN E č. 2999/42 – 50, 2999/149 – 154 
                                     KN C č. 2999/112 – 117, 2999/132, 2999/167 - 169 
Katastrálne územie:     Veľká Lomnica , okres Kežmarok, kraj Prešovský 
Investor:                       Priemyselný park Veľká Lomnica s.r.o.,  
                                    Jilemnického č. 368/142, 059 52 Veľká Lomnica  
                                         
Spracovateľ:                 Ing. arch. Rudolf Kruliac,  
                                    ateliér ul. Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica 
                                        
Zámer rieši vytvorenie výrobného areálu v priemyselnom parku obce Veľká Lomnica – rieši 
výrobu odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie 
a povrchová úprava v obci Veľká Lomnica. Návrh je v súlade s platným územným plánom obce 
Veľká Lomnica (zmena a doplnok ÚPN 2017, VZN č. 2/2017, schválené OZ dňa 16.mája 2017)  
– funkčná plocha priemyselná výroba. Priemyselný park prešiel procesom posudzovania EIA ( 
č.j. OU-KK-OSZP-2017/008314-11/Kr, zo dňa 24.08.2017, rozhodnutie zmenené č. j. OU-PO-
OOP3-2017/040931-02, zo dňa 16.11.217 ) 
Výrobná hala je navrhovaná jednopodlažná, nepodpivničená s plochou strechou. Prevádzková 
časť haly je riešená trojpodlažná, nepodpivničená s plochou strechou. 
Výrobná hala je navrhovaná  s pôdorysným rozmerom 135,8m x 176,8m s činnosťou  - výroba 
odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová 
úprava. Veľkosť plochy areálu má  výmeru 110 400m2. 
Osadenie objektu výrobnej haly 
Objekt je navrhovaný s osadením  36,5 m od juho – západnej navrhovanej hranice areálu, 61,4 
m od východnej hranice, 133,8 m od severo – východnej hranice, 71,7 m od severo – západnej  
hranice. Výškové osadenie  - úroveň prízemia je navrhované na kóte 658,50 m.n.m., úroveň 
strechy navrhovaného objektu je na kóte 675,36 m.n.m. 

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
SO 101  Areálové komunikácie a spevnené plochy (parkoviská a chodníky) 
SO 201 Výrobná hala  
             Zdravotechnika 
             Vykurovanie 
            Vzduchotechnika 
            Elektoinštalácia  
            Plynofikácia 
            Slaboprúdové rozvody 
            Statické posúdenie stavby 
            Požiarna ochrana 
P1        Prevádzkový žeriav výrobnej haly 
P2        Osobný výťah 
P3        Stolový výťah 
  
SO 301 Areálový vodovod  
             Vodovodná prípojka      
            Úpravovňa  technologickej vody 
SO 302  Areálová splašková kanalizácia 
             ČOV – z výroby 
SO 304 Dažďová areálová kanalizácia 
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             Lapač ropných látok 
 
SO 402 Areálový plynovod 
            Plynová prípojka 
            Plynové odberné zariadenie 
 
SO 503  VN prípojka  
SO 504  Kiosková trafostanica    
SO 505  Káblové rozvody NN   
SO 506  Vonkajšie osvetlenie   
  
SO 601   Sadové úpravy   
 
SO 701   Oplotenie 
  
Základné ukazovatele  výrobného areálu – výrobnej haly: 
- celková výmera  navrhovaného výrobného areálu                    110 400 m2    
- pôdorysný rozmer haly s prevádzkovou časťou              176,8 m x 135,8 m 
- výška stavby od úrovne prízemia po vrch strechy                         16,86 m 
- výrobná hala s prevádzkovou časťou (zastavaná plocha)        24 009,44 m2 
- výrobná plocha so skladmi                                                         21 643,9 m2 
- administratívna a prevádzková časť                                            4035,1 m2 
- celková úžitková plocha                                                             25 679,0 m2 
- obostavaný priestor haly                                                          405 759,5 m3 
- cesty  areálové , šírka komunikácie  a dĺžka                             7,0 m, dĺžka  964m 
- cesty parkovísk , šírka komunikácie a dĺžka                              5,5 m, dĺžka 325m 
- plochy   chodníkov                                                                           2 162    m2 
- spevnené plochy vnútro areálové                                                    4 100   m2 
- plocha parkovísk – vegetačné tvárnice                                            2 275 m2 
- plocha zelene  areálová                                                                   67 598 m2 
- zastavaná plocha vrátnice (jednopodlažná, nepodpivničená) 10 x 20m = 200m2 
- zast. plocha prístrešku na odpadky (jednopodlažná, nepodpivničená) 10 x 20 m = 
200m2 
- zastavaná plocha garáží (jednopodlažná, nepodpivničená)   12 x 40 m = 480m2 
- zastavanosť pozemku (stavby – budovy)  25 189,44m2           22,8% 
  (regulatív  podľa  ÚPN O V. Lomnica do 60%) 
- celkový počet zamestnancov vo výrobe  v troch smenách 305   (R– 135, P – 85, N – 
85) 
- administratíva 55 zamestnancov – ranná smena 
- výdajňa jedál, (dve výdajne jedál) jedálne spolu  stoličková kapacita 95 stoličiek (2 
násobná obratkovosť stoličky v rannej smene) 
- počet expedičných a zásobovacích nákladných automobilov  19  vozidiel/ denne 
- počet parkovacích miest 8 automobil s návesom (kamión) 
- počet osobných automobilov denne 145 ( príchod a odchod) 
- počet parkovacích miest  182 miest, z toho 7 pre osobu s obmedzenou schopnosťou 
pohybu (parkovacie miesta riešené z povrchom z vegetačných tvárnic) 
 
Výpočet potreby parkovacích miest podľa STN 73 6110/Z2, tabuľky č.20 je 
nasledovný: 
Základný počet parkovacích miest  
-   administratíva   - zamestnanci na 4  zamestnancov 1 park. m. =55 : 4 = 13,75miest 
-   priemyselné podniky – zamestnanci ranná smena, na 4  zamestnancov 1 park. m. 
=135 : 4 = 33,75miest 
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-   priemyselné podniky – zamestnanci poobedňajšia smena, na 4  zamestnancov 1 park. 
m. =85 : 4 = 21,25miest 
-   zariadenie výroby návštevníci na 7 návštevníkov 1 park. m. = 30 : 7 = 4,3 miest 
Spolu základný počet parkovacích miest   73,05  miesta 
 
Celkový  potrebný počet  parkovacích stojísk  N =1,1. Po . kmp  kd 

Po  -  základný počet parkovacích miest    =  73,05 

kmp  regulačný koeficient mestskej polohy –  ostatné územie  = 1,0 

kd  -  koeficient deľby dopravnej práce     1,4 

                          N =  1,1 . 73,05. 1,0 . 1,4 = 112,49 miest 
Navrhovaných je  182  parkovacích miest  
 
Výrobné kapacity a nároky na energie 
Výroba: 12 – 37 lisov 
Taviaca kapacita   10 400 kg/hod. ,    249,6 t/denne,     87 360 t/rok 
Množstvo odliatkov 43 680 t/rok 
 
Požiadavky na energie: 
Elektrina    11 400 000 kWh/rok, výkon 10 000 kW 
 
Plyn      3 800 000  m3 /rok, prevádzkový tlak 0,1 MPa 
             Objem  2 x 550 Nm3/hod.     
Voda     úžitková   48 000m3/rok 
             pitná          6 000m3/rok 
 
Kúrenie teplovodné (využitie odpadného tepla z technológie s dokúrením plynovým 
kotlom, výroba – plynové infražiariče – 1 800 kW 
 
Výroba produktov v oblasti automobilového priemyslu (veko servoriadenia, hrniec prevodovky, 
príruby, riadiaca kulisa, rozvádzacie koleso prevodovky, puzdro EPZ, puzdro servoriadenia, 
puzdro posilňovača bŕzd), pneumatických zariadení (puzdro Mpa, CPA, prípojná doska), plynová 
vykurovacia technika (výmenník tepla, meander, prírubna sústava). 
 

Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami 

Referenčný materiál najlepších dostupných techník pre kováčne a zlievarne BREF bol vydaný 
v máji 2005 Európskou komisiou. Odkazový dokument BAT neudáva právne záväzné normy, ale 
poskytuje odporučenia a informácie vedeniu priemyslu, členským štátom a verejnosti 
o dosiahnuteľných úrovniach emisií a spotrebách pri použití určitých technológií.  
Zámerom činnosti v priemyselnom parku Veľká Lomnica je vybudovať tlakovú zlievareň odliatkov 
z hliníkových zliatin. Kapacity navrhovanej činnosti sú zaradené podľa Zákona o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, príloha č.1  do kategórie priemyselnej činnosti 2. Výroba 
a spracovanie kovov, 2.5 Spracovanie neželezných kovov, 2.5 b) tavenie vrátane zlievania 
neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných 
kovov s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň pre ostatné kovy. 
Najlepšie dostupné techniky zavádzajú a dodržujú systém riadenia životného prostredia EMS. 
EMS definuje politiku ŽP vrcholovým manažmentom. EMS sa sústreďuje najmä na zavedenie 
systémov štruktúry a zodpovedností, školenie a uvedomenie si spolupráce a kompetencií, 
komunikáciu a angažovanosť zamestnancov, spracovanie internej dokumentácie, účinné 
riadenie procesov, program údržby, pripravenosť k reakcii na mimoriadne udalosti, zhoda 
s environmentálnou dokumentáciou, sledovanie prevádzke a merania, činnosti nápravy 
a prevencie, udržiavanie záznamov, nezávislé interné audity a kontrola vrcholovým 
manažmentov. 
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Vyhodnotenie kritérií na určenie najlepšie dostupnej techniky: 
1. Používanie nízkoodpadovej technológie. 

Na výrobu odliatkov sa používa hliníková zliatina, ktorá sa dováža od dodávateľov, hliníková 
zliatina v podobe tehličiek je vyrábaná z hliníkového šrotu – recyklátu.  
Odpad z tavenia hliníkových zliatin ako aj po strojárenskom opracovaní je takisto 100 % 
recyklovateľný. Vratný materiál vznikajúci pri výrobe odliatkov sa znovu roztavuje a používa vo 
výrobe.  

2. Používanie menej nebezpečných látok. 

Navrhovaná technológia nepoužíva nebezpečné látky.  
3. Podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v 

technologickom procese alebo pri zhodnocovaní a recyklácii odpadov. 

4. Čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky. 
Zámerom je postaviť nový priemyselný podnik, ktorý bude vybavený technologickými 
zariadeniami spĺňajúcimi podmienky najlepších dostupných techník. Navrhované sú 
technologické uzly tavenia šachtovými pecami a kelímkovými pecami, ktoré sú pre odlievanie 
odliatkov z neželezných kovov odporúčané v BREFF. 

5. Spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich 
energetická účinnosť. 
Objem spracovanej odpadovej vody v zlievárňach je malý a závisí hlavne na výbere postupu 
odlučovania. Zdroje odpadovej vody z výroby budú hlavne – odvodnenie stavby, úprava zmesí, 
mokré odlučovače tuhých častíc, chladenie strojov a náradia na tlakové odlievanie, omieľanie 
odliatkov. Špecifické množstvo produkcie odpadových vôd dosahuje v priemere 0,5 m3/t dobrých 
odliatkov.    

6. Požiadavka prevencie alebo zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na 
minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie. 
Všetky postupy navrhované v zámere majú za cieľ využiť optimalizovaný proces alebo redukovať 
účinky na životné prostredie – opatrným výberom a optimalizáciou prevádzky každého 
technologického uzla – skladovania, tavenia, úpravy kovov, výber foriem, jadier a pri odlievaní. 
Zhodnotenie BAT: 

1. Skladovanie surovín a odpadov 

V zámere sa navrhuje vybudovanie skladov pre suroviny a samostatného skladu pre odpady. 
Obidva sklady budú prestrešené a podlahy budované s nepriepustnými fóliami, so 
záchytnou vaňou pre zachytávanie prípadných havarijných únikov v zmysle zákona 
o vodách a zákona o odpadoch, čo je v súlade s BAT technológiami.  

 
2. Použitie čistého kovového šrotu pri tavení a odstránenie zmesi z vratného materiálu 

Interne recyklovaný kovový vratný zlievarenský materiál sa skladá z vtokových sústav 
a chybných odliatkov. Vtokové sústavy sú po vytĺkaní odstránené, všeobecne majú na 
povrchu priľnutú zmes z dôvodov svojej geometrie. Chybné odliatky sú vyradené pri 
kontrole kvality, ktorá je robená po čistení odliatkov väčšinou tryskacími prostriedkami pre 
odstránenie zmesí. Použitie vratného materiálu si nevyžaduje zvláštnu úpravu. Tento 
postup používania vratného materiálu znižuje množstvo trosky a tuhých častíc, ktoré by 
bolo potrebné likvidovať. 

    
3. Pretavovanie hliníkovej zliatiny 

Pretavovanie hliníkovej zliatiny sa navrhuje v šachtových a kelímkových peciach na spaľovanie 
zemného plynu naftového. 

Pre odlievanie špeciálnych odliatkov zo zliatin hliníka sa v zlievarňach používa množstvo 
rôznych typov taviacich pecí. Používajú sa pece s priamym a nepriamym ohrevom palivom 
alebo elektrinou. Väčšina zlievarní uprednostňuje zemný plyn. Šachtové, udržiavacie 
a kelímkové pece sa často používajú tam, kde je taviaca kapacita menšia ako 5t/h.    

Dokument BREF odporúča používanie kelímkových pecí , keď je nutné vo výrobe často 
meniť druh zliatiny  a keď je malá výrobná rýchlosť odliatkov. Kelímkové pece sa 
odporúčajú tam, kde je taviaca kapacita menšia ako 5t. 
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Keďže zlievarne neželezných kovov často používajú rôzne zliatiny alebo majú 
obmedzenú taviacu kapacitu, tavenie sa uskutočňuje v maloobjemových peciach, pre 
ktoré sú najvhodnejšie kelímkové pece. Jednoduché kelímky sú ohrievané externe 
spaľovaním zemného plynu, takže je zabránené kontaktu taveniny s priamym plameňom, 
aby sa zamedzilo vytvoreniu prehriatych miest na dne kelímka. V tavenine sa tak zaistí 
dobré riadenie teploty a tým sa zamedzí oxidácii a odparovaniu kovu. Tento typ pece sa 
používa iba pre tavenie neželezných kovov. Z dôvodu nepriameho ohrevu (cez steny 
kelímku) nedochádza k žiadnemu naplyneniu taveniny spalinami alebo plynom. Tieto 
pece sa používajú pre výrobu malého množstva nataveného kovu (menej ako 500 kg na 
1 dávku)a pre malé výrobné kapacity. Pre elimináciu emisií, ktoré môžu vznikať pri tavení 
a úprave kovu sa odporúča inštalovať zákryty, čo navrhované kelímkové pece spĺňajú. 
Porovnaním technického riešenia – inštalácia kelímkovej pece HINDENLANG 600 
s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky je možné konštatovať, že kelímkové pece sú 
v súlade s BAT technológiami pre tavenie hliníkovej zliatiny. 
Šachtové pece sú rovnako vhodné pre zlievarne odliatkov hliníkových zliatin s väčšou 
kapacitou. Z dôvodov dlhého predhrevu je vsádzka pred začatím tavenia veľmi dobre 
vysušená a znižuje sa riziko naplnenia vodíkom. Výhody šachtových pecí sú relatívne 
nízke investičné a prevádzkové náklady. Prevádzkové náklady sa držia nízko vďaka 
efektívnemu predhriatiu vsádzky, automatickému riadeniu a dlhej životnosti výmurovky. 
Technickými výhodami šachtových pecí sú nízke naplynenie, vynikajúce riadenie teploty 
a nízke straty kovu. 
Všeobecne dokument BREFF konštatuje, že v prevádzke tavenia zliatin hliníka nie je 
známa žiadna tvorba dymu s kovovými časticami a dochádza iba k strate kovu vo forme 
sterov. Tento typ straty sa všeobecne nazýva prepalom. Jedná sa oxidáciu roztaveného 
kovu. Záleží na objeme vrstvy trosky a na tom, či ku psaľovaniu dochádza vnášením 
vzduchu do pece alebo nesprávnou funkciou horáka. Stery sú druhotnou surovinou 
a odovzdávajú sa na pretavenie spoločnostiam, ktoré majú pre tento druh činnosti 
oprávnenie. 
 

4. Odlievanie do trvalých kovových foriem 

Výroba odliatkov sa navrhuje spôsobom vysokotlakého presného liatia do trvalých kovových 
foriem.  Vysokotlaké liatie je odporúčané v BREFF pre liatie odliatkov z hliníka. 
V porovnaní s inými procesmi sa pri vysokotlakom liatí tvorí málo odpadu. Niektoré emisie 
plynov a dymu sa behom vstrekovania kovu vyskytujú. Plynové emisie môžu pochádzať 
z deliacej emulzie, ktorá sa strieka na horúcu formu alebo pri kontakte roztaveného kovu 
s deliacou emulziou. V prevádzke sa navrhujú všetky tlakové lisy zakapotované 
s odsávacími zariadeniami, ktoré budú zachytávať tuhé častice aj olejovú hmlu z procesu 
tlakového liatia odliatkov. Táto činnosť je plne v súlade s BAT technológiami. 

 
5. Dokončovacie operácie a operácie po odlievaní. 

Dokončovanie surových odliatkov podľa BREFF zahŕňa nasledovné operácie: 
- Odstránenie vtokového systému 

-   Odstránenie prebytočného kovu z povrchu odliatku  

- - príprava odliatku pre dodatočné mechanické úpravy 

Dokončovacie operácie sa navrhujú v špičkových CNC centrách, ktoré sú BAT technológiami.  

 

 

Technologický proces výroby v tlakovej zlievarni. 
 
Skladovanie 
Vstupné suroviny a pomocné materiály sú skladované v skladoch podľa predpísaného 
spôsobu skladovania. 
 
Tavenie 
Tavenie sa vykonáva v šachtových, alebo kelímkových peciach. Taviacim médiom je 
zemný plyn alebo elektrina.  Taví sa zliatina Al a Si , tzv. silumíny. Zliatina je už 
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spracovaná a pripravená na tavenie v potrebnom chemickom zložení. Po odpichu sa 
tavenina rafinuje, prípadne filtruje. 
Strojné zariadenie: Taviaca pec 
 
Preprava taveniny 
Po odpichu sa tavenina rozváža pomocou vysokozdvižného vozíka alebo mostového 
žeriavu do udržiavacích alebo dávkovacích pecí. 
Strojné zariadenie: Vysokozdvižný vozík s prepravnou pánvou , mostový žeriav, 
kelímková, dávkovacia pec. 
 
Tlakové odlievanie 
V tlakovom lise sa dávkuje zliatina do komory. Pomocou piesta sa pod vysokým tlakom 
plní tavenina do zlievarenskej formy. Forma sa pred každým cyklom ošetruje vodným 
roztokom separačnej látky alebo olejovým sprayom, prípadne  jemným práškovým 
prostriedkom. 
Strojné zariadenie: Tlakový lis, postrekovacie zariadenie, dávkovacia pec, temperovacie 
zariadenie, odsávacie a filtračné zariadenie, výveva 
 
Vyberanie výliskov 
Po skončení cyklu sa stuhnutý výlisok vyberá z formy. Može to byť vykonávané ručne 
alebo pomocou manipulátora. 
Strojné zariadenie: Robot alebo manipulátor, kontrolná stanica, ochladzovacie 
zariadenie, dopravník, olamovacia stanica 
  
Apretácia 
Výlisok je po kontrole kompletnosti ochladený a apretovaný. Táto činnosť sa vykonáva 
na apretačných lisoch, nožniciach, olamovacích staniciach, pílou, trieskovým obrábaním, 
može sa vykonávať ručne. Pri tejto činnosti sa oddelia odliatky oddelia od vtokovej 
sústavy. Vtoková sústava sa kompletne vracia späť do taviarne na tavenie. Oddelené 
odliatky môžu byť balené a odvedené do skladu ako surový kus, môžu byť ďalej 
spracovávané. 
Strojné zariadenie: Apretačný lis, olamovacia stanica 
 
Opracovanie odliatkov 
Odliatky sa ďalej opracovávajú. Využívajú sa pritom spôsoby : 
trieskového opracovania -  sústruženie, frézovanie, vŕtanie, preťahovanie, honovanie, 
obrážanie, delenie, brúsenie , erodovanie, laserové rezanie, rezanie a pod. 
tvárniace operácie - orezávanie, dierovanie, kovanie, tvárnenie, lisovanie 
zváranie, rezanie O2, lepenie, lakovanie, popisovanie 
Strojné zariadenie: Sústruh, frézovačka, brúska, vŕtačka, píla, rezačka, EE rezačka, lis, 
zvárací stroj, lakovacia kabína, popisovač,  
 
Dokončievacie práce 
čistenie mechanické 
pieskovanie, omieľanie, pranie 
odhrotovanie, balenie, preprava, skladovanie 
Strojné zariadenie: Pieskovačka, omieľací bubon, práčka  
 
Ostatné činnosti 
Počas celého výrobného procesu sa vykonávajú aj činnosti súvisiace s riadením a  
zabezpečením kvality produkcie. 
meranie, kontrolovanie, kalibrovanie, 
skúšanie na stoliciach-hydraulických, vzduchových, elektrických 
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merania a kontroly na špeciálnych strojoch a zariadeniach – 3D skener, meranie hustoty, 
RTG 
kontrola, spektrálna analýza, kontrola ultrazvukom 
Strojné zariadenie: 3D merací stroj, spektrometer, RTG, 
 
Skladovanie a expedícia 
Výrobky sa po zabalení presúvajú na výstupnú kontrolu, kde sú prekontrolované. Po 
kontrole a označení sa odvedú do skladu. Zo skladu sú expedované podľa dispozícií. 
 
Vplyv prevádzky výroba odliatkov zo zliatin neželezných kovov na ŽP  
 
Vplyvy na ovzdušie počas výstavby 
Pri výkopových prácach počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti 
spôsobenému činnosťou stavebných mechanizmov a nákladných áut. Súčasne dôjde aj 
k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší na mieste výstavby a na trase 
prístupových ciest. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, aj vzhľadom na 
kvalitnú veternosť v danej lokalite. 
 Vplyvy na ovzdušie počas prevádzky 
V priemyselnom areáli je plánované osadenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – 
pozostávajúceho z pecí na tavenie zliatin neželezných kovov. Pece budú spaľovať 
zemný plyn naftový.  
Počas prevádzky zdrojov sa predpokladá emitovanie nasledujúcich znečisťujúcich látok 
do ovzdušia: 
Znečisťujúce látky zo spaľovania zemného plynu a tavenia zliatiny: TZL (tuhé 
znečisťujúce látky), CO, NOx, SO2, celkový  organický uhlík (TOC) 
Množstvo emitovaných znečisťujúcich látok neprekročí stanovené emisné limity.  
Množstvo znečisťujúcich látok emitovaných z výroby a opracovania odliatkov bude 
eliminovaný  osadenými filtračnými zariadeniami s garantovaným množstvom ZL 
v emisiách spĺňajúcich emisné limity. Vyčistený filtrovaný vzduch bude opätovne  vrátený 
späť do výrobných hál. Kvalita vyčisteného vzduchu bude spĺňať hygienické požiadavky 
pre pracovné prostredie priemyselných prevádzok. 
Znečisťujúce látky z výroby odliatkov: celkový org. uhlík (TOC) a TZL 
Znečisťujúce látky z opracovania odliatkov – TZL 
 
Zariadenia na výrobu odliatkov - tlakové lisy sa navrhujú uzavreté krytmi s odsávaním 
a filtrovaním vzdušniny. Stroje na apretáciu, mechanické opracovanie dielcov budú 
navrhnuté s odsávaním a filtráciou a vyvedením odsávanej vzdušniny do pracovného 
prostredia. Predpokladá sa len vznik fugitívnych emisií bez riadených výduchov do 
ovzdušia.   
Pri objektivizácii vplyvu priemyselnej činnosti  obdobných prevádzok na kvalitu ovzdušia  
merania znečistenia ovzdušia v okolí prevádzky vykazovali hodnoty koncentrácií 
znečisťujúcich látok ch látok – oxid siričitý SO2 , NO2, NOx, CO, častice PM10, PM2,5 
hlboko podlimitné v porovnaní so stanovenými limitnými hodnotami pre ochranu zdravia 
ľudí.  Z uvedených poznatkov môžeme konštatovať, že plánovaná stavby priemyselného 
podniku môže ovplyvniť kvalitu ovzdušia danej lokality len nevýznamne.  
 
Oxid uhoľnatý CO, vzniká pri nedokonalom horení uhľovodíkov, napr. aj zemného plynu. 
Pri tavení hliníkových zliatin pomocou horákov na zemný plyn sú spaliny odvádzané 
komínom.  Oxid uhoľnatý  je nestabilný plyn a po opustení komína okamžite reaguje so 
vzdušným kyslíkom a mení sa na oxid uhličitý. 
Pre identický spôsob výroby bol odborne spôsobilou osobou vypracovaný imisno 
prenosový posudok, ktorý na základe viacerých dlhodobých meraní  emisií a kvality 
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ovzdušia v okolí podniku zistil prítomnosť oxidu uhoľnatého – CO v hodnote len 3,3 % zo 
stanového limitu. 
Pre porovnanie uvádzame:   
Ročné množstvo CO – oxidu uhoľnatého, ktorý vznikne pri nedokonalom spaľovaní a 
následne vzniknutého CO2, zodpovedá približne množstvu  CO2, ktoré vyprodukuje 54 
vozidiel Škoda Octavia III. generácie za rok. Uvažujeme, že vozidlo prejazdí cca 30.000 
km ročne. 
 
Plošné zdroje znečistenia ovzdušia 
Plošným zdrojom znečisťovania bude parkovacia plocha pre osobné automobily a 
spevnené plochy pre nákladné automobily zabezpečujúce zásobovanie výrobného 
areálu. Pri predpoklade, že z celkovej doby zaparkovania a odparkovania auto 1,5 min. 
stojí a 1,5 min. sa pohybuje pomalou jazdou, je možné očakávať minimálne emisie 
škodlivín z jedného automobilu. 
 

Navrhovaný objekt je riešený vo výrobnej časti jednopodlažný – halového charakteru, 
dvojloďový so svetlosťou 12,0m, nepodpivničený s plochou strechou. Prevádzková časť 
je riešená trojpodlažná, nepodpivničená s  plochou strechou. Svetlosť prízemia 4,0 m, 1. 
a 2. poschodie so svetlosťou miestností 3,0m. 
 
Urbanistické riešenie   
Navrhovaný areál sa nachádza vo východnej časti riešeného priemyselného parku, 
prístupnosť areálu je hlavnou navrhovanou komunikáciu priemyselného parku, ktorá je 
napojená na cestu I/66 (dočasné napojenie – do doby realizácie cesty – preložky II/540) 
a III/ 3093, je vedená juho – západne pozdĺž riešeného areálu. Dopravné napojenie je 
riešené účelovou areálovou komunikáciou – pred výrobným areálom s parkoviskami pre 
zamestnancov a následne vnútroareálovú komunikáciu, ktorá je zokruhovaná okolo 
výrobnej haly, sprístupňuje   samotnú výrobnú halu s napojením po celej dĺžke z juho – 
západnej časti a s dvoma vstupmi zo severo – východnej časti. Vstup je riešený rampou 
a objektom vrátnice so strážnou službou. 
 
Dispozičné riešenie    
Objekt je riešený v dvoch moduloch, os prechádza stredom objektu v smere juho – 
sever, moduly sú identické, zrkadlovo preklopené a identické. 
Vstup pre zamestnancov je riešený z juho – západnej strany, od spevnenej plochy, 
z tejto strany je riešený aj prístup do výrobnej časti: taviareň a následne zlievareň, sklad 
so vstupnou surovinou, nástrojáreň, kompresorovne, výlevy, rozdeľovač TÚV, hlavný 
sklad, ČOV technológie s úpravňou vody, výstupný sklad. 
Výrobný proces: zo skladu vstupného materiálu – hliníka (podľa požadovaného druhu 
hliníka), materiál vstupuje do taviarne, z taviarne do zlievarne. Nástrojáreň vytvára 
a upravuje formy odliatkov. Celý tento priestor je obslúžený mostovým žeriavom 
s nosnosťou 20 t. 
Zo zlievarne odliatky smerujú do obrobne. V obrobni sa, obrábajú, brúsia, leštia, 
povrchovo upravujú a dávajú do definitívneho stavu. V priestore nástrojárne je kontrolné 
pracovisko RTG, spektro. Následne výrobky sa uskladňujú v sklade hotových výrobkov 
a expedujú cez výstupný sklad. 
Vstup pre zamestnancov – zo zádveria je prístupná chodba s prístupom do výrobnej haly 
– obrobne, na schodište a osobný výťah, do zázemia výdajne jedál – predsieň so 
stolovým výťahom do výdajne jedál. 
V úrovni 1. poschodia  v prevádzkovej časti objektu z chodby sú prístupné: archív, 
zasadačka, pre 50 osôb, sekretariát, 3 kancelárie, sklad, WC zamestnancov členené na 
mužov a ženy, miestnosť upratovačky s výlevkou, miestnosť vzduchotechniky 
a rekuperácie pre výrobné priestory. 
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V úrovni 2. poschodia, ktoré je prístupné osobným výťahom a schodišťom z chodby sú 
prístupné: šatňa zamestnancov ženy so sprchami a WC, šatňa zamestnancov mužov so 
sprchami a WC, WC s predsienkami pre mužov a ženy (po 3 kabíny), miestnosť 
upratovačky  s výlevkou, skladom čistiacich prostriedkov, skladom. Ďalej  je prístupná 
jedáleň  so stoličkovou kapacitou 50 stoličiek s výdajňou jedál. Výdajňa jedál je členená 
na manipulačný priestor so stolovým výťahom od prízemia, skladom odpadkov, skladom 
a umyvárňou prepravných uzatváracích nádob na potraviny, kuchyňou – výdajňou jedál. 
V zázemí je WC pre 2 zamestnancov výdajňa jedál, miestnosť upratovačky s výlevkou – 
pre kuchynské zázemie. 
V severnej časti schodišťom a výťahom z expedičnej plochy  je prístupné 2. poschodie, 
ktoré obsahuje kancelárske priestory logistiky expedície so zázemím. 
 
Technické riešenie stavby 
Stavba je riešená z oceľového skeletu, strecha  plochá z oceľových priehradových 
nosníkov. Stavebný skeletový modul  je riešený 7,5m x  7,25m s osadením halového 
žeriavu s nosnosťou 20 t a rozponom 29m. Prevádzková časť je riešená z oceľové 
skeletu so stavebným modulom 7,5m x 7,25m, stropy železobetónové prefabrikované. 
Základy sú riešené z monolitických železobetónových pätiek, doplnené o základové 
monolitické železobetónové pásy pod obvodovým plášťom. 
Podlaha výrobnej časti je z lešteného drôtkobetónu s nosnosťou 6000kg/m2. 
Podlaha prevádzkovej časti marmoleum, v mokrých prevádzkach keramická dlažba 
protišmyková. 
Priečky murované z murovacích tvárnic. 
Schodište monolitické železobetónové s pochôdznou vrstvou protišmykovou. 
Výťah osobný s výťahovou šachtou 1,5/1,45m, pre 6 osôb, 
Výťah pre výdajňu jedál stolový s nosnosťou 120 kg. 
Obvodový plášť zo sendvičových panelov – výhoda, rýchlosť výstavby. 
Okná plastové s izolačným trojsklom, s obvodovým uzatváraním. 
Strešná konštrukcia  - železobetónové priehradové nosníky, strešná krytina sendvičové 
zateplené panely a PVC strešná krytina  
Objekt je riešený s napojením na inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu splaškovú, 
kanalizáciu dažďovú, elektrickú sieť. Areál je riešený s vlastnou trafostanicou, napojenou 
vn elektrickým podzemným vedením z elektrického rozvádzača umiestneného pri 
čerpacej stanici PHM. 
Vykurovanie sociálnej časti – ústredné teplovodné kotol na plynné  palivo (využitie 
odpadového tepla z technológie), vykurovanie halového priestoru – plynovými žiaričmi. 
Pre hladiace veže na strechách objektov osadzovať akustické zásteny v tvare „U“ s presahom 
0,5m nad úroveň hladiacich veží. Obvodový plášť  vrátane otvorov je nutné realizovať zo severo 
– východnej časti so vzduchovou nepriezvučnosťou Rw 35dB. 

