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I. Základné údaje o navrhovateľovi  

 

I.1. Názov (meno) 

Š.B. Invest s. r. o. Košice 
 

I.2. Identifikačné číslo 

47 718 510 
 

I.3. Sídlo 

Štúrova 27, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 
 

I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 
zástupcu obstarávateľa 

Meno a priezvisko : MVDr. Emil Sekel, konateľ 
Adresa :  Š.B. Invest s. r. o. Košice, Štúrova 27, 040 01 Košice 
Telefón :  + 421 903 904 466 
Email:   office@novapolhorainvest.sk 
 

I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 
od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na 
konzultácie 

Meno a priezvisko : MVDr. Emil Sekel, konateľ 
Adresa :  Š.B. Invest s. r. o. Košice, Štúrova 27, 040 01 Košice 
Telefón :  +421 903 904 466 
Email:   office@novapolhorainvest.sk 
 

Meno a priezvisko : Ing. Jana Marcinková 
Adresa :  ENVIRO SERVICES s. r. o., Pražská 4, 040 01 Košice 
Telefón :   +421905680103 
Email:   enviroservicessro@gmail.com 
 

Miesto na konzultácie : Š.B. Invest s. r. o. Košice, Štúrova 27,  Košice – po dohode vopred  
 

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti 
II.1. Názov 

„Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce – Stavba S8 Logisticko - výrobný areál“ 
 

II.2. Účel 

Účelom stavby je vybudovať logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce, ako samostatný 
park pri existujúcom parku Nová Polhora. Nový park bude zameraný na využitie pre skladové 
hospodárstvo a priemyselné odvetvia a ľahkú výrobu s nízkou mierou vplyvu na životné prostredie. 
Okrem logistiky a skladovania sa predpokladá, že pôjde o výrobné zariadenia v prevažnej miere 
postavené na báze strojárskej, elektrotechnickej výroby, prípadne potravinárskej výroby a spracovania 
potravín. Súčasťou riešenia je aj vybudovanie potrebného množstva parkovacích miest  ako aj výstavba 
súvisiacej infraštruktúry v rámci areálu s napojením na vybudované inžinierske siete a existujúcu sieť 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sekel&MENO=Emil&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sekel&MENO=Emil&SID=0&T=f0&R=0
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areálových komunikácií prostredníctvom novonavrhovaného mostného telesa cez potok Balka, ktorý je 
predmetom samostatného povoľovacieho procesu. 
 

II.3. Užívateľ 

Užívateľom  jednotlivých stavieb budú prevádzkovatelia jednotlivých objektov umiestnených v 
Parku.  
 

II.4. Charakter navrhovanej činnosti  

V záujmovom území sa jedná o novú činnosť, ktorá nadväzuje na existujúci logisticko-
priemyselný park Nová Polhora.  

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť 
zaradená do odvetvia Infraštruktúra a položky č. 9 nasledovne:  

 
9. Infraštruktúra 

Pol. 
číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 
hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 
konanie) 

15. Projekty budovania priemyselných zón 
vrátane priemyselných parkov 

 bez limitu 

16. Projekty rozvoja obcí vrátane 
 
a) pozemných stavieb alebo ich súborov 

(komplexov), ak nie sú uvedené 
v iných položkách tejto prílohy 

 
 
 
b) statickej dopravy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
od 500 stojísk 

 
 
- v zastavanom 
území 
od 10 000 m2 
podlahovej plochy 
- mimo 
zastavaného 
územia od 1 000 m2 
podlahovej plochy 
 
od 100 do 500 
stojísk 

 
Parametre navrhovanej činnosti: 
- zastavaná plocha budov       54 002 m2 
- počet parkovacích miest  pre osobné motorové vozidlá        144 ks 

pre nákladné motorové vozidlá TIR        26 ks 
spolu           170 parkovacích stojísk 
 

Na základe uvedených činností a hodnôt navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu. 
 
 

II.5. Umiestnenie navrhovanej činnosti  

Kraj:    Prešovský 
Okres:    Prešov 
Obec:    Šarišské Bohdanovce 
➢ katastrálne územie:  Šarišské Bohdanovce  

parcelné číslo:  KNC 3081/22, 3081/21,3081/20, 3081/19, 3081/15, 3121/1  
➢ katastrálne územie:  Nová Polhora 

parcelné číslo:  KNC 391, 392/1, 395, 289/2 
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Z dôvodu riešenia napojenia inžinierskych sietí k navrhovanému areálu Logisticko - 
priemyselného parku Šarišské Bohdanovce budú dotknuté parcely KNC 391, 392/1, 395, 289/2 v k. ú. 
Nová Polhora. 

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v katastri obce Šarišské Bohdanovce, v okrese Prešov, 
v Prešovskom kraji v súlade s územným plánom obce, ktorý túto plochu zahŕňa. Záujmové  územie 
susedí zo severu s plochami poľnohospodárskej výroby, na okraji 100 m ochranného pásma od 
existujúcej zástavby RD, z východnej strany so št. cestou III/3325, z južnej strany s potokom Balka -
hranica samosprávnych krajov a existujúcim Logisticko-priemyselným parkom Nová Polhora (LPP). Zo 
západnej strany je pozemok ohraničený plochou určenou pre poľnohospodársku výrobu. V širšom okolí, 
na západnej strane prechádza diaľnica D1, z ktorej je dopravne napojený LPP Nová Polhora.  

Dopravne bude predmetný areál napojený z južnej strany prostredníctvom novonavrhovaného 
mostného telesa cez potok Balka. 

Územie je prevažne rovinatého charakteru. Maximálny výškový rozdiel na pozemku je približne 
11,0 m. 
 
 

II.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti  

Obr. č. 1: Umiestnenie navrhovanej činnosti – širšie vzťahy 

 
Navrhovaná činnosť 

 
LPP Nová Polhora 
 
 
 
 
 
 
LPP Šarišské Bohdanovce 
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II.7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 

Začiatok realizácie výstavby:  r. 2022 
Doba výstavby:   12 a viac mesiacov 
Ukončenie realizácie výstavby: stavba sa bude realizovať v etapách v závislosti od požiadaviek trhu 
a klientov 
Ukončenie prevádzkovania navrhovanej činnosti:  bez bližšieho časového ohraničenia 

  
 

II.8. Opis technického a technologického riešenia 

Technické údaje stavby:  
• Výmera stavebného pozemku.....................128 077 m2 ...............100,0 %  

• Zastavaná plocha......................................... 96 317 m2 ................ 75,2 %  
- Budovy ................................................. 54 002 m2  

• Hlavný objekt – 53 754,5 m2  

• Vrátnica – 40,0 m2  

• SHZ – 207 m2  
- Spevnené plochy .................................. 42 315 m2  

• Komunikácie  

• Parkoviska  

• Chodníky  
- Počet parkovacích miest OA ........................144 ks  
- Počet parkovacích miest TIR .........................26 ks  

• Zeleň .............................................................. 31.760 m2 ................ 24,8 %  
 

Navrhovaná činnosť je navrhnutá v zmysle ÚPN-O Šarišské Bohdanovce, 11/2018 a VZN 
3/2018. V zmysle funkčného využitia podľa bodu B4, ods. 2, ide o plochu so zachovaním zelene 
min. 20 % plochy pozemkov tvoriacich pozemok stavby. 

 

Hmotovo sa jedná o jednu výrobno-montážnu a logistickú halu, ktorá bude rozčlenená na 
jednotlivé prevádzky.  

Kompozične je hala na pozemok umiestnená rovnobežne s hranicou ochranného pásma 
vzdušného 220 kV vedenia s dlhšou stranou, takmer v smere sever – juh. Dopravne je tento areál 
napojený z južnej strany prostredníctvom novonavrhovaného mostného telesa cez potok Balka (nie je 
súčasťou tohto zámeru). Bezprostredne za mostom vpravo je navrhnutá komunikácia pozdĺž potoka 
Balka k východnej časti areálu pre jeho sprístupnenie. Pokračovaním v smere osi mosta vedie 
zokruhovaná obslužná komunikácia pre navrhovaný objekt. V severnej časti je odbočenie na parkovaciu 
plochu pre kamióny. Na tieto komunikácie sú napojené parkovacie miesta. 

Na juhozápadnom okraji pri vrátnici sa uvažuje s umiestnením parkovej zelene – parčíka, 
príležitostného posedenia s možnosťou umiestnenia umeleckého diela.  
 
Členenie stavby na stavebné objekty 

SO 8.01.1                  Hlavný stavebný objekt 1 (Hala - S.V. pod väzník 15m) 
                                  Podobjekty SO 8.01.1.1 – SO 8.01.1.4 - etapizácia 
SO 8.01.2                  Vrátnica 
SO 8.02.1                  Komunikácie a spevnené plochy 
SO 8.02.1.1          Komunikácie a spevnené plochy – odstavná plocha pre kamióny 
SO 8.02.2                  Sadové úpravy 
SO 8.02.3                  Oplotenie 
SO 8.02.4                  Príprava územia - HTU 
SO 8.03.1                  Rozvod pitnej vody – prípojka 
SO 8.03.1.1               Rozvod pitnej vody – vnútroareálové rozvody 
SO 8.03.2                  Rozvod požiarnej vody – prípojka 
SO 8.03.3                  Dažďová kanalizácia 
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SO 8.03.3.1               Dažďová kanalizácia – výustný objekt 
SO 8.03.4                  Retenčné zariadenia dažďovej vody 
SO 8.03.5                  Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie ČS1 
SO 8.03.6                  Lapače ropných látok 
SO 8.03.7                  Splašková kanalizácia - prípojka 
SO 8.03.7.1               Splašková kanalizácia – vnútroareálové rozvody 
SO 8.03.8                  Studňa a rozvod úžitkovej vody 
SO 8.03.9                  SHZ – Stabilné hasiace zariadenie 
SO 8.04.1                  Vnútro-areálový rozvod plynu – prípojka 
SO 8.05.1                  Prípojka elektrickej energie VN pre T8S8 
SO 8.05.2                  Transformovňa T8S8 
SO 8.06.1                  Rozvod elektrickej energie NN + prípojka 
SO 8.06.2                  Vonkajšie osvetlenie 
SO 8.07.1                  Telekomunikácie – prípojka (slaboprúdové rozvod) 
SO 8.07.1.1               Telekomunikácie – vnútroareálové rozvody (slaboprúdové rozvody) 
SO 8.08.1                  Označenie prevádzky - pylón 
 

Objekt SO 8.01.1 – Hlavný objekt bude delený na štyri prevádzky. Každá jedná prevádzka je 
ďalej delená na: 
- administratívny trojpodlažný vstavok  
- výrobný-skladový priestor  
- vstavky resp. zóny technického vybavenia (NN rozvodňa, ventilová stanica, regulačná stanica 

plynu,...) 
 