 

Hygienické parametre navrhovanej stavby 

1.  Hodnoty udržiavanej osvetlenosti v riešených priestoroch 
Denné prirodzené osvetlenie je riešené okennými otvormi, umelé osvetlenie je riešené 
žiarivkami a žiarovkami  pre dlhodobý pobyt - priestory so združeným osvetlením   min. 500 lx, 
osvetlenie pre krátkodobý pobyt min. 200 lx. Priestory bez denného osvetlenia pre dlhodobý 
pobyt osôb počas dňa je najmenej 500 lx. 
2. Základné parametre tepelno – vlhkostnej mikroklímy  v súlade s nar. Vlády SR č. 247/2006 

a Z.z. 353/2006 Z.z. 
Rozsah optimálnych mikroklimatických  podmienok pre teplé obdobie roka: 
Optimálna hodnota 21 – 25 stupňov celzia (chladné obdobie – 20 – 23 stupňov celzia), 
prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu  do 0,2 m/s, prípustná relatívna vlhkosť vzduchu  30 – 
70%. 
3. Potrebná výmena vzduchu v riešených priestoroch 
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Vetranie riešených priestorov je zabezpečené prirodzeným vetraním okennými a dvernými 
otvormi, miestnosti bez okenných otvorov sú riešené núteným vetraním – s vývodom do 
exteriéru. V obytných priestoroch je požiadavka výmeny vzduchu na jednu osobu 15 m3 za 
hodinu.    
4. Povrchové úpravy stien v mokrej prevádzke. 
Návrh rieši v mokrých prevádzkach (miestnosti vývodom vody - batériou) keramický  obklad 
stien (keramické obkladačky – matné – ľahko umývateľné), s vyškárovaním  do výšky min. 2,0m 
od podlahy. Nad keramickým obkladom je navrhovaná hladká štuková omietka s vhodným 
interiérovým náterom zamedzujúcim tvorbe plesní. Náter sa raz do roka musí obnovovať. 
Dlažba je navrhovaná keramická  - protišmyková – vyškárovaná. 

5. Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri manipulácii 
s bremenami v zmysle nar. Vl. SR č. 204/2001 Z.z. 
Maximálna hmotnosť bremena pre mužov  od 18 – 29 r.     50 kg,      pre ženy    15 kg 
                                                                od  30 – 39 r.     45 kg,      pre ženy    15 kg 
                                                                od  40 – 49 r.     40 kg,      pre ženy    15 kg 
                                                                od  50 – 60 r.     35 kg,      pre ženy    10 kg 
6. Povrchové úpravy podláh, stien, stropov a nútené vetranie je riešené v súlade s 
ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 
  

 Všeobecné požiadavky na potravinárske priestory – výdajňa jedál:   
1. Potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. 
2. Usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov 
musia: 
a) umožňovať primeranú údržbu, čistenie alebo dezinfekciu, zabraňovať alebo 
minimalizovať kontamináciu prenášanú vzduchom a poskytovať primeraný pracovný 
priestor umožňujúci hygienické vykonávanie všetkých operácií; 
b) byť také, aby chránili pred hromadením sa nečistoty, stykom s toxickými materiálmi, 
opadávaním častíc do potravín a vytváraním sa kondenzácie alebo nežiaducej plesne na 
povrchoch; 
c) umožňovať správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii, a najmä 
kontrolu škodcov 
d) tam, kde je to potrebné, poskytovať vhodné manipulačné a skladovacie podmienky s 
regulovanou teplotou a dostatočnou kapacitou na uchovávanie potravín pri vhodných 
teplotách a musia byť riešené tak, aby umožňovali tieto teploty monitorovať a tam, kde je 
to potrebné, zaznamenávať. 
3. Musí byť k dispozícii dostatočný počet splachovacích záchodov, ktoré sú napojené na 
účinný kanalizačný systém. Záchody sa nesmú otvárať priamo do miestností, v ktorých 
sa manipuluje s potravinami. 
4. Musí byť k dispozícii dostatočný počet umývadiel, ktoré sú vhodne umiestnené 
a určené na umývanie rúk. Umývadlá na umývanie rúk musia byť vybavené prívodom 
teplej a studenej tečúcej vody, prostriedkami na umývanie rúk a na ich hygienické 
osušenie. Kde je to potrebné, musia byť zariadenia na umývanie potravín oddelené od 
zariadení na umývanie rúk. 
5. Musia byť vhodné a dostatočné prostriedky na prirodzené alebo mechanické vetranie. 
Musí sa zabrániť mechanickému prúdeniu vzduchu z kontaminovanej oblasti do čistej 
oblasti. Vetracie systémy musia byť zostrojené tak, aby umožňovali ľahký prístup k 
filtrom a ostatným častiam, ktoré si vyžadujú čistenie alebo výmenu. 
6. Hygienické zariadenia musia mať dostatočné prirodzené alebo mechanické vetranie. 
7. Potravinárske priestory musia mať primerané prirodzené alebo umelé osvetlenie. 
8. Kanalizačné zariadenia musia byť primerané účelu, na ktorý sú určené. Musia byť 
navrhnuté a skonštruované tak, aby zabraňovali riziku kontaminácie. Ak sú odtokové 
kanály čiastočne alebo úplne otvorené, musia byť vyhotovené tak, aby sa zabezpečilo, 
že odpad netečie z kontaminovanej oblasti smerom k čistej oblasti alebo do čistej oblasti, 
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najmä oblasti, v ktorej sa manipuluje s potravinami, ktoré môžu predstavovať vysoké 
riziko pre konečného spotrebiteľa. 
9. Tam, kde je to potrebné, musia byť poskytnuté primerané zariadenia na prezliekanie 
zamestnancov. 
10. Čistiace a dezinfekčné prostriedky sa nesmú skladovať v priestoroch, v ktorých sa 
manipuluje s potravinami. 
 
Osobitné požiadavky v miestnostiach, kde sa potraviny pripravujú, ošetrujú alebo 
spracúvajú (okrem jedálenských priestorov) 
1. V miestnostiach, kde sa potraviny pripravujú, ošetrujú alebo spracúvajú musí 
vyhotovenie a usporiadanie dovoľovať správne praktiky hygieny potravín, vrátane 
ochrany pred kontamináciou medzi operáciami a počas nich. Najmä: 
a) povrchy podláh sa musia udržiavať v neporušenom stave a musia byť ľahko čistiteľné 
a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie nepriepustných, 
nesavých, umývateľných a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho 
podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály. Tam, kde je to 
vhodné, musia podlahy umožňovať primeraný odvod vody z povrchu; 
b) povrchy stien musia byť udržiavané v neporušenom stave a musia byť ľahko čistiteľné 
a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie nepriepustných, 
nesavých, umývateľných a netoxických materiálov a hladký povrch až do výšky vhodnej 
pre operácie, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, 
že sú vhodné iné použité materiály; 
c) stropy (alebo vnútorný povrch zastrešenia tam, kde nie sú stropy) a stropné 
konštrukcie musia byť vyhotovené a povrchovo  upravené tak, aby zamedzovali 
hromadeniu nečistoty a obmedzovali kondenzáciu, rast nežiaducej plesne a opadávanie 
častíc; 
d) okná a ostatné otvory musia byť skonštruované tak, aby zabraňovali hromadeniu 
nečistoty. Tie, ktoré sa dajú otvoriť do vonkajšieho prostredia, musia byť, kde je to 
potrebné, vybavené sieťkami proti hmyzu, ktoré sa dajú ľahko vyberať na čistenie. Ak by 
mali otvorené okná za následok kontamináciu, musia zostať okná počas výroby 
zatvorené a zaistené; 
e) dvere musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si 
vyžaduje použitie hladkých a nesavých povrchov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho 
podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály. 
f) povrchy (vrátane povrchov zariadení) v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a 
najmä tie, ktoré prichádzajú do styku s potravinami musia byť udržiavané v náležitom 
stave a musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si 
vyžaduje použitie hladkých, umývateľných nehrdzavejúcich a netoxických materiálov, ak 
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné 
použité materiály. 
2. Tam, kde je to potrebné, musia byť k dispozícii primerané zariadenia na čistenie, 
dezinfekciu a skladovanie pracovných pomôcok a vybavenia. Tieto zariadenia musia byť 
zhotovené z nehrdzavejúcich materiálov, musia sa dať ľahko čistiť a mať dostatočný 
prívod teplej a studenej vody. 
3. Tam, kde je to potrebné, musí sa zabezpečiť primerané umývanie potravín. Každá 
výlevka alebo iné takéto zariadenie na umývanie potravín musí mať dostatočný prívod 
teplej a studenej pitnej vodyI a musí sa udržiavať čisté a tam, kde je to potrebné, musí 
byť dezinfikované. 
 
Dopravné riešenie 
Trvalé dopravné napojenie nadväzuje na právoplatné dokumenty: 
a, Územné rozhodnutie  SÚ 3771-004/2015 – Mj vydaného mestom Kežmarok zo dňa 
12.11.2015, stavba „ I/67 Poprad – Kežmarok, II. etapa“ 
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b, Územné rozhodnutie SP/361-004/17-Šk vydané Obcou Veľká Lomnica dňa  
09.03.2018, stavba : Priemyselný park – Veľká Lomnica 
 
Trvalé dopravné napojenie výrobného areálu je riešené s napojením na kruhovú 
križovatku v rámci preložky cesty I/66 (pôvodné označenie I/67), ako piate rameno 
napojenia komunikácie na križovatku. Rameno je riešené v trasovaní budúcej preložky 
cesty II/540, v smere na Tatranskú Lomnicu. 
Výrobný areál bude prakticky napojený na  budúcu cestu II/540. 
Do doby realizácie preložky cesty II/540 v smere na Tatranskú Lomnicu, komunikácia od 
kruhovej križovatky po výrobný areál bude účelovou komunikáciou, s parametrami 
komunikácie pre kamiónovú dopravu. 
 
V rámci prerokovaní so SSC a PSK správa komunikácií navrhovaná  kruhová križovatka 
je investíciou SSC, preložka cesty II/540 je investíciou PSK.  
 
Dočasné dopravné napojenie výrobného areálu v trase jestvujúceho napojenia čerpacej 
stanice PHM, bude do doby realizácie kruhovej križovatky a účelovej komunikácie od 
kruhovej križovatky  ( v trase preložky cesty II/ 540) po výrobný areál. 
 
   Účelové komunikácie   
   Dopravnú obsluhu   priemyselných objektov  zabezpečia navrhované účelové 
komunikácie kategórie  MO 7,0/30 a MO 6,0/30.  Uvedené prejazdné a prístupové 
účelové komunikácie budú navzájom prepojené priesečnými a stykovými križovatkami. 
Prístupové účelové komunikácie  budú ukončené parkovacími plochami s obratiskom.  
Povrch vozovky účelových prístupových komunikácii   bude predstavovať asfaltová 
polotuhá vozovka.   
 
    Parkoviská 
    Parkovacie plochy budú navrhnuté podľa kapacít potrebných pre budúce priemyselné 
podniky umiestnené  v parku v zmysle STN 736110/Z1 a Z2.  Šírka parkovacích stojísk 
určených pre osobné motorové vozidlá bude predstavovať hodnotu 2,5 m. Dĺžka stojísk 
5,0 m. U stojísk určených pre osoby telesne postihnuté bude šírka rozšírená na 3,5 m. 
Parkovacie stojiská pre nákladné motorové vozidlá budú navrhnuté podľa jednotlivých 
skupín uvedených v STN 736056.  
   Povrch vozovky parkovacích stojísk bude tvoriť betónová dlažba, vegetačné tvárnice, 
respektíve tuhá vozovka s cemento-betónovou vozovkou.  V zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.: 532/2002 Zb., ktorou sa stanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie z celkového potrebného  počtu stojísk 
budú  / 4 % /  vyhradené  pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.   
 
 Konštrukcia  telesa polotuhej vozovky  účelových komunikácii 
                        Asfalt. betón                 ACo 16 - II           EN 13108                      50 mm 
                        Asfalt. betón                 ACp 32 - II           EN 13108                      70 mm 
                        Spojovací postrek         0,8kg/m2 
                        Stabilizácia cementom    CBGM C3/4    STN 73 6125                  150 mm 
                        Štrkodrva   ŠD                                        STN 73 6126                 200 mm    
                        Pláň zhutnená                   45  Mpa                                                                                                                                                              
                        Spolu:                                                                                          470 mm     
 
 
   Konštrukcia stojísk parkovacích  plôch  bude nasledovná:  
                        Betónová dlažba , vegetačné tvárnice                                 80 – 100  mm 
                        Štrkové lôžko                                                                               40 mm                           
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                        Stabilizácia cementom     CBGM C3/4  STN 73 6125                  150 mm 
                        Štrkodrva   ŠD                                      STN 73 6126                  200 mm    
                        Pláň zhutnená                   45 Mpa                                                                            
                        Spolu:                                                                                470 - 490 mm     
 
 Konštrukcia účelových komunikácii a spevnených plôch s tuhou betónovou vozovkou :   
                        Betón                            STN EN 206-1 XF4   s výstužou                150 mm 
                        Štrkodrva    fr.0-63    ŠD  Edef 2  min. 120 Mpa  STN 73 6126        150 mm  
                        Štrkodrvar.32-63      ŠD  Edef 2  min.    80 Mpa   STN 73 6126       250 mm 
                        Pláň zhutnená   Edef2  min.  45 Mpa                                                                  
                        Spolu:                                                                                            550 mm 
   
   Konštrukcia  chodníkov  bude nasledovná:   
                        Betónová dlažba                                                                             60 mm 
                        Štrkové lôžko                                                                                  40 mm                                                   
                        Štrkodrva   ŠD                                        STN 73 6126                  350 mm    
                        Pláň zhutnená                   45 Mpa                                                                            
                        Spolu:                                                                                           450 mm     
   

       Odvodnenie  
  Odvodnenie účelových komunikácii a parkovacích plôch  bude zabezpečené priečnym 
2 % a pozdĺžnym sklonom vozovky. Dažďové vody budú následne odvedené do 
navrhovaných uličných vpustí, odvodňovacích žľabov  a pred napojením do dažďovej 
kanalizácie parku, prečistené lapačom ropných látok - ORL.  Odvedenie dažďových vôd 
z ostatných spevnených plôch a chodníkov pre peších  bude zabezpečená priečnym 2% 
sklonom.  
 
       Dopravné značenie  
   Na navrhovanú križovatku  a účelové komunikácie  bude osadené zvislé a položené 
vodorovné dopravné značenie. Jeho úprava bude navrhnutá v súlade s ustanoveniami 
zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vyhláškou MV SR č. 9/2009. Počas 
výstavby areálu bude na existujúci komunikačný systém umiestnené prenosné dopravné 
značenie.  
 
    Bezpečnostné zariadenia 
    Bezpečnostné zariadenia bude predstavovať zvýšená obruba, tvorená cestným 
obrubníkom  o rozmeroch 15 cm x 26 cm so skosením 4/12 cm o dĺžkach v priamej 100 
cm, osadených v  cementobetónovom lôžku s oporou,  vytvorenou z betónu C 20/25 
XC2. V zakružovacích oblúkoch bude dĺžka obruby zmenšená  na 33 cm, respektíve 
bude použitý cestný obrubník oblúkový. 
 
SO 601   Sadové úpravy   

Sadové úpravy sú navrhované v členení na : 
- verejnú zeleň, ktorá je tvorená  zeleným pásom pozdĺž cestnej komunikácie a pri parkovacích 
miestach. Pre zelený pás pozdĺž komunikácii je navrhované vytvorenie stromoradia  výsadbou 
lipy ( lipa variete pallida ) s korunou vo výške 2,5 – 3,0 m.   
- areálovú zeleň, v rámci jednotlivých výrobných podnikov, ktorá je tvorená trávnatou plochou 
a stromovou zeleňou výsadbou lipy (na 4 parkovacie miesta jeden vzrastlý strom s veľkou 
korunou) s doplnením o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, 
borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod. 
Celková plocha zelene-  areálová 6,7598 ha 

 
Stromy vysádzané vzrastlé výšky cca 3,0 m a priemeru kmeňa vo výške 1,5m -  40mm 
Výstavba navrhovaných  stromov je riešená v koreňovom bale, stromčeky ukotviť 
gumovými povrazcami o tri drevené koly. Koly osadené v pôdorysnom tvare – 
trojuholníkovom – v stredovej polohe kmeň stromu. Dreviny sa vysádzajú do vyhĺbených 
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jám so 100%-nou výmenou zeminy. V prípade, že hĺbka jamy je väčšia ako výška balu, 
je potrebné vyplniť dno jamy do potrebnej výšky zeminou. Pri výsadbe drevín je potrebné 
výsadbový substrát zhutniť tak, aby v ňom nezostali vzduchové medzery, ktoré majú za 
následok poškodenie koreňovej sústavy rastliny a jej následný úhyn.  
Termín výsadby: III. – IV.resp. IX. – X. mesiac v roku 
 
Trávniky je potrebné pravidelne kosiť s vyhrabaním a  odvozom pokosenej trávy, 
pravidelne prihnojovať a striekať selektívnym herbicídom proti dvojklíčnym burinám a 
v čase sucha zavlažovať v množstve 10 l/m2 za týždeň. V medzisezóne (jar a jeseň) je 
možné trávniky mulčovať. 
 
Navrhovaná dažďová záhrada rieši ekostabilizačným systémom zadržanie a následne 
vsiaknutie dažďovej vody zo  strechy a parkoviska do rastlého terénu, vodná hladina 
dažďovej záhrady by sa mala zadržať max. na 72 hodín.  Dažďová záhrada plní zároveň 
funkciu ochladzovaciu – pri vytvorenej vodnej hladine, zachytávanie prachu, výsadbou 
rôznych druhov rastlín (suchomilné, vlhkomilné a vodné rastliny) znižovanie hluku, 
posilnenie ekosystémov – pre rôzne druhy hmyzu a obojživelníkov (okrem komárov – 
životný cyklus 7 – 12 dní), napájadlo pre vtáky. Ďalej plní kultúrno – estetickú 
a poznávaciu  funkciu a protipovodňovú funkciu.  
Dažďová záhrada je navrhovaná v pôdorysnom organickom  pôdorysnom tvare  (elipsa, 
ľadvinka), svahovanie taktiež v organickom oblúkovom tvare, o rozmere 8 x 4m – 
o ploche cca 30 m2. Navrhovaný je výkop zeminy do hĺbky  1,2m, svahy tvorí vsakovacia 
vrstva zo zmesí pôvodnej zeminy, štrku a kameniva v hr. 0,3 – 0,6m, vrstva mulčovina  
v hr. 50 – 100mm, vodná hladina  0,15 – 0,3, a brehový okraj 0,2m.  
Napájanie dažďových vôd zo strechy a parkoviska   je riešené jestvujúcim zvodmi 
s osadením lapača piesku a nečistôt a s následným napojením do potrubia PVC DN 
125mm, ktoré je riešené s vyústením do dažďovej záhrady. Kanalizačné potrubie v časti 
pod spevnenými plochami je nutné obetónovať. 
 
Požaduje sa potreba vytvorenia subplôch stromovitej zelene v rámci vnútornej štruktúry 
riešenej lokality, a to tak, aby táto zeleň tvorila pohľadovo izolačnú zelenú clonu 
navrhovaných budov v pohľadoch smerom na Tatry 
Navrhované je vyčlenenie ochranného pásma - vytvorenie izolačnej zelene navrhovanej 
plochy výroby – v areály s cieľom ochrany ŽP existujúcich od navrhovaných rodinných 
domov (rómska osada) pred nepriaznivými vplyvmi. 
 
SO 701    Oplotenie 
Na severo – východnej hranici výrobného areálu je navrhované osadenie protihlukovej steny – 
železobetónového plota výšky 3,5m.   

Ostatné oplotenie navrhovaného výrobného areálu je riešené poplastovaným  pletivom  
s oceľovými stĺpikmi výšky 2,0m s osovou vzdialenosťou 3,0m, rohy a priebežná plocha 
so zavetrovacími stĺpikmi osadené v 45 stupňovom sklone. Stĺpiky kotvené do 
betónových pätiek. Vstup do areálu  je riešený priemyselnou rampou ovládanou 
z vrátnice a bránkou pre peších šírky 1,2m. 
- dĺžka navrhovaného  pletivového oplotenia  1 140 m výšky 2,0m ,  
- dĺžka železobetónového plota (protihluková stena)  225m, výšky 3,5m 
- rampa priemyselná  1 ks ovládaná z vrátnice dl. 8,0m 
- bránka otváracia –  šírky 1,2m, výšky 2,0m  - 1 ks 
 
Všeobecné požiadavky na riešený výrobný areál 
 Navrhované sú parkovacie miesta zamestnancov a návštev  riešené z vegetačných 
tvárnic so zaústením povrchových vôd z parkoviska do dažďových záhrad s retenčnou 
funkcionalitou. Na výstavbu používať materiály zo zhodnotených odpadov. 
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Pre parkovacie miesta vysadiť na 4 parkovacie miesta 1 ks vzrastlých drevín s veľkou 
korunou. 
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť opatrenia na ochranu 
podzemných a povrchových vôd, pôdy proti úniku nebezpečných látok. 
V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané 
do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, 
vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači 
ropných látok. 
Adaptačná stratégia SR zhrňuje Komplex právnych predpisov vo vzťahu k prírodno-
sociálnym aspektom vo všeobecnej ploche a tvorí  návod pre  činnosť  príslušných 
orgánov a organizácií. 
Adaptácia – prispôsobovanie prírodných alebo sociálno-ekonomických systémov 
prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne 
dôsledky a využívať pozitívne účinky zmeny klímy. 
Mitigácia – zmierňovanie zmeny klímy, t.j. znižovanie emisií skleníkových plynov 
Zmena klímy – priamo alebo nepriamo súvisiaca s ľudskou činnosťou, ktorou sa mení 
zloženie atmosféry vo svete a ktorá je spojená s prirodzenou premenlivosťou klímy 
pozorovateľnou počas porovnateľného obdobia.   
Vplyv zmeny klímy – zvýšenie teploty vzduchu, pokles zrážok, pokles snehovej 
pokrývky, 
nerovnomerné rozloženie zrážok počas roka, vlny horúčav, prívalové dažde ... 
Dôsledok zmeny klímy – erózia pôdy, povodne, prehrievanie budov, zmeny 
fenologických 
pomerov, poškodenie komunikácií, nové druhy škodcov, vyššia úmrtnosť ... 
Stratégia  pre adaptáciu na zmenu klímy patrí medzi adaptačné riešenia, ktoré sú 
vhodné 
pre všetkých, finančne nenáročné a bez ďalších negatívnych dôsledkov. Patrí tu tiež  
udržateľné hospodárenie s vodou, systémy včasného varovania a nákladovo efektívne 
prístupy založené na ekosystémoch. 
Adaptácia založená na ekosystémoch, ktorá integruje využívanie biodiverzity a 
ekosystémové 
služby do celkových adaptačných stratégií, generuje sociálne, ekonomické a kultúrne 
úžitky 
a prispieva k zachovaniu biodiverzity. Rozsah a veľkosť zmeny klímy môže presiahnuť 
schopnosti prírodnej adaptácie. 
Vhodné opatrenia na zvýšenie adaptačnej schopnosti druhov a ekosystémov voči 
nepriaznivým  dôsledkom zmeny klímy vo vzťahu k riešenému výrobnému areálu sú: 
znižovanie neklimatických vplyvov, akými sú znečisťovanie a nadmerná exploatácia 
zdrojov, zabránenie úbytku a fragmentácie biotopov, dôsledné a systémovo riešené 
odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov, širšie prispôsobovanie praxe ochrany 
prírody a trvalo udržateľného využívania posilňovaním sústavy chránených území,  
podpora adaptívneho manažmentu posilňovaním monitoringu a systémov hodnotenia. 
K najvýznamnejším adaptačným opatreniam patria tie, ktoré sú zamerané na vodné 
zdroje 
a vodné hospodárstvo: podpora opatrení na zadržiavanie vody,  kombinácia vhodného 
územného plánovania a udržiavania, alebo revitalizácie ekosystémov s cieľom zvýšiť ich 
ochrannú kapacitu. 
Pri navrhovaní konkrétnych preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami 
v jednotlivých lokalitách sa musí vychádzať z komplexného vyhodnotenia príčin vzniku 
povodní, smerov a intenzity pôsobenia povodňových rizík. Vhodné a veľmi účinné je 
kombinovanie jednotlivých druhov preventívnych opatrení, či m sa navzájom dopĺňajú a 
vytvárajú synergicky pôsobiaci celok. 
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Realizáciou výrobného areálu odtokové pomery v území sa nemenia, povrchové vody sú 
spádované a odvádzane bezmenným potokom ktorý je zaústený do rieky Poprad 
Dopravné napojenie je v zámere riešené s príslušnými normami, podrobnejšie riešenie 
bude zrejmé v ďalšom stupni projektovej dokumentácie  - projekt pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby. 
Dopravno – kapacitné posúdenie je súčasťou projektovej dokumentácie  časť: dopravné 
riešenie s vývojom na 20 rokov.   Do doby realizácie preložky cesty II/540, je dopravné 
riešenie priemyselného parku dočasne riešené s napojením na cestu I/66 cez jestvujúce 
napojenie čerpacej stanice PHM.  
Počet parkovacích miest bol spracovaný podľa príslušnej normy  a zmeny Z2. 
Parkovacie miesta nie sú riešené formou podzemných garáži z dôvodu, že v danom 
projekte riešime výrobné a skladovacie haly s veľkým  požadovaným zaťažením na 
konštrukciu podlahy. V riešenom zámere nie sú riešené parkovacie domy. V rámci 
riešeného územia sú navrhované plochy zelene – časť  - sadové úpravy. Ihriská - 
detské, športové a fitness v riešenom území nie sú navrhované – funkčná plocha podľa 
územného plánu: výrobno – skladovacia s dopravným napojením. Funkciu – rekreačnú, 
športovú s detskými ihriskami má obec Veľká Lomnica riešenú v lokalitách podľa 
územného plánu na to určených – golfové ihrisko, futbalové ihrisko, tenisové kurty, 
detské ihriská, multifunkčné ihrisko, telocvičňa, cyklochodníky a pod.  
Technické predpisy pre navrhovanie pozemných komunikácií sú akceptované v plnom 
rozsahu v tomto zámere a budú akceptované aj v ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie – projekty pre stavebné povolenia a realizáciu stavby. 
Na spevnené vodorovné plochy  navrhujeme použitie retenčnej dlažby, ktorá zabezpečí 
minimálne 80% podiel priesakovej plochy - preukázateľné zadržanie minimálne 8 l 
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a zníženie tepelného napätia v danom území. 
Vzťah medzi obytnou a výrobnou zónou charakterizuje dokumentácia - Územný plán 
obce.  Hluková štúdia bola vypracovaná pre celý priemyselný park Veľká Lomnica 
k čomu bolo vydané kladné vyjadrenie orgánu regionálneho hygienika. 
V okolí zámeru sa dá vytvoriť lokálny parčík, za predpokladu zmeny a doplnku ÚPN 
O Veľká Lomnica. Okolie výrobného areálu tvorí orná pôda, TTP, výrobný areál Ekoprim,  
rómska osada. Zámer  rieši v výrobný areál v  stupni – dokumentácia  pre posúdenie 
vplyvov na ŽP.V riešenom území výrobného areálu nie sú v súčasnosti vzrastlé stromy. 
Náhradná výsadba nie je, lebo nie je riešený výrub vzrastlých stromov, lokálny parčík nie 
je v okolí výrobného areálu v platnom územnom pláne Obce Veľká Lomnica. 
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:  • Zabezpečiť zvyšovanie 
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných  centrách 
miest  • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, 
napríklad vhodnou  orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením 
transparentných výplni  otvorov  • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové 
povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli 
dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim 
sa klimatickým podmienkam  • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v 
sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam. Vytvárať komplexný systém plôch zelene 
v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do  priľahlej krajiny.  
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať 
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu  vetrolamov, živých 
plotov, aplikáciu prenosných zábran. 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:  Podporovať a zabezpečiť opätovné 
využívanie dažďovej a odpadovej vody.  
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:  • Zabezpečiť a podporovať 
zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých 
ohľaduplne k životnému prostrediu.  Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú 
zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry 
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krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a 
minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných 
plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať 
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, 
osobitne v zastavaných centrách miest  • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a 
ochranu tokov a mokradí 
Prepočet prietokových množstiev ORL je predmetom ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie  -projekt pre stavebné povolenie. V rámci dokumentácie pre územné 
rozhodnutie každý výrobný areál bude mať vlastnú ORL, s následným  zaústením do 
dažďovej kanalizácie. 
Separovaný zber bude v súlade so zákonom  a všeobecným nariadením Obce Veľká 
Lomnica. 
Na výstavbu je možné použitie materiálov ktoré sú certifikované, ak zhodnocované 
odpady budú mať takéto certifikáty, tak je ich možné použiť na výstavbu. 
 
Stavenisko a uskutočňovanie stavby 
Stavenisko je nutné zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb. 
Pri veľkej prašnosti asanované konštrukcie kropiť vodou. 
Stavebnú suť a prebytočný materiál umiestniť na povolenú skládku, prípadne do zberne 
druhotných surovín. 
Pri výjazde automobilovej techniky zabezpečiť neznečisťovanie komunikácie. 
Stavebnými prácami neznehodnotiť susedné parcely a okolité prírodné prostredie. 
Mať pripravenú lekárničku a vytypovať najbližšie telefonické spojenie s lekárskou 
pomocou. 
Pri realizácií stavby dodávateľským spôsobom previesť odovzdanie a prebratie 
staveniska stavebnou firmou, stavbu označiť – investor, dodávateľ, číslo a dátum 
stavebného povolenia, označenie stavebného dozoru. 
Stavenisko je prístupné cez  jestvujúce spevnené plochy areálu, ktoré sú následne 
napojené na   cestu I.  triedy.  
Ostatné stavebné objekty budú v samostatných častiach projektovej dokumentácie 
Podrobnejšie riešenie bude v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie: projekt pre 
územné a stavebné povolenie a realizáciu stavby. 
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RNDr. Juraj Brozman, P.V.Rovnianka 5, 036 01 Martin 
Oprávnená osoba pre imisno-prenosové posudzovanie podľa výnosu MŽP SR 

ku zákonu č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
 

 

IMI SNO - PRENOSOVÉ POS ÚDEN IE STAVBY 

pre účely zámeru v zmysle zákona č.24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

VÝROBNÝ AREÁL - VEĽKÁ LOMNICA 
  
Použité skratky: 

ZZO, zdroje ZO - zdroje znečistenia ovzdušia 

ZL - znečisťujúca látka 

TZL - tuhé znečisťujúce látky 

PM10 - TZL < 10 µm 

PM2.5 - TZL < 2.5 µm 

STPPaTOO - súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko organizačných 

opatrení 

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia SR 
 

 1 . D ô v o d v y p r a c o v a n i a  
 

Imisno-prenosové posúdenie vplyvu rozptylu vybraných znečisťujúcich látok z plánovaných 

prevádzok výroby hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania vo výrobnom 

areáli umiestnenom v priemyselnom parku Veľká Lomnica bolo vypracované ako súčasť 

dokumentácie k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Posudzovaná dokumentácia rieši umiestnenie stavby „Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba 

odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová 

úprava“ v priemyselnom parku obce Veľká Lomnica na ploche cca 24 000 m2. 

 
 Cieľ posúdenia zhodnotiť príspevok navrhovaných zdrojov z nového výrobného areálu 

umiestnenom v priemyselnom parku Veľká Lomnica k znečisteniu ovzdušia 

v katastri obce Veľká Lomnica. 

 
 Dielčie ciele: - určiť výšku komínov (výduchov) od navrhovaných technologických liniek  

z hľadiska zabezpečenia dostatočného rozptylu emisií znečisťujúcich látok 

- zhodnotiť príspevok zdrojov z nového výrobného areálu k znečisteniu ovzdušia 

v hodnotenom území po realizácii zámeru 

- posúdiť plnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí 

 
2 . I d e n t i f i k a č n é ú d a j e  

                       Priemyselný park Veľká Lomnica s.r.o. 
                         Jilemnického č. 368/142 
                         059 52 Veľká Lomnica     

 
3 . P r e d m e t p o s u d z o v a n i a 

1 I d e n t i f i k á c i a p r e d m e t u p o s u d z o v a n i a 

"Vý ro bný a reál - Ve ľká L o m nica, v ý ro ba o d lia tko v tlako v ý m liatím z ľahký c h 

nežele zný c h ko v o v , ich nás led né o br ába nie a po v rcho v á ú prav a " 

k.ú.: Veľká Lomnica 
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2 Z o z n a m p o u ž i t ý c h p o d k l a d o v 

[1] Zámer „Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých 

neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava“; Ing.arch. R. Kruliac ; 2018  

[2] Súbor „Podklady k IPP“; Schüle Slovakia, s.r.o. ; 2018 

[3] Výkresy výrobnej haly 24000 m2 - Veľká Lomnica; Schüle Slovakia, s.r.o.; 2018 

[4] Správy z oprávnených meraní emisií (2011 - 2017); EKO-TERM SERVIS s.r.o. 

[5] STPPaTOO Schüle Slovakia, s.r.o.; 2013 

[6] Atlas krajiny Slovenskej republiky; MŽP, SAŽP; Esprit, 2002 

[7] Dodatočne vyžiadané informácie od objednávateľa a vlastné zdroje 
 

3 Z o z n a m p o u ž i t ý c h p r á v n y c h p r e d p i s o v o o c h r a n e o v z d u š i a 

Zákon Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 

180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z. 

Vyhláška Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o ovzduší, v znení vyhlášok 270/2014 Z.z., č. 252/2016 Z. z. a č. 315/2017 Z. z. 

Vyhláška Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z.z. 

Vyhláška Vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych ZZO a 

kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky č. 316/2017 Z.z. 

 

4 . C h a r a k t e r i s t i k a p r e d m e t u p o s u d z o v a n i a 
 

1 K l i m a t i c k é p o m e r y 

Predmetné územie leží v Popradskej kotline. Z hľadiska všeobecnej klimatickej klasifikácie patrí 

do mierne chladnej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou okolo 9°C. 

Veterné pomery sú reprezentované meracou stanicou v Poprade. Prevládajúci smer vetrov je 

západný. Oblasť má percento bezvetria cca 8 % v roku. Priemerná rýchlosť vetra počas roka je 

4.6 m/s. Z hľadiska zaťaženia územia prízemnými inverziami patrí širšie dotknuté územie medzi 

priemerné inverzné polohy. Z hľadiska výskytu hmiel je oblasť zaradená medzi oblasti kotlín 

vysokého stupňa s počtom dní s hmlou 40 až 50 v roku [6]. 

 

2 U m i e s t n e n i e s t a v b y 

Posudzovaná stavba „Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých 

neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava“ má byť umiestnená v 

Priemyselnom parku Veľká Lomnica na parcelách KN C č.2999/1, KN E č. 2999/42 – 50, 2999/149 

– 154, KN C č. 2999/112 – 117, 2999/132, 2999/167 - 169. Priemyselný park sa nachádza 

západne od obce Veľká Lomnica 

Navrhovaný areál sa nachádza vo východnej časti riešeného priemyselného parku, prístupnosť 

areálu je hlavnou navrhovanou komunikáciu priemyselného parku, ktorá je napojená na cestu 

I/66 (dočasné napojenie – do doby realizácie cesty – preložky II/540) a III/ 3093, je vedená juho – 

západne pozdĺž riešeného areálu. Dopravné napojenie je riešené účelovou areálovou 

komunikáciou – pred výrobným areálom s parkoviskami pre zamestnancov a následne 

vnútroareálovú komunikáciu, ktorá je zokruhovaná okolo výrobnej haly. 

Vzdialenosť ZZO posudzovanej stavby od najbližšieho okraja osady Nový dvor je cca 300 m, od 

najbližšieho okraja obce Veľká Lomnica je cca 940 m. 

 

3 Z á k l a d n é ú d a j e o p r e d m e t e p o s u d z o v a n i a 

Predmetom posudzovania je zámer „Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým 

liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava“ a ďalšia 

projektová dokumentácia uvedená v časti 3.2, ktorá obsahuje základné údaje o navrhovanej 

činnosti. 

Výrobná hala s činnosťou - výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich 

následné obrábanie a povrchová úprava je navrhovaná ako jednopodlažná s pôdorysným 
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rozmerom 135.8 m x 176.8 m a výškou vrátane atiky 16.86 m. Areál má výmeru 110 400 m2. 
 

Hlavným výrobným programom bude výroba presných hliníkových odliatkov, hlavne pre 

automobilový priemysel a pre pneumatickú automatizačnú techniku. 

 
Všetky technologické zariadenia budú umiestnené vo výrobnej hale (SO 02) o rozmeroch 

uvedených v predchádzajúcom odstavci. Hala je riešená v dvoch moduloch, os prechádza 

stredom objektu, pričom moduly sú identické a zrkadlovo preklopené. V každom module sú 

výrobné časti taviareň, zlievareň, nástrojáreň, obrobňa, skladové priestory vstupného materiálu, 

foriem a hotových výrobkov. 

 
Vo výrobnej hale, v časti taviareň bude umiestnených 2 x 4 ks šachtových pecí Striko a 2 x 1 ks 

kelímková (tégliková pec) s celkovým taviacim výkonom cca 11 600 kg/h. V zlievarni budú 

umiestnené horizontálne tlakové lisy. V priestoroch obrobní sa nachádzajú obrábacie stroje na 

mechanické opracovanie odliatkov. Do vonkajšieho ovzdušia budú vypúšťané len emisie zo 

zariadení taviarne. 

 
Tab. 1: Výrobné zariadenia areálu Veľká Lomnica, umiestnenie, popis, vypúšťané ZL[7] 

Výrobná 

hala 
Prevádzka 

Projekt. výkon 

zariadenia 
Zariadenia ZL Emisie 

 
 
 
 
 

Modul 1 

 
 

Taviareň 

1500 kg/h 
3 ks šachtová pec typ Striko 

MH II-N 3000/1500G 
TZL 

NOX 

CO 

SO2 

TOC 

 
 

do ovzdušia 1000 kg/h 
1 ks šachtová pec typ Striko 

MH II-N 2000/1000 

300 kg/h 
1 ks - kelímková plynová pec 

KLVE 300 

Zlievareň - tlakové horizontálne lisy 
TZL 

TOC 
po filtrácii do 

prac. 

prostredia 
Obrobňa 

Nástrojáreň 
- obrábacie stroje TZL 

 
 
 
 
 

Modul 2 

 
 

Taviareň 

1500 kg/h 
3 ks šachtová pec typ Striko 

MH II-N 3000/1500G 
TZL 

NOX 

CO 

SO2 

TOC 

 
 

do ovzdušia 1000 kg/h 
1 ks šachtová pec typ Striko 

MH II-N 2000/1000 

300 kg/h 
1 ks - kelímková plynová pec 

KLVE 300 

Zlievareň - tlakové horizontálne lisy 
TZL 

TOC 
po filtrácii do 

prac. 

prostredia 
Obrobňa 

Nástrojáreň 
- obrábacie stroje TZL 

 

 
   

 

Fond pracovnej doby - 4 zmenná prevádzka s ročným počtom pracovných dní približne 350. 

 
Stručný popis výrobno-technologických zariadení 

 Šachtové pece Striko 

Osem pecí Striko s celkovým taviacim výkonom 11 000 kg/h slúžia na pretavovanie ingotov 

hliníkovej zliatiny a vratného materiálu. Na bočnej stene šachtovej pece je nainštalovaný 

pohyblivý skip, ktorým sa zaváža vsádzka do šachtového taviaceho priestoru pece. Vsádzka pece 

je zložená z ingotov hliníkovej zliatiny, vratného materiálu (nepodarky z výroby) a vtokových 

sústav. Materiál sa zosúva v taviacej šachte cez predhrievacie pásmo do taviaceho priestoru 
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pece. V predhrievacom pásme sa materiál suší a predhrieva odpadovým teplom spalín. Materiál 

sa roztavuje na dne taviacej šachty teplom z horenia ZPN v plynových horákoch. Doby chodu a 

výkonnostné stupne horákov sa regulujú podľa stupňa naplnenia šachty ako aj podľa teplôt v 

taviacom priestore a teplôt spalín. V taviacom priestore pece sa materiál taví pri teplote 

maximálne 760 °C . Tekutý kov pôsobením gravitácie pretečie do udržiavacieho priestoru pece. 

Teplota udržiavacieho priestoru je 735 °C. Ohrev taviaceho priestoru pece je zabezpečený 

dvoma taviacimi horákmi, ktorých prevádzka je závislá od taviaceho výkonu pece. Teplota 

udržiavacieho priestoru je zabezpečená udržiavacím horákom umiestneným v spodnej časti 

pece. 

Spaliny z taviacich a udržiavacích horákov budú odvádzané spolu s odpadovým plynom z 

taviaceho priestoru pece komínom do ovzdušia. Každá pec má samostatný komín. 

 
 Kelímkové pece 

Kelímkové pece KLVE 300 s projektovaným tavným výkonom 315 kg/h slúži na roztavovanie 

hliníkových zliatin a vratného materiálu. Kelímky sú ohrievané horákmi na ZPN. Pec je osadená 

samostatným automatickým horákom. Regulácia spaľovania je zabezpečená napojením na 

riadiaci systém, ktorý na základe snímania teplôt realizuje reguláciu horáka. Teplota tavenia je 

od 720 – 730°C. 

Spaliny zo spaľovania ZPN od horákov budú odvedené dymovodmi opatrené prerušovačom ťahu 

do samostatných komínov. 

 
 Tlakové horizontálne lisy 

Tlakové horizontálne lisy so studenou komorou sú určené k odlievaniu neželezných kovov. 

Odmerané množstvo tekutého kovu sa dávkuje zo samostatnej udržiavacej pece do 

horizontálnej tlakovej komory. Tlakové liatie sa uskutočňuje vstrekovaním tekutého kovu pod 

vysokým tlakom do dutiny kovovej formy. Kovová forma je spojená s upínacou doskou stroja. Po 

stuhnutí kovu sa vytvorí odliatok podľa tvaru formy. Prídavné zariadenia tlakového lisu tvorí 

dávkovanie tekutého kovu, vyberacie zariadenie odliatku a ošetrovanie tlakovej formy. 

Nad horizontálnymi tlakovými lismi sú osadené elektrofiltre ULTRAVENT KMA typu: UV-II/EE 

UVR-EWR 10 (2 ks) a typu Filtr. typ: UV-II/EE UVR-EWR 8 (10 ks). Odsávacie a filtračné 

zariadenia sa skladajú z ventilátora v hornej časti, skrine filtra a nádrže. Odpadové plyny od 

horizontálneho lisu prúdia skriňou filtra zdola nahor. V predfiltri tvorenom kovovým demisterom 

sa zachytávajú častice tuhých znečisťujúcich látok vo výplni pleteniny z ušľachtilej ocele (hrúbka 

50 mm). Vzdušnina ďalej prúdi cez bunky elektrofiltra, kde sú častice a aerosóly najprv 

ionizované silným elektrostatickým poľom. Nabité častice sú odlúčené na kolektorových doskách 

hornej a dolnej bunky elektrofiltra. Odlúčené častice oleja, tuku, sadzí, ako aj deliacich emulzií sa 

zachytávajú na filtračných doskách, zložených z lamiel. KMA riešia aj hmlu s obsahom TOC. 

Prečistená vzdušnina je ešte dočisťovaná na ďalšom kovovom demisteri. Výduchy z filtračných 

zariadení vedú do pracovného prostredia výrobných hál. Výrobca filtračných zariadení garantuje 

koncentráciu znečisťujúcich látok v prečistenej vzdušnine 0.5 mg/Nm3. 

Filtre budú pravidelne čistené teplou tlakovou vodou. V procese mokrého čistenia zachytené 

znečisťujúce látky odtekajú do nádrže v spodnej časti filtračného zariadenia. Zachytené 

odpadové vody z nádrže sú prečistené v podnikovej priemyselnej čistiarni odpadových vôd. 

 
 Obrábacie stroje 

Surové odliatky sa ďalej opracovávajú do požadovaných tvarov na rôznych obrábacích strojoch 

podľa stanoveného pracovnému postupu k jednotlivým výrobkom. Medzi mechanické
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povrchové úpravy tlakových odliatkov patrí tryskanie, brúsenie, omieľanie, pieskovanie, 

odhrotovanie, apretácia, CNC obrábanie, ručné odihľovanie. 

Obrábacie stroje bez emulzie pre obrábanie na sucho majú nainštalované odsávacie zariadenia 

na odsávanie TZL vznikajúcich pri mechanických povrchových úpravách surových odliatkov. 

Odsávacie zariadenie RINGLER RE 201 D 5.5, RINGLER RA 300-D 5.5 slúži na odsávanie TZL z CNC 

obrábacích centier a orezávacích lisov. Odsávaná vzdušnina prechádza cez plochý filter v hornej 

časti zariadenia a ďalej prúdi cez kazetu rukávových filtrov. Zachytené tuhé častice ZL sa 

oklepom dostávajú do mobilnej zbernej nádoby a prečistený vzduch prúdi späť do pracovného 

prostredia. 

Odsávacie zariadenia AUER ASP sú súčasťou pieskovačiek. Vzdušnina obsahujúca tuhé 

znečisťujúce látky je odsávaná od pieskovačiek pomocou ventilátora, ktorý je súčasťou 

odsávacieho zariadenia AUER. Vzdušnina je prečisťovaná vo filtračných kazetách. Filtračné 

kazety valcového tvaru (4 až 9 ks, podľa typu zariadenia) sú zhotovené z polyesterovej filtračnej 

tkaniny typu „M“, ktorá zaručuje účinnosť záchytu TZL minimálne 99.9 %. Oklep filtračných 

kaziet sa uskutočňuje v cykloch a je zabezpečený pneumaticky, náhlou zmenou prúdenia 

vzdušniny. Zachytené TZL spadajú do záchytnej nádoby naspodku odsávacieho zariadenia. 

Prečistený vzduch zbavený TZL je vypúšťaný do pracovného prostredia. Výrobca zariadenia 

garantuje koncentráciu prachu v prečistenom vzduchu < 0.3 mg/Nm3. 

 

5 . Č i a s t k o v é v ý s l e d k y p o s ú d e n i a  
 

1 E m i s n é p o m e r y 

Povinnosťou prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov podľa § 15, ods. 1, písm. d) zákona č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. je zisťovať množstvo znečisťujúcich látok 

vypúšťaných zo stacionárnych zdrojov ustanoveným spôsobom a postupom schváleným 

okresným úradom životného prostredia. Návrh postupu výpočtu množstva emisií musí 

prevádzkovateľ predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky 

alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene. 

Spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok 

zo ZZO sú stanovené vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych 

zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. 

 
Vymedzenie znečisťujúcich látok 

Z navrhovanej činnosti „Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z 

ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava“ budú podľa projektovej 

dokumentácie vypúšťané do ovzdušia znečisťujúce látky zo zariadení taviarne zaradené 

nasledovne: 

 
Tab. 2: Zaradenie znečisťujúcich látok podľa prílohy 2, vyhlášky č. 410/2012 Z.z. 

Ozn. Názov Zaradenie v prílohe č. 2 k vyhláške č. 410/2012 Z.z. 

TZL tuhé znečisťujúce látky 1. skupina – TZL, 3. podskupina - TZL vyjadrené ako suma (§5 ods.3) 

NOX oxidy dusíka ako NO2 3. skupina – plynné anorganické látky, 4. podskupina 

CO oxid uhoľnatý 3. skupina – plynné anorganické látky, 5. podskupina 

SO2 oxid siričitý 3. skupina – plynné anorganické látky, 4. podskupina 

 
 

Množstvá emisií - navrhovaná či nnosť 

Množstvo emisií TZL, NOX, SO2 a CO od zdrojov navrhovanej činnosti vypúšťaných do ovzdušia 

pre účely tohto posúdenia bolo stanovené výpočtom s použitím maximálnych hodnôt 

znečisťujúcich látok zistených pri oprávnených diskontinuálnych meraniach z identických 

prevádzok, čo zodpovedá § 3 ods. 4 písm. f) vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z.- tzv. 

konzervatívny odhad. 
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Tab. 3: Emisie zdrojov taviarne zistené oprávnenými meraniami z identických pracovísk [4] 

    

Spôsob 

vypúšťania 

emisií 

 
ZL 

Hmotnostný tok 

max // priem 

[g/h] 

Parametre zdroja 
φ komína, 

objemový tok 
výkon horáka ZPN 

 
Zdroj emisií 

 TZL 7 // 5 
φ 0.45 m 

cca 1500 m3/h 

442 kW 

 

 SO2 - 2 ks Kelímkové pece 

 NOX 170 // 160 Taviaci výkon 630 kg 

 CO 56 // 50  

TZL 25 // 17  6 ks Šachtové pece 

Samostatné 
φ 0.64 m 

7800 m3/h 

typ STRIKO 

Kapacita 3000 kg SO2 < 20 

NOX 139 // 131 
komíny 

1250 kW Taviaci výkon 

1500 kg/h CO 17374 // 15221 

 TZL 15 // 11  
φ 0.64 m 

3500 m3/h 

825 kW 

2 ks Šachtové pece 

typ STRIKO 

Kapacita 2000 kg 

Taviaci výkon 
1000 kg/h 

 SO2 93 // 71 

 NOX 106 // 94 

 CO 5300 // 4567 

 
 Z navrhovaných prevádzok tlakového lisovania a následného opracovania odliatkov, nebudú  

emisie z odvádzané do vonkajšieho ovzdušia, ale ako bolo uvedené v časti 4.3, odpadová 

 vzdušnina bude po prefiltrovaní vypúšťaná opäť do prostredia výrobnej haly. 

2 P o d m i e n k y z a b e z p e č e n i a r o z p t y l u e m i s i í z n e č i s ť u j ú c i c h l á t o k 

Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok sú určené prílohou č.9 k vyhláške 

č. 410/2012 Z.z. 

Pre posudzovanú stavbu sú relevantné nasledujúce body prílohy: 

 
I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZDROJE 

1. Všeobecné požiadavky 

Emisie zo stacionárnych zdrojov je potrebné do ovzdušia odvádzať tak, aby 

nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby 

bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečený dostatočný 

rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality ovzdušia, a tým 

zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia. 
 

2. Obmedzovanie fugitívnych emisií 

Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvádzať riadeným 

odvodom a fugitívne emisie obmedzovať 

 
5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou 

5.2 Spaľovacie zariadenia 

5.2.2 Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so 

sklonom nad 20° pre spaľovacie zariadenia s 

b) MTP je v rozmedzí (0.3 - 1.2) MW, musí byť prevýšenie ≥1 m 

c) MTP ≥ 1.2 MW a viac, musí byť prevýšenie ≥ 3 m 

 
5.2.3 Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie 

zariadenia s MTP ≥ 0.3MW treba zvýšiť ustanovené prevýšenie ústia komína alebo 

výduchu nad strechou o 0.5 m 
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5.2.4 Ak ide o plochú strechu, pri určení prevýšenia je potrebné zohľadniť aj výšku atiky. Ak 

sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne 

výťahov, z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu je potrebné osobitne 

posudzovať prevýšenie komína alebo výduchu vo vzťahu k výške týchto objektov a ich 

vzdialenosti. 

 
5.3 Ostatné zariadenia 

Ak ide o iné zariadenie, ako spaľovacie zariadenie, treba voliť umiestnenie a prevýšenie 

ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom strechy primerane k umiestneniu a 

prevýšeniu ústí komínov alebo výduchov pre spaľovacie zariadenie v závislosti od 

množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok 

 
Pr ev ý š eni e  ús ti a  komínov a v ý du h ov  tec hn ol og i c ký c h  z ar i ad ení  n ad  s tr ec ho u 

Samostatné komíny taviacich pecí vyústené cez strechu výrobnej haly aby vyhoveli 

požiadavkám bodu 5. musia mať prevýšenie nad strechou resp. atikou 3.5 m, t.j. pri výške atiky 

16.86 m ústie výduchu vo výške 20.36 m nad terénom. 

 
Fugitívne emisie 

Vzdušnina od horizontálnych tlakových lisov a zariadení na opracovanie odliatkov je po 

odfiltrovaní ZL vypúšťaná do pracovného ovzdušia výrobnej haly, tzn. je splnená požiadavka 

 bodu 2. o obmedzovaní fugitívnych emisií. 

 
Pož i ad av k a b od u 1 . aby imisie zdroja ZO neprekračovali limity na ochranu zdravia ľudí 

určené vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z.z. v znení vyhlášky č. 296/2017 Z.z. pre emitované 

znečisťujúce látky, bude vyhodnotená v kapitole 6. 
 

 

3 Z n e č i s t e n i e o v z d u š i a v s ú č a s n o s t i 

V zmysle § 9 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší územie, v ktorom sa nachádza posudzovaná 

stavba nie je zaradené medzi oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia. 

Podľa poslednej Správy o kvalite ovzdušia za rok 2016 *L5+ vydávanej Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom možno odhadovať v posudzovanej oblasti priemernú ročnú 

koncentráciu základnej znečisťujúcej látky PM10 na 10 až 15 µg/m3, NO2 na 2 až 4 µg/m3 pričom 

ich limitná hodnota má hodnotu 40 µg/m3, priemernú koncentráciu PM2.5 na 10 až 12 µg/m3 

pričom limitná hodnota je 25 µg/m3. 

 

4 M o d e l o v a n i e i m i s i í 

Cieľom modelových výpočtov je zhodnotenie príspevku navrhovanej činnosti „Výrobný areál - 

Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné 

obrábanie a povrchová úprava“ k znečisteniu okolitého ovzdušia po prípadnej realizácii.. 

Odpadovým plynom má byť podľa legislatívy umožnený ich nerušený transport voľným 

prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby neboli 

prekročené ich prípustné koncentrácie v ovzduší vztiahnuté k predmetnému zdroju s určitou 

rezervou zohľadňujúcou aj jestvujúce a plánované zdroje. Výška, v ktorej sa vypúšťajú odpadové 

plyny do ovzdušia, musí byť určená tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a životného 

prostredia. 

Modelové výpočty boli vykonané v súlade s cieľmi uvedenými v časti 1. tohto posúdenia. Na 

posudzovanie bola zvolená vzhľadom na umiestnenie stavby, typy zdrojov ZO a vzdialenosť 

najbližších obývaných lokalít výpočtová oblasť o veľkosti 1500 x 1500 metrov. 

Vo výpočtoch boli použité ako vstupné hodnoty údaje uvedené v kapitole 4., množstvá emisií 

z časti 5.1. 
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Hodntné ZL 

Hodnotené sú znečisťujúce látky TZL ako PM10 a PM2.5, NO2, SO2 a CO ktoré sa dostávajú do 

ovzdušia pri pretavovaní hliníka a následných operáciách vo výrobnom areáli, ktorý je súčasťou 

priemyselného parku Veľká Lomnica. 

Limitné a cieľové hodnoty imisií základných znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí 

a termíny ich dosiahnutia stanovuje príloha č.1, vyhlášky MŽP SR MŽP SR č. 244/2016 Z.z. 

o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z.z.. 

 
 Limitné hodnoty základných ZL: PM10 priemerované obdobie 24 hodín =   50 µg/m3 

PM10 priemerované obdobie 1 rok =  40 µg/m3 

PM2.5 priemerované obdobie 1 rok =  25 µg/m3 

NO2 priemerované obdobie 1hod = 200 µg/m3 

NO2 priemerované obdobie 1 rok =  40 µg/m3 

SO2 priemerované obdobie 1 rok = 125 µg/m3 

CO priemerované obdobie 8 hod = 10 mg/m3 

 
Imisné modelovanie z ne istenia ovzdušia 

Modelové výpočty boli vykonané pre pole krátkodobých maximálnych koncentrácií pri 

nepriaznivých rozptylových podmienkach, kedy je dopad daného zdroja na znečistenie ovzdušia 

najvyšší a pre pole priemerných ročných koncentrácií 
 

Výstupy výpočtov imisného zaťaženia po realizácii navrhovanej činnosti „Výrobný areál - Veľká 

Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie 

a povrchová úprava“ sú zhodnotené v textovej časti kapitoly 6 a graficky zdokumentované 

v prílohách. 

Príspevky ZL ako percento limitnej hodnoty sú vykreslené na mapovom podklade o rozmeroch 

výpočtovej oblasti v prílohách. Na vykreslenie rozloženia imisií znečisťujúcich látok pre jednotlivé 

situácie v prípade nízkych úrovní koncentrácie boli zvolené také (podlimitné) hodnoty, ktoré 

umožnili reprezentatívne zobrazenie distribúcie ZL vo výpočtovej oblasti.. 

Areál pre navrhovanú činnosť a výrobná hala sú farebne vyznačené. Referenčnými oblasťami sú 

najbližší okraj osady Nový dvor a obce Veľká Lomnica. 

 
 
5 . V ý s l e d k y p o s ú d e n i a  

 

1 P r í s p e v o k n a v r h o v a n e j č i n n o s t i k z n e č i s t e n i u o v z d u š i a 

Tab. 4: Maximálne príspevky zdrojov "Výrobný areál - Veľká Lomnica" - konzervatívny odhad 

 
ZL 

(limitná hodnota) 

Referenčná oblasť (vzdialenosť od zdroja) 

Nový dvor Veľká Lomnica 
cca 300 m cca 940 m 

m a x . p r í s p e vo k ZL v p e r c e n tá c h l i m i t n e j h o d n o t y 

PM10 24h 

(50 µg/m3) 
0.4 % 0.07 % 

NO2 max 

(200 µg/m3) 
1 % 0.3 % 

SO2 max 

(350 µg/m3) 
1 % 0.18 % 

CO 8h 
(10000 µg/m3) 

8 % 1.6 % 

PM10 rok 

(40 µg/m3) 
0.016 % 0.006 % 

PM2.5 rok 

(25 µg/m3) 
0.12 % 0.04 % 
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NO2 rok 
(40 µg/m3) 

0.09 % 0.04 % 

 
 Z údajov o príspevkoch hodnotených ZL od zdrojov navrhovanej činnosti uvedených v 

predchádzajúcej tabuľke a z grafických výstupov modelových výpočtov uvedených v prílohách 

 vyplýva, že príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií, ako aj priemerných ročných 

 koncentrácií hodnotených znečisťujúcich látok od navrhovanej činnosti „Výrobný areál - Veľká 

Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie 

a povrchová úprava“ vo výpočtovej oblasti neprekročia imisné limity a v referenčnej oblasti budú 

 výrazne pod limitnými hodnotami, pričom maximá príspevkov sa budú nachádzať v blízkosti 

 areálu. 

 
Poznámka 1: 

Rozptylová štúdia nemôže postihnúť konkrétne stavy, ktoré sa vyskytnú za bežných 

meteorologických podmienok pri náhodnom jednorazovom vypustení emisií prekračujúcich 

emisné limity daného zdroja v priebehu roka. 
 

2 I m i s n á s i t u á c i a p o r e a l i z á c i i n a v r h o v a n e j č i n n o s t i 

Zdroje navrhovanej činnosti v prípade realizácie môžu navýšiť súčasné priemerné zaťaženie 

základnými znečisťujúcimi látkami v najexponovanejších častiach referenčných oblastí 

nasledovne - konzervatívny odhad: 

 
Tab.13: Maximálne imisné zaťaženie referenčných oblastí po realizácii navrhovanej činnosti 

ZL 
Súčasné imisné 

zaťaženie oblasti 

Zaťaženie od investície 

Nový dvor / V. Lomnica 

Navýšenie imisného 

zaťaženia oblasti 

NO2 rok 

(40 µg/m3) 

do 4 µg/m3 

10 % limitu 

0.09 % limitu 

0.04 % limitu 

0.9 % 

0.4 % 

PM10 rok 

(40 µg/m3) 

do 15 µg/m3 

37.5 % limitu 

0.016 % limitu 

0.006 % limitu 

0.04 % 

0.02 % 

PM2.5 rok 

(25 µg/m3) 

do 12 µg/m3 

48 % limitu 

0.12 % limitu 

0.04 % limitu 

0.25 % 

0.08 % 

 
Poznámka 2: 

Keďže v prípade navrhovanej činnosti sa jedná o technológiu vyhovujúcu požiadavkám BAT, dá 

sa oprávnene predpokladať, že skutočné zaťaženie oblasti sa nebude významne odlišovať  od 

uvedeného konzervatívneho odhadu pri použití kvalifikovaného odhadu parametrov prevádzok 

a emisií z poskytnutých podkladov pre potreby tohto posúdenia. 

 

3 Z h o d n o t e n i e p o s ú d e n i a 

Na základe uvedených faktov možno konštatovať : 

 
 Na j vyš ši e p rí sp ev ky h o d no ten ých ZL o d n a vrh o va n ej či n n o sti an i v j edn ej 
model ovej situácii v  referenčných  oblastiach  ani  v o  výpočtovej  oblasti 
neprekroči l i 0 . 5 n á so b o k limi tnej hodnoty stanovenej vyh láš kou MŽP S R 
č.244/2016 Z.z. o kv al ite ov zd uši a , ktorá j e p o d mi en kou p re p rev á d z ku n o vých z d 
ro j o v z n eči sťova n i a ovz d u ši a 
 
 Imisné zaťažeie  
Real izáci ou n a vrh o van ej či n n o sti „Výrobný areál - Ve ľká L om nic a, výr ob a odl 
iatko v tla ko vým lia tím z ľ ahk ých ne že lez nýc h k ovov , i ch n ásle dné obr áb anie a 
povr ch ová úpra va“ s a z výši sú ča sn é i mi sn é z a ťa ž en i e z n eči sťu j ú ci mi l á tka mi v re fe 
ren čn ých o b l a sti a ch o men ej a ko 1 % op ro ti sú ča sn o sti . 
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 Výš ka ko mí n ov - mo delo vé výp očty kon c entrác ií ZL pre uká za li, že výš k y ko 
mí n ov 20.36 m s rez e rvo u v yh o vu j ú p re p a ra m etr e p r evá d z ky u vede né v časti 
4 . tohto posú deni a a t ým sp ĺ ň a j ú a j p o ž i ad a v ky p rí l o h y č. 9 k v yh l . MŽP SR č. 
4 1 0 /2 0 1 2 Z.z . na z ab ez p ečen i e d osta to čn éh o ro z p tyl u emi si í . 
 
T i eto ko n šta to va n i a pl a ti a pre kapacity a p arametre uve dené v k apitole 4 . a za  
 predp okl adu op atren í na zn i žo van ie fug itív n ych em isií . 
 
. S ú h r n n ý v ý s l e d o k p o s ú d e n i a  
 
Predmet po sud zo v ani a, stav ba  „Výro bný  areál  -  Veľká  L o m nica,  v ý ro b a o 
dliatkov tlako v ý m liatím z ľahký ch ne železný ch ko v o v , ich násle dné o brá ban ie a 
po v rcho v á úpr av a“ , pri do d rža ní dek larovaných parametrov navrhov aných 
prevád zo k a v šeo becných po dm ienok pr ev ádzko v an iasp ĺňa požiadavky a 
podmienky , ktoré sú ustanovené p rávnym i predpism i v o v eci o chrany ov zdu šia 
pre no v é z dro je znečisťovania ovzdušia . 
 
 

V Martine, 5. septembra 2018 
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I m i s n o - p r e n o s o v é p o s ú d e n i e s t a v by  
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I m i s n o - p r e n o s o v é p o s ú d e n i e s t a v by  
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I m i s n o - p r e n o s o v é p o s ú d e n i e s t a v by  
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I m i s n o - p r e n o s o v é p o s ú d e n i e s t a v by  
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I m i s n o - p r e n o s o v é p o s ú d e n i e s t a v by  
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I m i s n o - p r e n o s o v é p o s ú d e n i e s t a v by  
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I m i s n o - p r e n o s o v é p o s ú d e n i e s t a v by  
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Orientačné posúdenie základových pomerov v mieste plánovanej 
výstavby haly  

Okres: Kežmarok , Katastrálne územie: Veľká Lomnica, 
  

1.  Úvod. 
      Predmetom objednávky bolo overenie inžinierskogeologických pomerov v mieste 
uvažovanej výstavby haly, v etape orientačného prieskumu . 
   
2. Vymedzenie záujmovej lokality. 
Vymedzenie záujmovej lokality. 
 Skúmaná lokalita uvažovanej výstavby sa nachádza v juhozápadne časti 
obce Veľká Lomnica. 
 