Ochranné pásma  
- Ochranné pásmo cesty III. triedy – 25 m – stavba svojím umiestnením nezasahuje do O.P.  
- Ochranné pásmo RD – 100 m – stavba svojím umiestnením zasahuje do O.P. len plochami zelene  
- Ochranné pásmo vzdušného vedenia 220 kV – 25 m - v ochrannom pásme prebehnú práce spojené 

s vedením podzemných prípojok plynu, VN a vody  
- ochranné pásmo potoka Balka – 10 m od brehovej čiary - v ochrannom pásme prebehnú práce 

spojené s vedením podzemných prípojok plynu, VN a vody, kanálu a slaboprúdu 
 
Stavebný objekt mostného telesa nie je predmetom tejto PD. 
 

Navrhovaná úroveň objektov ±0,000 (za účelom zabránenia zaplavenia objektov hladinou 
vodného toku Torysa Q100):  
SO 8.01.1 Hlavný stavebný objekt......................................... 208,0 m n. m.  
SO 8 01.2 Vrátnica................................................................. 207,5 m n. m.  
SO 8.02.1 Komunikácie a spevnené plochy........................... 206,9-209,5 m n. m.  
SO 8.03.9 SHZ – stabilné hasiace zariadenia........................ 207,5 m n. m.  
SO 8.05.2 Transformovňa T8S8............................................. 207,5 m n. m.  
Niveleta mostného telesa (nie je predmetom tohto zámeru).. 207,5 m n. m.  
 

Vzhľadom na množstvo výkopov, prebytočnej zeminy a veľkosť navrhovaného hlavného 
objektu, sa predpokladá s použitím tejto zeminy priamo na disponibilnej ploche – úprava  výškovej 
nivelety stavby a súčasne zo severnej a západnej strany navrhujeme prebytočnú  zeminu trvalo 
uskladniť na pozemku stavby vytvorením terénneho zeleného valu – depónia zeminy. Navrhovaná 
výšková úroveň hornej hrany valu je na úrovni 208,6 m n. m. 
 
Technické vybavenie objektu a zásady riešenia napojenia objektu na inžinierske siete 
 
SO 8.01.1  Hlavný stavebný objekt 
 

 Nosné konštrukcie hornej stavby sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových prvkov, 
stĺpov, trámov, väzníc a stužidiel. Deliace konštrukcie v hale sú navrhnuté na úrovni podlahy ako 
murované, na vyšších úrovniach sadrokartónové. Zvislé nosné konštrukcie na 3.n.p. sú zo strany haly 
oceľové, z valcovaných profilov, resp. prefabrikované. 

 Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté prefabrikované zo železobetónu - spiroly. 
 Vertikálne komunikácie sú z prefa prvkov. 
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 Prestrešenie haly je navrhnuté zo sústavy prievlakov, väzníc a stužidiel. Strešná konštrukcia je 
riešená z trapézového plechu s tepelnou izoláciou a povlakovou hydroizoláciou. V strešnej konštrukcii 
plechov sú navrhnuté svetlíky uložené na oceľových výmenách z valcovaných profilov, resp. 
samonosné. 

 Obvodové konštrukcie sú navrhované zo sendvičových panelov s výplňou z minerálnej vlny, 
alebo z PIP panelov – podľa PBS, hr. 150mm.  

 Fasádne výplne otvorov sú navrhnuté ako hliníkový alebo plastový fasádny systém s izolačným 
trojsklom. 

 
Dispozičné riešenie 

Projektová dokumentácia rieši členenie haly napr. na 4 samostatné prevádzkové sektory. 
Vzhľadom nato, že dnes nie sú známi budúci užívatelia, toto členenie a prevádzkové rozdelenie je na 
celej ploche variabilné, t. j. prevádzky je možné rôzne umiestňovať, napr.: 

  
Výrobná a skladová hala SO 8.01.1 – 53.754,5 m2, výšky 15,0 m pod väzník, členenie v rámci možnej 
etapizácie výstavby na sektory:  
Sektor A - SO 8.01.1.1 – 13.104,5 m2 
Sektor B - SO 8.01.1.2 – 14.500,8 m2  
Sektor C - SO 8.01.1.3 – 14.500,8 m2  
Sektor D - SO 8.01.1.4 – 11.648,4 m2 

 

Vo všetkých sektoroch je uvažované s možnosťou inštalácie mostových žeriavov nosnosti cca 
5t podľa požiadaviek nájomcov. 
 
Vo výrobnej a skladovacej hale SO 8.01.1 môžu byť umiestnené nasledovné prevádzky: 

➢ tepelných úprav povrchov kovových výrobkov 
➢ výroby presných strojárenských dielov a montáže 
➢ výroby a opráv elektronických výrobkov 
➢ lisovne, obrabárne a ľahká strojárenská výroba 
➢ výroby plastových dielov a kompletizácia zostáv pre výrobky z autopriemyslu 
➢ distribučný sklad kovových materiálov a polotovarov 
➢ sklad vstupných surovín pre výrobu autodielov 
➢ sklad náhradných dielov pre automobilovú techniku 
➢ distribučný sklad spotrebnej elektroniky 
➢ sklad internetového obchodu 
➢ distribučný sklad potravinárskych výrobkov 
➢ distribučný sklad chladených a mrazených potravinárskych výrobkov 
➢ výroba potravín  
➢ baliareň potravín 

 

Pretože stavebné objekty na seba situačne nadväzujú je pre výstavbu navrhnuté jednotné 
koncepčné riešenie stavebného objektu. Prevádzkované činnosti budú realizované v jednopriestorovej 
hale, na ktorú priamo nadväzujú administratívne a sociálne vstavky, v ktorých budú umiestnené všetky 
kancelárske a sociálne plochy pre zamestnancov (šatne, umyvárne, WC, oddychová miestnosť, bufet-
jedáleň), ako aj technické plochy, ako je serverovňa, kotolňa, sklady administratívy. 
 
SO 8.01.2  Vrátnica 
V areáli je navrhnutý objekt vrátnice z typizovaného kontajneru rozmerov 4,0 x 10,0 m, ktorý bude 
vybavený sociálnym zariadením. Vrátnica bude tvorená z kontajnerového systému.  

 
Konštrukcia podlahy a steny: 
1. Zateplený priečny stĺp so zvodom dažďovej vody vo vnútri  
2. Vonkajšie opláštenie podľa voľby zákazníka  
3. Vnútorné opláštenie drevotrieskovou doskou alebo sadrokartónom  
4. Rám z pozinkovaného plechu na osadenie izolácií, ktorý je oddelený parozábranou  
5. Podlahovina z PVC, linoleum, koberec, laminátová podlaha  
6. Cementotriesková doska CTD s hrúbkou 18 mm  
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7. Parozábranová fólia  
8. Minerálna vata s hrúbkou 80 - 120 mm  
9. Tepelne odizolovaný oceľový profil   
10. Profilovaný pozinkovaný plech 

SO 8.02.1  Komunikácie a spevnené plochy 
 
Dopravné napojenie areálu: 

Areál je dopravne napojený na areálovú cestnú sieť Logisticko-priemyselného parku Nová 
Polhora prostredníctvom nového mostného telesa, ktorý je riešený samostatne a nie je predmetom tohto 
zámeru. Pre vnútroareálovú dopravu slúžia komunikácie a to – slepá vetva pre sprístupnenie rezervnej 
plochy p. č. 3081/22, zokruhovaná komunikácia a vetva pre sprístupnenie parkoviska TIR. Súčasťou 
rozsahu dopravných komunikácii je aj vetva pre sprístupnenie územia – parcely 3081/22.  

Situovanie a technické riešenie trás vetiev je v zmysle STN 73 6110 „Projektovanie miestnych 
komunikácií“ so šírkovým usporiadaním v kategórii MO 8,0/40 so strechovitým ( jednostranným ) 
priečnym sklonom, zabezpečujúcim obsluhu územia ťažkými nákladnými vozidlami a osobným 
motorovými vozidlami.  

V čiastočnom súbehu s navrhovanými komunikáciami vo vyznačenom rozsahu je navrhovaný 
chodník pre peších min. šírky 1,50 m.  

V koridore objektu sú navrhované inžinierske siete, ktoré musia byť zrealizované pred 
realizáciou tohto objektu a ktoré sú v objekte akceptované v plnom rozsahu.  

 
Celková dĺžka trasy od mosta po zokruhovanú komunikáciu je cca 130 m  
Celková dĺžka trasy zokruhovanej vetvy je cca 1300 m  
Celková dĺžka trasy vetvy pre parkovisko TIR je cca 530 m   
 
Vnútroareálové komunikácie: 
 
Nápočet dopravy pre hlavný objekt 
- Osobné autá / deň   460 
- Nákladné autá / deň   140 
- Počet zamestnancov   300 
 

Výrobní zamestnanci začínajú zmenu o 6.00, administratívni o 8.00 hodine. Prevádzka 
nákladných áut a kamiónov prebieha počas celého dňa. 
  
Konštrukcie vozoviek a chodníkov 

Vozovka z vjazdu do areálu smerom na parkovisko pre osobné autá sa vybuduje  s asfalto-
betónovým krytom, vnútorné komunikácie pre nákladnú dopravu s cementobetónovým krytom.  
Cementový betón  CB II; 220 mm; C30/37 – XF4 – Dmax 32; STN EN 206-1 
Výstužná Kari sieť  150 x 150 mm, Ø 8 mm 
 
Izolačná fólia min. hrúbky 0,1 mm 
Štrkodrvina   ŠD 0/32; GC; 100 mm; STN 73 6126 
Betónový recyklát  0/100; 250-300 mm; STN EN 13242+A1 
Spolu :    570-630 mm 
 
Asfaltový betón   AC 11 PMB 65/105-65; 50 mm;  STN EN 13108-5 
Postrek spojovací  PS; EK; STN 73 6129 
Asfaltový betón    AC 16 ložná; PMB 65/105-65; I; 60 mm;  STN EN 13108-1 
Postrek spojovací  PS; EK; STN 73 6129 
Asfaltový betón    AC 22 podklad 40/60; I; 70 mm;  STN EN 13108-1 
Postrek infiltračný  PI; EK; STN 73 6129 
Kamenivo spev. cementom CBGM C8/10 22 CEM III/B 32,5 N 180 mm; STN 73 6124  
Štrkodrva     ŠD 0/63; GC; 210-230 mm; STN 73 6126  
Spolu :    570-590 mm 
 
Konštrukcie parkovísk 
Recyklovaná plastová zámková dlažba   hr.30 mm 
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Stabilizačný a retenčný recyklovaný plast 
Zasypaný a hutnený kamenivom fr. 0-4                      hr.  30 mm 
Hutnené drevené kamenivo fr. 8-16, tr.A   hr.  50 mm 
Hutnené drevené kamenivo fr. 0-63, tr.A   hr.180 mm 
Separačná geotextília 
                                                  Celková hrúbka skladby:    290 mm 
 
Štrkodrvina   ŠD 31,5 GP; 200 mm; STN 73 6126  
Spolu :    470 mm  
 
Konštrukcie chodníkov  
Betónová dlažba  DL; betón; 60 mm;  STN 73 6131-1 
Pieskové lôžko   P; 30 mm; STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zmes CBGM C3/4 22 CEM III/B 32,5 N 100 mm; STN 73 6124-1 
 
Štrkodrvina   ŠD 31,5 GP; 100 mm; STN 73 6126  
Spolu :    290 mm  

 
Konštrukcie vozovky a prípadná úprava podložia sa upresnia podľa výsledkov inžinierskogeo-

logického prieskumu.  
Konštrukcie spevnených plôch sú alternatívne uvažované aj v iných skladbách, podľa výsledkoch 

doplňujúcich IGHP a podľa požiadaviek budúcich investorov. 
 

SO 8.02.2  Sadové úpravy 
Terénne a sadové úpravy tvoria svahy násypov, výkopov a umelo vytvorených valov – 

protipovodňová ochrana. Tieto plochy sú posiate semenom lúčnej trávy. Súčasťou zelene je aj výsadba 
stromov a krov.  

Stromy sú vysadené na plochách parkovísk v obrubníkových kvetináčoch a na trávnatých 
plochách.  

Na severnom okraji stavebnej parcely sa uvažuje s umiestnením bariérovej vzrastlej zelene.  
V rámci stavby je uvažované použiť takéto dreviny:  
Pinus sylvestris spp. (borovica lesná)  
Robimia pseudoacacia „Bessoniana“ a Umbraculifera (Agát biely)  
Betula pendula spp. (breza previsnutá)  
Acer campestre spp (javor poľný)  
Prunus cerasifera (slivka čerešnoplodá -myrobalán)  
Možné kry  
Symphoricarpos albus (imelovník biely)  
Lonicera pileata (zemolez kapucňovitý) 
 
SO 8.02.3  Oplotenie 

Oplotenie areálu je uvažované v rámci obvodu zokruhovanej komunikácie a parkovísk. 
Oplotením sa uzatvára priestor nakladacích rámp. V oplotení sú umiestnené posuvné brány, resp. 
otváracie a jednokrídlové, resp. dvojkrídlové bráničky pre peších. Samotné oplotenie pozostáva zo 
stĺpikov osadených na betónových pätkách a pevných drôtových polí s podhrabovou doskou. Výška 
oplotenia je cca 2,0 m. Povrchová úprava je žiarovo zinkovaná, resp. poplastovaná, po výbere 
dodávateľa. Pri vrátnici sú na vjazde a výjazde z areálu umiestnené zdvíhacie rampy. 

 
SO 8.02.4  Príprava územia - HTU 

V rámci prípravy územia bude realizovaná skrývka ornice (cca 30 cm) a terénne úpravy 
v rozsahu cca 12 ha.  
Predpokladané zemné práce – hrubý odhad:  

- Odhumusovanie 300 mm  36 000 m3, pod samotným objektom 18 000m3  
- Výkop     50 000 m3  
- Násyp     60 000 m3  
- Rozdiel – nedostatok násypu -  10 000 m3  

 
Bilancia ornice, výkopov a násypov bude spresnená v ďalšom stupni PD a po vykonaní IGaHP.

 V rámci  územia  sa  po  dokončení  stavebných  prác  uvažuje s reguláciou  povrchových  vôd 
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odvedenie prostredníctvom rigolov so zaústením do vsakovacích blokov. 
 
SO 8.03.1 Rozvod pitnej vody – prípojka 
SO 8.03.1.1  Rozvod pitnej vody – vnútroareálové rozvody 
SO 8.03.2  Rozvod požiarnej vody – prípojka 
SO 8.03.8 Studňa a rozvod úžitkovej vody 
 

Zdrojom vody pre navrhovaný areál je existujúci rozvod vody v LPP Nová Polhora a navrhovaná 
studňa pre účely úžitkovej vody.  

 
Existujúci stav  

V bezprostrednej blízkosti, južne od navrhovaného areálu sa nachádza Logisticko-priemyselný 
areál Nová Polhora. V rámci tejto stavby boli vybudované rozvody vody, ktoré zabezpečia dodávku vody 
do navrhovaného areálu Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce. Súčasná celková kapacita 
vody pre oba areály je 3,5 l/s. Táto kapacita nebude slúžiť pre požiarne účely.  

 

Navrhovaný stav  
Dodávka vody do navrhovaného areálu bude zabezpečená napojením na vodovodné potrubie 

HDPE DN 100 s bodom napojenia na parcele 395, k.ú. Nová Polhora, ktoré je vedené súbežne s 
obslužnou komunikáciou, cez navrhovaný most cez potok Balka do navrhovanej vodomernej šachty. 
Dĺžka prípojky je cca 260 m.  
Rozvody vody pozostávajú z troch relatívne samostatných častí:  

- Rozvody pitnej vody  
- Požiarny vodovod  
- Studňa – rozvod úžitkovej vody (poloha studne bude upresnená na základe IGHP).  

 

Rozvody pitnej vody 
Rozvody pitnej vody pozostáva z prípojky, vodomernej šachty a vetvy z vodomernej šachty do 

hlavného objektu, objektu vrátnice a SHZ - dopúšťanie.  
Vetva z vodomernej šachty zabezpečuje dodávku vody pre hlavný objekt, ktorá je navrhnutá v 

južnej časti areálu. Na vetvu bude zároveň napojené vodovodné potrubie pre nadzemnú požiarnu nádrž 
SHZ sprinklerového systému, ktorej súčasťou je aj objem požiarnej nádrže 75 m3 a prípojka pre objekt 
vrátnice. Vo vodomernej šachte bude osadené fakturačné meradlo. Vodomerná šachta bude osadená 
v zeleni pred navrhovanou halou. Vo vodomernej šachte budú osadené štyri vodomerné zostavy, ktoré 
zabezpečia podružné meranie spotreby vody pre budúce prevádzky. Za vodomernou šachtou sú 
vedené štyri vodovodné prípojky priamo k navrhovanej hale, kde sa vo vzdialenosti 1,0 m pred halou 
napájajú na vnútorné rozvody vody navrhnuté v rámci ZTI.  

Celková dĺžka rozvodov pitnej vody DN 63 je v dĺžke cca 294,0 m. 
Celková dĺžka rozvodov pitnej vody DN 32 je v dĺžke cca 286,0 m. 

 
Materiál potrubia  

Rozvody pitnej vody budú vybudované z potrubia z HD-PE rúr profilu DN100 a 63. Potrubie sa 
uloží do pieskového lôžka hrúbky min. 15 cm a obsype sa pieskom do výšky min. 30 cm nad vonkajší 
povrch potrubia. Po celej dĺžke sa nad potrubie upevní vyhľadávací vodič a rozprestrie sa výstražná 
fólia modrej farby.  

V lokálne najnižších miestach vodovodu budú umiestnené podzemné hydranty, v lokálne 
najvyšších miestach vodovodu budú osadené automatické vzdušníky.  

V mieste prechodu mostným telesom bude potrubie izolované. 
 
Požiarny vodovod 

Požiarny vodovod zabezpečí v prípade požiaru dodávku požiarnej vody v celom navrhovanom 
areáli. Požiarny vodovod pozostáva z nasledujúcich častí: 

 
- Prívodné potrubie do strojovne SHZ 
- Rozvody vody pre potreby SHZ  
- Vonkajší požiarny vodovod DN 150 a vonkajšie hydranty DN150 (zokruhovaný)  
- Vnútorné hydranty napojené zo zokruhovaného rozvodu  
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Požadovaný objem požiarnej nádrže je 75 m3 bude súčasťou nádrže SHZ objemu 1000 m3 – 
hasiace zariadenie 2. 
 
Prívodné potrubie do strojovne SHZ 

Dodávku vody pre nadzemnú požiarnu nádrž SHZ sprinklerového zabezpečuje samostatná 
vetva z VŠ.  

Požiarna nádrž je navrhnutá v JV časti areálu, v blízkosti dopravného napojenia areálu. 
Využiteľný objem požiarnej nádrže je 1000 m3 (v prípade potreby zákazníka sa uvažuje aj s druhou 
nádržou kapacity do 1000 m3). Vetva pre SHZ je za napojením z VŠ vedená smerom k navrhovanej 
požiarnej nádrži a ukončená je vo vzdialenosti 1,0 m pred strojovňou požiarnej nádrže, kde sa napája 
na vnútorný rozvod vody. Vetva pre SHZ je navrhnutá v dĺžke cca 150,0 m, profil potrubia DN63. 