3. Stručná charakteristika prírodných pomerov. 
 Skúmané územie sa nachádza v miernom klimatickom pásme. V zmysle členenia 
územia SR na klimatické oblasti (Lapin et al. in Atlas krajiny SR, 2002) patrí oblasť 
Kežmarku do chladnej oblasti a do mierne chladného okrsku C1, ktorý je charakteristický 
priemernými mesačnými júlovými teplotami v rozsahu 12-16 °C. Dlhodobá priemerná 
ročná teplota vzduchu podľa klimatickej stanice Poprad dosahuje hodnotu 5,8 °C (Atlas 
krajiny SR, 2002). 
 Dlhodobý priemerný ročný úhrn zrážok tu dosahuje cca 600 mm (Atlas krajiny SR, 
2002). Pri hodnotení zrážok si treba uvedomiť, že ide o dlhodobé priemerné hodnoty a 
úhrny zrážok v jednotlivých rokoch sa môžu značne líšiť a to až v rozsahu 50%, čo 
predstavuje ročné úhrny zrážok v rozpätí 300-900 mm. 
 V zmysle geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr-Lukniš in Atlas krajiny 
SR, 2002) patrí územie do Fatransko-tatranskej oblasti, do celku Podtatranská kotlina, 
podcelku Popradská kotlina.. 
Skúmaná lokalita má mierne uklonený svah smerom k rieke Poprad s generálnym 
sklonom terénu na východ. 
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú horniny paleogénneho a kvartérneho veku 
(P.Gross a kol., 1999). Z regionálno-geologického hľadiska patrí záujmové územie do 
vnútrokarpatského paleogénu resp. do paleogénu podtatranskej skupiny. Bazálnym 
súvrstvím paleogénu je borovské súvrstvie, ktoré je usadené priamo a diskordantne na 
mezozoickom alebo paleozoickom podloží. Borovské súvrstvie je tvorené prevažne 
zlepencami, brekciami, pieskovcami, podradne aj ílovcami.  
V nadloží borovského súvrstvia sa nachádzajú desiatky až stovky metrov mocné polohy 
prevažne vápnitých ílovcov s ojedinelými lavicami pieskovcov, zlepencov, siltovcov resp. 
pelokarbonátov. Toto súvrstvie je označované ako hutnianske súvrstvie. Prechod 
borovského súvrstvia do hutnianskeho súvrstvia je plynulý, s prechodnou časťou o 
mocnosti od niekoľko dm do 10 m. V hutnianskom súvrtsví ílovce jednoznačne 
prevládajú nad pieskovcami, obvykle v pomere 5:1 až 10:1, extrémne až 50:1. Hrúbka 
hutnianskeho súvrstvia v Popradskej kotline dosahuje 100-500 m Hutnianske súvrstvie v 
záujmovej oblasti vystupuje na povrch len veľmi zriedkavo. 
Hutnianske súvrstvie prechádza v nadloží do zubereckého súvrstvia. Ide o typické 
flyšové súvrstvie, ktoré reprezentuje sedimentáciu v období najhlbšieho mora (takmer 
všetky paleogénne sedimenty podtatranskej skupiny vznikli sedimentáciou v morskom 
prostredí). Zuberecké súvrstvie je preto typickým sedimentom turbiditných prúdov, v 
ktorom sa pravidelne striedajú ílovce a pieskovce v pomere 1.2 až 2:1. Hrúbka 
zubereckého súvrstvia, pokiaľ toto tvorí dnešný povrch, je závislá od veľkosti 
denudačného zrezu. Skutočná hrúbka ostala nedotknutá iba tam, kde sa v nadloží 
flyšovej masy zachovalo bielopotocké súvrstvie (prevážne pieskovcové).  
 V našom záujmovom území je bezprostredné podložie zastúpené kvartérnymi 
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sedimentmi zastúpenými  deluviálno-polygenetické sedimentami : hlinito-ílovité a piesčité 
svahové hliny. 
 

 
Holocén vcelku 
fhh; fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité 
hliny dolinných nív a nív horských potokov 
Mladší pleistocén 
šw; fluviálne sedimenty: štrky, piesčité štrky a piesky dnovej akumulácie v nízkych 
terasách 
Mladší pleistocén - holocén 
dfh; deluviálno-fluviálne sedimenty: prevažne ronové hliny, piesčité hliny s úlomkami, 
jemnozrnné piesky a splachy zo spraší 
Pleistocén / holocén 
pgh; deluviálno-polygenetické sedimenty: hlinito-ílovité a piesčité svahové hliny 
 d; deluviálne sedimenty vcelku: litofaciálne nerozlíšené svahoviny a sutiny 
z; zosuvy 
Stredný pleistocén (mladšia časť) 
šr1; fluviálne sedimenty: piesčité štrky a štrky vyšších stredných terás 
šr2; fluviálne sedimenty: piesčité štrky a štrky nižších stredných terás 
Stredný pleistocén (staršia časť) 
gfm; glacifluviálne sedimenty: hrubé, balvanovité štrky s blokmi, miestami s pokryvom 
splachových hlín 
Stredný pleistocén (mladšia časť) 
gfr2; glacifluviálne sedimenty: hrubé, balvanovité až blokovité piesčité štrky nižších 
stredných terás a kužeľov 
gfr1; glacifluviálne sedimenty: hrubé, balvanovité až blokovité piesčité štrky vyšších 
stredných terás a kužeľov 
PALEOGÉN 
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PODTATRANSKÁ SKUPINA 
Zuberecké súvrstvie 
 Zu; normálny flyš: ílovce, siltovce a pieskovce 
ifZu; flyš s prevahou ílovcov a ílovcové polohy vo flyši 
KVARTÉR 
Mladší pleistocén 
gfw; glacifluviálne sedimenty: hrubé, balvanovité až blokovité piesčité štrky v nivách, 
nízkych terasách a nízkych kužeľoch 
Starší pleistocén 
gfšQg; glacifluviálne sedimenty: rozpadavé štrky, balvany až bloky a rozsypové piesky 
vo vysokom náplavovom kuželi a terase 
 
 Hydrogeologické pomery v záujmovom území sú odrazom spolupôsobenia 
všetkých prírodných pomerov a hlavne geologickej stavby. 
 Z kvartérnych sedimentov sú po hydrogeologickej stránke najvýznamnejšie 
údolné náplavy riek Poprad V týchto náplavoch je v bazálnych štrkopieskoch a štrkoch 
vyvinutý súvislý zvodnený horizont s medzizrnovou priepustnosťou a s voľnou hladinou 
podzemných vôd. Na vytváraní zásob podzemných vôd sa tu významne podieľa hlavne 
infiltrácia povrchových vôd z riek, pričom staršími prieskumnými prácami bola 
preukázaná priama hydraulická spojitosť podzemných a povrchových vôd.  
 Určité zásoby podzemných sú naakumulované aj v glacifluviálnych, prevažne 
štrkovitých a piesčitých sedimentoch. V nich je často vyvinutý samostatný zvodnený 
horizont s voľnou hladinou a medzizrnovou priepustnosťou. Na vytváraní zásob 
podzemných vôd sa podieľa najvýznamnejšie vsak atmosférických zrážok a prítoky 
podzemných vôd z predpolia Tatier. 
 Základnou črtou hydrogeologických vlastností flyšových hornín paleogénu je 
dominantný význam puklinovej priepustnosti pri veľmi obmedzenom a prevažne 
zanedbateľnom význame medzizrnovej priepustnosti. V súvislosti s postupným 
uzatváraním puklín do hĺbky má dominancia puklinovej priepustnosti za následok 
vytvorenie podmienok obehu podzemných vôd, ktoré sa sústreďuje do pripovrchovej 
zóny a z menšej časti do subvertikálnych puklinových (zlomových) zón. Hlavným, viac 
menej súvislým hydrogeologickým kolektorom je tu pripovrchová zóna zvýšenej 
priepustnosti, zasahujúca od povrchu terénu do hĺbky niekoľkých metrov až niekoľko 
desiatok metrov (v skúmanom území najčastejšie do hĺbky 20-40 m). Druhým 
najvýznamnejším hydrogeologickým kolektorom v horninách paleogénu sú puklinové 
zóny. Sú to strmo až zvisle prebiehajúce pásma sústredeného intenzívneho rozpukania 
horninového masívu na tektonických zlomoch. 
 
4. Metodika a rozsah vykonaných prieskumných prác. 
 
4.1 Vrtné práce 

 V rámci orientačného inžinierskogeologického prieskumu sa na skúmanej lokalite 
uvažovanej výstavby haly boli odvŕtané  celkovo 3  prieskumné vrty s označením VLP-1 
až VLP 3. Vrtné práce realizovala v dňoch 19. 2. až 21. 2. 2018 vrtná osádka pod 
vedením vrtmajstra Ing. B. Záviša. Pri vŕtaní sa použila vrtná súprava typu ZIF- 650 na 
podvozku Praga V3-S. Prieskumné vrty boli odvŕtané jadrovorotačným spôsobom na 
sucho, pomocou vrtnej korunky s priemerom 156 mm 
 
4.2 Vzorkovacie a laboratórne práce 

 Počas vrtných prác sa z prieskumných vrtov odoberalo súvislé vynesené jadro, 
ktoré priebežne makroskopicky vyhodnocoval zodpovedný riešiteľ úlohy. Ten určil miesta 
pre odber 6 ks porušených vzoriek zemín určených na stanovenie bežných fyzikálno - 
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mechanických vlastností, potrebných pre zaradenie zeminy v zmysle STN 72 1001 
"Klasifikácia zemín a skalných hornín“ a pre určenie ťažiteľnosti v zmysle STN 73 3050 
"Zemné práce". 
 Porušené vzorky zemín boli ihneď po odbere vzduchotesne uzatvorené a 
dopravené do akreditovaného laboratória mechaniky zemín spoločnosti Qualiform 
Slovakia , s.r.o., kde boli vykonané potrebné laboratórne skúšky. 
Výsledky tvoria samostatnú prílohu  záverečnej správy. 
 
4.3 Geodetické práce. 

 Všetky zrealizované prieskumné vrty boli geodeticky vytýčené investorom. 
Výsledky geodetických meraní uvádzame v tabuľke č.1.  
 
5. Zhodnotenie prieskumných prác. 
 
 Morfológiu záujmovej lokality tvorí takmer mierne uklonené  územie delúvia, 
s generálnym úklonom k rieke Poprad.  
 Prieskumné práce realizované v rámci tejto úlohy a dotýkajúce sa priamo 
posudzovaného územia zistili nasledovné geologické profily podložia / označenie vrtov 
v smere rieka Poprad – Vysoké Tatry/: 
 
Vrt VLP-1   
 0,0-0,15m  hlina humózna 
0,15-0,40m  plastický tmavohnedý íl 
0,40 –0,60m  piesčitý svetlohnedý íl s podielom piesku do 20% 
0,60-3,00m  okrovo hnedý plastický íl 
3,0-3,20m  prechod do vysoko zahlinených tmavohnedých štrkov, s nízkym podielom 
  obliakov do 10 cm cca 10% 
3,20-3,40m  poloha okrovohnedého plastického ílu 
3,40 – 5,40m  zahlinené štrky tmavohnedé s obliakmi žúly, s podielom 20%. 
Obliaky dobre    opracované veľkosti 3-10cm 
5,40-6,30m  prechod do ílov piesčitých až plastických. Farba okrovo hnedej 
6,30-6,60m  čokoládovohnedý až čierny tuhý íl 
6,60-6,90m  piesčitý svetlohnedý tuhý íl 
6,90-7,10m  okrovohnedý až svetlohnedý piesok s nízkym podielom ílu, s ojedinelými  
  obliakmi do 2cm 
7,10 – 9,0m  zahlinený okrový štrk s podielom obliakov do 40%. Obliaky dobre 
opracované    o veľkosti 3-10cm 
 
Hladina vody: nenarazená. 
Vzorky:   hĺbka odberu 
VLP -1/1       2,50m 
VLP-1/2  5,20m 
VLP-1/3  8,20m 
 
Vrt VLP-2   
0,0-0,40m  hlina humózna 
0,40- 0,50m  prechod  do okrovej piesčitej hliny 
0,50 -2,50m  tmavohnedá okrová plastická hlina s podielom horninového rôznorodého 
skeletu do 3cm. 
2,50-3,00m  svetlohnedá piesčitá hlina plastická s úlomkami skeletu veľkosti 2-6cm,  
  v intervale 2,9m žulový balvan cez priemer vrtu 
3,0 – 3,30m  okrovohnedá piesčitá hlina s ojedinelými obliakmi veľkosti 2-5cm 
s postupným   prechodom do zahlineného štrku s podielom obliakov cca 20%. 
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Obliaky veľkosti   3-5cm. 
3,30-5,60m zahlinený štrk s podielom obliakov cca 20%. Obliaky veľkosti 3-5cm. 
5,60 -6,00m  piesčitý plastický okrovohnedý íl 
 
Hladina vody: nenarazená. 
Vzorky:   hĺbka odberu 
VLP -2/1       3,50m 
 
Vrt VLP-3   
0,0-0,30m  hlina humózna 
0,30- 1,30m  piesčitá plastická okrovohnedá hlina s výrazným podielom piesku 
1,30- 2,20m plastický okrovohnedý íl 
2,2- 3,20m  piesčitá svetlohnedá hlina 
3,20- 3,60m prechod do zahlinených pieskov s občasnými obliakmi veľkosti 5-10cm 
3,60- 5,30m zahlinené piesky okrovohnedej farby až štrky, s podielom obliakov cca 
20%.    Obliaky veľkosti 3-7cm 
5.30-5,70m  štrk okrovohnedý zahlinený, veľkosti obliakov 7-10cm 
5,70-6,00m   piesčitý, okrovohnedý íl, tuhej konzistencie  
 
Hladina vody: nenarazená. 
Vzorky:   hĺbka odberu 
VLP 3/1       2,50m 
VLP-3/2  4,5m 
 
 
5.1 Hydrogeologické pomery a agresivita podzemných vôd.  

 Hydrogeologické pomery na skúmanej lokalite sú odrazom geologickej stavby 
územia. Prieskumnými prácami nebola zistená prítomnosť podzemných vôd do úrovne 
9m pod úrovňou terénu. 
 
 5.2 Triedy ťažiteľnosti zemín 

Z hľadiska ťažiteľnosti majú v zmysle STN 73 3050 majú overené zeminy  - Deluviálne 
ílovité zeminy a ílovité štrky - 3.triedu ťažiteľnosti 
 
5.3 Výskyt geodynamických javov 

 Limitujúcim faktorom stavebnej činnosti je často výskyt geodynamických javov, 
najmä aktívnych zosuvov. V skúmanom území nie je výskyt svahových deformácií 
zaznamenaný. 
 
5.4 Seizmické zaťaženie stavieb. 

 Podľa seizmotektonickej mapy Slovenska a STN 73 0036 patrí záujmové územie 
do seizmickej oblasti s výskytom zemetrasení s maximálnou intenzitou 6. stupňa MSK 
stupnice. Na základe pozorovaní v historickej dobe je možné predpokladať, že sa v 
záujmovom území silnejšie otrasy nebudú vyskytovať. 
Základové konštrukcie, ako aj nadzemné stavebné konštrukcie bude potrebné 
nadimenzovať na maximálnu intenzitu zemetrasenia v danej oblasti, t.j. na 6. stupeň 
seizmického ohrozenia. 
 
 
6. Zhodnotenie inžinierskogeologických pomerov skúmanej lokality. 
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 Morfológiu záujmovej lokality tvorí mierne uklonený svah so sklonom terénu 
smerom do údolnej nivy rieky Poprad. Povrch záujmovej lokality z 
inžinierskogeologického hľadiska buduje pôdny horizont o mocnosti 0,2-3m. Pod 
pôdnym horizontom sa nachádza súvislá vrstva deluviálnych sedimentov o mocnosti 
0,3-9,0 m. Pod deluviálnymi sedimentami vystupuje skalné podložie, ktoré vrtnými 
prácami nebolo zachytené. 
 
6.1 Geotechnické vlastnosti jednotlivých vrstiev. 
 
Pri navrhovaní geotechnických konštrukcií doporučujeme u týchto vrstiev uvažovať s 
týmito vlastnosťami (podľa STN 73 1001 z roku 1987) 

 

 Vzorky 

Číslo vzorky VLP-1/1 VLP-1/2 VLP-1/3 VLP-2/1 VLP-3/1 VLP-3/2 

Pomenovanie 
zeminy 

íl 
s nízkou 
plasticito

u 

štrk 
s prímeso

u 
jemnozrnn
ej zeminy 

štrk 
s prímeso

u 
jemnozrnn
ej zeminy 

štrk 
s prímeso

u 
jemnozrnn
ej zeminy 

íl 
s nízkou 
plasticito

u 

piesok 
s prímeso

u 
jemnozrnn
ej zeminy 

Symbol 
zeminy 

CL G-F G-F G-F CL S-F 

Trieda F6 G3 G3 G3 F6 S3 

Konzistencia 
alebo stupeň 

uľahlosti 
pevná stredný stredný stredný pevná stredný 

Objemová tiaž 
γ  (kNm-3) 

21,0 19,0 19,0 19,0 21,0 17,5 

Modul 
deformácie 
Edef (MPa) 

7 85 85 85 7 15 

Totálna 
súdržnosť 
Cu (kPa) 

80 - - - 80  

Totálny uhol 
vnútorného 

trenia 
φu (o) 

2 - - - 2  

Efektívna 
súdržnosť 
Cef (kPa) 

15 0 0 0 15 0 

Efektívny uhol 
vnútorného 

trenia 
φef (o) 

17 32 32 32 17 30 

Únosnosť pre 
šírku základu 
do 3 m, hĺbku 
založenia 0,8 

až 1,5 m (kPa) 

200 700 700 700 200 400 

Konzistencia Ic 0,98 - - - 0,91 - 

Poissonovo 
číslo 

ν 
0,40 0,25 0,25 0,25 0,40 0,30 
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Súčiniteľ pre 
prevod medzi 

modulom 
pretvárnosti 

a oedometrick
ým modulom 

β 

0,47 0,83 0,83 0,83 0,47 0,74 

 
 
 
6.2 Hydrogeologické pomery 
 
 Hydrogeologické pomery na skúmanej lokalite sú odrazom prírodných 
a geologických pomerov. Na skúmanej lokalite sa na povrchu nachádzajú deluviálne 
sedimenty v podobe ílovitých a hlinitých) štrkov, pre ktoré je charakteristická pomerne 
veľká pórová priepustnosť. Táto veľká priepustnosť spôsobuje, že deluviálne sedimenty 
majú veľmi malú akumulačnú schopnosť a z tohto dôvodu tu súvislý zvodnený horizont 
podzemných vôd nepredpokladáme. Podzemná voda sa tu akumuluje v pripovrchovej 
zóne rozvoľnenia horninového masívu, cez ktorú prúdi k miestnej eróznej báze (náplavy 
rieky Poprad). Predpokladáme, že puklinové podzemné vody sa nachádzajú v hĺbke 
väčšej ako 30-40 m pod terénom. 
 
7. Záver 
 Z výsledkov vykonaného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu 
vyplývajú nasledovné závery: 
- z geologického hľadiska je územie budované deluviálnymi kvartérnymi  horninami  
- hladina podzemnej vody sa nachádza v úrovni väčšej ako 9m pod úrovňou terénu 
- zeminy nie sú vhodné na vsakovanie zrážkových vôd 
- sklony svahov dočasných výkopov do hĺbky 2,5 m urobiť v pomere 1:0,25  
- stavbu je potrebné nadimenzovať na 6. stupeň zemetrasnej intenzity podľa stupnice 
MSK 
- základové jamy je potrebné chrániť pred premočením i pred premŕzaním 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 20. 05. 2018                                      Ing. Miloš Beharka 
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Nulový variant:  
 
Predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa činnosť nerealizovala. V prípade 
nevybudovania objektu by daná lokalita zostala bez  podstatnej zmeny a to bývalá 
pristávacia plocha pre lietadlá zarastená náletmi s možnosťou vzniku čiernych skládok  
 
Variant č.1:  
 
 Vytvorenie výrobnej haly v priemyselnom parku v obci Veľká Lomnica, ktoré je v súlade 
s platným územným plánom obce Veľká Lomnica (zmena a doplnok ÚPN 2017, VZN č. 
2/2017, schválené OZ dňa 16.mája 2017)  – funkčná plocha priemyselná výroba. 

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa a po preskúmaní všetkých súvislostí, 
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 7 
zákona listom č.j.  2018/005598-2/Kr zo dňa 09.04.2018 upustil od požiadavky 
variantného riešenia zámeru.  

 
9.   Zdôvodnenie potreby realizácie činnosti v danej lokalite  

Predmetná lokalita je  v súčasnosti navrhovaná ako priemyselný park. V minulosti slúžila 
ako poľné  letisko pre pristávanie poľnohospodárskych malých lietadiel a lietadiel typu 
čmeliak.  

Dôvodom umiestnenia  navrhovanej činnosti v obci Veľká Lomnica je skutočnosť, že je 
to obec s veľkým priemyselným a urbanistickým rozvojom.  
Lokalita bude  dostupná rôznymi typmi dopravy. Nachádza sa blízko diaľničného 
privádzača Poprad – Kežmarok. Železničná trať Poprad - Plaveč prechádza popri areáli. 
Najbližšie letisko Poprad – Tatry sa nachádza 10 km od areálu.  
Zámer sa nachádza na území s 1. stupňom územnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.   Vybudovanie výrobnej haly - v priemyselnom parku 
v obci Veľká Lomnica  je v súlade s platným územným plánom obce Veľká Lomnica (zmena 
a doplnok ÚPN 2017, VZN č. 2/2017, schválené OZ dňa 16.mája 2017)  – funkčná plocha 
priemyselná výroba. 

 
     10.   Celkové náklady  
Predpokladaný celkový náklad spolu: 20 000 000,-Euro 
Ceny sú uvádzané bez DPH  
Do ceny nie sú zahrnuté vedľajšie rozpočtové náklady – zariadenie staveniska, územné 
a prevádzkové  vplyvy, kompletizačná činnosť. 
 

        11.   Dotknuté obce 
Obec Veľká Lomnica 
 

12.   Dotknutý samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
 

13.   Dotknuté orgány 
Okresný úrad Kežmarok, OSŽP, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok  
Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dr. 
Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 
Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 
Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Poprad, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov 
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Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru č. 2, 081 92 
Prešov 
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Nám. mieru č. 2, 081 92 Prešov 
 

14.   Povoľujúci orgán 
Slovenská inšpekcia  životného prostredia , odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ul.  
Rumanova 14, Košice  

 

15.   Rezortný orgán  
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
 

16.  Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov 
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebné povolenie. 
 

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti 
presahujúcej štátne hranice 
Stavba nepatrí medzi činnosti, ktoré v zmysle prílohy č. 13 zákona NR SR 24/2006 Z. 
z. podliehajú medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné 
prostredie presahujúcich štátne hranice. Činnosť má miestny charakter  a jej 
prípadné nepriaznivé dopady sú lokálne. 
 

III.   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO    
       PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA  

 

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území  
1.1 Geologické pomery  

 
Stav horninového podložia a genéza je priamo spojená s Tatrami, ktoré reprezentujú 
vyzdvihnutú kryhu hrasťového typu, lemovanú flyšovými sedimentmi vnútrokarpatského 
paleogénu, ktoré v súčasnom reliéfe vyplňujú sústavu kotlín a podhorských brázd. Južnú a 
centrálnu časť Tatier reprezentujú horniny kryštalinika tvoriace predmezozoické podložie, kým 
v západnej, severozápadnej a severovýchodnej časti prevládajú mezozoické horniny.  

Geologickú stavbu priamo dotknutého územia priamo podmienili nasledovné stavebné jednotky: 

KRYŠTALINIKUM Vysokých Tatier 

Je tvorené v prevažnej miere kryštalickými bridlicami  tvorenými v absolútnej prevahe 
granitoidnými horninami. Granitoidný masív Vysokých Tatier je popretínaný poruchovými zónami 
rôznych smerov a sklonov, pričom tieto poruchy sú zvýraznené aj morfologicky. Kryštalinikum 
Tatier prešlo na  mnohých miestach premenenou tlakom tzv.  mylonitizáciou.  

VNÚTROKARPATSKÝ PALEOGÉN 

Obklopuje mezozoické a kryštalické horniny. Sedimenty sú vyvinuté hlavne vo vnútorných 
kotlinách. Dnes je vnútrokarpatský paleogén zachovaný  v  Podtatranskej kotline, Spišskej 
Magure, Levočských vrchoch a inde. Stredoslovenský paleogén vyčleňujeme ako osobitnú 
litostratigrafíckú jednotku podtatranskú skupinu, v rámci ktorej sa vymedzujú štyri súvrstvia 
borovské (numulitový eocén) bazálne, hutianské (ílovcové), zuberecké (ílovcovo - pieskovcové a 
prechodné pieskovcové súvrstvie) a bielopotocké (pieskovcové) súvrstvie. 

KVARTÉR 
V oblasti Vysokých Tatier morény a morénové sedimenty presahujú z dolín až na južnú úpätnicu, 
na južné predpolia kde budujú základ charakteristického vyššieho predhorského stupňa  reliéfu. 
Ústupom ľadovcov sa vytvorili podmienky pre erózno-akumulačnú činnosť vodných tokov. V 
predpolí čelných morén sa preplavením ich materiálu vodnými tokmi vytvárajú rozsiahle pokryvy 
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glaciofluviálnych sedimentov prevažne tvorených granitoidomi, ktoré majú hrubokryštalickú 
štruktúru. Zložené sú z plagioklasov, kremeňa a  sľúd prevažne biotitických.  
Pozdĺž väčších vodných tokov sa vytvárajú terasové stupne a pri vyústení bočných dolín a 
eróznych rýh náplavové kužele. Vo vyšších polohách a na strmších svahoch prebieha erózia a 
zvetrávanie, výsledkom ktorých sú hlboké, úzke doliny a väčšie mocnosti deluviálnych 
sedimentov pri úpätí svahov. 
Vysokotatranský zlom, ktorý oddeľuje obe geotektonické jednotky t.j. Popradskú kotlinu a Vysoké 
Tatry ako i ich ďalší diferencovaný geotektonický vývoj predurčil, že ich geologická stavba je 
rozdielna, pričom horninový substrát i tak blízkeho pohoria je v Popradskej kotline zastúpený iba 
vo valúnovom materiáli fluvioglaciálnych, glaciálnych a fluviálnych uloženín kvartérneho veku. 
Materiálovú stránku deluviálnych sedimentov predstavujú horniny paleogénneho veku, pieskovce 
a ílovce. 

Geologická stavba posudzovaného územia 

Po geologickej stránke je územie súčasťou Popradskej kotliny,  tvoria ho predkvartérne 
horninové komplexy hornín vnútrokarpatského (centrálno karpatského) paleogénu - pieskovce a 
ílovce typického flyšu Zubereckého a na povrch vystupujúce horniny kvartéru – kvartérne 
sedimenty. 

 

Paleogén Popradskej kotliny buduje bezprostredné podložie kvartérnych sedimentov. 
Reprezentuje ho Zuberecké súvrstvie, ktoré je v dotknutom priestore tvorené elúviom ílovcov 
a piesčitých ílov. Na povrch vystupuje na pravom abrázne obnaženom brehu Studeného potoka 
200 m nad miestom zámeru a tak isto v priamo v koryte pri cigánskej osade. 
Ložiská nerastných surovín 
V skúmanom území sa nenachádza žiadne chránené ložiskové územie a v dotknutej oblasti nie 
je vyznačené ani žiadne prieskumné územie. 
 

1.2 Pôdne pomery 
 
Tatry sú územím so špecifickým a veľmi rôznorodým pôdnym pokryvom. Jeho diferenciáciu 

podmieňujú najmä pestré substrátové, hydrické a bioklimatické pomery, podmienené 
diferenciáciou reliéfu a geomorfologických procesov.  

V poľnohospodársky využívanej Podtatranskej kotline a v Podtatranskej brázde, sú 
najrozšírenejšími pôdnymi typmi kambizeme a pseudogleje. Okrem nich sa tu vyskytujú 
fluvizeme, čiernice, gleje, organozeme, pararendziny a regozeme. Na tzv. mezozoických 
ostrovoch sú dominantné rendziny. 

Diluviálne sedimenty pokrývajú najvyššie partie svahov. Buď sú v pozícii, že 
pokrývajú priamo pred kvartérny podklad, alebo, čo je častejšie, prekrývajú 
fluvioglaciálne sedimenty. Najčastejšie majú charakter piesčitých hlín, ílovitopiesčitých 
hlín, ktoré môžu prechádzať do pieskov hlinitých, stredno až hrubozrnných s úlomkami. 
Ako prímesi bývajú najčastejšie úlomky pieskovcov a ílovcov (v blízkosti paleogénnych 
súvrství), resp. granodioritu a kremencov v blízkosti fluvioglaciálnych uloženín. Úlomky 
valúnov granodioritu sú zväčša zvetrané až rozvetrané.  

Priamym vplyvom pôdotvorných substrátov, geomorfologických a hydrických pomerov sa 
v dotknutom území vytvorili charakteristické pôdne jednotky: 
pararendzina pseudoglejová - vytvorila sa na najvrchnejších partiách a svahoch kóty Čiapka 
spadajúcich k toku Studeného potoka. Pôdotvorným substrátom slienité vápence a flyšové 
horniny karbonátové. Pôda je hlinitá až piesčitohlinitá 

kambizeme pseudoglejová nasýtená a pseudoglej typický nasýtený – sa prelínajú 
v ľavostranných  terasách toku tvorených zahlinenými štrkopieskami a proluviálnymi 
sedimentmi. Pôdy sú piesčitohlinité až hlinité. V sústave pôdno-ekologických jednotiek - 
PEJ (aktualizovaná BPEJ) je táto pôdna jednotka oficiálne zaradená do PEJ 1079262 
(BPEJ 97901).  
fluvizem glejová – je reprezentantom vlastnej nivy toku vytvorenej v alúviu z nekarbonátových 
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hornín. Tvoria ju piesčitohlinité až hlinitopiesčité druhy. 

Podľa STN 73 1001 môžeme opisované typy hornín zaradiť do triedy 20, 21, 17. Podľa 
STN 72 1002 sa jedná o zeminy nebezpečne namŕzané, piesky možno zaradiť medzi 
zeminy nenamŕzané. Vhodnosť zemín z hľadiska ich použitia do cestných násypov i ako 
podložie vozovky možno charakterizovať ako málo vhodné. 

Zvetrané polohy charakteru hlín, ílov i štrkov majú vysokú kapilárnu vzlínavosť a sú 
namŕzané až nebezpečne namŕzavé. Do násypov sú málo vhodné až nevhodné. Pre 
potreby ich využitia ako cestné podložie ich zaraďujeme do tried IV. (štrk), resp. VIII.-X. 
(hliny, íly). Podľa STN 73 3050 patria opisované horniny do 5. až 6. triedy ťažiteľnosti. 

 
1.3  Geomorfologické pomery 

 
Podtatranská kotlina predstavuje subsekventnú popaleogénnu tektonickú  depresiou, ktorú na 
sever oproti Tatrám a Spišskej Magure ohraničujú zlomové prešmyky. V pliocéne bolo dno 
kotliny rozrezané, ako dôsledok zdvihu Karpát.  

Riečna sieť v  Podtatranskej kotline predstavuje územia kde sa striedajú plochy území s hustotou 
riečnej siete od 0 do 2500 m a viac na km2, prevláda však povrch s hustotou 1000-2000 m.km-2. 

Súčasná tvárnosť záujmového územia je výsledkom pôsobenia reliktných procesov ľadovcovej 
činnosti a recentných akumulačno-denudačných procesov - činnosť tokov, ako aj procesy 
svahovej modelácie. V priestore po ľavej strane Studeného potoka sa nad jeho dolinovou nivou 
rozprestiera stredne rozrezaný a denudovaný glacifluviálny kužeľ . 

Samotný priestor s uvažovaným zámerom sa nachádza na ľavej strane toku Studeného potoka 
nad mladou holocénnou dolinovou nivou.   

Tok má vytvorenú riečnu terasu (würm) so zachovanou takmer súvislou eróznou hranou 
vytvárajúci pomerne širokú dolinovú nivu, ktorá sa smerom k Veľkej Lomnici striedavo rozširuje 
a zužuje. Výška terasy sa v sledovanom úseku od dna riečnej nivy pohybuje približne 5-13 m. 
Nižšie terasy prekrývajú vyššie naplavené sedimenty glaciálnofluviálneho kužeľa (riss). 

Nadmorská výška záujmového. územia sa pohybuje od  664 do 680 m.n.m. 
Dotknutá oblasť v rámci zaradenia do geomorfologických jednotiek ( Mazúr, Lukniš 
1986) patrí do: Fatransko-tatranskej oblasti: celku Podtatranská kotlina,  podcelku 
Popradská kotlina, časti Lomnická pahorkatina                                                                                      

Reliéfotvorné procesy 
Najvýraznejšie spomedzi reliéfotvorných procesov pôsobia vodnoerózne procesy. Indukované 
povrchovými vodami ohrozujú (hoci nerovnakou mierou) prakticky celý povrch územia za 
predpokladu, že by povrch nebol pokrytý lesom ani nijakou pôdoochranne účinnou vegetáciou a 
chýbali by na ňom aj akékoľvek iné protierózne opatrenia. 

Z exogénnych geodynamických javov boli v dotknutom území zaznamenané svahové 
deformácie a laterálna erózia tokov. Recentné prejavy svahových deformácií sú jedným z 
rozhodujúcich a jednoznačných indikátorov stability podložia navrhovaného miesta, resp. jeho 
bezprostredného okolia.  

V priamo dotknutom území sú viaceré lokality s bočnou eróziou Studeného potoka. Svahové 
deformácie typu zosuvov sa prejavujú na paleogénnom podklade vo veľmi malej miere. 
Obyčajne ide o malé plytké zosuvy spôsobené absenciou pôdneho krytu, pričom ich aktivizácia 
prirodzenými príčinami je málo pravdepodobná.  

Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcii zaraďuje celé územie regiónu Vysoké Tatry do 6° 
MSK. V zmysle tejto normy nie je potrebné projektovať stavebné konštrukcie ( okrem konštrukcii 
s vyšším návrhovým seizmickým zrýchlením) na seizmické zaťaženie. 