V prípade potreby je možné uvažovať aj s druhým bodom napojenia, s plánovanou strojovňou 
SHZ s nádržou umiestnenou v areáli LPP Nová Polhora. Dĺžka tejto trasy by bola cca 490m. 

 
Rozvody vody pre potreby SHZ  

Areál bude zabezpečený jednou, resp. dvoma strojovňami SHZ.  
Predmetné vodovodné potrubie zabezpečuje prepojenie strojovne vonkajšej požiarnej nádrže a 

štyroch strojovní ventilových staníc. Tá zabezpečuje dodávku vody do ventilových staníc situovaných v 
hlavnom objekte z východnej strany.  
 
Vonkajší požiarny vodovod 

Vonkajší požiarny vodovod zabezpečí dodávku požiarnej vody potrebnú pre hasenie požiaru do 
celého navrhovaného areálu. Vonkajší požiarny vodovod je navrhnutý ako zokruhovaný v celkovej dĺžke  
cca 1435 m, s profilom DN150, je konštantný v celej dĺžke.   

Spoločné ustanovenia 

    V pravidelných intervaloch sú na potrubí navrhnuté požiarne hydranty DN 150 v nadzemnom 
vyhotovení. Hydranty sú rozmiestnené tak, aby vzájomná vzdialenosť hydrantov nebola väčšia ako 
160,0 m.  Jednotlivé hydranty sú navrhnuté mimo požiarne nebezpečný priestor. Poloha hydrantov je  
navrhnutá tak, aby boli voľne prístupné.  

V lokálne najvyšších bodoch sú na potrubí osadené automatické vzdušníky. 
 

Materiál potrubia 

  Prívodné potrubie do strojovne SHZ bude vybudované z HD-PE rúr profilu D110. Podzemný 
prepoj vyhotoviť z liatinového potrubia alebo HDPE potrubia – minimálny vnútorný rozmer potrubia 
250mm (adekvátne liatinové potrubie DN250, adekvátne HDPE potrubie d315). Minimálna tlaková rada 
PN16. Vertikálne potrubie realizovať pomocou liatinového potrubia DN250. Ak je horizontálne potrubie 
typu HDPE, prechod medzi HDPE a liatinovým potrubím vyhotoviť na horizontálnom potrubí. 

  Na výstavbu vonkajšieho zokruhovaného požiarneho vodovodu bude použité potrubie z HD-PE 
rúr profilu D160.  

  Potrubie z HD-PE rúr sa uloží do pieskového lôžka hrúbky min. 15 cm a obsype sa pieskom do 
výšky min. 30 cm nad vonkajší povrch potrubia. Po celej dĺžke sa nad potrubie upevní vyhľadávací vodič 
a rozprestrie sa výstražná fólia modrej farby.  

  V lokálne najnižších miestach vodovodu budú umiestnené podzemné hydranty, v lokálne 
najvyšších miestach vodovodu budú osadené automatické vzdušníky.  

Potreba technologickej vody – úžitková voda - dopúšťanie 
V rámci výrobného procesu sa môže používať ale len v uzavretom okruhu voda – zo studne, ak 

to preukáže IGaHP. Voda bude slúžiť po úprave len na dopúšťanie. Pre pranie - čistenie zušľachtených 
výrobkov od kaliaceho oleja budú výrobky čistené ponorom alebo postrekom v uzavretom pracovnom 
stroji. Pracovné kúpele budú tvorené alkalickým emulgačným/deemulgačným prostriedkom, ktorý 
odstráni zvyšky kaliaceho oleja z povrchu súčiastok a odlúčený olej na povrchu čistiaceho kúpeľa je 
potom separovaný ako odpad. Čistiaci roztok sa používa opakovane, v intervaloch raz za 1-2 mesiace 
je vymieňaný kompletne externou firmou a odvážaný na zneškodnenie mimo riešený areál. 

    Finálne dočistenie určitých výrobkov s extrémnou požiadavkou na čistotu sa bude vykonávať v 
automatickej linke s vodnými alkalickými roztokmi a finálnymi oplachmi DEMI vodou.  

Predpokladaná potreba DEMI vody: 400m3/rok - 0,0355l/s 
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Potreba požiarnej vody a požiarnej nádrže (PN) 
             Požiarna voda bude riešená prostredníctvom rozvodov s nadzemnými hydrantmi.  
Potreba požiarnej vody Qpožiar = 25 l/s 
Požadovaný  objem  PN  je 75 m3,  ktorý  bude  súčasťou  nádrže SHZ  objemu  1000 m3 – hasiace    
zariadenie 2. 

 
SO 8.03.3 Dažďová kanalizácia 
SO 8.03.3.1 Dažďová kanalizácia – výustný objekt 
SO 8.03.4 Retenčné zariadenia dažďovej vody 
SO 8.03.6 Lapače ropných látok 
 

V navrhovanom areáli je navrhnutá delená kanalizácia. Splaškové odpadové vody budú 
odvádzané do splaškovej kanalizácie v existujúcom LPP Nová Polhora. Splašková kanalizácia bude 
ukončená výtlačným potrubím z prečerpávacej stanice do existujúcej šachty Š 46, ktorá bola 
vybudovaná v rámci LPP Nová Polhora.  
  

V tomto stavebnom objekte je navrhnutá dažďová kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie 
výhradne zrážkových vôd z povrchového odtoku do horninového prostredia. V prípade dlhotrvajúcich 
prívalových dažďov bude časť zrážkových vôd odvedená pomocou havarijného prepadu do dažďovej 
kanalizácie zaústenej do povrchovej retenčnej nádrže so vsakovaním s prepadom do povrchového to 
ku Balka. Táto retenčná nádrž je umiestnená v bezprostrednej blízkosti  potoka Balka, kde sa 
v priaznivej hĺbke očakáva prítomnosť fluviálnych vrstiev pre odvádzanie vôd do spodných vrstiev. 
 
Hydrotechnické výpočty 

 

Pri výpočte množstva dažďových vôd a návrhu dažďovej kanalizácie sme použili tieto základné 
výpočtové parametre : 
- doba trvania dažďa   15 min.  
- periodicitu dažďa    p = 0,5 
- výdatnosť dažďa    q = 156,76 l/s/ha 

Súčinitele odtoku 

- z polí    ψPL = 0,1 
- zo striech    ψS = 0,9 
- z komunikácii a spev. plôch ψK = 0,9 
- z parkovísk    ψP = 0,9 
- z chodníkov   ψCH = 0,9 
- zo zelene    ψZ = 0,1 

Zastavanosť územia 

 – existujúci stav 

V súčasnosti sa v priestore výhľadovej priemyselnej zóny nachádza poľnohospodársky obrábaná 
pôda.  
- plocha polí    SPO = 12,8077 ha  

– navrhovaný stav ( odhadovaný stav) 

Zastavanosť územia v priestore budúcej priemyselnej zóny je 
 
- plocha striech    SS = 5,4002 ha 
- plocha komunikácii a spev. plôch SK = 4,2315 ha 
- plocha zelene    SZ = 3,1760 ha 
Plocha areálu celkom   SC = 12,8077 ha 
 

Výpočet množstva zrážkových vôd 

– existujúci stav 
Qd-ES  = q * SPO*ψPO  
Qd-ES  = 156,76 * 12,8077 * 0,1 = 200,77 ls-1  
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V súčasnosti odtekajú z priestoru výhľadovej priemyselnej zóny zrážkové vody v množstve 
200,77 ls-1, pričom značná časť zrážkových vôd z existujúceho areálu odteká do recipientu voľne - mimo 
kanalizáciu.  

 
– navrhovaný stav 
Qd-NS  = ∑ q* ( SZi*ψZi) 
Qd-NS = 156,76*(5,4002*0,9+4,2315*0,9+3,176*0,1)  
Qd-NS = 1 408,67  ls-1   
        

Navrhované navýšenie množstva odvádzaných  zrážkových vôd o 1 207,9 ls-1  je výrazné a bez 
realizácie dodatočných technických opatrení (vodozádržných opatrení) nie je možné uvedené množstvo 
zrážkových vôd odviesť do vodného toku. Vodozádržné opatrenia sú súčasťou návrhu – vsaky.  

 
Stanovenie hydrogeologických podmienok – predpoklad 

 

Pre potreby danej stavby nebol vypracovaný hydrogeologický prieskum. Boli poskytnuté len 
podklady  IGaHP zo studne v LPP Nová Polhora. Tento prieskum bol robený pre účely prítomnosti 
podzemnej vody. 

 
Stanovenie teoretických – predpokladaných výsledkov: 

Súvislá poloha pomerne dobre priepustných proluviálnych štrkov sa v dotknutej lokalite 
nachádza od hĺbky 7,1-9,7 m. Predpokladaný stanovený koeficient filtrácie týchto štrkov stanovený 
odhadom kf = 1,52.10-5 až 1,78.10-5 m/s. 

Z hľadiska lokality sa predpokladá konštrukcia možných vsakovacích systémov, lokalita je 
odhadovaná za pomerne vhodnú pre zriaďovanie plošných vsakovacích systémov (vsakovacích 
blokov), za podmienky, že dno vsakovacích objektov bude zasahovať až do vrstvy proluviálnych štrkov 
t.j. do hĺbky 7,5-10,0 m pod súčasný terén - hypotéza. Z hľadiska účinnosti by bolo vhodné plošné 
vsakovacie systémy konštruovať tak, aby boli pomocou hydrogeologických vrtov prípadne zvislých 
šácht prepojené s priepustnejšími polohami hlbšie uložených proluviálnych štrkov. 
 
Vodozádržné opatrenia 

Aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd z navrhovaného 
areálu je potrebné vybudovať systém vodozádržných opatrení, ktoré počas prívalových dažďov 
zabezpečia zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd z povrchového odtoku.  

Vzhľadom na stanovené – predpokladané hodnoty hydrogeológie, ktorým sa predpokladá, že 
v danej lokalite sú pomerne vhodné podmienky pre odvádzanie zrážkových vôd do horninového 
prostredia, budú všetky zrážkové vody z priestoru priemyselného parku odvedené do vsakovacích 
zariadení - predpoklad.   

Celkovo sú v navrhovanom priemyselnom areáli navrhnuté štyri vsakovacie zariadenia, ktoré 
zabezpečia proporčné rozdelenie zrážkových vôd v riešenom území. Pri dispozičnom návrhu 
vsakovacích zariadení sa zohľadnilo rozmiestnenie budúcich hál, spevnených plôch, parkovísk 
a zelených plôch.  

V projekte sa uvažuje so zdržiavaním dažďovej vody pre polievanie trávnika. 

Vsakovacie zariadenia 

Jednotlivé vsakovacie zariadenia budú pozostávať z vsakovacích modulov, ktoré sa uložia na 
štrkové lôžko a vrstvu geotextílie. Vsakovacie bloky je zároveň potrebné obaliť geotextíliou, ktorá 
zamedzí vplavovaniu jemných častíc pôdy do vsakovacieho systému. Pred zaústením dažďovej 
kanalizácie zo striech do vsakovacej komory budú na potrubí  navrhnuté filtračné šachty. Filtračné 
šachty zamedzia zanášaniu vsakovacej zostavy jemnými sedimentmi, ktoré by v budúcnosti mohli znížiť 
účinnosť vsakovacieho systému. Pre správne fungovanie vsakovacieho systému je potrebné 
zabezpečiť, aby minimálna vzdialenosť vsakovacej zostavy od hladiny podzemnej vody bola min. 1,0 
m. Podložie pod vsakovacou zostavou je potrebné vymeniť za štrkodrvu frakcie 32-63 až do vrstvy 
proluviálnych štrkov.  

Na dažďovej kanalizácii, ktorá zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z komunikácií, parkovísk 
a spevnených plôch budú na potrubí pred zaústením do vsakovacieho zariadenia osadené odlučovače 
ropných látok.  

Návrhové parametre vsakovacieho systému  

Vsakovacie zariadenie bolo navrhnuté na základe nasledujúcich parametrov : 
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- koeficient priepustnosti     k = 1,5*10-5 

- smerodajná dĺžka najnevýhodnejšieho dažďa              D = 180 min 
- smerodajná intenzita najnevýhodnejšieho dažďa rD = 31 ls-1.ha-1   
- akumulačný koeficient                 sr = 0,95 
- bezpečnostný faktor     fz = 1,1 
- priemerný riadený odtok z vsakovacieho systému Qr= 0,0 ls-1   

 
     VZ 1  VZ2  VZ3  VZ4 

- reduk. odvodň. plocha Ar (m2 )  25 000  25 000  25 000  25 000 
- objem vsak. zostavy V (m3)  1200  1200   1200  1200 
- miera vsakovania (ls-1)   7,6  7,6  7,6  7,6 

 
• Veľkosť jednotlivých vsakovacích zariadení bola navrhnutá na základe hydrotechnických 

výpočtov, pričom pri návrhu veľkosti sa vyhodnocovala rôzna doba trvania dažďa s príslušnou 
intenzitou dažďa.  
Detailné riešenie vsakovacích zostáv bude predmetom ďalšieho stupňa PD. V tomto štádiu bez      
IGaHP na predmetnej ploche nie je možné stanoviť veľkosť vsakovacej plochy v podloží.  

  
Navrhovaný stav 

Výškové   usporiadanie   navrhovaného   priemyselného   areálu,  vsakovacích   zariadení 
a dažďovej kanalizácie umožňuje gravitačné resp. kombinované (tlakové) odvedenie zrážkových vôd 
z celého areálu – predpoklad, pri stanovení def. +-0,00.  

Kanalizačná  sieť,  ktorá  zabezpečuje  odvedenie  zrážkových  vôd  do  horninového prostredia 
pozostáva z dvoch samostatných častí. Relatívne čisté zrážkové vody zo striech budúcej haly budú 
vypúšťané do podzemných vôd priamo bez dodatočných technických opatrení. Na dažďovej kanalizácii, 
ktorá zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z komunikácií, parkovísk a spevnených plôch budú pred 
zaústením do vsakovacích zariadení vybudované odlučovače ropných látok. V odlučovačoch ropných 
látok dôjde k zachyteniu prípadných ropných látok.  

 
Režim odtoku dažďových vôd 

Západná vetva 
- Prípojky plúvie 6x DN 300, dl. 25m=150m 
- Zaolejovaná kanalizácia DN 300, dl. 192+175=367m 
- Zberač DN 300-400, dl. 517m 
Východná vetva 
- Prípojky plúvie 6x DN 300, dl. 25m=150m 
- Zaolejovaná kanalizácia DN 300, dl. 192+175=367m 
- Zberač DN 300-400, dl. 688m 

Dažďová kanalizácia zo striech objektov 

Jednotlivé vsakovacie zariadenia  sú situované pomerne blízko pri budúcej hale. V prípade, ak 
sa vsakovacie zariadenie nachádza v blízkosti dažďových zvodov podtlakovej kanalizácie budú 
kanalizačné prípojky zaústené priamo do vsakovacieho zariadenia. Pred každým zaústením dažďovej 
kanalizácie zo striech do vsakovacích zariadení budú na potrubí osadené filtračné šachty.  

 
Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch  

Dažďová   kanalizácia   zo   spevnených   plôch   zabezpečuje    odvedenie   zrážkových   vôd 
z navrhovaných komunikácií, parkovísk, priľahlých spevnených plôch a zelených pásov do vsakovacích 
zariadení.  

Trasy jednotlivých stôk sú vedené v prevažnej miere v priestore navrhovaných komunikácií. Do 
dažďovej kanalizácie sú postupne zaústené kanalizačné prípojky z uličných vpustov.  

Havarijný prepad 

Každé  vsakovacie  zariadenie  bude  vybavené havarijným prepadom, ktorým budú odvedené 
zrážkové vody do dažďovej zbernej vetvy kanalizácie. Havarijné prepady zo vsakovacích zariadení, 
zabezpečia odvedenie prípadných prebytočných zrážkových vôd do vetiev a následne do otvorenej 
retenčnej nádrže so vsakmi a následne do povrchového toku Balka.  
Množstvá v tomto štádiu nie je možné stanoviť.  
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Otvorená retenčná nádrž 

V južnej  časti  areálu  bude  otvorená  retenčná  nádrž  o ploche  cca  200m2,  do  ktorej  budú 
zaústené vetvy dažďovej kanalizácie, (v tomto štádiu PD pripúšťame možnosť zaústenia 
prostredníctvom prečerpávania – nie je definitívne určená ±0,000), z nej bude dažďová voda zaústená 
potoka gravitačne. Táto nádrž bude navrhnutá so „studňovými“ hlbinnými vsakmi. Povrchová úprava 
vsaku je z lomového kameňa, resp. zo zeolitu. 
Materiál potrubia a uloženie potrubia 

Na výstavbu dažďovej  kanalizácie bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných 
rúr – PVC, resp. PP. Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do 
výšky min. 300 mm nad vrchol potrubia. V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch 
v max. vzdialenosti 50,0 m sa vybudujú typizované revízne šachty. Uličné vpusty sú navrhnuté v rámci 
PD spevnených plôch a sú vo vyhotovení s kalovým priestorom a košom na zachytávanie plávajúcich 
nečistôt. 

Odlučovače ropných látok 

Vzhľadom na skutočnosť, že do dažďovej  kanalizácie  budú  zaústené aj kanalizačné  prípojky 
z navrhovaných parkovísk, budú pred zaústením jednotlivých stôk dažďovej kanalizácie do 
vsakovacieho zariadenia vybudované odlučovače ropných látok. V odlučovačoch ropných látok dôjde 
k zachyteniu prípadných ropných látok.  Kapacita jednotlivých odlučovačov bola stanovená na základe 
hydrotechnických výpočtov. Detailné riešenie jednotlivých odlučovačov bude predmetom ďalšieho 
stupňa PD. 

Parametre odlučovačov ropných látok 

- kvalita vody na výstupe :   do 0,1 mgl-1 ropných látok 
- max. znečistenie vstupnej vody :  <1000 mgl-1 ropných látok 
 

SO 8.03.7 Splašková kanalizácia prípojka 
SO 8.03.7 Splašková kanalizácia – vnútroareálové rozvody 
SO 8.03.5 Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie ČS1 
 

V plánovanom areáli je navrhnutá delená kanalizácia. Zrážkové vody z povrchového odtoku 
budú odvádzané do horninového prostredia s havarijným prepadom do otvorenej vsakovacej retenčnej 
nádrže a následne do potoka Balka. 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá splašková kanalizácia, ktorá zabezpečuje 
odvedenie výhradne splaškových odpadových vôd z priestoru budúceho priemyselného areálu do 
existujúcej splaškovej kanalizácie vybudovanej v rámci LPP Nová Polhora. Východná a západná stoka 
pozdĺž dlhšej strany objektu odvádza splaškové vody do čerpacej šachty. Následne výtlačným potrubím 
cez mostné teleso je splašková kanalizácia zaústená do existujúcej šachty S46, ktorá bola vybudovaná 
v rámci areálu LPP Nová Polhora. V tomto existujúcom areáli sú stoky a vetvy gravitačnej splaškovej 
kanalizácie zaústené do existujúcej ČOV s postačujúcou kapacitou aj pre navrhované rozšírenie 
priemyselného parku v katastri obce Šarišské Bohdanovce, kde dôjde k ich vyčisteniu.  Alternatívne 
(vzhľadom na výškové osadenie objektu, ktoré bude definitívne určené v ďalšom stupni PD) je 
navrhnuté prečerpávanie severnej vetvy splaškovej kanalizácie so zaústením do západnej vetvy. 
Navrhovaný stav 

Výškové usporiadanie existujúcej splaškovej kanalizácie navrhovaného priemyselného areálu 
umožňuje gravitačné, resp. kombinované (tlakové) riešenie odvedenia  splaškových vôd z celého areálu 
až do bodu napojenia cez mostné teleso do existujúcej šachty Š46 v LPP Nová Polhora.  