V dotknutom území je (Brouček, 1978) lokalizované ohnisko zemetrasenia pri obci Veľká 
Lomnica (v roku 1839 zemetrasenie o sile 6° MSK a v roku 1939 o sile 5° MSK). 

Tektonické zlomy prebiehajú prevažne v smere SV - JZ a dotknuté územie priamo 
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nezasahujú. 
 
1.4  Klimatické pomery 
Podľa všeobecnej klimatickej klasifikácie toto územie zaraďujeme do mierne teplého 
klimatického okrsku B4 - dolinovo-kotlinový typ. Pre tento klimatický typ je charakteristické, že 
januárový dlhodobý priemer teploty vzduchu je nižší ako -5°C a dlhodobý júlový priemer teploty 
vzduchu je vyšší ako + 16 oC. 

Pre charakterizovanie vlhkostných pomerov vzduchu bola použitá relatívna vlhkosť vzduchu. 
Relatívna vlhkosť vzduchu v horských oblastiach sa mení s výškou nepravidelne, čo v značnej 
miere závisí od poveternostnej situácie. Odlišnosti v ročnom chode relatívnej vlhkosti vzduchu 
v jednotlivých výškových hladinách sa vysvetľuje hlavne vplyvom termodynamických procesov. 

1.4.1. Teploty 
Podrobnejšia analýza časových radov teploty vzduchu v oblasti Vysokých Tatier ukázali 
na časovú, ako aj na vertikálnu premenlivosť teploty vzduchu. Osobitne bola urobená 
analýza teplotných inverzii. Ukázalo sa, že v extrémnych prípadoch, pri mohutných 
inverziách, teplotný rozdiel v inverznej vrstve môže dosiahnuť až niekoľko desiatok 
stupňov. Periódy dní s inverziou teploty vzduchu vo Vysokých Tatrách dosahujú často 5-
10 dní. 

Väčšia časť tatranskej oblasti má obvyklý ročný chod teploty vzduchu s minimom 
v januári a maximom v júli. Vo výškach nad 2000 m n.m. sa však teplotné maximum 
presúva na august a minimum na február.    
Pre charakterizovanie vlhkostných pomerov vzduchu bola použitá relatívna vlhkosť 
vzduchu. Relatívna vlhkosť vzduchu v horských oblastiach sa mení s výškou 
nepravidelne, čo v značnej miere závisí od poveternostnej situácie. Odlišnosti v ročnom 
chode relatívnej vlhkosti vzduchu v jednotlivých výškových hladinách sa vysvetľuje 
hlavne vplyvom termodynamických procesov. 
 
1.4.2.  Zrážky  
Na hydrologické pomery majú najväčší vplyv atmosférické zrážky. Najvyššie ročné úhrny zrážok 
presahujú v oblasti vysokohorského masívu Vysokých Tatier až 2000 mm.  Podtatranská kotlina 
so svojim priemerným ročným úhrnom zrážok 620 mm odráža pôsobenie zrážkového tieňa 
Tatier. Priemerný počet dní so zrážkami predstavuje 30 až 60 % dní v roku. Vychádzajúc 
z priemerných ročných úhrnov zrážok možno usudzovať, že v oblasti vysokohorského masívu 
Vysokých Tatier množstvo atmosférických zrážok rastie s rastúcou nadmorskou výškou. 

Záujmové územie možno z hľadiska vlahovej zabezpečenosti považovať za mierne vlhké až 
vlhké. V mesiacoch október až marec sa v území prejavuje relatívny nedostatok zrážok, ktorý je 
však v ďalšom priebehu roka vyrovnávaný vyššími úhrnmi. Najvyššie zrážkové úhrny v tomto 
území môžu dosiahnuť v priebehu jedného dňa ojedinelé aj 150mm.  

Z vodnej bilancie územia vyplýva, že hodnota odtoku je tu rôzna a závisí od rôznych faktorov. 
Kým v nadmorských výškach 1000 m n.m. by mal dosahovať ročný odtok z m2 hodnoty až 
540mm, v nižších polohách hodnoty okolo 600 mm. 

Skutočný odtok z územia je však o čosi vyšší, čo je zapríčinené predovšetkým časovým 
rozložením zrážok a výparu v priebehu roka. Odtok sa sústreďuje prevažne na mesiace 
apríl až máj. 
 
1.4.3. Veternosť 
Veľmi premenlivou meteorologickou charakteristikou sú veterné pomery. Smer prevládajúceho 
prízemného vetra je určený hlavne orientáciou orografického profilu širšieho alebo bližšieho 
okolia uvažovanej oblasti. Ak priemerná hodinová rýchlosť vetra vo vybraných oblastiach 
Vysokých Tatier sa pohybuje od 10,9 do 18,2 kmh-1. Anemografické záznamy ukázali, že 
extrémne hodnoty nárazov rýchlosti vetra sa nevyskytujú v najvyšších vrcholových polohách, ale 
vo vyšších svahových polohách pohoria, v pásme padavých vetrov, kde  maximálne nárazy vetra 
môžu dosiahnuť rýchlosť i väčšiu ako 250 km.h-1. Posledný extrémny prejav pohybu vzduchu bol 
zaznamenaný 19.11.2004, keď sa jednalo viac menej o celoplošný orkán, ktorý značne poškodil  
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a narušil lesný pokryv Tatier 

Dotknuté územie je pod vplyvom cirkulačných pomerov charakteristických pre nižšie polohy 
Popradskej kotliny. Smery prevládajúcich vetrov sú juhozápadné až západné.  

 

1.5  Hydrologické pomery 
 

1.5.1 Povrchové vody 
Horstvo Západných a Vysokých Tatier je zrážkovo najbohatšie územie v rámci  Slovenska na 
čom má podiel jeho priečne situovanie voči severozápadnému vzdušnému prúdeniu, ktoré 
prináša do oblasti Tatier najvýdatnejšie zrážky. Dostatok zrážok, dlhé obdobie so snehovou 
pokrývkou, akumulačný vplyv jazier, morén, sutín a lesa podmieňujú, že územie Tatier je v rámci 
Slovenska oblasťou s najvyššími a najvyrovnanejšími odtokmi.  
Na územie Tatier spadne za rok priemerne 1150 mm zrážok,  z tohto množstva pripadá na odtok 
800 mm (70 %) a 350 mm (30 %) na výpar i ďalšie stratové zložky vodnej bilancie. Z celkového 
množstva zrážok odtečie v najvyšších polohách Tatier 90-70 %, v nižších polohách 60 %, vo 
vápencových oblastiach Tatier 50 %. Špecifický odtok v najvyššie položených povodiach 
dosahuje hodnoty 50-60 l/sek.km2. Typický vysokohorský odtokový režim tatranských tokov 
charakterizujú zimné minimá odtoku, vo februári (1,5-3 % ročného odtoku) a letné maximá, v júni 
(17-23 % ročného odtoku). Vo vegetačnom období odtečie v Tatrách 70-80 % celoročného 
odtoku.  
Mierne klesajúci trend ročných úhrnov zrážok a extrémne klimatické udalosti sú pravdepodobne 
spôsobené kontinentálnymi zmenami klímy. Uvedený stav vyžaduje ďalšie sledovanie javov 
podmieňujúcich zrážkový a odtokový režim. 
Katastrálne územie Veľkej Lomnice leží v povodí rieky Poprad a v detaile v povodí prítokov 
Skalnatého potoka a Studeného potoka. Posudzované územie  je situované do povodia 
Studeného potoka ( hydrologické číslo 3-01-02-055 ), ktorý je ľavostranným prítokom rieky 
Poprad. Plocha povodia 3-01-02-055 je 14,405 km2. Nad Tatranskou Lesnou je Studený potok 
vodárenským tokom. Studený potok má bystrinný ráz, kde prúdenie dosahuje rýchlosť do 4,0 
m.s-1. Tok je charakterizovaný ako tok II. - III. triedy čistoty. Na režim a vodnosť rieky vplývajú 
klimatické a geografické činitele a možno ho charakterizovať ako veľmi nevyrovnaný.  
 
1.5.2 Podzemné vody 
Podľa hydrogeologickej rajonizácie patrí územie k hydrogeologickému rajónu QG 139, 
Kryštalinikum Vysokých Tatier a rajón kvartérnych pokrovov Popradskej kotliny.  
Na riešenom území sú zistené nasledovné typy podzemných vôd: 
. pórovité vody v nivných sedimentoch (v nivách potokov) 
. pórové vody v glacifluviáloch 
. puklinovo výlevnaté a sutinové vody 
Vnútrokarpatský paleogén je tvorený súvrstvím flyšovej litofácie ( striedanie pieskovcov a ílovcov 
), ktorá má charakteristickú puklinovú priepustnosť viazanú na pripovrchovú zónu a preto 
zvodnenie tohto súvrstvia je nízke ( špecifická výdatnosť od 0,13 do 0,5 ls-1). Podzemné vody v 
dotknutom území sú málo mineralizované a vzhľadom na mineralogickopetrografický charakter 
horninového prostredia aj obsahujúce agresívny CO2.  
V hlbších častiach paleogénneho podložia sú navŕtané v blízkom okolí geotermálne vody, ktoré 
boli v poslednom čase v tejto časti Popradskej kotliny predmetom exploatačného vrtného 
prieskumu (GVL-1, FGP1). Kolektormi týchto vôd sú hlboko uložené mezozoické horniny 
krížňanského alebo chočského príkrovu. 
Pramene, ktoré sú tu, sú zriedkavé a nízkej výdatnosti (desatiny až stotiny l.sek.-1). Nachádzajú 
sa v krátkych úvalinách po ľavej strane Studeného potoka. Vývery z nich dotujú niekoľko slabých 
jarčekov tvoriacich zamokrené ľavostranné bočné prítoky Studeného potoka. 
Glaciofluviálne sedimenty v predpolí Vysokých Tatier sú väčšinou vo vzájomnej hydraulickej 
spojitosti s fluviálnymi piesčito-štrkovitými sedimentmi po riečnych nív tokov, ktoré vytekajú z 
Vysokých Tatier. U glaciofluviálnych sedimentov jednotková špecifická výdatnosť vrtov je od 0,6 
do O,021.s-1 m-1 a u fluviálnych sedimentov od 0,7 do 0,03 I.s-1 m-1. 
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1.5.3 Termálne a minerálne vody 
Údaje o termálnych a minerálnych vodách nachádzajúcich sa v podloží paleogénu sú čerpané z 
výsledkov prieskumu geotermálnych vôd v Popradskej kotline (Vrbov, Poprad) a údajov z 
registrácie minerálnych vôd SR. 
Potenciálnym kolektorom geotermálnych vôd v podloží paleogénu predmetného územia sú 
triasové karbonáty, ktoré vystupujú na SV okraji Nízkych Tatier (Kozie chrbty), v Belanských 
Tatrách a v Ružbašskom predhorí. Na tieto karbonáty sú geneticky viazané aj prirodzené vývery 
minerálnych vôd v oblasti Gánoviec, Kišoviec a Vyšných Ružbách. 
Prítomnosť geotermálnych vôd je v neďalekom priestore potvrdená.  V rámci projektu TATRA - 
THERMAL Stará Lesná sa realizoval geotermálny vrt FGP1, s projektovanou hĺbkou 3750m, 
ktorý by mal zabezpečiť 20-30l/s termálnej vody teplej 80-90oC.  
Projekt spoločnosti Golf International, s.r.o. realizoval nasledovný vrt GVL-1,  ktorý potvrdil 
prítomnosť geotermálnych vôd. Parametre zdroja sú: 61,8oC, výdatnosť 54,9l/s, celková 
mineralizácia 3,24 mg/l. 
 

1.6  Rastlinstvo 
Rastlinstvo a charakteristické biotopy    
Z fytogeografického hľadiska (Futák, 1966) možno zaradiť územie do oblasti západokarpatskej 
kveteny (Carpaticum occidentale),  do obvodu vysokých (centrálnych) Karpát a o okresu č. 26 
vnútrokarpatských kotlín (Podtatranské kotliny). Charakter vegetácie územia možno zaradiť 
k submontánnemu až montánnemu vegetačnému stupňu.  
Nelesná stromová a krovitá vegetácia sa na súčasnej krajinnej štruktúre širšieho okolia lokality 
podieľa vo veľmi malom percente. Zväčša je zastúpená druhmi zastúpenými v brehových 
porastoch a vzhľadom na agrárne prostredie smerom do krajiny ubúda. Ojedinelé stromy a kry 
rastú pozdĺž jestvujúcich kanálov v severnej časti predmetného územia. Zo stromov a krov sú 
zastúpené vŕby. Táto vegetácia je torzom zdecimovaných biokoridorov. Nelesná stromová 
vegetácie je tiež zastúpená stromoradím pozdĺž cesty, ktorú zastupujú zvyšky ovocných stromov 
a briez pozdĺž Štátnej cesty Veľká Lomnica – Stará Lesná. 
Ostatné plochy priamo nadväzujúce na dotknutú plochu predstavujú biotopy s agrárnou 
funkciou: ovsíkové podhorské lúky, chudobné podhorské lúky, spoločenstvá obilnín, 
spoločenstvá okopanín. 
Studený potok sám o sebe vytvára spolu s drobnými biotopmi vodné biotopy. Predstavuje 
podhorský tok s relatívne dobre vyvinutými brehovými krovito-stromovými porastmi. Od 
obaľovačky živičných zmesí smerom k cigánskej osade porast absentuje, alebo sa vyskytuje len 
vzácne.  
Druhy európskeho významu v záujmovom území 
V dotknutej lokalite sa vzhľadom na stupeň antropického využívania (v súčasnosti nesie znaky 
ornej pôdy) žiadne druhy európskeho významu nevyskytujú. 
 

1.7  Živočíšstvo  
1.7.1 Živočíšstvo a charakteristické biotopy 
Živočíšstvo záujmového územia z hľadiska zoogeografického členenia patrí k izolovanému 
výbežku slovenských centrálnych Karpát zastúpenému viacerými zoogeografickými zložkami, v 
ktorých prevládajú zložky charakteristické pre severskú faunu palearktickej oblasti (Korbeľ, 
1994). 
V mozaikovitej štruktúre krajiny prevažujú biotopy lesa, pasienky a veľkoplošné hony polí.  
Remízy a  pobrežná krovinato-stromová zeleň  je len sporadická. Súčasná krajinná štruktúra 
podmienila vznik súčasných zoocenóz v širšom území. Tu dominujú druhy viazané na lúčne, 
pasienkové a predovšetkým na vodné biotopy alúvia Studeného potoka. 
 
Biotopy polí, lúk a pasienkov 
Typická krajina kosných lúk a pasienkov s rozptýlenou nelesnou drevitou vegetáciou. 
V tejto skupine biotopov sú zastúpené nasledovné charakteristické významné druhy živočíchov: 
kunka žltobruchá (Bombina variegata), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan hnedý (Rana 
temporaria ), užovka obojková (Natrix natrix), vretenica severná (Vipera berus), jašterica 
živorodá (Lacerta vivipara). Avifauna je zastúpená druhmi ako: škovránok poľný (Alauda 
arvensis), jarabica poľná (Perdix perdix), pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra) a iné. 
Zo živočíchov sú pozorované: zajac poľný (Lepus europaeus), lasica myšožravá (Mustela 



51  

nivalis), tchor tmavý (Mustela putorius),   líška hrdzavá (Vulpes vulpes),  diviak lesný (Sus 
scrofa), srnec lesný (Capreolus capreolus). 

Biotopy tečúcich vôd 
Dominantným tokom na ktoré sú viazané vodné živočíchy, resp. druhy vyžadujúce prítomnosť 
druhov viažucích sa na vodný tok je Studený potok. Naň v dotknutej lokalite nadväzuje 
zregulovaný odvodňovací kanál ako menší prítok zvyšujúci biodiverzitu. Na tieto biotopy sú 
viazané nasledovné živočíšne druhy: kunka žltobruchá (Bombina variegata), skokan hnedý 
(Rana temporaria),  ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). Druhy avifauny a cicavce: oriešok 
obyčajný (Triglodites triglodites), trasochvosty (Motacilla sp.), kačica divá (Anas platyrhynchos), 
bielozúbky (Crocidura sp.), dulovnice (Neomys sp.), vydra riečna (Lutra lutra). 

  Biotopy I'udských sídiel 

Biotopy I'udských sídiel sú zastúpené synantropnými druhmi avifauny a cicavcov ako: straka 
obyčajná (Pica pica), lastovička domová (Hirundo rustica), belorítka domová (Delichon urbica), 
sokol myšiar (Falco tinnunculus), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), bocian biely (Cico-
nia ciconia), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), lasica myšožravá (Mustela nivalis), 
tchor tmavý (Mustela putorius), jež bledý (Erinaceus concolor), myš domová (Mus musculus), 
potkan hnedý (Ratus norvegicus) a iné. 
Fauna širšieho územia je tvorená širokým spektrom živočíšnych skupín, avšak dotknutá lokalita 
je územím, ktoré sa vyznačuje nízkou diverzitou živočíšnych druhov. Najvyššiu diverzitu 
dosahuje ekotónový prechod z  biotopu lesov na biotop lúk a pasienkov vo vzdialených 
priestoroch. Toto pásmo  má závažný (topický a trofický) význam pre živočíšstvo.  Gradácia sa 
prejavuje aj ako jarná a jesenná fluktuačná perióda pri sťahovaní vtáctva, ktorá spôsobuje 
obohatenie územia o bežné migrujúce druhy, ktoré využívajú tieto biotopy ako odpočinkové a 
trofické lokality.  
 
1.7.2. Významné migračné koridory živočíchov  
Dotknuté územie leží mimo migračných terestrických a hydrických biokoridorov. Severná hranica 
plochy do ktorej je lokalizovaný zámer sa približuje k lokálnemu terestrickému biokoridoru 
vedúcemu od kóty Čiapka cez Studený potok smerom k lokalite Poš.   
Tok Studeného potoka predstavuje významný regionálny hydrický migračný biokoridor spájajúci 
Biosférické biocentrum Tatry a nadregionálny hydrický biokoridor vedúci dolinou toku Poprad,  
na ktoré nadväzuje sieť terestrických  a hydrických biokoridorov regionálneho a lokálneho 
charakteru. 
Biokoridor na aluviálnej nive pozdĺž toku Studeného potoka je vzhľadom na absenciu nelesnej 
krovitej a stromovej vegetácie v širšom území, jediným dostatočne funkčným migračným 
koridorom v širšom okolí zámeru. Biokoridor plní významnú úlohu pri sťahovaní vtáctva, pri 
regionálnej a lokálnej trofickej  a topickej migrácii. Priestor aluviálnej nivy je najmä hniezdnou 
ponukou druhov ako: oriešok obyčajný (Triglodites triglodites), vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), 
trasochvost horský (Motacilla cinerea). Vuhľadom na degradované širšie prostredie pozbavené 
nelesnej krovitej a stromovej vegetácie sa stáva významným koridorom pre živočíchy ako: vydra 
riečna (Lutra lutra), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), bobor vodný (Castor fiber), líška 
hrdzavá (Vulpes vulpes), jeleň lesný (Cervus elaphus), diviak lesný (Sus scrofa) , srnec lesný 
(Capreolus capreolus).  
Migračné koridory sú uvedené najmä v stati 1.9.5 

 
1.8  Osobitne chránené časti prírody  
Ochranu prírody chápeme ako vedeckú disciplínu, ktorá skúma príčinné súvislosti vzájomného 
pôsobenia ľudskej spoločnosti a prírody ako špecifického biocenoticko-sociálneho procesu 
v prírodných systémoch. Na základe zistenia intenzity pôsobenia negatívnych 
socioekonomických aktivít na prírodu ochrana prírody určuje mieru nevyhnutných preventívnych, 
ochranných a obranných opatrení a zásahov voči škodlivým aktivitám, aby sa zachovali hlavné 
ekologické procesy v ekosystémoch, zachránila sa genetická diverzita biocenóz, zabezpečilo sa 
ekologicky optimálne  a racionálne využívanie ekosystémov ľudskou spoločnosťou a ochranu 
území, prírodných javov a organizmov pre ich vedecký, kultúrny, náučno-poznávací, výchovný a 
ekonomický význam. (Vološčuk a kol:1994). 
Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť 
alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú 
stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť 
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o ekosystémy. Legislatívna ochrana prírody a krajiny je upravená §2 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny.  
Za účelom ochrany prírodných, ekologicky hodnotných krajinných celkov s mimoriadne 
významným prírodným bohatstvom ochrany prírody boli vyhlásené: 
 
Veľkoplošné chránené územia 
Tatranský národný park bol vyhlásený zákonom SNR č. 11/1948 Zb. o Tatranskom národnom 
parku zo dňa 18. decembra 1948 s účinnosťou od 1. januára 1949 ako náš najstarší národný 
park. Posledná úprava hraníc národného parku a jeho ochranného pásma bola vykonaná 
nariadením vlády SR č. 58/2003 zo dňa 5. februára 2003, ktorým sa vyhlasuje Tatranský 
národný park. Súčasná výmera vlastného územia  NP je 73 800 ha. Tatranský národný park 
predstavuje najdôležitejšiu horskú skupinu karpatského pohoria s najvyšším vrchom karpatského 
oblúku Gerlachovským štítom. Tatry sú najtypickejším horstvom s ukážkami činnosti ľadovcov u 
nás. V dôsledku tejto činnosti sa tu vyvinuli špecifické formy reliéfu - morény, ľadovcové doliny, 
kotly, plesá. Ku geomorfologickým atraktivitám patria vodopády a výrazné krasové javy. Územie 
je významné aj z hľadiska biologického. Má neobyčajne bohatú flóru, rastie tu okolo 13000 
druhov vyšších rastlín. Z toho cca polovicu tvoria druhy horské a vysokohorské s mnohými 
reliktami a endemitmi. Zaujímavé sú i živočíšne spoločenstvá reprezentované typickou 
stredoeurópskou horskou faunou, s výskytom vzácnych endemitov a glaciálnych reliktov.  
 
Časť katastrálneho územia obce Veľká Lomnica sa nachádza v ochrannom pásme TANAPu 
v zmysle  (nariadenia vlády SR č. 58/2003 zo dňa 5. februára 2003, ktorým sa vyhlasuje 
Tatranský národný park), čo predstavuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona. 
 
Maloplošné chránené územia 
Mimo katastrálneho územia cca 1 km západne od intravilánu obce sa nachádza prírodná 
rezervácia Poš o rozlohe 20,82 ha. Ide o rašelinisko prechodného a slatinného typu s výskytom 
viacerých ohrozených a vzácnych druhov - kosatec sibírsky, kľukva močiarna, nátržnica 
močiarna, rosička okrúhlolistá a pod. Územie prírodnej rezervácie predstavuje najvyšší - piaty 
stupeň ochrany v zmysle zákona. 
Ďalšími maloplošnými chráneným územiami na Slavkovskom potoku sú prírodná rezervácia 
Kút  a prírodná rezervácia Slavkovský jarok. 
 
1.8.1. Územia európskeho významu 
NATURA 2000 
Natura 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie za účelom 
zachovania prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä 
pre EÚ ako celok. 
Územia európskeho významu (ÚEV) 
Národný zoznam území európskeho významu bol schválený vládou SR. Podľa zákona 
č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny navrhované územia európskeho významu sú 
uvedené v národnom zozname (Výnos č. 3/2004-5.1, ktorým sa uvádza  zoznam navrhovaných 
ÚEV) ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným MŽP SR za chránené 
so stupňom ochrany uvedenom v národnom zozname.   
Územie dotknuté zámerom vychádzajúc z vyššie uvedeného predpisu nie je na území  
európskeho významu (SKUEV0307 Tatry s rozlohou 61735,30 ha) a ani ho bezprostredne 
neovplyvňuje.   
Chránené vtáčie územia (CHVÚ)  
Vysoké Tatry  predstavujú svojou biodiverzidou významné  územie vo vzťahu k biotopom vtáčích 
druhov. Územie patrí k piatim najvýznamnejším na Slovensku pre hniezdenie lesných druhov 
kúr, orla skalného, sokola sťahovavého a lesných druhov sov. Extenzívne využívané podhorské 
biotopy slúžia ako potravné teritóriá pre dravce. 
Za týmto účelom bola časť územia Tatier zaradená do siete chránených vtáčích území ako 
CHVU TATRY - SKCHVU030, ktoré  je zaradené do národného zoznamu  navrhovaných  
chránených  vtáčích  území (schválené Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 636 dňa 9. júla 
2003). 
Územie dotknuté zámerom vychádzajúc z vyššie uvedeného nie je na území  chráneného 
vtáčieho územia (CHVU TATRY - SKCHVU030) a ani ho bezprostredne neovplyvňuje.   
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1.8.2.  Územia chránené podľa medzinárodných dohovorov 
Za účelom zachovania svetového dedičstva na Zemi zapísalo Slovensko do siete chránených 
území v rámci medzinárodných dohovorov územia a lokality s výnimočným poslaním. Ide 
predovšetkým o Program UNESCO Človek a biosféra (MaB) a Ramsarský dohovor. 
Program UNESCO Človek a biosféra (MaB) - Biosférická  rezervácia Tatry 
Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a 
vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím.  
BR Tatry tvorí bilaterálnu biosférickú rezerváciu spolu s poľským Tatranským národným parkom 
(Tatrzanski Park Narodowym TPN).  
Územie sa nachádza v rozvojovej zóne Biosférickej rezervácie Tatry 
Ramsarský dohovor   
K dohovoru o mokradiach za účelom zachovania zanikajúcich významných mokraďných 
biotopov na Zemi, Slovenská republika pristúpila 2. júla 1990.  
V  riešenom území sa nenachádzajú  územia osobitne  chránené Ramsarským dohovorom. 
 
1.8.3. Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín  
Chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín   
V riešenom území  sa nenachádzajú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín   
Osobitne chránené druhy živočíchov    
V riešenom území  sa nenachádzajú osobitne chránené druhy živočíchov   
  
1.8.4. Chránené stromy   
V riešenom území  sa nenachádzajú osobitne chránene stromy, na ktoré sa vzťahuje ochrana 
v zmysle § 49 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrany prírody a krajiny. 
 
1.8.5. Územný systém ekologickej stability (ÚSES) 
Za územný systém ekologickej stability (ÚSES) sa považuje taká celopriestorová štruktúra 
navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť 
podmienok a foriem života v krajine. Kostra ÚSES predstavuje sieť ekologicky významných 
segmentov územia, ktoré plnia funkciu biokoridorov, biocentier prípadne interakčných prvkov. 
Vytváranie  a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom (§ 3, 
ods. 3, zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) 
Biocentrá – sú tvorené ekologicky najstabilnejšími prvkami krajinnej štruktúry záujmového 
územia, ktoré umožňujú trvalú existenciu druhov a spoločenstiev prirodzeného genofondu 
územia a zabezpečujú podmienky reprodukčného cyklu. Ide o ekosystém, alebo skupinu 
ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie  úkryt a výživu živých 
organizmov a na zachovanie a  prirodzený vývoj ich spoločenstiev Viažu sa na prirodzené lesné 
ekosystémy, prípadne na zachovalé mokrade.  
 
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné prvky ÚSES (Repka, a kol., 1995):  
V hierarchickom členení sú to: 
- Biosférické biocentrum Tatry – zastupuje komplex jedinečných vysokohorských biotopov 
najvýznamnejších na území Slovenska. Pestrý geologický a geomorfologický podklad  
s výnimočnými klimatickými podmienkami podmienil zastúpenie mnohých reliktných, 
endemických, subendemických a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sú 
legislatívne chránené.  
BBc Tatry sa nedotýka (vzdialenosť cca 7km) hranice katastra územia Veľkej Lomnice.  

- Regionálne biocentrum Poš - významná lokalita, ojedinelá svojho druhu, tvorená 
rašeliniskom prechodného a slatinného typu s výskytom viacerých ohrozených a vzácnych 
druhov rastlín - rosička okrúhlolistá, nátržnica močiarna, kľukva močiarna, kosatec sibírsky a 
pod. Biocentrum predstavuje tiež významnú genofondovú lokalitu fauny s výskytom viacerých 
ohrozených druhov. 

- Lokálne biocentrá - brezové lesíky - floristicky významné lokality brezových 
porastov (Betuli pubescens) s prímesou jelše sivej (Alnus incana). Lokality významné aj z 
hľadiska zoologického, tvoria významné refúgiá mnohých živočíšnych druhov v okolitej 
poľnohospodárskej krajine. 
 

Biokoridory – sú tvorené líniovými prírodnými prvkami krajinnej štruktúry záujmového územia, 
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umožňujúce migráciu organizmov s cieľom výmeny genetických informácií. V území sa viažu na 
vodné toky a okolité brehové porasty. Nachádzajú sa tu dva výrazné biokoridory: 

- Regionálny biokoridor Studený potok – hydrický biokoridor tvorený vlastným tokom a 
súvislým lesným spoločenstvom široko spektrálnej druhovej sklady od smrekovo-borovicovo-
jedľových porastov až po súvislý porast tvorený sivou jelšou. Z aspektu druhovej skladby je 
tvorený vŕbou rakytou, (Salix caprea), vŕbou päťtyčinkovou (Salix pentandra), vŕbou krehkou 
(Salix fagilis), jelšou sivou (Anus incana) s prímesou ihličňanov - smrek obyčajný (Picea abies), 
borovica lesná (Pinus Sylvestries), smrekovec opadavý (Larix decidua) a pod. 

- Chotárny potok – súčasť lokálneho terestrického  biokoridoru Čiapka - Poš, ktorý je z 
hľadiska funkčnosti potrebné dobudovať. Využíva potenciál pramennej mokrade a Chotárného 
potoka s brehovými porastami. Biokoridor sa tiahne severovýchodnou hranicou katastrálneho 
územia. Prepája lesný ekosystém na výbežku kóty Čiapka s biokoridorom Studeného potoka.   
Interakčné prvky - predstavujú ekosystémy napojené na jednotlivé biocentrá a biokoridory s 
cieľom zabezpečenia ich priaznivého pôsobenia na okolité menej stabilné prvky krajinnej 
štruktúry 
Ekostabilizačné prvky - do tejto kategórie sú zaradené prvky krajiny, ktoré nemajú štatút 
biocentra alebo biokoridoru, ale sú významné z hľadiska priestorovej stability krajiny. Sú to 
prirodzené prvky krajinnej štruktúry vyznačujúce sa vysokou ekostabilizačnou účinnosťou. V 
riešenom území do tejto kategórie možno zaradiť nasledovné prvky: 
- výbežky lesného masívu mimo hranicu TANAP, ktoré sa nachádzajú až za hranicou 
nadregionálného biocentra Vysoké Tatry, v tesnej blízkosti hranice TANAP-u. Ide o lesný 
ekosystém v susedstve prírodnej rezervácie Poš  
- lesný ekosystém pri poľnej ceste smerom na Mlynicu - jediné zachovalé, avšak izolované 
refúgium v poľnohospodárskej krajine lokalizované v južnom cípe katastrálneho územia. 

 Stresové (negatívne javy) ÚSES   –   V   zmysle  metodiky   sa   za   stresové  javy  ÚSES  
považujú skládky odpadov, veľkoplošné makroštruktúry  ornej pôdy, urbanizované prostredie, 
bariérové prvky ako dopravná sieť, elektrické vedenia  atď. 
Z hľadiska priestorovej stability v rámci Miestneho územného systému ekologickej stability 
(Repka a kol., 1995) je riešené územie rozčlenené do piatich základných stupňov ekologickej 
stability, a to nasledovne: 
1.stupeň: veľmi nízka stabilita - k plochám veľmi nízkej stability spadajú poloprirodzené a umelé 

prvky krajinnej štruktúry, ako je orná pôda poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zastavané 
plochy intravilánu, 

2.stupeň:nízka stabilita- do tejto kategórie boli začlenené trvalé trávne porasty a rekreačné 
priestory v rámci lesných a lúčnych spoločenstiev, 

3.stupeň: stredná stabilita- je tvorená ekosystémami prírodného charakteru, avšak čiastočne 
antropogénne ovplyvnenými a narušenými. Patria sem brehové porasty Studeného potoka, 
enklávy nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie pri rekreačných priestoroch, parky, cintorín, 
líniová vegetácia, 

4.stupeň: vysoká stabilita - k územiam vyznačujúcimi sa vysokou stabilitou patria polokultúrne 
umelo založené lesné porasty, porasty s prímesou pôvodných drevín - enklávy nelesnej 
stromovej a krovinnej vegetácie v kontakte s trvalými trávnymi porastmi, segmenty lesných 
spoločenstiev pri PR Poš, segmenty lesa v nive Chotárného potoka, brezové lesíky, lesík 
smerom na Mlynicu, 

5.stupeň: veľmi vysoká stabilita - do tejto skupiny sa radia prirodzené prvky krajiny. V 
záujmovom území sú to zachovalé mokrade a prirodzené lesné spoločenstvá prírodnej 
rezervácie Poš, brehové porasty. 