Jednotlivé stoky splaškovej kanalizácie sú situované v prevažnej miere v budúcich spevnených 
plochách. Časť splaškovej kanalizácie bude vybudovaná v zeleni. Do kanalizačných stôk splaškovej 
kanalizácie sú postupne zaústené kanalizačné prípojky z budúcich prevádzok - vstavkov.   

 
Splašková kanalizácia pozostáva z nasledujúcich stôk : 

Názov stoky          dimenzia           dĺžka 
Východná stoka               300              362,0 m 
Západná stoka                 300              283,0 m 
Západná stoka (výtlak)      63              220,0 m  
Severná stoka                 300               141,0 m 
Prípojka do Š46 (výtlak)    90                60,0 m 
Splašková kanalizácia spolu             1 066,0 m 
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Materiál potrubia a uloženie potrubia 

Na výstavbu splaškovej kanalizácie bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných 
rúr – PVC, PP. Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky 
min. 300 mm nad vrchol potrubia. V lomových bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch v max. 
vzdialenosti 50,0 m sa vybudujú typizované revízne šachty. Po celej dĺžke sa nad potrubie rozprestrie 
výstražná fólia hnedej farby. 
 
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd 

Priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd je totožný s priemernou dennou 
potrebou vody. Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z. z. Ministerstva 
životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006.   

Počet zamestnancov – spolu za všetky zmeny 

Administratíva       100 zamestnancov 
Potreba vody    60 l/zam/deň 
Čistý priemysel    200 zamestnancov 
Potreba vody    80 l/zamestnanec 
 
✓ Priemerný denný prietok splaškových vôd  
Qp = Σ(n * q)  = 100*60 + 200*80 = 22 000 ld-1 = 0,255 ls-1  

✓ Max. prietok splaškových vôd 

Qh max = Qp * kh max = 0,255 * 4,4 = 1,120 ls-1   

✓ Min. prietok splaškových vôd 

Qh min = Qp * kh min = 0,27 * 0,0 = 0,000 ls-1 

✓ Ročný prietok splaškových vôd 

Qr  = Qp * 250 = 22,0 * 250 = 5 500,0 m3rok-1  

 
 
SO 8.03.9 SHZ – Stabilné hasiace zariadenie 

Projekt rieši návrh stabilného hasiaceho zariadenia sprinklerového (ďalej len SHZ) pre 
navrhovaný objekt. V tomto stupni alternatívne uvažujeme dve strojovne SHZ. Stabilné hasiace 
zariadenie sa navrhuje do objektu haly, ktorá pozostáva zo štyroch prevádzok. Rozsah inštalácie SHZ 
bude zodpovedať požiadavkám projektu požiarnej bezpečnosti stavby a nad rámec tohto projektu 
požiadavkám konkrétneho prenajímateľa a investora. Zásobovanie vodou bude zabezpečené 
prostredníctvom novovybudovanej strojovne SHZ. Strojovňa SHZ bude spolu s požiarnou nádržou 
situovaná v blízkosti riešených objektov. Pre náročnejšie požiadavky vieme strojovňu SHZ rozšíriť o 
ďalšiu nádrž s objemom 1000 m3. Strojovňa SHZ bude zásobovať vodou nové miestnosti štyroch 
ventilových staníc SHZ prostredníctvom podzemného vodovodu. Vo ventilových staniciach budú 
umiestnené riadiace ventily ovládajúce SHZ v konkrétnej skladovej hale. Súčasťou strojovne SHZ sú aj 
dve dieslové čerpadlá.  

Stabilné hasiace zariadenia sú v zmysle § 2 zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi považované za požiarnotechnické zariadenia.  

Stabilné hasiace zariadenia sprinklerové sa navrhujú ako protipožiarna ochrana, ktorá požiar 
pri jeho vzniku dostáva pod kontrolou bez zásahu ľudského činiteľa a súčasne o tomto stave informujú 
obsluhu.  

 
Popis zariadenia 
Všeobecne 

Požadovaný tlak a množstvo vody pre vonkajšie hydranty a stabilné hasiace zariadenie 
sprinklerové bude zabezpečený čerpadlovým systémom situovaným v strojovni SHZ. Čerpadlový 
systém čerpá vodu z nádrže požiarnej vody. Po otvorení hydrantu alebo sprinklerovej hlavice dochádza 
k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí. Pri poklese tlaku na stanovenú hodnotu p1 sa automaticky zapne 
doplňovacie čerpadlo. Ak je odber väčší ako stačí doplňovacie čerpadlo doplňovať, tlak ďalej klesá na 
hodnotu p2 a tlakový spínač zapne hlavné požiarne čerpadlo s diesel pohonom. V prípade poruchy 
hlavného požiarneho čerpadla tlak naďalej klesá na hodnotu p3 a tlakový spínač zapne záložné požiarne 
čerpadlo s diesel pohonom. Čerpadlo dodáva vodu priamo cez rozvodné potrubie do hydrantov alebo k 
sprinklerovým hlaviciam. 
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Vonkajšie hydranty 
Primárny účel požiarneho vodovodu je zásobovanie hasičskej jednotky vodou.  
V prípade požiaru dochádza k zásahu hasičskej jednotky. Hasičská jednotka používa pre 

distribúciu vody do požiaroviska cisternovú mobilnú striekačku, ktorá disponuje obmedzeným 
množstvom požiarnej vody. V prípade potreby väčšieho množstva požiarnej vody, ako je uskladnené 
v cisternovej mobilnej striekačke, je možné dopĺňať vodu do cisternovej mobilnej striekačky z vonkajších 
hydrantov pripojených na požiarny vodovod. Na prepojenie hydrantov a cisternovej mobilnej striekačky 
sa používajú požiarne tlakové hadice.  

Tlak a množstvo vody dodávané požiarnym čerpadlom do vonkajších hydrantov je však 
dostatočný aj na priame hasenie požiaru prostredníctvom požiarnych hadíc napojených priamo na 
vonkajšie hydranty.  
 
Stabilné hasiace zariadenie sprinklerové 

Stabilné hasiace zariadenie sprinklerové sa používa na hasenie materiálov, kde sa ako hasiace 
médium môže použiť voda. Výhodou použitia vody je jej veľké merné výparné teplo, veľká merná 
tepelná kapacita, dostupnosť, nízka cena a chemická neutralita. Hasenie vodou je založené na 
intenzívnom ochladzovacom účinku, ktorým sa dosahuje zníženie teploty hasenej látky pod teplotu 
horenia. Zároveň sa uvoľňuje do okolia vzniknutá para, ktorá vytláča z požiaroviska atmosférický kyslík, 
ktorý je potrebný pre horenie. 

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie je  považované za samočinné  hasiace zariadenie, 
ktoré pozostáva z rozvodnej potrubnej siete trvalo pripojenej k stavebným konštrukciám, ventilovej 
stanice a sprchových hlavíc, ktoré sú v chránených požiarnych úsekoch pevne pripojené k rozvodnému 
potrubiu. Potrubná sieť so sprchovými hlavicami je napojená na stály vodný zdroj.  

Sprinklerová hlavica sa pri tzv. otváracej teplote sklenenej banky samočinne otvorí (praskne 
pôsobením tepla), čo vedie k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí, následného otvorenia  riadiaceho 
ventilu ventilovej stanice a uvedeniu sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia do činnosti. 
Bezprostredne po otvorení hlavice dochádza k výstreku vody. Do činnosti sa uvádza iba tá hlavica (popr. 
niekoľko hlavíc), ktorá dosiahla otváraciu teplotu. Ide o sprinklerové hlavice, ktoré sú nad ohniskom 
požiaru, alebo v jeho blízkosti.  

Kvapky vody sa do požiaru dostávajú nárazom vodného prúdu na trieštič skrápacej  
sprinklerovej hlavice, pričom pri ich  dostatočnej energii  preniknú splodinami horenia až na povrch 
haseného materiálu. Vysoká účinnosť sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je daná tým, že 
požiar je likvidovaný v počiatočnej fáze svojho rozvoja.  

Aktivovaním systému sa samočinne spustí poplachové zariadenie – poplachový zvon. Stabilné 
hasiace zariadenie pracuje automaticky, nevyžaduje si okrem pravidelných kontrol, skúšok, údržby a 
revízií trvalé pracovné sily. 

Základnou požiadavkou  sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenie je: 
➢ likvidovať požiar v chránenej časti stavby (požiarneho úseku), resp. uviesť vzniknutý  požiar pod 

kontrolu, 
➢ upozorniť obslužný personál, že stabilné hasiace zariadenie je uvedené do činnosti. 
 
Rozsah ochrany 

Ochrana sprinklerovým stabilným hasiacim zariadením bude navrhnutá v rozsahu a v súlade 
s požiadavkami predpisu FM Global/EN12845:2015, požiadavkami projektu požiarnej ochrany 
a  požiadavkami investora. V jednotlivých prevádzkach areálu bude inštalované stropné istenie. 
Regálové, podhľadové a doplnkové istenie bude inštalované na miestach vyplývajúcich z požiadaviek 
predpisu FM Global/ EN12845:2015, z požiadaviek projektu požiarnej ochrany a z požiadaviek 
investora. 

Vo všetkých priestoroch s teplotou nad 4°C je uvažovaný mokrý systém. V priestoroch, kde nie 
je možné zabezpečiť teplotu min. 4°C bude navrhnutý suchý systém.  
 
Návrhové parametre SHZ 

Podľa výšky objektu a predpokladaného využívania chráneného objektu boli stanovené 
nasledovné parametre stabilného hasiaceho zariadenia sprinklerového: 12x K360 @ 5,2 Bar. 
Návrhové parametre boli navrhnuté pre daný typ haly. Nakoľko výška skladovania nie je určená, bude 
potrebné v ďalšom stupni posúdiť typ skladovaného materiálu a spôsob skladovania a na základe toho 
posúdiť vhodnosť návrhových parametrov a prípadné dodatočné istenie (regálové, podhľadové,..).  
Zásobovanie vodou 

Vodný zdroj bude pozostávať z dvoch (druhá - výhľad) novovybudovaných nadzemných 
požiarnych nádrží s objemom cca 1000 m3 v spojení s dvoma diesel čerpadlami umiestnenými 
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v novovybudovanej strojovni SHZ. Dno nádrží bude na úrovni podlahy strojovne SHZ. Nádrže budú 
vybavené samočinným doplňovaním vody z vodovodnej prípojky cez plavákový ventil. Ventily budú 
ľahko prístupné pre kontrolu a údržbu. 
 