2.   Krajina, scenéria, ochrana, stabilita 
Krajina a štruktúra prírodnej krajiny 
Štruktúru krajiny možno hodnotiť z dvoch základných aspektov, ako štruktúru prírodnej krajiny, 
ktorá sa vyformovala v dôsledku evolúcie prírody a súčasnú štruktúru krajiny, ktorá odráža 
využitie zeme (využitie prírodnej krajiny) človekom. 
Štruktúra prírodnej krajiny záujmového územia je výsledkom paleografického vývoja krajiny. 
Určujúcim faktorom diferenciácie krajiny modelového územia je reliéf. Podrobnú typizáciu 
štruktúry prírodnej krajiny v území uvádzame podľa autorov Mazúr a Drdoš (1985). Podľa 
uvedených autorov krajina záujmového územia má charakter chladnej kotlinovej krajiny so 
zmiešaným smrekovým lesom prevažne na hnedých pôdach, s rôznymi diferencovanými typmi 
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prírodnej krajiny: 
1. Nivná krajina - je tvorená nivnou rovinou popri vodných tokoch záujmového územia. Tvorí ju 
niva Studeného potoka, ktorá  je holocénneho veku balvanovitoštrkovitého charakteru. Krajinný 
systém nív je determinovaný pôsobením podzemnej a povrchovej vody v priepustnom substráte 
v podmienkach chladnej horskej klímy.  
2. Kužel'ovo-terasová krajina - zaberá systém glacifluviálnych a fluviálnych kužeľov. Pozdĺž 
Studeného potoka sa tiahne wurmský kužeľ a terasa. Kužeľovo-terasová plošina, 
reprezentovaná fluviálnymi a glacifluviálnymi kužeľmi a terasami, obsahuje zásoby podzemných 
vôd., ktoré prichádzajú zo susedného pohoria. Dominujú hnedé pôdy, miestami pseudogleje. 
Vegetáciu reprezentuje borovicová smrečina.  
3. Pahorkatinná krajina na flyši - tvoria ju vyčnievajúce vyvýšeniny nad plošiny glacifluviálnych 
kužeľov - Čiapka, vyvýšenina na hranici s Novou Lesnou, pod intravilánom sídla. Flyšové územie 
bolo čiastočne zarovnané v dôsledku pôsobenia eróznych procesov. 
 
Súčasná krajinná štruktúra 
Štruktúra súčasnej krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja. Odráža využitie 
prírodnej krajiny človekom. Vzniká v dôsledku pôsobenia človeka na prírodné ekosystémy, ich 
využívaním, prejavujúcim sa pretváraním a ovplyvňovaním vlastností zložiek krajiny. Výsledkom 
tohto antropického pôsobenia v krajine je vznik poloprirodzených a umelých prvkov, ktoré spolu s 
prírodnými prvkami vytvárajú určitú fyziognomickú mozaiku súčasnej štruktúry krajiny.  
Štruktúra krajiny záujmového územia vyplýva z jeho funkčného zamerania. Obec Veľká Lomnica 
možno charakterizovať ako polyfunkčné sídlo s kumuláciou nasledovných funkcií - obytná, 
rekreačná, lesohospodárska a poľnohospodárska. Tieto funkcie určujú štruktúru a charakter 
prvkov súčasnej krajinnej štruktúry.  
Na území katastrálneho územia Veľká Lomnica možno vyčleniť nasledovné prvky súčasnej 
krajinnej štruktúry: 
- Zastavané plochy s rôznym funkčným využitím.  
- Obytné areály slúžiace na plnenie základnej existenčnej potreby človeka, a to bývania.  
- Areály občianskej vybavenosti úzko korelujú s predchádzajúcou skupinou.  
- Sakrálne objekty - predstavujú dva miestne kostoly, a to rímsko-katolícky a evanjelický slúžiace 
na uspokojovanie duchovných potrieb obyvateľstva sídla. Možno ich považovať za 
najvýznamnejšie kultúrno-historické centrá obce. 
- Športovo-rekreačné objekty - slúžia na uspokojovanie rozvojových potrieb obyvateľstva 
/regenerácia ľudských síl nielen miestneho obyvateľstva, ale aj návštevníkov sídla. Do tejto 
skupiny patria jednak samostatné objekty, napr. ihriská, a pod., alebo tvoria súčasť iných 
objektov, napr. sauny v hoteloch, telocvične v škole a  pod. 
- Rekreačné priestory sú tvorené súborom rekreačných objektov v danej lokalite. Ide o hotelové 
súbory a pod.  
- Poľnohospodársky areál - súbor stavebných objektov zameraných na rastlinnú výrobu je 
momentálne na úpadku.   
- Produktovody - obraz krajinnej štruktúry dotvára súbor technických línií slúžiacich na prepravu 
materiálu a energie - súbor produktovodov  
- Neužitky - predstavujú nevyužité priestory, zväčša zdevastované plochy. Ide o priestory v okolí 
starej zástavby, plochy medzi ramenami Studeného potoka, neupravené verejné priestory, 
zdevastované plochy pozdĺž dopravných línií, najmä nespevnených ciest a pod. Tieto plochy sa 
vyznačujú nízkym stupňom ekologickej stability. Výrazne znižujú aj estetický obraz krajiny. 
- Skládky odpadu - v katastrálnom území Veľkej Lomnice nie je organizovaná skládka odpadu. 
Vyskytuje sa tu niekoľko neorganizovaných skládok tzv. divokých skládok - živelné skládky 
stavebného odpadu v nive Studeného potoka, Skalnatého potoka, smetiská domového odpadu v 
brehových porastoch pod obcou, drobné smetiská v dôsledku rozvoja turistických aktivít a pod.  
- Lesy  tvoria okrajovú hranicu sídla na severnej strane katastrálneho územia a čiastočne na 
západnej. Z hľadiska druhovej skladby v záujmovom území dominujú smrečiny borovicové a 
smrečiny jedľové.  
- Brehové porasty - lemujú vodné toky (Skalný potok, Studený potok). Tvorené sú prevažne 
porastmi vŕby, a jelše. Z ihličnanov je to smrek obyčajný, borovica lesná, smrekovec opadavý a 
pod. 
- Nelesná stromová a krovinná vegetácia - nachádzajúca sa ako v intraviláne, tak i vo voľnej 
krajine. Predstavuje roztrúsenú vegetáciu najmä v poľnohospodárskej krajine remízky, izolované 
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lesíky, líniová vegetácia pozdĺž dopravných koridorov, sídelná vegetácia a pod.,). 
- Záhrady - majú charakter prídomových záhradiek. Vyznačujú sa rôznym stupňom štruktúry a 
kvality, často podmienenou vlastníckymi vzťahmi.  
- Trvalé trávne porasty - reprezentujú dva prvky krajinnej štruktúry, a to lúky a pasienky.  
- Orná pôda - predstavuje plošne najväčší prvok využitia zeme katastrálneho územia Veľká 
Lomnica. K hlavným poľnohospodárskym plodinám pestovaným na ornej pôde patria obiloviny a 
okopaniny. Nepriaznivé klimatické podmienky pre rastlinnú výrobu nedovoľujú pestovanie 
náročnejších plodín v záujmovom území. 
- Vodné plochy sú reprezentované v katastrálnom území vodnými tokmi. Cez kataster Veľká 
Lomnica pretekajú v súbežných líniach dva vodné toky. Stredom sídla v pozdĺžnom smere zo 
severozápadu na juhovýchod tečie Studený potok. Pozdĺž severnej hranice smerom z Tatranskej 
Lomnice na Veľkú Lomnicu preteká Skalnatý potok. Oba toky ústia do toku vyššieho rádu – 
Popradu.  
 
Scenéria krajiny 
Kvalitu prostredia vytvára charakteristický krajinný typ prechodu kotlinovej krajiny do krajiny 
veľhôr s výskytom vegetačných plôch a línií. V súčasnosti boli smrekové porasty postihnuté 
rozsiahlou kalamitou. 
To, čo znižuje súčasnú hodnotu krajiny sú neusporiadané štruktúry, zle lokalizovaná zástavba a 
nepôvodné, indiferentné stavby. Krajinu ohrozujú aj riziká nežiaducich zmien. Riziká nežiaducich 
zmien vyplývajú z vnášaní a cudzorodých komponentov, nevhodných proporcií, dimenzií a štýlu. 
Narušenie toho, čo je tu pôvodné a reprezentatívne.  
Záujmom tak významných území ako je TANAP je požadovať, aby hlavne stavebná činnosť 
neznižovala kvalitu prostredia a nespôsobovala vizuálny impakt. 
Negatívne trendy vo vývoji krajiny predstavuje zánik pôvodných krajinných typov, vnášanie 
cudzorodých komponentov do obrazu krajiny (krajinných typov), zmena usporiadanosti štruktúry 
krajiny v krajinnom priestore, cudzorodých stavieb (respektíve stavieb ktoré narúšajú pôvodnú 
kvalitu prostredia. Nemyslia sa tým pozitívne novotvary) a ohrozenia miestnych a regionálnych 
špecifík - originálnych odlišností. 
 
Stabilita krajiny 
Priestorová ekologická stabilita krajinnej štruktúry sa definuje ako schopnosť krajinnej štruktúry 
udržiavať priestorové ekologické vzťahy medzi geoekosystémami s rôznou reálnou vnútornou 
ekologickou stabilitou. Teda ekologická stabilita krajiny predstavuje schopnosť udržiavať a 
obnovovať podmienky fungovania celopriestorového systému a zabezpečovať geoekologickú 
rôznorodosť v celom spektre krajinnej štruktúry. Udržanie ekologickej stability krajinného 
systému je základnou podmienkou proklamovaného princípu trvalo udržateľného rozvoja. 
Praktickú aplikáciu udržania ekologickej stability predstavujú územné systémy ekologickej 
stability - ÚSES-y. Územný systém ekologickej stability predstavuje takú celopriestorovú 
štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje 
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života. Základ tohto systému tvoria biocentrá, 
biokoridory a interakčné prvky, ktoré vytvárajú kostru územného systému ekologickej stability. 
Teda kostra ÚSES predstavuje sieť ekologicky významných segmentov územia, ktoré plnia 
funkciu biokoridorov, biocentier prípadne interakčných prvkov. Ich rešpektovanie je nevyhnutné 
aj v procese EIA. 
 

3.   Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické           
      hodnoty  územia 

 

3.1. Obyvateľstvo a jeho aktivity 
Na súčasnej kvalite a kvantite osídlenia obce, resp. katastra  sa vo výraznej miere podieľali 
nasledovné zlomové horizonty osídľovania resp. vysídľovania obyvateľstva: 

- vysídlenie nemeckého etnika po roku 1945 

- osídľovanie opustených a vysídlených obcí po r. 1945 – 1948 

- príchod rómskeho etnika  
 V súčasnej dobe žije v obci Veľká Lomnica 4750 obyvateľov. Z indexu rastu obyvateľstva je 
zrejmé, že obec Veľká Lomnica patrí k prírastkovým obciam.  
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Prírastky obyvateľstva sú spôsobené predovšetkým prirodzeným prírastkom -18,2 obyvateľa na 
1000 obyvateľov. Výrazný podiel na tomto trende má, ako aj v mnohých ďalších sídlach rómske 
etnikum.  
 
Z hľadiska národnostnej štruktúry ja najviac zastúpená slovenská národnosť  a v náboženskej 
štruktúre prevažuje rimo-katolícke vierovyznanie nad evanjelickým a gréckokatolíckym.  
Veková štruktúra obyvateľstva je tvorená v prevažnej miere obyvateľmi v produktívnom veku 
55%, predproduktívnom veku 33% a poproduktívnom veku 11%. 
Vzhľadom na nedostatok pracovných miest v sídle, väčšina obyvateľov dochádza za prácou 
(Kežmarok, Matejovce, Poprad, Tatranská Lomnica). Rozhodujúcimi odvetviami sú priemysel, 
poľnohospodárstvo a služby. Ekonomickú situáciu v obci možno pokladať za nepriaznivú. Miera 
nezamestnanosti prekračuje 20%. 
 
Ekonomická aktivita v obciach:  
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
Od roku 1962 je v  prevádzke Výskumná stanica zemiakarská. Ďalšou prevádzkou 
s poľnohospodárskym charakterom je TATRAOSIVO a.s.   Tatraosivo bol najväčším 
poľnohospodárskym podnikom okresu Poprad, pričom z 5390 ha pôdy bolo zúrodnených až 
75%.  
Na pôdnom fonde priamo dotknutého územia boli vykonané melioračné zásahy, pričom 
pozostatkom zostali melioračné kanály a drenážne skruže.  
Lesy patriace kedysi do majetkov a aj územne majiteľom z Veľkej Lomnice sa dostali do katastra 
Tatranskej Lomnice (mesto Vysoké Tatry). Lesné hospodárstvo je výlučne spravované Štátnymi 
lesmi TANAPu. Hospodárenie sa riadi lesným hospodárskym plánom.  
V súčasnosti postihla lesné komplexy Tatier veterná smršť, takže sa zvýšila zamestnanosť a aj 
orientácia obyvateľov Veľkej Lomnice na lesné hospodárstvo. 
Priemysel 
Na území katastra obce Veľká Lomnica sa nevyskytujú priemyselné podniky. Z menších 
podnikov možno spomenúť Thymos s.r.o. baliareň korenín a obaľovačku živičných zmesí. V obci 
je viacero remeselných súkromných dielní zväčša stolárskych.  
Cestovný ruch 
Cestovný ruch vo Vysokých Tatrách sa vyznačuje rozvinutým stupňom rozvoja a sústreďuje sa 
pozdĺž Cesty slobody, ktorá je súčasne osou Mesta Vysoké Tatry. Začal sa rozvíjať najmä po 
skončení 1. svetovej vojny. Spolu s kúpeľníctvom je jediným zdrojom pracovných príležitostí ľudí, 
ktorí vo Vysokých Tatrách žijú. Vďaka tomu, že kúpeľné osady v minulosti slúžili najmä 
solventnejším a aj dnes napriek kvalite služieb predstavujú vyššie finančné nároky, začali sa na 
cestovný ruch preorientovávať aj podhorské obce, často však bez ucelenej koncepcie riešenia 
v rámci územných plánov. 

Rekreačná funkcia sídla Veľká Lomnica vyplýva predovšetkým z blízkosti Východných 
Tatier a kultúrnych a historických pamiatok historického Spiša. V obci sa nachádzajú 
ubytovacie zariadenia hotelov. V posledných rokoch sa táto funkcia rozvíja pomerne 
intenzívne vznikom ďalších menších ubytovacích a stravovacích kapacít v existujúcom 
stavebnom fonde obce a predovšetkým vznik a realizácia Golfového areálu medzi 
Eurocampom FICC a Veľkou Lomnicou. Ako rekreačná atraktivita pre turistov sú 
poskytované služby jazdeckého oddielu. 
 
3.2. Infraštruktúra 
3.2.1 Služby 

- Školské zariadenia predstavuje 14 triedna základná škola a telocvičňa pre 500 žiakov a  
materská škola a detské jasle 

- Kultúrne zariadenia sú tvorené 2 kostolmi, knižnicou a kinom 

- Zdravotnícke zariadenia reprezentuje lekáreň, obvodné zdravotné stredisko 

- Zariadením verejnej správy je predovšetkým obecný úrad, pošta  a požiarny zbor 

- Obchodné a stravovacie zariadenia predstavuje sieť malých predajní a reštauračných 
zariadení 

- Športové zariadenia sú tvorené tenisovými kurtmi, futbalovým štadiónom a golfovým 
ihriskom. Ďalej tu možno pripočítať súkromné fitnescentrá slúžiace turistom. 
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- Špeciálnu vybavenosť tvoria cintorín a dom smútku 
 
 
3.2.2 Dopravné  vybavenie  územia   
Dopravná  sústava  riešeného  územia  sa  skladá  z jednotlivých  dopravných systémov  

cestnej,  železničnej,  leteckej  a  kombinovanej  dopravy.   
Cestná doprava 
Komunikačné tepny I/66 v smere Poprad - Kežmarok a II/537 (Cesta  Slobody spájajúca  
tatranské osady v západovýchodnom smere od Pribyliny po Tatranskú Kotlinu) a II/5401 
v smere Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica, spájajú Veľkú Lomnicu s priľahlými 
oblasťami. Veľká Lomnica – Stará Lesná je prepojená miestnou komunikáciou  III/5401, 
ktorá sa napája na št. cestu II/537 – Cestu Slobody.   
Železničná doprava 
Stanica Studený Potok je  Železničným spojením obce na križovaní tratí č.185 Poprad – 
Kežmarok – Plaveč a č.184 Studený Potok – Tatranská Lomnica. Ide o motorovú naftovú 
trakciu. 
Letecká doprava 
Najbližšia letecká doprava je možná z medzinárodného letiska v Poprade. 
   
3.2.3 Inžinierske siete - zásobovanie vodou, odpadové vody, zásobovanie elektrickou 
energiou, zásobovanie teplom  a plynom 
 
Elektrická energia 

Obec Veľká Lomnica je napojená na zdroj elektrickej energie z 22 kV vedenia č.220, 
napájaného zo 110/22 kV transformovne Poprad.+ 
 
Zásobovanie plynom- teplom 
Zásobovanie teplom je realizované na báze tuhých palív v historickom centre obce a v pôvodnej 
zástavbe. Veľká Lomnica je napojená na plynovod Poprad – Kežmarok DN 200 PN 2,5 cez 
regulačnú stanicu VTL/STL s výkonom 800 m3/hod. Obec je kompletne plynofikovaná. 
 
Zásobovanie vodou 

Veľká Lomnica je napojená na Spišsko-popradskú vodárenskú sústavu prívodným potrubím DN 
500 do Kežmarku. Zásobovanie je z vodojemu 1000 m3. Spoločný zásobovací rád z vodojemu je 
DN 300, z ktorého je do Veľkej Lomnice vybudovaná odbočka DN 250.Pre zabezpečenie potreby 
vody pre obec  k roku  2010 navrhuje ÚPN Z navýšenie kapacity vodného zdroja rozšírením 
vodojemu dobudovaním ďalšej komory o obsahu 1000 m3. Vodné zdroje navrhuje riešiť v rámci 
Spišsko-popradskej vodárenskej sústavy rozšírením zdrojov v Liptovskej Tepličke. 

Odpadové vody 

V obci je vybudovaná splašková kanalizačná sieť v rámci zastavaného územia. Delená 
kanalizačná sieť je pre bytové domy v rómskej osade. Kanalizácia je zaústená do ČS z ktorej sú 
odpadové vody prečerpávané tlakovou kanalizáciou na ČOV Poprad – Matejovce. 

3.2.4. Odpady 

Vznik odpadov v Prešovskom kraji je možné členiť na bilancie podľa kategórií odpadov (O/N), 
osobitne pre komunálny odpad a pre vybrané druhy odpadov. 
Výskyt odpadov podľa kategórií významne odráža štruktúru ekonomických činností vykonávanej 
v Prešovskom kraji a len málo, až na niektoré druhy odpadov, súvisí s počtom obyvateľstva. 
Skutočný, aktuálny vplyv odpadov na životné prostredie v Prešovskom kraji však závisí od 
úrovne nakladania so vznikajúcimi odpadmi a to predovšetkým nebezpečnými.              
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Tabuľka  Skládky odpadov na území okresu Kežmarok 

Okres 

 
Počet v 
okrese 

Názov 
skládky  

Katastrálne 
územie 

Odpad 
Trieda 

skládky 
Prevádzkovateľ skládky / vlastníctvo 

Kežmarok 

 
 
 

3 

Úsvit Žakovce 
KO,NO 

OO 
N, I, O 

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., 
Žakovce / Marius Pedersen 

Ľubica Ľubica 
KO, 
OO 

O Obec Ľubica / verejné 

Spišská 
Belá 

Spišská Belá 
OO, 
KO 

O Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. / verejné 

Zdroj: OÚ KK OSŽP 

 
3.3 Kultúrno-historické hodnoty  územia 
3.3.1 Vývoj  katastrálneho  územia  
Veľká Lomnica je tatranská obec ktorá sa prvý krát spomínaná v písomnej listine z roku 1257, 
napriek tomu na základe archeologických nálezov - lokalita Burbrich, môžeme datovať dejiny 
Veľkej Lomnice cca do roku  2300 p.n.l. - koncom mladšej doby kamennej – neolitu. Na území 
Veľkej Lomnice žili ľudia aj  od prvého storočia pred Kristom -  Kelti- , v dobe rímskej /nálezy 
rímskych mincí z 2. – 3. storočia po Kristovi/ a v čase Veľkomoravskej ríše.  

Sídla založené v Popradskej kotline boli lokalizované v husto zalesnených oblastiach.  
Názov obce dokazuje, že územie bolo osídlené Slovanmi. Až v druhej polovici 13. 
storočia kolonizovali podobne ako iné oblasti Slovenska nemeckí kolonisti.  
V roku 1538 patrila obec kežmarskému zemanovi Laskému. neskôr Baltazárovi, 
Krištofovi a Marekovi Berzeviczy. Majiteľom Veľkej Lomnice bol aj Štefan Tököly. 
Najvýznamnejšia rodina v histórii a rozvoji sídla bola rodina Berzeviczy ktorá vlastnili  
a do dnesných dní zanechala dva kaštiele.  
Spoločenstvo občanov urbariát po komasácii v pol.19.storočia dostalo do vlastníctva lesy 
a pastviny ktoré sa tiahli až hlboko do území Vysokých Tatier. V chotári Veľkej Lomnice 
bola založená v roku 1892 aj Tatranská Lomnica.  
V roku 1872 si obec postavila sídlo svojej obecnej správy - obecný dom. V roku 1889 
bola obec napojená na železničnú trať Poprad – Kežmarok, Bohumín. V roku 1895 bola 
dokončená odbočka z tejto trate do Tatranskej Lomnice. 
Druhá svetová vojna resp. Košické dekréty rozhodli o ďalšom smerovaní obce. Veľká 
väčšina nemeckého obyvateľstva bola odsunutá do Nemecka. V roku 1945 bol vo Veľkej 
Lomnici vytvorený Obvodný úrad MNV pre NV vo Veľkej Lomnici, Huncovciach a Starej 
Lesnej.  
 
3.3.2  Kultúrnohistorické hodnoty územia 
Cennou historickou pamiatkou (zákon č. 49/2001 Z.z.) uvedenou v Ústrednom zozname 
národných kultúrnych pamiatok je rímo - katolícky románsky kostol sv. Kataríny z 13. storočia 
prestavaný v gotickom štýle v 15. storočí s gotickými nasýtenými maľbami, ktorý bol vyhlásený 
za národnú kultúrnu pamiatku. Druhý kostol, evanjelický je z roku 1785 a veža z roku 1908. Z 
ostatných pamiatok treba spomenúť neskorobarokové kaštiele a kúriu z konca 18. storočia. Za 
kultúrne - historickú pamiatku je považovaný aj hrob Berzeviczyho. V obci sa narodilo alebo 
pôsobilo vel'a významných osobností - Samuel a Kristián Augustíny ab Hortis, Gregor 
Berzeviczy, Jur Buchhottz.  

V Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok v obci Veľká Lomnica je zapísaných 5 
národných  kultúrnych pamiatok štyri historické pamiatky a Hrob padlým partizánom.  

Na mieste najvýznamnejšej archeologickej lokality katastra Veľkej Lomnice je v súčasnej dobe 
cintorín.  

 
4. Súčasný stav kvality životného prostredia 
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Územie Tatranského národného parku a ochranného pásma je v súčasnosti zaťažené 
komplexom antropogénnych negatívnych vplyvov na krajinu, jej flóru a faunu. Urbanizácia, 
nekoordinovaná návštevnosť, intenzívne-športové a turistické využitie a prítomnosť ďalších 
priamych civilizačných vplyvov (liečebne, - hotely, campingy s potrebnou infraštruktúrou, 
poľnohospodárstvo, cesty, plynovody, elektrovody, telekomunikačné siete), už v minulosti 
značne ovplyvnili jednotlivé zoocenózy likvidáciou biotopov, migračných ciest, narušovaním 
biologických rytmov a dennej aktivity. 
 

4.1 Znečistenie ovzdušia 

Zdroje znečistenia ovzdušia v predmetnej lokalite predstavujú obaľovacie súpravy živičných 
zmesí na povrchovú úpravu ciest. Jedna z prevádzok má svoje sídlo medzi Veľkou Lomnicou a 
Starou Lesnou. Prevádzky sú v činnosti od roku 1987, resp. 1970. 
Stav ovzdušia v posudzovanom území je ovplyvnený aj existujúcimi malými zdrojmi znečistenia 
ako malé bytové kotolne, automobilovou dopravou, železničnou dopravou.  
Zvlášť znečistením bez stanovenia zdroja je regionálny prenos pri nekontrolovanom spaľovaní 
haluziny po vzniku kalamity.  
Konkrétnym negatívnym prejavom regionálneho znečistenia ovzdušia je poškodzovanie až 
hynutie lesných porastov vo vrcholových partiách pohorí. Regionálne znečistenie ovzdušia je 
znečistenie hraničnej vrstvy atmosféry krajiny vidieckeho typu v dostatočnej vzdialenosti od 
lokálnych priemyselných a mestských zdrojov. Regionálne znečistenie ovzdušia v SR je 
monitorované na sieti 7 regionálnych staníc (sieť EMEP - Environment Monitoring Evaluation 
Programme), z ktorých najbližšie riešenému územiu je Stará Lesná.   
Priemerné ročné koncentrácie škodlivín v ovzduší na meracích staniciach kraja v roku 2007 

 
Prach 
µg/m3 

SO2-S 
µg/m3 

SO4
2—S 

µg/m3 
NO2-N 
µg/m3 

NO3-N 
µg/m3 

HNO3
—N µg/m3 

O3  
µg/m3 

Stará Lesná 15,8 0,87 0,92 1,41 0,26 0,07 66 

 
Pb 

ng/ m3 
Mn 

ng/ m3 
Cu 

ng/ m3 
Cd 

ng/ m3 
Ni 

ng/ m3 
Cr 

ng/ m3 
As 

ng/ m3 
Zn 

ng/ m3 

Stará Lesná 9,91 4,50 1,59 0,31 0,66 0,93 1,08 20,29 

Zdroj: SHMÚ 

Riešené územie: Nakoľko sa v blízkosti miesta lokalizácie stavby nenachádzajú nadnormatívne 
zdroje znečistenia ovzdušia, nie je nadmernými emisiami znečisťujúcich látok ovplyvnená ani 
úroveň znečistenia ovzdušia .  
V riešenom území nie sú priemyselné areály, ani zdroje znečistenia priemyselným odpadom. 
V širšom území sa nachádza priemyselný areál - Obaľovačka živičných zmesí Inžinierskych 
stavieb nad Veľkou Lomnicou. Jeho znečistenie pre riešené územie je nízke.  
 

4.2   Znečistenie povrchových a podzemných vôd 
Povrchové vody - predstavujú vodný tok Studený potok, ktorý je charakterizovaný ako tok II. - 
III. triedy čistoty. Na kvalitu toku vplýva vyššie položené sídlo v gravitačnej línii Studeného 
potoka obec Stará Lesná.  

Všeobecne možno územie charakterizovať ako oblasť s malým počtom nevýznamných 
zdrojov znečistenia, podzemných a povrchových vôd. Hlavným zdrojom znečistenia je, osídlenie 
a turistický ruch v  nižších, častiach povodí aj poľnohospodárstvo. V povodí Studeného potoka 
sú evidované nasledovné bodové zdroje znečistenia povrchových vôd: 
1. Tatranská Lesná - ČOV, riečny kilometer 9.0, 0355 V recipiente = 0.082 m3/h 
2. - Rekreačné stredisko PS Bratislava, Stará Lesná - ČOV, riečny kilometer 6.3, 0355 V 
recipiente = 0.140 m3/h 
3. Verejná kanalizácia Stará Lesná - ČOV, riečny kilometer 4.5,0355 V recipiente = 0.140 m3/h 
Na režim a vodnosť rieky vplývajú klimatické a geografické činitele a možno ho charakterizovať 
ako veľmi nevyrovnaný. 
Ako značne zníženú čistotu vody možno pokladať melioračný kanál prechádzajúci dotknutým 
priestorom, ktorý nemá dostatočnú filtračnú schopnosť a tak transportuje mechanické 
a chemické znečistenie v celom spektre do toku Studeného potoka. Zdrojom znečistenia je 
poľnohospodárske využívanie. 
Kvalita podzemných vôd v posudzovanej lokalite vzhľadom na charakter podložia a napájanie 
podzemného riečišťa cez vrstvy hrubších štrkopiesčitých akumulácií zabezpečujú dobrú kvalitu 
podzemných vôd. 
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Povrchové vody sú charakterizované ukazovateľmi BSK5 a ChSKMn (v mg/l). Dostupné údaje o 
Studenom a Skalnom potoku pred ich ústím do Popradu sú z rokov 1998 a 2003. Podľa 
uvedených údajov možno stav kvality vody v tokoch charakterizovať ako ustálený. 
 
Podzemné vody - kvalita podzemných vôd sa v riešenom území sleduje v riečnych náplavách 
Popradu vo vrte základnej siete SMMU Veľká Lomnica č. 137590, kde podľa STN boli zistené 
nadlimitné hodnoty mangánu, železa, chloridov.  

4.3 Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou 
Kontaminácia pôdy predstavuje významný negatívny vplyv ľudskej činnosti na túto zložku 
životného prostredia. Samotná prítomnosť škodlivých látok v pôde ich v prevažnej väčšine 
nepoškodzuje. Škodlivosť sa prejavuje najmä ich absorpciou pôdnymi organizmami, rastlinami, 
ako i prienik do pôdneho roztoku a následne do podzemných vôd. Pod kontamináciou pôdy sa 
rozumie prekročenie najvyššej prípustnej hodnoty obsahu prvkov a zlúčenín v pôde sledovaných 
v “Čiastkovom monitorovacom systéme Pôda” 
V riešenom území boli vykonané štandardné odbery pôdy za účelom ich identifikácie. Vzhľadom 
na spôsob využívania a charakter, neočakáva sa nadpriemerná kontaminácia pôdneho 
prostredia. Podľa zhodnotenia stavu kontaminácie SR hodnotená plocha, pôda je evidovaná ako 
mierne kontaminovaná.  
Z hľadiska aktuálnej erózie pôd (Atlas krajiny 2002) je zámer situovaný do priestoru so stredne 
silnou  náchylnosťou na vodnú eróziu. Veterná erózia sa vzhľadom na prevládajúce zrnitostne 
ťažšie pôdy nevyskytuje.  
Radón 

Územie predstavuje podľa prieskumu Slovenskej republiky na radónové riziko (URANPRES š.p. 
Spišská Nová Ves,1992), spracované na mapách v mierke 1:200 000 nízke radónové riziko 
(Podtatranská kotlina).  

 
4.4  Znečistenie horninového prostredia 
Environmentálnou záťažou je znečistenie horninového prostredia - t.j. zemín a podzemnej vody 
nad prípustnú úroveň. Z hľadiska znečistenia horninového prostredia nie sú predpoklady 
znečistenia.  
Z hľadiska možnosti aktivácie geodynamických javov je záujmové územie vzhľadom na jeho 
fyzikálno-mechanické vlastnosti a sklonitostné pomery stabilné.  
 

4.5  Zaťaženosť prostredia hlukom a pachom 
V posudzovanom území sa nachádzajú dočasné zdroje hluku (obaľovačka živičných zmesí, 
hĺbenie vodných plôch ťažkou technikou). Za trvalý zdroj hluku so zvýšeným zaťažením môžeme 

považovať dopravnú líniu cestu I/66 v smere Poprad – Kežmarok.   
 

4.6 Narušenie živej prírody  
Biotopy  v sledovanom území sú často  poškodzované antropickými a najmä abiotickými 
faktormi, biotickými činiteľmi a tiež imisiami, ktoré prvotne oslabujú ich stabilitu. V spolupôsobení 
s prírodnými škodlivými činiteľmi znižujú ich odolnostný potenciál. Poškodzovaniu vegetácie 
imisiami sú vystavené najmä biotopy v blízkosti ľudských sídiel,  z nich vedúcich komunikácií  
a exponovaných lesných biotopov a drevín (stromoradia).   
 

5.  Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného  
     prostredia pre človeka 
V porovnaní s predošlými rokmi bol zaznamenaný mierny nárast strednej dĺžky života. 
Počtom živonarodených na 1000 obyvateľov kežmarský okres vysoko prevyšuje celoslovenský 
priemer a je dokonca rekordným.  
Úmrtnosť sa zvýšila najmä u mužov v produktívnom veku, čo môže byť všeobecne zhoršenými 
životnými a hlavne pracovnými podmienkami. Podiel jednotlivých úmrtí sa nevymyká 
z celoslovenského trendu. Dominujú srdcovocievne úmrtia a nádorové úmrtia. Spolu tvoria 
takmer 90% všetkých úmrtí.  
Celková kvalita životného prostredia pre človeka je súhrnom kvalít jeho jednotlivých zložiek. 
Vzhľadom na obsiahlosť tohto problému a závažnosť stavu životného podielu na zdravotnom 
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stave nie je možné z dostupných dát robiť závery. 
Pri charakteristike úrovne zdravia obyvateľov riešeného územia sme vychádzali zo štatistických 
ukazovateľov okresu Kežmarok a okresu Poprad.  
Stredná dĺžka života pri narodení v období 1996 - 2000: 
Oblasť                               Muži Ženy 

v okrese Kežmarok 67, 11 76,63 

v okrese Poprad 70,33 79,00 

v Prešovskom kraji 69,36 77,32 

SR 68,82 76,79 

 
Prostredie riešeného územia patrí medzi ekologicky pomerne stabilné územia s vysokou kvalitou 
zložiek životného prostredia. 
 

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH  
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VRÁTANE 
ZDRAVIA A  O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH  ZMIERNENIE  

 
1.  Požiadavky na vstupy  
1.1. Záber pôdy 
Navrhované kapacity: 
Základné ukazovatele  výrobného areálu – výrobnej haly: 
- celková výmera  navrhovaného výrobného areálu                    110 400 m2    
- pôdorysný rozmer haly s prevádzkovou časťou              176,8 m x 135,8 m 
- výška stavby od úrovne prízemia po vrch strechy                         16,86 m 
- výrobná hala s prevádzkovou časťou (zastavaná plocha)        24 009,44 m2 
- výrobná plocha so skladmi                                                         21 643,9 m2 
- administratívna a prevádzková časť                                            4035,1 m2 
- celková úžitková plocha                                                             25 679,0 m2 
- obostavaný priestor haly                                                          405 759,5 m3 
- cesty  areálové , šírka komunikácie  a dĺžka                             7,0 m, dĺžka  964m 
- cesty parkovísk , šírka komunikácie a dĺžka                              5,5 m, dĺžka 325m 
- plochy   chodníkov                                                                           2162    m2 
- spevnené plochy vnútro areálové                                               4 100   m2 
- plocha parkovísk – vegetačné tvárnice                                            2 275 m2 
- plocha zelene  areálová                                                                   67 598 m2 
- zastavaná plocha vrátnice (jednopodlažná, nepodpivničená) 10 x 20m = 200m2 
- zast. plocha prístrešku na odpadky (jednopodlažná, nepodpivničená) 10 x 20 m = 200m2 
- zastavaná plocha garáží (jednopodlažná, nepodpivničená)   12 x 40 m = 480m2 
- zastavanosť pozemku (stavby – budovy)  25 189,44m2           22,8% 
  (regulatív  podľa  ÚPN O V. Lomnica do 60%) 
 

1.2. Nároky na zastavané územie 
V súčasnosti je priestor priemyselného parku nevyužitý s rozpadávajúcou sa pristávacou dráhou 
a na časti parciel sa nachádzajú základy starých objektov, spevnené plochy, stavebný odpad. 

1.3. Surovinové a energetické zdroje  
 
Energetické zdroje  
Zásobovanie elektrickou energiou a zemným plynom bude energetickými prípojkami z  verejných 
rozvodov. 
 
Zásobovanie vodou 
Zásobovanie danej lokality studenou pitnou vodou z plánovaného vodovodu DN 150 – zásobný 
rad z vodojemu Veľká Lomnica 2 x 1000 m3. Daný areál  križuje jestvujúci  prívodný vodovodný 
rad DN 200 do vodojemu Veľká  Lomnica. 
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1.4 Nároky na dopravnú a  technickú infraštruktúru 
Priľahlú cestnú sieť predstavuje cesta č.: I/66,  ktorá sa nachádza južne od budúceho 

priemyselného parku a cesta č.: III/3093,  ktorá sa nachádza západne od  budúceho 
priemyselného parku. Prístupnosť areálu je hlavnou navrhovanou komunikáciu priemyselného 
parku, ktorá je napojená na cestu I/66 (dočasné napojenie – do doby realizácie cesty – preložky 
II/540) a III/ 3093, je vedená juho – západne pozdĺž riešeného areálu.   

 
Trvalé dopravné napojenie výrobného areálu je riešené s napojením na kruhovú križovatku 
v rámci preložky cesty I/66 (pôvodné označenie I/67), ako piate rameno napojenia komunikácie 
na križovatku. Rameno je riešené v trasovaní budúcej preložky cesty II/540, v smere na 
Tatranskú Lomnicu. 
Výrobný areál bude prakticky napojený na  budúcu cestu II/540. 
Do doby realizácie preložky cesty II/540 v smere na Tatranskú Lomnicu, komunikácia od 
kruhovej križovatky po výrobný areál bude účelovou komunikáciou, s parametrami komunikácie 
pre kamiónovú dopravu. 
 
V rámci prerokovaní so SSC a PSK správa komunikácií navrhovaná  kruhová križovatka je 
investíciou SSC, preložka cesty II/540 je investíciou PSK.  
 
Dočasné dopravné napojenie výrobného areálu v trase jestvujúceho napojenia čerpacej stanice 
PHM, bude do doby realizácie kruhovej križovatky a účelovej komunikácie od kruhovej križovatky  
( v trase preložky cesty II/ 540) po výrobný areál. 
 
Navrhovaný výrobný areál  z dopravného hľadiska bude predstavovať komunikačný systém 
účelových komunikácii s čiastočne obmedzeným prístupom. Komunikačný systému účelových 
komunikácii zabezpečí dopravnú obsluhu budúcich priemyselných objektov umiestnených  
v priemyselnom parku.   Súčasťou komunikačného systému budú parkovacie plochy určené pre 
parkovanie vozidiel zamestnancov a parkovacie plochy určené pre vozidlá dopravnej obsluhy 
objektov parku. 
 

1.6. Nároky na pracovné sily 
Nároky na pracovné sily budú počas celého obdobia realizácie zámeru využívať sily 

z miestnych zdrojov. Výstavba sa zabezpečí dodávateľsky. Možno predpokladať, že výstavba 
bude do určitej miery zdrojom miestnych pracovných príležitostí. 
 

1.7. Iné nároky 
      Výstavba nie je priamo viazaná na okolitú zástavbu. Vzhľadom na rozsah predpokladaných 
prác je potrebné vykonať opatrenia na zamedzenie vstupu na stavenisko, eliminovanie hlučnosti 
a prašnosti počas doby realizácie výstavby. 
Obmedzujúce faktory: 

- Nutnosť dočasného záberu priestranstva parcely pre zloženie stavebného materiálu 
a nutné zariadenie staveniska na pozemku. 

- Hlučnosť a prašnosť pri búracích prácach a dovoze stavebného materiálu. 
   Ďalšie podmienky spresní stavebný úrad v rámci podmienok územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia. 
 

2. Údaje o výstupoch  
2.1.   Zdroje znečistenia ovzdušia 
Počas realizácie výstavby vznikne prírastok imisnej záťaže a prašnosti, ktorú budú spôsobovať 
najmä – nárast dopravy na dovoz  a odvoz materiálu, hĺbenie základov stavieb v priestore,  
pohyb áut v priestore, produkcia znečisťujúcich látok z prevádzky áut – CO, NOx, VOC, SO2. 
Dočasný plošný zdroj znečistenia ovzdušia predstavujú plochy súvisiace s výstavbou 
komunikácií a to: stavebné dvory, zariadenia staveniska, depónie a sklady. Hlavnými líniovými 
zdrojmi znečistenia ovzdušia budú jestvujúce komunikácie, z ktorých bude prístup na miesto 
výstavby. 



64  

 Vplyvy na ovzdušie počas výstavby 
Pri výkopových prácach počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti 

spôsobenému činnosťou stavebných mechanizmov a nákladných áut. Súčasne dôjde aj k 
nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší na mieste výstavby a na trase prístupových ciest. 
Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, aj vzhľadom na kvalitnú veternosť v danej 
lokalite. 

 Vplyvy na ovzdušie počas prevádzky 
V priemyselnom areáli je plánované osadenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – 

pozostávajúceho z pecí na tavenie zliatin neželezných kovov z taviacou kapacitou > 20 t/deň. 
Pece budú spaľovať zemný plyn naftový.  

Počas prevádzky zdrojov sa predpokladá emitovanie nasledujúcich znečisťujúcich látok 
do ovzdušia: 

- Znečisťujúce látky zo spaľovania zemného plynu a tavenia zliatiny: TZL (tuhé 

znečisťujúce látky), CO, NOx, SO2, celkový  organický uhlík (TOC) 

Množstvo emitovaných znečisťujúcich látok neprekročí stanovené emisné limity.  
Množstvo znečisťujúcich látok emitovaných z výroby a opracovania odliatkov bude 

eliminovaný  osadenými filtračnými zariadeniami s garantovaným množstvom ZL v emisiách 
spĺňajúcich emisné limity. Vyčistený filtrovaný vzduch bude opätovne  vrátený späť do výrobných 
hál. Kvalita vyčisteného vzduchu bude spĺňať hygienické požiadavky pre pracovné prostredie 
priemyselných prevádzok. 

- Znečisťujúce látky z výroby odliatkov: celkový org. uhlík (TOC) a TZL 

- Znečisťujúce látky z opracovania odliatkov – TZL 

Plán emisií pre výrobnú plochu 24.000 m2     

Taviaci výkon pecí  11.600 kg / hod -  97.440 ton ročne - pre  výrobu halu 174m  x 135m 
TZL 2,592655906 t / rok  
SO2 1,377898927 t / rok  
NOx ako NO2 4,367020878 t / rok  
CO 107,4473483 t / rok  
TOC 1,417998939 t / rok  
Zariadenia na výrobu odliatkov - tlakové lisy sa navrhujú uzavreté krytmi s odsávaním 

a filtrovaním vzdušniny. Stroje na apretáciu, mechanické opracovanie dielcov budú navrhnuté 
s odsávaním a filtráciou a vyvedením odsávanej vzdušniny do pracovného prostredia. 
Predpokladá sa len vznik fugitívnych emisií bez riadených výduchov do ovzdušia.   

Pri objektivizácii vplyvu priemyselnej činnosti  obdobných prevádzok na kvalitu ovzdušia  
merania znečistenia ovzdušia v okolí prevádzky vykazovali hodnoty koncentrácií znečisťujúcich 
látok ch látok – oxid siričitý SO2 , NO2, NOx, CO, častice PM10, PM2,5 hlboko podlimitné 
v porovnaní so stanovenými limitnými hodnotami pre ochranu zdravia ľudí.  Predkladateľ zámeru 
zadal spracovanie imisno – prenosového posúdenia stavby odborne spôsobilej osobe. 
Posúdenie RNDr. Brozmana prikladáme v prílohe zámeru. Z výsledkov posúdenia uvádzame: 

„Kap. 6.3  Zhodnotenie posúdenia 
Na základe uvedených faktov možno konštatovať: 
 
Najvyššie príspevky hodnotených ZL od navrhovanej činnosti ani v jednej modelovej 

situácii v referenčných oblastiach ani vo výpočtovej oblasti neprekročili 0,5 násobok limitnej 
hodnoty stanovenej vyhláškou MŽP SR č.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia, ktorá je 
podmienkou pre prevádzku nových zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

 
Imisné zaťaženie  
Realizáciou navrhovanej činnosti „Výrobný areál – Veľká Lomnica, výroba odliatkov 

tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava“ sa 
zvýši imisné zaťaženie znečisťujúcimi látkami v referenčných oblastiach o menej ako 1 % 
oproti súčasnosti.  

 
Výška komínov – modelové výpočty koncentrácií ZL preukázali, že výšky komínov 

20,36 m s rezervou vyhovujú pre parametre prevádzky uvedené v časti 4. Tohto posúdenia 
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a tým spĺňajú aj požiadavky prílohy č.9 k vyhláške MŽP SR č.410/2012 Z.z. na 
zabezpečenie dostatočného rozptylu emisií.“ 

Z uvedených poznatkov môžeme konštatovať, že plánovaná stavby priemyselného 
podniku môže ovplyvniť kvalitu ovzdušia danej lokality len nevýznamne.  

 
Plošné zdroje znečistenia ovzdušia 

Plošným zdrojom znečisťovania bude parkovacia plocha pre osobné automobily a 
spevnené plochy pre nákladné automobily zabezpečujúce zásobovanie výrobného areálu. Pri 
predpoklade, že z celkovej doby zaparkovania a odparkovania auto 1,5 min. stojí a 1,5 min. sa 
pohybuje pomalou jazdou, je možné očakávať minimálne emisie škodlivín z jedného automobilu. 
Emisie aj imisie z parkovacích plôch pre osobné automobily budú zanedbateľné. 
 
Množstvá emisií vypúšťané do ovzdušia počas prevádzky v t 

Názov znečisťujúcej látky Množstvo emisií 
v (t za rok) 

Oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry 1,378 

Oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka 4,367 

Oxid uhoľnatý  107,447 

Prchavé organické zlúčeniny 1,729 

Kovy a ich zlúčeniny 0 

Tuhé znečisťujúce látky vrátane jemných častíc 2,592 

Azbest (suspendované častice, vlákna) 0 

Chlór a jeho zlúčeniny 0 

Fluór a jeho zlúčeniny 0 

Kyanidy 0 

Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú 
karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť 
reprodukciu 

0 

Polychlorované dibenzodioxíny 0 

Polychlórované dibenzofurány 0 

 

2.2.   Odpadové vody 
Počas výstavby je môže dôjsť k úniku pohonných hmôt, olejov, látok súvisiacich s technológiou 
výstavby objektov. Následne môže dôjsť k  výnimočnej kontaminácii prostredia a prípadne  môže 
nastať znečistenie vôd. 
Pravdepodobnosť vzniku takejto situácie je nutné eliminovať dodržiavaním vhodných opatrení.  
Činnosťou prevádzky výrobou odliatkov z neželezných kovov sa predpokladá vznik troch druhov 
odpadových vôd: 
 

1. Dažďová voda bude zachytávaná a pomocou retenčného systému odvádzaná do 

podložia. 

2. Splašková odpadová voda bude odvádzaná do verejnej kanalizácie PVS a následne do 

jestvujúcej ČOV Poprad - Matejovce. 

3. Priemyselné odpadové vody z výroby. 

 

Odpadové vody zo všetkých prevádzok budú zhromažďované v nepriepustnej nádrži. Po ich  
zachytení budú následne vyčistené v ČOV, ktorá bude umiestnená v hlavnom objekte. 
Čistenie bude zabezpečené flokulačným systémom, alebo pomocou vákuovej destilačnej 
čističky. Časť vyčistených vôd bude opätovne vrátená do výroby. Zvyšné odpadové vody 
sa po vyčistení na stanovené limity odvedie potrubím do kanalizácie PVS. 

Odpadové vody nebudú priamo vypúšťané do povrchového toku. Odpadové vody po prečistení 
budú zaústené do kanalizačného systému a budú spĺňať limity, ktoré stanoví správca 
kanalizácie.   
Predpokladaná spotreba vody : 
48 000 m3 – voda úžitková 
6 000 m3 pitná voda 
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Predpoklad množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do odpadových vôd počas prevádzky 

Názov znečisťujúcej látky Množstvo emisií 
v (t za rok) 

Organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí 
takéto zlúčeniny vytvárať 

0 

Organické zlúčeniny fosforu 0 

Organické zlúčeniny cínu 0 

Látky a zmesi, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vodným prostredím 
majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu 
ovplyvniť reprodukciu 

0 

Perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické 
organické látky 

0 

Kyanidy 0 

Kovy a ich zlúčeniny (Cu, Ni) Cu 1,1428 t/rok 
Ni 0,4689 t/rok 

Arzén a jeho zlúčeniny 0 

Biocídy a prípravky na ochranu rastlín 0 

Rozptýlené materiály 0 

Látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosfáty) 0 

Látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu (ktoré možno merať 
pomocou ukazovateľov ako sú BSK, CHSK...) 
 

47,136 t/rok 
CHSK 
11,040 t/rok 

 
Odpadová voda – kvalita  priemer zo Schule Slovakia  - 982 mg/l CHSK, 230 mg/l BSK 
Všetky výrobné a skladovacie objekty,  kde sa bude manipulovať s látkami škodiacimi vodám, 
budú zabezpečené nepriepustnými podlahami so záchytnými nádržami. Skladovanie vstupných 
materiálov bude zabezpečené tak, aby nedošlo k zmene kvality vstupov a neznečistila sa pôda 
a voda.  
Parkoviská a spevnené plochy budú odvedené cez odlučovač ropných látok do dažďovej 
kanalizácie   a pomocou retenčného systému odvádzaná do podložia. 

2.3.   Odpady 
Vznik odpadov 
a) Počas realizácie stavby budú vznikať nasledovné odpady: 

 
Skupina, názov 
odpadu 

 
Číslo 

odpadu 

 
Pôvod vzniku 

 Stavebné odpady   

Výkopová zemina  17 05 
06 

zemina z hĺbenia základových 
konštrukcií, zemina z výkopov 
preložky káblov, uloženia potrubí, 
a pod. 

 
Bitúmenové zmesi  

 
17 03 

02 

odpad z odstraňovania   
jestvujúceho chodníka, 
odstraňovanie krytiny pri asanácii  
jestvujúcich objektov 

Izolačné materiály 17 06 
04 

zbytky zatepľovacích systémov pri 
výstavbe a rekonštrukcii objektov 

Betón 17 01 
01 

tvárnice, sanácia betónových 
stĺpov, podláh  

Drevo  17 02 
01 

stavebné drevo, krovy, trámy, 
debnenie, hranoly 

Plasty 17 02 
03 

PVC potrubia 

Káble  iné ako 
uvedené v 17 04 10 

17 04 
11 

káble z preložky a výmeny vedení 
NN, demontáž stožiarov osvetlenia 

Obaly z papiera 
a lepenky 

15 01 
01 

kartóny, lepenka, vybaľovanie 
stavebných materiálov 
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Obaly z plastov 15 01 
02 

obaly, fólie, vybaľovanie 
stavebných materiálov 

 
Obaly z dreva  

 
15 01 

03 

 
drevné obaly, palety, vybaľovanie 
stavebných materiálov 

Obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 
látok  

15 02 
02 

obaly od náterových hmôt, 
plechovice 

 
Predpoklad  produkovaných odpadov v novom závode . Taviaci výkon pecí na 
11.600 kg / hod -  97.440 ton ročne - pre  halu 174m  x 135m 
Činnosťou prevádzky vzniknú nasledovné druhy odpadov, ktoré sú zoradené podľa Katalógu 
odpadov: 
 

Por. 
Č. 

Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

 
Vysvetlivky 

 
Kateg. 

Odpadu 

 
Množstvo 
odpadu          

(v tonách  
za rok) 

 
Spôsob 

nakladania s 
odpadmi 

1 

  
Piliny a triesky z 

neželezných kovov 
Al špona O 344,526 R 1 2 0 1 0 3 

  

2 

  
Použité brúsne nástroje a 

brúsne materiály 
Brúsny 
papier 

O 2,262 R 1 2 0 1 2 1 

  

3 

  
Použité brúsne nástroje a 

brúsne materiály 
omieľacie 
telieska 

O 3,999 R 1 2 0 1 2 1 

  

4 

  

Obaly z papiera a lepenky Kartón O 51,379 R 1 5 0 1 0 1 

  

5 

  

Obaly z plastov fólie O 28,782 R 1 5 0 1 0 2 

 

6 

  

Obaly z dreva 
Poškodené 

palety 
O 10,348 R 1 5 0 1 0 3 

  

7 

  

Obaly z kovu 

Kovové 
sudy 

odovzdané 
do 

domácnosti 

O 0,398 R 
1 5 0 1 0 4 

  

8 

  

Zmiešané obaly 
Zmiešané 

obaly 
O 67,210 R 1 5 0 1 0 6 

 

9 

  

Plasty 
Tvrdené 
plasty 

O 36,322 R 1 7 0 2 0 3 

 
  

10 

  

Hliník 
Kusový Al 
odpadový 

O 20,413 R 1 7 0 4 0 2 

  

11 

  

Železo a oceľ 
Šrot + 
špona 

O 96,018 R 1 7 0 4 0 5 

  

12 

  

Odpad zo zametania ulíc 
Zametanie 

areálu  
O 3,510 D 2 0 0 3 0 3 
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13 

  

Iné zásady 
Odpad z 

nástrojárne 
N 46,020 R 0 6 0 2 0 5 

  

14 

  

Soľné trosky z 2. tavenia Suché stery N 1087,684 R 1 0 0 3 0 8 

  

15 

  

Čierne stery z 2. tavenia 
Mastné 

stery 
N 297,440 R 1 0 0 3 0 9 

  

16 

  Kaly z obrábania 
obsahujúce nebezpečné 

látky 

Kaly z 
omieľačky 

N 3,536 D 1 2 0 1 1 4 

  

17 

  

Iné emulzie 
Emulzia z 
tlak. Lisov 

N 126,880 D 1 3 0 8 0 2 

 

18 

  
Obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok 

Znečistené 
vedrá, sudy, 

kartóny 
N 47,476 D 1 5 0 1 1 0 

  

19 

 
Absorbenty, filtr. materiály 
vrátane olej. filtrov alebo 

nešpecifik. handry na 
čistenie, ochr. odevy 

kontamin. nebezp. látkami  

handry, filtre N 55,380 R 
1 5 0 2 0 2 

 

20 

  
Vyradené zariadenia obs. 

nebezpečné časti 

Varadená 
počítač. 
Technika 

N 0,533 R 1 6 0 2 1 3 

  

21 

  
Vyradené zariadenia obs. 

nebezpečné časti 
žiarivky N 0,013 R 1 6 0 2 1 3 

  

22 

  
Ropné látky a koncentráty 

zo separácie 
ČOV N 147,758 R 1 9 0 2 0 7 

  

23 

  Kaly obsah. neb. látky z 
inej úpravy priem. odpad. 

vôd 
Kaly z ČOV N 195,442 D 1 9 0 8 1 3 

  

           
Spolu (t) :   2.673,329 

 

 

Spôsob nakladania s odpadom:    R - recyklácia, zhodnotenie 
            D - zneškodnenie  
Odpadové hospodárstvo nového priemyselného areálu bude riadené tak, aby bola dodržaná 
hierarchia odpadového hospodárstva. Prioritne bude snahou predchádzať vzniku odpadu – napr. 
používaním absorbentov – handier 15 02 02, kt. sa budú prať a znovu používať vo výrobe. 
Ďalšími prioritami budú odovzdávanie odpadov na recykláciu alebo iné zhodnocovanie. 
Prevádzkovateľ zavedie systém odpadového hospodárstva v prevádzke, ktorý sa bude 
riadiť ustanoveniami súčasnej platnej legislatívy odpadového hospodárstva a súhlasmi správnych 
orgánov v odpadovom hospodárstve. 
Odpad vznikajúci činnosťou podniku bude separovaný a sústreďovaný do na to vyčlenených 
kontajnerov, označených v zmysle platnej legislatívy a následne zhromažďovaný v zhromaždisku 
odpadov do doby odvozu na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenou organizáciou na 
nakladanie s odpadmi. Zhromaždisko odpadov bude vybudované s nepriepustnou podlahou 
a havarijnou nádržou pre záchyt prípadných havarijných únikov pri manipulácii s odpadmi, 
prekryté a zabezpečené proti odcudzeniu odpadu a prístupu cudzích osôb.  
 
Odpady vznikajúce tavením zliatin neželezných kovov, pilín a triesok železných a neželezných 
kovov z opracovania sú vzácnou surovinou (10 03 08, 10 03 09, 12 01 03, 17 04 02), ktorá sa 
bude odovzdávať spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie na recykláciu týchto odpadov. Odpady 
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budú zhromažďované oddelene, tak aby nedošlo k znehodnoteniu a dali sa ďalej spracovať. 
 

 
Likvidácia komunálneho odpadu – bude dohodnutá s príslušnými komunálnymi službami. 
Komunálny odpad bude ukladaný do odpadkových kontajnerov a následne likvidovaný 
technickými službami – zmluvná dohoda, triedenie odpadu podľa všeobecného nariadenia  
miestneho úradu. Odpad z druhotných surovín  sa umiestni do zberne druhotných surovín. 
Po ukončení výstavby sa prevedie  vyčistenie vonkajších plôch. 
 
Spôsob nakladania s odpadmi, zhromažďovanie, systém zberu a odvozu  odpadov  počas 
výstavby  

Zberné kontajnery je v rámci staveniska potrebné umiestniť  na stálych alebo 
prechodných stanovištiach, tak aby vyhovovali bezpečnostným požiadavkám.  

Zhromažďovanie stavebných odpadov  bude v rámci staveniska  zabezpečené  
ukladaním do veľkoobjemových kontajnerov (VOK s objemom 7 m3). V rámci týchto stanovíšť je 
potrebné zabezpečiť dostatočný priestor k prístupu, počas ich nakládky alebo vyprázdňovania 
zberným vozom. 

 Odpad produkovaný počas výstavby bude odvážaný na skládku odpadov k tomu určenú. 
Pred zahájením stavebných prác  uzatvorí  s uvedenou organizáciou zmluvný vzťah.  

Stavebník resp. organizácia zabezpečujúca vývoz odpadov na určenú skládku je povinná 
zabrániť úletu odpadov počas prevozu z otvorených automobilov na komunikáciu, a tak 
nedochádzalo k znečisťovaniu okolia.  

 
Odpady s obsahom škodlivín zaradené do kategórie NEBEZPEČNÝ ODPAD (obaly so 

zvyškami náterových hmôt) je potrebné oddelene ukladať do zberných  nádob a následne 
likvidovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a to prostredníctvom 
oprávnenej organizácie. Počas výstavby sa nepredpokladá produkcia viac ako 100 kg 
nebezpečných odpadov, ktorých nakladanie by si vyžadovalo súhlas podľa zákona o odpadoch. 

 

2.4.   Hluk 
V období realizácie bude v dotknutom priestore oproti súčasnému stavu úroveň hladiny hluku 
zvýšená, pričom ju bude určovať charakter prác.  
Počas prevádzky sa predpokladá bežná hladina úrovne hluku ako v podobnom zastavanom 
priestore. Hluková štúdia bola vypracovaná pre celý priemyselný park Veľká Lomnica k čomu 
bolo vydané kladné vyjadrenie orgánu regionálneho hygienika. 
 

2.5 Iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície 
Realizácia predloženého zámeru si nevyžiada ďalšie investície.  
 

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

3.1 Posúdenie vplyvov na obyvateľstvo 

Posúdenie očakávaných vplyvov vychádza z identifikácie vplyvov pri podobných činnostiach, ich 
významnosti, intenzity a časového pôsobenia. Vplyvy môžu byť priaznivé a nepriaznivé. 
Posúdenie vplyvov v tejto stati sa sústredilo na významnosť a časový priebeh pôsobenia. Vplyvy 
môžu pôsobiť na typ prostredia, spôsobom adaptácie, ktorý je vratný, alebo nevratný.  

Vplyvy počas výstavby 
Pôsobenie na obyvateľstvo obce bude v obmedzenej dĺžke trvania. Pôjde hlavne o nepravidelný 
prejazd motorových vozidiel sídlom, čo vyvolá zvýšenie hluku, rezonancií, výfukových plynov a 
prašnosti v obci Veľká Lomnica. Trvanie je limitované časovým horizontom realizácie zástavby.  
Vplyvy po výstavbe 
Samotné využívanie výrobného areálu bude sprevádzané odstránením  prejazdov motorových 
vozidiel sídlom. Celkovo sa bude jednať o výrazný útlm hluku, rezonancií, výfukových plynov 
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a prašnosti. Výstupy pri realizácii a samotnom využívaní objektu budú po ukončení všetkých 
prác pozitívne.  
 
 
3.1.1. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
Výstavbou a ani realizáciou zámeru nedôjde k negatívnym vplyvom na zdravotný stav 
obyvateľstva.  Počas výstavby síce dôjde k nárastu emisií výfukových plynov, zvýšeniu hladiny 
hluku v dotknutej časti  územia, neprekročí však normy bežné pri realizácii podobných zámerov 
a tým k pôsobeniu na zdravotný stav obyvateľov. Počas prevádzky budú vznikať emisie 
znečisťujúcich látok, ktoré však vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od obytnej zóny nebudú 
mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľov.  
 
3.1.2. Sociálne a ekonomické vplyvy 
    Výstavbou prevádzkovej haly sa vytvorí cca 360 nových pracovných miest. 
 

3.2. Vplyvy na ovzdušie 
Počas realizácie zámeru dôjde pôsobením pohybujúcich sa  mechanizmov k vplyvom na 
ovzdušie úmerne ich činnosti.  Zvlášť v suchších obdobiach sa do ovzdušia dostanú vo zvýšenej 
miere prachové častice. Spálené výfukové plyny, však neprekročia stanovené normy. 
Významnosť vplyvov na ovzdušie spojených s realizáciou zámeru zanikne s jeho ukončením. 
Počas prevádzky výrobnej haly dôjde k zvýšenej produkcii emisií v navrhovanej lokalite 
v súvislosti s výrobným procesom. Predpokladané množstvo emisií z prevádzky v tonách za rok 
je uvedené v kapitole 2. Údaje o výstupoch. 
 

3.3. Vplyvy na urbanistický komplex a využívanie zeme 
 
3.3.1. Vplyvy na intravilán obcí 
Predložený investičný zámer je navrhovaný  mimo zastavané územie dotknutej obce. Realizácia 
hodnoteného investičného zámeru nepredstavuje nároky na rozšírenie jestvujúceho 
zastavaného územia a nepredstavuje negatívny vplyv na intravilán dotknutej obce.  
 
3.3.2. Vplyvy na priemyselnú výrobu 
Vplyvy na priemyselnú výrobu budú pozitívne.  
Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami 

Referenčný materiál najlepších dostupných techník pre kováčne a zlievarne BREF bol vydaný 
v máji 2005 Európskou komisiou. Odkazový dokument BAT neudáva právne záväzné normy, ale 
poskytuje odporučenia a informácie vedeniu priemyslu, členským štátom a verejnosti 
o dosiahnuteľných úrovniach emisií a spotrebách pri použití určitých technológií.  
Zámerom činnosti v priemyselnom parku Veľká Lomnica je vybudovať tlakovú zlievareň odliatkov 
z hliníkových zliatin. Kapacity navrhovanej činnosti sú zaradené podľa Zákona o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, príloha č.1  do kategórie priemyselnej činnosti 2. Výroba 
a spracovanie kovov, 2.5 Spracovanie neželezných kovov, 2.5 b) tavenie vrátane zlievania 
neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných 
kovov s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň pre ostatné kovy. 
Najlepšie dostupné techniky zavádzajú a dodržujú systém riadenia životného prostredia EMS. 
EMS definuje politiku ŽP vrcholovým manažmentom. EMS sa sústreďuje najmä na zavedenie 
systémov štruktúry a zodpovedností, školenie a uvedomenie si spolupráce a kompetencií, 
komunikáciu a angažovanosť zamestnancov, spracovanie internej dokumentácie, účinné 
riadenie procesov, program údržby, pripravenosť k reakcii na mimoriadne udalosti, zhoda 
s environmentálnou dokumentáciou, sledovanie prevádzke a merania, činnosti nápravy 
a prevencie, udržiavanie záznamov, nezávislé interné audity a kontrola vrcholovým 
manažmentov. 
 
Vyhodnotenie kritérií na určenie najlepšie dostupnej techniky: 

4. Používanie nízkoodpadovej technológie. 
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Na výrobu odliatkov sa používa hliníková zliatina, ktorá sa dováža od dodávateľov, hliníková 
zliatina v podobe tehličiek je vyrábaná z hliníkového šrotu – recyklátu.  
Odpad z tavenia hliníkových zliatin ako aj po strojárenskom opracovaní je takisto 100 % 
recyklovateľný. Vratný materiál vznikajúci pri výrobe odliatkov sa znovu roztavuje a používa vo 
výrobe.  

5. Používanie menej nebezpečných látok. 

Navrhovaná technológia nepoužíva nebezpečné látky.  
6. Podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v 

technologickom procese alebo pri zhodnocovaní a recyklácii odpadov. 

4. Čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky. 
Zámerom je postaviť nový priemyselný podnik, ktorý bude vybavený technologickými 
zariadeniami spĺňajúcimi podmienky najlepších dostupných techník. Navrhované sú 
technologické uzly tavenia šachtovými pecami a kelímkovými pecami, ktoré sú pre odlievanie 
odliatkov z neželezných kovov odporúčané v BREFF. 

5. Spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich 
energetická účinnosť. 
Objem spracovanej odpadovej vody v zlievárňach je malý a závisí hlavne na výbere postupu 
odlučovania. Zdroje odpadovej vody z výroby budú hlavne – odvodnenie stavby, úprava zmesí, 
mokré odlučovače tuhých častíc, chladenie strojov a náradia na tlakové odlievanie, omieľanie 
odliatkov. Špecifické množstvo produkcie odpadových vôd dosahuje v priemere 0,5 m3/t dobrých 
odliatkov.    