Zásobovanie SHZ v jednotlivých objektoch vodou bude zabezpečené podzemným prepojom 
medzi strojovňou SHZ a miestnosťami ventilových staníc. Podzemný prepoj vyhotoviť z liatinového 
potrubia alebo HDPE potrubia – minimálny vnútorný rozmer potrubia 250 mm (adekvátne liatinové 
potrubie DN250, adekvátne HDPE potrubie D315). Minimálna tlaková rada PN16. Vertikálne potrubie 
realizovať pomocou liatinového potrubia DN250. Ak je horizontálne potrubie typu HDPE, prechod medzi 
HDPE a liatinovým potrubím vyhotoviť na horizontálnom potrubí. 
 

Strojovňa SHZ 
Strojovňa SHZ bude spolu s požiarnymi nádržami vybudovaná v areáli riešených objektov. 

Strojovňa SHZ bude vyhotovená ako samostatne stojaci objekt situovaný v blízkosti požiarnych nádrží. 
Okrem zariadení, ktoré slúžia na prevádzku sprinklerového SHZ, nesmie byť v strojovni umiestnené 
žiadne iné zariadenie a nesmie sa použiť na skladovanie alebo výrobné účely. 

Strojovňa SHZ musí tvoriť samostatný požiarny úsek, ktorého požiarne deliace konštrukcie 
musia byť z nehorľavých hmôt. Požiadavky na požiarnu odolnosť obvodových konštrukcií a strechy 
strojovne zabezpečiť podľa požiadaviek uvedených v projekte požiarnej ochrany (podľa 
EN12845:2015/FM Global je to min. 60 min). K strojovni bude zaistený prístup z voľného priestranstva 
alebo z chránenej únikovej cesty. 

Strojovňa SHZ musí byť chránená proti vstupu nepovolaných osôb. Musí byť opatrená dverami 
so zámkom. Kľúč od zámku musí byť bezpečne uložený na mieste tak, aby bol v prípade požiaru ľahko 
prístupný pre prípad ručnej manipulácie v strojovni a nemohol byť zneužitý nepovolenou osobou. 

Strojovňa SHZ musí byť vybavená núdzovým osvetlením.  
V strojovni SHZ  bude zaistené prirodzené vetranie. Teplota nesmie počas prevádzky poklesnúť 

pod + 10 °C a presiahnuť + 40 °C. V strojovni bude umiestnený teplomer. 
Zo strojovne požiarnych čerpadiel budú na centrálny panel EPS prenášané signály, ktoré budú 

informovať o prevádzkovom stave zariadení v strojovni požiarnych čerpadiel. 
Do strojovne požiarnych čerpadiel bude potrebné priviesť elektrickú energiu. Prívod elektrickej 

energie bude pozostávať z dvoch samostatných prívodov: 
➢ El. energia pre objekt strojovne (osvetlenie, vykurovanie, zásuvky,...) 
➢ El. energia pre technológiu strojovne (doplňovacie čerpadlo, vykurovanie požiarnej nádrže,...) 

– cca 80 kW. 
 
Prípojka mobilnej  požiarnej techniky 

Vodu do hydrantového rozvodu bude možné dodávať aj prostredníctvom mobilnej prípojky 
z cisterien hasičských automobilov. Táto prípojka bude inštalovaná na fasáde strojovne tak, aby 
napojenie hadíc medzi cisternou a miestom napojenia na mobilnú techniku nebolo viac ako 15 m. 
Prístup k tomuto miestu musí byť trvalo voľný a prístupová komunikácia musí umožniť príjazd 
požiarnych vozidiel v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Na prípojku mobilnej 
techniky sa bude možné napojiť pomocou požiarnych hadíc s ukončením B75. 
 
Miestnosť ventilových staníc 

V objekte sú navrhnuté dve samostatné miestnosti ventilových staníc SHZ. Miestnosť 
ventilových staníc musí tvoriť samostatný požiarny úsek, ktorého požiarne deliace konštrukcie musia 
byť z nehorľavých hmôt. Najnižšia požiarna odolnosť stavebných konštrukcií miestnosti ventilových 
staníc je stanovená v projekte požiarnej ochrany. Vchod do miestnosti ventilových staníc musí byť 
z voľného priestranstva alebo z chránenej únikovej cesty. Požiadavka na požiarnu odolnosť deliacich 
konštrukcií miestnosti ventilových staníc nie je potrebná v prípade, že uzatváracie ventily pod riadiacimi 
ventilmi sprinklerového systému sú ovládateľné z exteriéru. Miestnosť ventilových staníc bude so 
strojovňou SHZ prepojená pomocou podzemného vodovodu. V miestnosti ventilových staníc budú 
umiestnené riadiace ventily sprinklerového systému, podružná ústredňa SHZ a ostatné zariadenia, 
potrebné pre správnu funkciu SHZ. 

Z každej miestnosti ventilových staníc budú na centrálny panel EPS prenášané signály, ktoré 
budú informovať o prevádzkovom stave zariadení stabilného hasiaceho zariadenia.  
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Vonkajší požiarny vodovod 
Zo strojovne SHZ bude cez tlak-regulujúci ventil napojený samostatný požiarny vodovod, na 

ktorý budú napojené vonkajšie hydranty. Ich polohu určí špecialista požiarnej ochrany. Trasa 
a parametre vodovodu budú určené projektantom zdravotechniky. 
 
Vnútorný požiarny vodovod 

Zo strojovne SHZ bude cez tlak-regulujúci ventil napojený samostatný požiarny vodovod, na 
ktorý budú napojené vnútorné hydranty. Ich polohu určí špecialista požiarnej ochrany. Trasa 
a parametre vodovodu budú určené projektantom zdravotechniky. 
 
Signalizácia chodu SHZ 

Hlavné prevádzkové stavy SHZ sú strážené pomocou tlakových spínačov, koncových spínačov, 
prietokových hlásičov a iných snímačov. 

V strojovni SHZ bude umiestnený hlavný kontrolný panel a v miestnostiach ventilových staníc 
budú umiestnené podružné kontrolné panely. Kontrolný panel prijíma a vyhodnocuje jednotlivé signály. 
Z kontrolných panelov budú prenášané vybrané signály do miesta stálej obsluhy (prenos signálov 
zabezpečuje EPS). 

 
Prevádzkovanie zariadenia 

Podľa vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov musí byť na každom 
požiarnotechnickom zariadení vykonaná minimálne raz ročne kontrola k prevereniu jeho 
akcieschopnosti osobou s odbornou spôsobilosťou. Za zabezpečenie pravidelných kontrol zodpovedá 
prevádzkovateľ v zmysle vyhl. MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného 
hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a 
zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.  

 
SO 8.04.1 Vnútro-areálový rozvod plynu – prípojka 

 
V tomto stavebnom objekte sú navrhnuté vnútroareálové rozvody plynu, ktoré zabezpečia 

dodávku zemného plynu do budúcej haly a jej 4 prevádzok.  
 

V rámci projektovej dokumentácie stavby LPP Nová Polhora bol vyprojektovaný nový plynovod 
STL D225, ktorý uvažoval aj s navrhovaným areálom LPP Šarišské Bohdanovce, ktorý zabezpečí 
dodávku zemného plynu. Trasa tohto plynovodu prechádza aj cez parcely navrhovaného LPP Šarišské 
Bohdanovce. Bod napojenia je na parcele 3081/19 k.ú. Šarišské Bohdanovce. V bode napojenia je 
navrhnutý guľový uzáver. Zhruba po  30m je navrhnutá odbočka s guľovým uzáverom pre potenciálnu 
prípojku – rezerva. Trasa následne križuje navrhovanú obslužnú komunikáciu a je ukončená na JZ 
strane objektu. Celková dĺžka trasy je 128m. Zhruba 35m od bodu napojenia za odbočkou pre rezervu 
je v zelenom páse na verejne dostupnom mieste pred oplotením HUP. Skrinka bude prístupná 
a otvárateľná z verejného priestranstva. Skrinka bude osadená vo výške min. 1,0 m nad terénom. 
Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž  celého príslušenstva.  

 
Navrhovaný stav 

Vnútroareálový rozvod plynu zabezpečuje dodávku zemného plynu do haly pre 4 prevádzky je 
za napojením na plynomernú skrinku vedená súbežne s obslužnou komunikáciou, následne križuje túto 
komunikáciu kolmo na objekt, smerom k hale a ukončená je vo vzdialenosti 1,0 m pred halou, kde sa 
napája na vnútorný rozvod plynu navrhnutý v rámci vnútorných rozvodov.  Je to samostatná miestnosť 
s umiestnením regulátora plynu. 

 
Na výstavbu vnútroareálových  plynovodov sa použije  potrubie HD-PE, PE 100, ktoré musí mať 

osvedčenie o kvalite a vlastnostiach. Rúry a zariadenia plynovodu musia byť vyrobené zo vzájomne 
zvariteľných materiálov. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka hrúbky min. 15 cm a obsype sa pieskom 
do výšky min. 20 cm nad vonkajší povrch potrubia. Po celej dĺžke sa na potrubie pripevní vyhľadávací 
vodič a rozprestrie sa výstražná fólia žltej farby.  
 