6. Požiadavka prevencie alebo zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na 
minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie. 
Všetky postupy navrhované v zámere majú za cieľ využiť optimalizovaný proces alebo redukovať 
účinky na životné prostredie – opatrným výberom a optimalizáciou prevádzky každého 
technologického uzla – skladovania, tavenia, úpravy kovov, výber foriem, jadier a pri odlievaní. 
Zhodnotenie BAT: 

6. Skladovanie surovín a odpadov 

V zámere sa navrhuje vybudovanie skladov pre suroviny a samostatného skladu pre odpady. 
Obidva sklady budú prestrešené a podlahy budované s nepriepustnými fóliami, so 
záchytnou vaňou pre zachytávanie prípadných havarijných únikov v zmysle zákona 
o vodách a zákona o odpadoch, čo je v súlade s BAT technológiami.  

 
7. Použitie čistého kovového šrotu pri tavení a odstránenie zmesi z vratného materiálu 

Interne recyklovaný kovový vratný zlievarenský materiál sa skladá z vtokových sústav 
a chybných odliatkov. Vtokové sústavy sú po vytĺkaní odstránené, všeobecne majú na 
povrchu priľnutú zmes z dôvodov svojej geometrie. Chybné odliatky sú vyradené pri 
kontrole kvality, ktorá je robená po čistení odliatkov väčšinou tryskacími prostriedkami pre 
odstránenie zmesí. Použitie vratného materiálu si nevyžaduje zvláštnu úpravu. Tento 
postup používania vratného materiálu znižuje množstvo trosky a tuhých častíc, ktoré by 
bolo potrebné likvidovať. 

    
8. Pretavovanie hliníkovej zliatiny 

Pretavovanie hliníkovej zliatiny sa navrhuje v šachtových a kelímkových peciach na spaľovanie 
zemného plynu naftového. 

Pre odlievanie špeciálnych odliatkov zo zliatin hliníka sa v zlievarňach používa množstvo 
rôznych typov taviacich pecí. Používajú sa pece s priamym a nepriamym ohrevom palivom 
alebo elektrinou. Väčšina zlievarní uprednostňuje zemný plyn. Šachtové, udržiavacie 
a kelímkové pece sa často používajú tam, kde je taviaca kapacita menšia ako 5t/h.    

Dokument BREF odporúča používanie kelímkových pecí , keď je nutné vo výrobe často 
meniť druh zliatiny  a keď je malá výrobná rýchlosť odliatkov. Kelímkové pece sa 
odporúčajú tam, kde je taviaca kapacita menšia ako 5t. 
Keďže zlievarne neželezných kovov často používajú rôzne zliatiny alebo majú 
obmedzenú taviacu kapacitu, tavenie sa uskutočňuje v maloobjemových peciach, pre 
ktoré sú najvhodnejšie kelímkové pece. Jednoduché kelímky sú ohrievané externe 
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spaľovaním zemného plynu, takže je zabránené kontaktu taveniny s priamym plameňom, 
aby sa zamedzilo vytvoreniu prehriatych miest na dne kelímka. V tavenine sa tak zaistí 
dobré riadenie teploty a tým sa zamedzí oxidácii a odparovaniu kovu. Tento typ pece sa 
používa iba pre tavenie neželezných kovov. Z dôvodu nepriameho ohrevu (cez steny 
kelímku) nedochádza k žiadnemu naplyneniu taveniny spalinami alebo plynom. Tieto 
pece sa používajú pre výrobu malého množstva nataveného kovu (menej ako 500 kg na 
1 dávku)a pre malé výrobné kapacity. Pre elimináciu emisií, ktoré môžu vznikať pri tavení 
a úprave kovu sa odporúča inštalovať zákryty, čo navrhované kelímkové pece spĺňajú. 
Porovnaním technického riešenia – inštalácia kelímkovej pece HINDENLANG 600 
s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky je možné konštatovať, že kelímkové pece sú 
v súlade s BAT technológiami pre tavenie hliníkovej zliatiny. 
Šachtové pece sú rovnako vhodné pre zlievarne odliatkov hliníkových zliatin s väčšou 
kapacitou. Z dôvodov dlhého predhrevu je vsádzka pred začatím tavenia veľmi dobre 
vysušená a znižuje sa riziko naplnenia vodíkom. Výhody šachtových pecí sú relatívne 
nízke investičné a prevádzkové náklady. Prevádzkové náklady sa držia nízko vďaka 
efektívnemu predhriatiu vsádzky, automatickému riadeniu a dlhej životnosti výmurovky. 
Technickými výhodami šachtových pecí sú nízke naplynenie, vynikajúce riadenie teploty 
a nízke straty kovu. 
Všeobecne dokument BREFF konštatuje, že v prevádzke tavenia zliatin hliníka nie je 
známa žiadna tvorba dymu s kovovými časticami a dochádza iba k strate kovu vo forme 
sterov. Tento typ straty sa všeobecne nazýva prepalom. Jedná sa oxidáciu roztaveného 
kovu. Záleží na objeme vrstvy trosky a na tom, či ku psaľovaniu dochádza vnášením 
vzduchu do pece alebo nesprávnou funkciou horáka. Stery sú druhotnou surovinou 
a odovzdávajú sa na pretavenie spoločnostiam, ktoré majú pre tento druh činnosti 
oprávnenie. 
 

9. Odlievanie do trvalých kovových foriem 

Výroba odliatkov sa navrhuje spôsobom vysokotlakého presného liatia do trvalých kovových 
foriem.  Vysokotlaké liatie je odporúčané v BREFF pre liatie odliatkov z hliníka. 
V porovnaní s inými procesmi sa pri vysokotlakom liatí tvorí málo odpadu. Niektoré emisie 
plynov a dymu sa behom vstrekovania kovu vyskytujú. Plynové emisie môžu pochádzať 
z deliacej emulzie, ktorá sa strieka na horúcu formu alebo pri kontakte roztaveného kovu 
s deliacou emulziou. V prevádzke sa navrhujú všetky tlakové lisy zakapotované 
s odsávacími zariadeniami, ktoré budú zachytávať tuhé častice aj olejovú hmlu z procesu 
tlakového liatia odliatkov. Táto činnosť je plne v súlade s BAT technológiami. 

 
10. Dokončovacie operácie a operácie po odlievaní. 

Dokončovanie surových odliatkov podľa BREFF zahŕňa nasledovné operácie: 
- Odstránenie vtokového systému 

-   Odstránenie prebytočného kovu z povrchu odliatku  

- - príprava odliatku pre dodatočné mechanické úpravy 

Dokončovacie operácie sa navrhujú v špičkových CNC centrách, ktoré sú BAT technológiami.  
 
3.3.3. Vplyvy na poľnohospodársku výrobu a lesné hospodárstvo 
Navrhovaná činnosť nespôsobí záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Vplyvy na lesné 
hospodárstvo sa nepredpokladajú. 
 
3.3.4. Vplyvy na dopravu 
Zámer vyvolá riešenie nového napojenia areálu na cestu I/66 Poprad – Kežmarok.   Počas 
výstavby a prevádzky objektu dôjde k zvýšeniu  dopravného zaťaženia jestvujúcich komunikácií 
v lokalite.  
 
3.3.5. Vplyvy nadväzujúcich väzieb, činností a infraštruktúry 
Zámer je súčasťou plánovaných investícií skvalitňovania poskytovaných služieb mimo priestor 
národného parku v jeho priľahlom území.  
 
3.3.6. Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch 
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Vzhľadom na cieľ pre ktorý sa navrhovaný zámer realizuje, majú byť vplyvy na služby 
v stavebníctve výrazne pozitívne a trvalé. Realizácia zámeru zlepší ponuku služieb v 
stavebníctve v blízkom okolí.  

 

3.3.7. Vplyvy na infraštruktúru 
Predpokladajú sa pozitívne vplyvy na infraštruktúru. Dôjde k rozšíreniu služieb v obci, čo prispeje 
k celkovému rozvoju obce.  
 
3.3.8. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 
Navrhovaná činnosť vzhľadom na situovanie v priestore katastra, dostatočnej vzdialenosti - 
nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská, 
štruktúru sídiel, architektúru a budovy. 
 
3.3.9. Vplyvy na archeologické náleziská 
V hodnotenom území nie sú zmapované žiadne archeologické náleziská. 
 
3.3.10. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
V riešenom území sa nevyskytujú žiadne paleontologické náleziská ani geologické lokality.  
 
3.3.11. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradície) 
Navrhovaná činnosť vzhľadom jestvujúce tradície, remeslá -  v historickom vývoji obce nebude 
mať vplyv na tieto kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. 
 
3.3.12. Iné vplyvy  
Žiadne iné vplyvy neboli identifikované. 
 

3.4 Vplyv na pôdu a horninové prostredie 

Horninové prostredie a pôda 

Charakter horninového prostredia, existujúcich geodynamických javov a charakteristika 
geomorfologických pomerov sú určujúcimi charakteristikami pri hodnotení vplyvov zámeru. Pri 
hĺbení základových škár v substrátových vrstvách nepredpokladáme negatívny vplyv na 
horninové prostredie mimo navrhovaný zámer.  
Erózia vyvolaná pri realizácii zámeru je vzhľadom na charakter činnosti zanedbateľná. 
Realizáciou zámeru nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V rámci 
predmetnej výstavby nie je predpoklad zemných prác vo väčšom rozsahu. Odhumusovanie 
plochy sa zhrnie na medziskládku a použije sa na zatrávnenie areálu firmy.   
Stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu 
Stupeň náchylnosti na mechanickú degradáciu pôd charakterizujeme potenciálnou eróznou 
ohrozenosťou, ktorá sa v záujmovom území vyskytuje väčšinou v stupni 1 – nepatrná.  

Geodynamické javy 

Zámer nevyvolá počas celej doby trvania realizácie a prevádzky dotknutého prostredia vznik 
geodynamických javov. 

Geomorfologické pomery 

Zámer využíva konfiguráciu terénu. Vzhľadom na umiestnenie zámeru, charakter dotknutého 
prostredie, predpokladaný rozsah terénnych prác, rozsah realizácie výstavby nepokladáme vplyv 
na geomorfologické pomery územia za významný. 

 

3.5 Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu 
 
Výstavba pri dodržaní technologických postupov výstavby a zabezpečení dobrého technického 
stavu stavebných mechanizmov nepredstavuje významné nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu 
podzemných ale ani povrchových vôd riešeného územia. 
Prevádzka zámeru nepredstavuje významný negatívny vplyv na povrchové ani na podzemné 
vody. 
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3.6 Vplyv na genofond a biodiverzitu 
Realizácia zámeru sa nedotkne poľnohospodárskeho pôdneho fondu.   Zámerom dôjde k  
odstráneniu minimálneho jestvujúceho vegetačného krytu.   
Vzhľadom na zanedbateľnú pestrosť rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, nedôjde 
k zásadnému narušeniu a fragmentácii biodiverzity ako rozmanitosti živých organizmov 
.  

3.7. Vplyvy na rastlinstvo a živočíšstvo 
Vplyvy na rastlinstvo 
Výrobný areál v priemyselnom parku Veľká Lomnica sa stane počas využívania zdrojom s 
možnosťou prenikania nových  synantropných druhov do voľnej prírody. Okolité trávne porasty, 
ale aj nelesná a stromová vegetácia mimo územie zámeru bude vystavená dočasným zvýšeným 
vplyvom prašnosti, exhaláty.  
Trávne porasty (fytocenózy bežne zastúpené v regióne) budú v mieste realizácie na čas 
zemných prác úplne zlikvidované. Na okrajoch priestorov  a na depóniách sa vytvoria podmienky 
na rast, rozmnožovanie  a šírenie bežných ruderálnych druhov.  
Vplyvy na živočíšstvo 
Najväčší rozsah vplyvov na živočíšstvo sa očakáva v priebehu realizácie zámeru.  
Zoocenózy budú počas výstavby vystavené vplyvom z dopravných, technologických 
a mechanických zariadení, t.j. zvýšenej kontaminácii prašnosťou, PB, Cd, NOx,  hluk a vlastná 
prítomnosť. 
 
  Vplyvy počas výstavby 
Realizácia stavebných prác súvisiacich so zámerom predpokladá najväčší zásah do prostredia, 
ktoré súvisí s trvalým záberom plôch výstavbou, záberom vegetačného krytu, zemnými prácami, 
pohybom stavebných mechanizmov a s tým spojeným hlukom a prašnosťou.   
Vplyvy na biotopy a rastlinstvo:  
▪ zemné práce predstavujú úplné odstránenie vegetačného krytu 
▪ na okrajoch priestorov dotknutých výstavbou a na depóniách sa vytvoria podmienky na 

rast, rozmnožovanie  a šírenie bežných ruderálnych druhov do voľnej prírody  
▪ okolité trávne porasty budú vystavené zvýšeným vplyvom prašnosti, exhaláty 
 
Vplyvy na živočíšstvo:  
▪ živočíchy budú počas výstavby vystavené vplyvom (riziko pri strete fauny so stavebnými 

mechanizmami) a rušeniu z dopravných, technologických a mechanických zariadení 
▪ znečistenie stavebným a komunálnym odpadom  
▪   
  Vplyvy počas prevádzky 
Vplyvy počas prevádzky predstavujú súvisiace negatívne sprievodné javy prevádzky ako 
zvýšená návštevnosť pracovníkov v areály, údržba areálu, produkcia odpadov, atd.  
Vplyvy na vegetáciu  
▪ šírenie bežných ruderálnych druhov s možnosťou prenikania nových  synantropných druhov 

do voľnej prírody. 
▪  
Vplyvy na živočíšstvo:  
▪ predpokladá sa minimálny vplyv na živočíšstvo 
 

3.9. Vplyv na krajinu 
Realizáciou zámeru nedôjde k zmene druhotnej štruktúry krajiny priamo dotknutého územia, 
keďže v danej lokalite sa nachádza plochá bývalého letiska.  

 
3.10 Vplyv na chránené územia, ochranné pásma a ÚSES 
 
Vplyvy na vlastné územie Tatranského národného parku nie sú  priamo vyhodnotiteľné. Vplyvy 
na maloplošné chránené územia nie sú žiadne z dôvodov veľkej vzdialenosti cca 15 km -  
prírodná rezervácia Poš,  prírodná rezervácia Kút  a prírodná rezervácia Slavkovský jarok. 
Územie prírodnej rezervácie predstavuje najvyšší - piaty stupeň ochrany v zmysle zákona. 
Navrhovaná činnosť zasahuje do biosférickej rezervácie Tatry a dotýka sa biokoridoru 
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regionálneho významu (viď. nižšie).    
Chránené stromy sa na území katastra obce Veľká Lomnica nenachádzajú, preto sa neočakáva 
vplyv na ne. 
Vplyvy na územný systém ekologickej stability súvisiace s riešeným zámerom v posudzovanom  
území sa dotýkajú a vplývajú predovšetkým na nasledovné prvky, biokoridory a interakčné prvky 
v ÚSES (Repka, a kol., 1995).  
Biocentrá - tvorené ekologicky najstabilnejšími prvkami krajinnej štruktúry záujmového územia, 
umožňujúce trvalú existenciu druhov a spoločenstiev prirodzeného genofondu územia a 
zabezpečujúce podmienky reprodukčného cyklu nebudú realizáciou priamo ovplyvnené.  
Viažu sa na prirodzené lesné ekosystémy - biosférické biocentrum Vysoké Tatry  - regionálne 
biocentrum Poš - predstavujú najvýznamnejšie genofondové lokality rastlinstva a živočíšstva 
Biokoridory - tvorené líniovými prírodnými prvkami krajinnej štruktúry záujmového územia, 
umožňujúce migráciu organizmov s cieľom výmeny genetických informácií sa viažu tak na vodné 
toky a okolité brehové porasty, ako aj na fragmenty lesných a nelesných biotopov v agrárne 
degradovanej krajine. Nachádzajú sa tu dva biokoridory: 
Studený potok – hydrický biokoridor tvorený vlastným tokom a súvislým lesným spoločenstvom 
vzhľadom na umiestnenie zastavaných plôch nevznikne zásah do brehových porastov.  
Navrhovaný terestrický nespojitý biokoridor, je z hľadiska funkčnosti potrebné dobudovať. 
Využíva potenciál lesných  ekosystémov, pramennej mokrade pod výbežkom kóty Čiapka,  
brehových porastov Studeného potoka  a fragmentov lesa v agrárnej krajine na juhozápade. 
Biokoridor sa tiahne severnou hranicou katastrálneho územia a končí   lesným výbežkom pod 
Pošom.  
Zámer sa vplyvmi dotýka tohto navrhnutého koridoru. Prípadné vplyvy je potrebné v budúcnosti 
izolovať plánovanou výsadbou vzrastlej stromovej a  krovitej vegetácie. 
Ekostabilizačné prvky - do tejto kategórie sú zaradené prvky krajiny, ktoré nemajú štatút 
biocentra alebo biokoridoru, ale sú významné z hľadiska priestorovej stability krajiny. Sú to 
prirodzené prvky krajinnej štruktúry vyznačujúce sa vysokou ekostabilizačnou účinnosťou.  
Priamy vplyv zámeru na ekostabilizačné prvky sa nepredpokladajú vzhľadom na dostatočnú 
vzdialenosť  2000 m (výbežky lesného masívu mimo hranicu TANAP, ktoré sa nachádzajú až za 
hranicou nadregionálneho biocentra Vysoké Tatry - Poš; lesný ekosystém pri poľnej ceste 
smerom na Mlynicu. 
 

4. Hodnotenie zdravotných rizík  
Hodnotený investičný zámer spĺňa najprísnejšie normy v oblasti stavebníctva, preto sa 
neočakáva nepriaznivý dopad na zdravotný stav obyvateľstva.  
Všetky znečistenia počas realizácie zámeru sú reverzibilné procesy, čiže ich negatívny vplyv na 
zdravotný stav obyvateľstva obce pominie s ukončením realizácie zámeru. Iné významné 
zdravotné riziká nie sú známe a ani ich nepredpokladáme. 
 

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na 
chránené územia  
     Výstavbou nebudú dotknuté žiadne kategórie chránených území (chránený areál, prírodná 
rezervácia, prírodná pamiatka) ani chránené stromy. Záujmové územie nezasahuje do 
ochranných pásiem využívaných vodných zdrojov pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. 
 Ochranné pásma priľahlých štátnych cestných komunikácii (cesta I. triedy – 50 m od osi 
komunikácie, cesta III. triedy 20 m podľa vyhl. č. 35/84  - Cestný zákon) a jednotlivých  
inžinierskych sieti budú zachované podľa príslušných ustanovení technických noriem. 

Vplyv na územia európskeho významu (NATURA 2000) 
 
Územia európskeho významu (ÚEV) 
Vplyvy na vzdialené  územie európskeho významu SKUEV0307 Tatry nie sú  priamo 
vyhodnotiteľné. Priame vplyvy vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť nie sú očakávané.  
 
Chránené vtáčie územia (CHVÚ)  
V  riešenom území ako aj v širšom okolí sa nenachádzajú Chránené vtáčie územia (CHVÚ). 
Priame vplyvy na významné CHVU TATRY - SKCHVU030, ktoré sa nachádza vo vzdialenosti 
cca 15km sa neočakáva.  
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5.2   Vplyv na národný park a  ochranné pásmo národného parku  
Vplyvy na vlastné územie Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma nie sú  
priamo vyhodnotiteľné a nepredpokladáme  žiadny  nepriaznivý vplyv  na vlastné územie 
Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma 
 

5.3   Vplyv na  prvky ÚSES 
Výstavba nepredstavuje  nové stresové faktory na územný systém ekologickej stability, nakoľko 
sa realizuje na ploche bývalého letiska.  
 

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

Posúdenie očakávaných vplyvov vychádza z identifikácie vplyvov pri podobných činnostiach, ich 
významnosti, intenzity a časového pôsobenia.  Zmiernenie vplyvov je možné skrátením času 
výstavby, rešpektovaním opatrení počas  výstavby.  
Posúdenie očakávaných vplyvov je detailne popísané v predošlých kapitolách a prevažne budú 
predpokladané možne vplyvy navrhovanej činnosti na ŽP menej významný až zanedbateľný.  

 

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 
 
Zámer nemá charakter činností, ktoré by vyvolali vplyvy, presahujúce štátne hranice. 
 

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na 
súčasný stav životného prostredia  
 

Realizácia zámeru pri dodržaní technologických postupov a platných zákonov, predpisov 
a noriem, platiacich pre realizáciu stavebnej činnosti, nevyvolá súvislosti, ktoré významne 
ovplyvnia súčasný stav  životného prostredia. 
 

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 

Riziká spojené s realizáciou zámeru sú podmienené nepredpokladanými zmenami v činnosti 
spojenými s realizáciou zámeru. Tieto môžu byť svojim charakterom bezvýznamné, alebo 
významné. Významné udalosti, ktoré môžu nastať spôsobujú havarijné stavy s dočasným, alebo 
trvalým znehodnotením prostredia.  

Pohybom automobilov pri výstavbe alebo môže dôjsť k havárii, resp. prevádzkovej nehode, úniku 
pohonných hmôt do prírodného prostredia. Tým môže následne dôjsť k znečisteniu vôd, pôdy, 
horninového prostredia. Počas užívania zrealizovaného zámeru hrozí riziko synantropizácie 
priestoru rôznymi novými nepôvodnými druhmi zvlášť inváznymi.  

 

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých 
variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

 
Územie katastra Veľká Lomnica postupne mení svoj charakter podhorskej poľnohospodárskej 
obce na obec s dominantnou rekreačne – športovou a ubytovacou funkciou.  

Navrhované opatrenia vyplývajú z analýzy vplyvov na prírodné a krajinné prostredie 
v predošlých kapitolách s cieľmi:  

- zachovanie predmetu ochrany (národný park) a minimalizovanie vplyvov na prvky 
územného systému ekologickej stability 

- minimalizovanie negatívnych vplyvov na vzhľad krajiny, vzhľadom na vizuálnu 
exponovanosť územia  

 
Opatrenie na zachovanie a dotvorenie prvkov MÚSESu 
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- rezervovať v územnom pláne obce navrhnuté biokoridory na ich sfunkčnenie, t.j. 
realizovať opatrenia na ich zachovanie, doplnenie 

- zachovať výmeru trvalých trávnych porastov, obnoviť súvisiace extenzívne spôsoby 
hospodárenia na trvalých trávnych porastoch 

- zamedziť likvidácii mokraďných biotopov, odvodňovaniu a rekultiváciám nevyužívaných 
pozemkov 

- zachovať a doplniť nelesnú stromovú a krovitú vegetáciu vo voľnej krajine, doplniť 
sprievodnú vegetáciu pozdĺž tokov a zregulovaných kanálov 

- usmerniť rozvoj turistického ruchu  a rozvoj sídiel v súlade s cieľmi ochrany územia 
 
Krajinárske opatrenia: 
Priestor dotknutý zámerom nie je situovaný do krajinných priestorov s výraznou vizuálnou 
expozíciou.  Spevnené plochy (príjazdové komunikácie) sú asfaltobetónové. Ostatné plochy 
mimo  komunikácií sa upravia vysadením zelene v rámci sadových úprav: 

- pri výsadbe vychádzať z miestnych druhov rastlín, stromov a krov, s vylúčením 
introdukovaných druhov 

- v návrhu projektovej dokumentácie doriešiť koncepciu zelene celej zóny tak, aby sa 
minimalizoval negatívny dopad celého komplexu na panorámu a scenériu krajiny 

- dodržiavať bezpečnostné a environmentálne predpisy počas realizácie stavby 
 
 

Technické opatrenia počas výstavby 
- spôsob dopravy zabezpečiť tak, aby došlo k vylúčeniu resp. k minimalizácii  rizika 

havarijnej situácie, zbytočnému pohybu stavebných mechanizmov a nákladných áut 
mimo vymedzeného priestoru staveniska a prístupových ciest   

- minimalizovať produkciu odpadov počas výstavby a  zabezpečiť ich včasnú likvidáciu 
v zmysle platných právnych predpisov, zneškodňovanie odpadov zo stavby počas 
výstavby podľa druhov odpadov zabezpečí dodávateľ stavby, zodpovedá za súlad 
s legislatívnymi predpismi 

- dodržiavať bezpečnostné a environmentálne predpisy počas realizácie stavby 
- parkovacie priestory zabezpečiť pred kontamináciou ropnými látkami 
- plochy určené na trvalý záber stavebnými objektmi, je potrebné odhumusovať 

a humusovú vrstvu  použiť na prípadné terénne útvary, resp. rekultivačné práce 
- mimostaveniskovú dopravu viesť tak, aby nedochádzalo k nadmernej záťaži hlukom a 

exhalátmi v dotknutej zóne, pravidelne čistiť a udržiavať miestne komunikácie využívané 
počas výstavby. 

 
Kompenzačné opatrenia 

- na dočasne zabratých pozemkoch uskutočniť po ukončení výstavby biologickú 
rekultiváciu a vrátiť ich pôvodnému účelu. 

-  
Ostatné opatrenia 

- predchádzať  stretu záujmov výstavby Prevádzkovej haly s existujúcou infraštruktúrou 
a realizovať technické opatrenia - preložky inžinierskych sietí 

- dopravne zabezpečiť výjazdy na stavenisko 
- v prípade archeologických a paleontologických nálezov počas stavebných prác 

informovať príslušný pamiatkový úrad. 
 

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná 
činnosť nerealizovala. 

Územie v prípade nulového variantu (nerealizácie zámeru) by existujúce spevnené plochy letiska 
bolo potrebné rekonštruovať nakoľko sú v zlom technickom stave a nespĺňajú súčasné normy 
pre ochranu životného prostredia.  
V sociálnej sfére by nedošlo k vytvoreniu krátkodobých a dlhodobých pracovných miest.  
 

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými 
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strategickými dokumentmi. 
12.1.  Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho 

stupňa. 
Navrhovaná činnosť je v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou: Územný 

plán vel'kého územného celku Prešovského kraja (ďalej len "ÚPN VÚC") schválený uznesením 

vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 216/1998 Z. z., ktorým bola vyhlásená záväzná 

časť ÚPN VÚC Prešovského kraja a jeho Zmeny a doplnky schválené vládou SR nariadením 

vlády č. 679/2002 Z. z., nariadením vlády č. 111/2003 Z. z., Zmeny a doplnky 2004 schválené 

Zastupitel'stvom Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len "PSK") uznesením č. 228/2004 

zo dňa 22.06.2004, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením PSK 

č. 4/2004, Zmeny a doplnky 2009 schválené Zastupitel'stvom PSK uznesením č. 588/2009 dňa 

27.10.2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK 

č.17/2009 schváleným Zastupitel'stvom PSK uznesením č. 589/2009 dňa 27.10.2009 s 

účinnosťou od 06.12.2009.  
 

 

12.2 Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou nižšieho 
stupňa. 

Návrh je v súlade s platným územným plánom obce Veľká Lomnica (zmena a doplnok ÚPN 
2017, VZN č. 2/2017, schválené OZ dňa 16.mája 2017)  – plochy výroby, skladov a technickej 
vybavenosti, vedenie cestnej komunikácie a vedenie inžinierskych sietí. 
 

13.  Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších 
okruhov problémov. 

Zámer je spracovaný bez variantného riešenia. Umiestnenie je vzhľadom na vlastnícke vzťahy 

jedinou lokalitou realizácie výstavby.  Plocha s navrhovaným zámerom sa nedotýka osobitných 

záujmov ochrany prírody. Záujmy ochrany príroda a krajiny budú kompenzované opatreniami, 

pričom je predpoklad, že lokalita sa vzhľadom na dynamický rozvoj obce stane súčasťou 

širšieho zastavaného územia katastra obce a bude časom pohltená. Je potrebné dodržiavať 

ekostabilizačné opatrenia v súlade so všetkými regulatívmi bodu 4 záväznej časti ÚPN VÚC 

Prešovského kraja.  .- --  

Cieľom zámeru je analýza, posúdenie očakávaných vplyvov na životné prostredie a návrh 
opatrení, ktoré zmiernia prípadný dopad na posudzované oblasti.   

Vplyvy ktoré sa očakávajú od posudzovanej činnosti, budú mať nevýznamné vplyvy na prírodné 
prostredie.  

 
V.    POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH 

OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

        (vrátane porovnania s nulovým variantom) 

1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho 
variantu (Z hľadiska zachovania, resp. minimalizácie negatívnych vplyvov na ÚEV, 

biotopy Ra a Ži) 

Kritériá hodnotenia sú zoradené podľa ich dôležitosti vzhľadom na citlivosť a významnosť 

územia resp. biotopov, rozvoj cestovného ruchu v regióne a s tým súvisiace vplyvy na 

ekonomickú oblasť miestneho obyvateľstva.  

 

 Vplyv činnosti 

Kritéria (zložky prostredia) A 0 

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu 0 0 

Vplyvy na povrchové a podzemné vody 0 0 

Vplyvy na kvalitu ovzdušia -1 0 
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Vplyvy na genofond a biodiverzitu 0 0 

Vplyvy na územie NATURA 2000 0 0 

Vplyvy na ÚSES 0 0 

Vplyvy na krajinný obraz a scenériu krajiny -1 0 

Narušenie pohody a kvality života obyvateľov 0 0 

Vplyvy na ekonomický a hospodársky rozvoj  +2 0 

Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch 0 0 

Vyhodnotenie vplyvov 0 0 

 

Hodnotiaca tabuľka vyjadruje významnosť vplyvu od +2 (významný pozitívny vplyv) až 
po –2 (významný negatívny vplyv).  

 

VI.   MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA  

Mapy:  
1. Celková situácia 
2. Podrobná situácia 
3. Situácia osadenia objektu 

 

Foto dokumentácia: 
 6 x dokumentačné foto 
 

VII.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 

 

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala 
pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov. 

Zoznam použitej literatúry: 
Atlas krajiny Slovenskej republiky; SAV a SUGaK, 1980 
Atlas krajiny Slovenskej republiky; MŽP SR, 2002 
Fusán, o., a kol., 1963: Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000. Geofond, 

Bratislava. 216 s. 

Futák, J. 1984. Fytogeografické členenie Slovenska. In Bertová, L. (ed.), Hlavaček, A., 

Futák,  J.  1980:Fytogeografické členenie, 1: 1 000 000  Atlas SSR, p. 88 SAV, SÚGK 

Izakovičová a kol. 1997,:Krajinno ekologické podmienky trvalo udržatel'ného rozvoja, 

Klíma Tatier, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1974, 856 s 
Konček M., Rein F. Klimatické oblasti - ekológia, geografia, klimatológia SLO klimatické oblasti, 

klíma, neznámy; 
Lác, J., 1963: Obojživeľníky Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 33 - 59 s 

Lukniš,M., 1973: Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia. Bratislava, Vydavatel'stvo SAV,375s. + 

príl. 

Marhold, K.,Hindák, F.: Zoznam vyšších rastlín Slovenska, Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava. 

Mazúr, E.,-Lukniš, M., 1980: Regionálne geomorfologické členenie SSR. Mapa v mierke 

1:500000. GÚ SA V, Bratislava. 

Supuka J., Schlampová T., Jančura P., 1999: Krajinárska tvorba, TU Zvolen, FEE, 210 s. 

Vološčuk, l., a kol., 1994: Tatranský národný park. Biosférická rezervácia. Gradus, Martin. 557 s. 
Baláž, D., Marhold, K., Urban, P. (eds.), Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. 

Prír. 20 (Suppl.), 1-160. 
 
Podklady územného plánovania: 
ÚPN VÚC Prešovského kraja - Zmeny a doplnky 2004 
ÚPN SÚ Veľká Lomnica 
ÚSES okresu Poprad, Repka 1995,Stará Lesná 
Zoznam dokumentácie: 
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Návrh Krajskej koncepcie starostlivosti o životné prostredie Prešovského kraja pre Krajský úrad 

životného prostredia v Prešove, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Máj 

2006 

Internetové stránky: 

www.sazp.sk,  

 

Zoznam grafickej dokumentácie: 

základné mapy v mierke 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 

 
2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti 

pred vypracovaním zámeru 
 

OÚ Kežmarok – upustenie od variantného riešenia zámeru 

 

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru 

Veľká Lomica                   december 2018 
 

 

IX.  Potvrdenie správnosti údajov 
 
1.  Spracovatelia zámeru. 

 
Ing. arch. Rudolf Kruliac 
Ul. Jilemnického č. 341 
059 52 Veľká Lomnica 
 

 2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru    
a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa. 

Ing. arch. Rudolf Kruliac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sazp.sk/
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Obr. č. 1  Záujmové územie (plochá bývalého letiska) 
 
 

 
 
Obr. č. 2   Záujmové  územie (napravo areál EKOPRIM) 
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Obr. č. 3  Záujmové územie (vpravo areál EKOPRIM) 
 

 
 
Obr. č. 4   Záujmové  územie  
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Obr. č. 5 Záujmové územie (ruderálna vegetácia) 
 

 
 
Obr. č. 5 Záujmové územie (plocha bývalé poľné letisko) 