 
Navrhované spotrebiče – potreby plynu: 

Predpokladané požiadavky pre halu 50.826,5 m2, výška haly pod väzník 15 m v Šarišských      
Bohdanovciach : 
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Počet 
ks 

Typ spotrebiča 
Výkon 
jedn. 
[kW] 

Príkon 
jedn. 
[kW] 

Potreba 
plynu 

[m3.h-1] 

Celková 
potreba plynu 

[m3.h-1] 

Zatriedenie 
spotrebiča  

 V hale, sektor „SO 801.1.1“15.932,8m2:      

2 Viessmann Vitodens 200 – 45 kW 45,00 42,5 4,47 8,94 C33 
14 Robur Next R50   44,6 49,0 6,03 84,42 C33 

     93,36  
 V hale, sektor „SO 801.1.2“8.754,5m2:      

2 Viessmann Vitodens 200 – 45 kW 45,00 42,5 4,47 8,94 C33 
14 Robur Next R50   44,6 49,0 6,03 84,42 C33 

     93,36  
 V hale, sektor „SO 801.1.3“10.195,5m2:      

2 Viessmann Vitodens 200 – 45 kW 45,00 42,5 4,47 8,94 C33 
14 Robur Next R50   44,6 49,0 6,03 84,42 C33 

     93,36  
 V hale, sektor „SO 801.1.4“15.943,8m2:      

2 Viessmann Vitodens 200 – 45 kW 45,00 42,5 4,47 8,94 C33 
14 Robur Next R50   44,6 49,0 6,03 84,42 C33 

     93,36  
       

Potreba príkonu celkom : 373,44 
 

 
 

SO 8.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T8S8 
SO 8.05.2 Transformovňa T8S8 
SO 8.06.1 Rozvod elektrickej energie NN + prípojka 
SO 8.06.2 Vonkajšie osvetlenie 
 
Zásobovanie el. energiou: 
Napäťová sústava: ................................................................. 
   NN  - 3 F + PEN, 230/400V, AC, 50 Hz, TN – C    
Požadovaný príkon: MRK- 630 kW 
   RK (1.etapa) – 240 kW 
   RK (2.etapa) – 240 kW 
Druh vedenia:  VN -  zemné káblové 
   NN - zemné káblové 
Typ vedenia:  VN - 22-NA2xS2Y 150RM 
   NN - NAYY – J 4 x 240SM 
 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:  
VN - PNE 33 2000 – 1: 2009, STN 33 3201: 2004 
        v normálnej prevádzke – umiestnením mimo dosah 
        pri poruche -  samočinným odpojením v sieti IT 
NN - STN 33 2000 - 4 – 41: 2007  
        v normálnej prevádzke: - základnou izoláciou živých častí - zábranami a krytím 
       pri poruche  – 411 samočinné odpojenie napájania 
                            – 411.3.1.2 ochrana pospájaním 
                        –  412 dvojitá alebo zosilnená izolácia 
–   415 doplnková ochrana prúdovým chráničom pre svetelný a zásuvkový obvod  
–    malým napätím SELV ( 12V DC ) 
   
Uzemnenie: Ekvipotencionálne prahy okolo objektu TStrn02  
  STN 33 3201, STN 33 2000 – 4 – 43: 2005,  
  STN 33 2000 – 5 – 54: 2008   - pásový zemnič  
      - uzemňovacie prahy 
      - ekvipotencionálne prahy  
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Ochrana pred atmosférickým prepätím:   obmedzovače prepätia TYCO pre VN a NN  
Ochranné pásma:  ochranné pásma elektrických vedení a zariadení sú 

definované v Zákone o energetike č.251/2012.  
Uloženie káblov:          STN 33 2000 – 5 - 52, STN 73 6005 
 
Prehľad trafostaníc – požadovaný výkon v rámci areálu Logisticko-priemyselný park Šarišské 
Bohdanovce: 
 

Názov Jednotka Množstvo Poznámka 
Elektrická energia:T8S8 kVA 630 návrh 

 
Popis jestvujúceho stavu:  

Areál LPP Nová Polhora je zásobovaný zo vzdušného vedenia. V minulosti tam bola 
zrealizovaná prekládka tohto vedenia vrátane podzemných vedení VN a TS. Bodom napojenia pre LPP 
Šarišské Bohdanovce je T1-S2 – trafostanica.  

 
VN rozvody – prípojka k T8S8 – LPP Šarišské Bohdanovce  

Z existujúcej trafostanice T1-S2 realizovať káblovú 22kV prípojku káblom 22-NA2XS2Y 150 v 
káblovej ryhe až do navrhovaného VN rozvádzača transformačnej stanice T8S8 Dĺžka prípojky je cca 
0,43 km. Bod napojenia je na pozemkoch LPP Nová Polhora, prípojka bude vedená na pozemkoch 
investora a obce Nová Polhora. Navrhovaná prípojka bude križovať potok Balka v navrhovanom 
mostnom telese.  
 
NN rozvody  

Elektrická energia bude slúžiť  pre zásobovanie a napájanie objektov z navrhovanej 
transformačnej stanice T8S8.  

Navrhuje sa zrealizovanie NN rozvodov pre napájanie: 
- Hala  
- Vrátnice 
- Objektu SHZ 
- Verejné osvetlenie 
- Brány, závory 
- Iné podľa požiadaviek nájomcov 

 
Vonkajšie osvetlenie 

Vonkajšie osvetlenie vnútroareálových rozvodov (cesty, parkoviska a chodníky) bude 
zabezpečené progresívnymi svietidlami  z objektu a zo stožiaroch výšky 8 m, vzdialenosť medzi stĺpmi 
je uvažovaná 20 (40) m. 

Napájanie bude realizované káblom AYKY J4x10 v zemi. Napájanie a ovládanie riešiť  
z navrhovaného rozvádzača verejného osvetlenia.  
 
SO 8.07.1 Telekomunikácie 

Prípojka optického kábla bude privedená do trafostanice T8S8 zo šachty v chodníku z LPP 
Nová Polhora cez mostné teleso, cez revíznu šachtu. Dĺžka prípojky je 65 m. Následne budú vedené 
trasy v rámci areálu do haly, vrátnice a SHZ. Z trafostaníc bude trasovanie chráničiek vedné do  objektu 
haly do NN rozvodne. Optický kábel bude zatiahnutý do chráničky HDPE 40/3, v teréne bude uložený 
v pieskovom 100 mm lôžku s výstražnou fóliou oranžovej farby.  
 
SO 8.08.1  Označenie prevádzky 

V juhozápadnom rohu pozemku bude umiestnený reklamný pylón. 
Konštrukčne je navrhnutý z oceľovej konštrukcie na betónovom základe. Reklamnú plochu, 

resp. označenie prevádzky tvoria dve až štyri plochy, v pôdorysnom tvare obdĺžnika. Výška pylóna sa 
uvažuje do 6 m a bude osvetlený.  
 
 
 
Riešenie civilnej ochrany  

Návrh ukrytia - Navrhované objekty nie sú strategickými objektmi. Podľa koncepcie ÚPN-O a v 
súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstve v zmysle neskorších 
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predpisov bude ukrytie obyvateľstva riešené jednoduchými úkrytmi budovanými svojpomocne, v zmysle 
nariadenia vlády č. 565/2004 Z. z., kde podľa vykonávacej vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o 
podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany § 4 ods. (5) bod a) budovanie ochranných stavieb z hľadiska možných 
mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a vojnového stavu ukrytie obyvateľstva a osôb prevzatých 
do starostlivosti do plynotesných úkrytov a jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Súčasne 
určuje požiadavky na územno-technické, urbanistické, stavebno-technické a dispozičné riešenie a 
technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany, ktoré sa uplatňujú v rámci obstarávania, 
navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, vo väzbe na umiestňovanie a 
povoľovanie zariadení civilnej ochrany v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov §43 až 43e, v zmysle stavebného zákona a zákona o obecnom zriadení pre spracovanie, 
upresňovanie a vedenie dokumentácie plánov ukrytia.  
 
Návrh riešenia pre užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  
 

Navrhnuté riešenie je v intenciách vyhlášky č. 532/2002 Z. z. z hľadiska prístupnosti a 
zabezpečenia užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
- parkovisko bude mať vyhradené parkovacie miesta pre imobilných  
- prístup do objektu bude aj bezbariérový – z miesta parkovania  
- bude zriadené WC pre imobilné osoby – 1x na recepcii vo všetkých sektoroch 
 

II.9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite 

Navrhovaná činnosť plynule nadväzuje na už existujúci LPP Nová Polhora. LPP je priamo 
napojený na diaľnicu D1. Navrhovaná činnosť sa napája sa na už vybudované inžinierske siete. 

Za negatívum možno považovať, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberu 
poľnohospodársky využívanej pôdy ale na druhej strane navrhovaná činnosť napĺňa ciele Územného 
plánu obce Šarišské Bohdanovce, ktorým je územný rozvoj obce pri rešpektovaní princípov trvalo 
udržateľného rozvoja.  
 
 

II.10. Celkové náklady 

✓ Predpokladané náklady na stavbu sa odhadujú na 35 700 000 € 
 

II.11. Dotknutá obec 

✓ Šarišské Bohdanovce 
✓ Nová Polhora 

 
 

II.12. Dotknutý samosprávny kraj 

✓ Prešovský samosprávny kraj 
✓ Košický samosprávny kraj 

 
 

II.13. Dotknuté orgány 

✓ Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie 
✓ Okresný úrad Prešov, Odbor civilnej ochrany 
✓ Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor 
✓ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  
✓ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov 
✓ Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
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II.14. Povoľujúci orgán 

✓ Obec Šarišské Bohdanovce – stavebný úrad 
 
 

II.15. Rezortný orgán 

✓ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
✓ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

 
 

II.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 

Pre navrhovanú činnosť sa vyžaduje územné rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné 
povolenie a kolaudačné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 

II.17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich 
štátne hranice 

Navrhovaná činnosť na základe svojho charakteru a umiestnenia nebude mať vplyv presahujúci 
štátne hranice.  Podľa prílohy č. 13 k zákonu č. 24/2006 Z. z. predmetná činnosť nie je zaradená do 
zoznamu činností podliehajúcich povinne medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na 
životné prostredie, presahujúce štátne hranice.   
 

III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého 
územia 

 

III.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 

III.1.1. Geomorfologické pomery 

 Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) územie patrí do Alpsko-
himalájskej sústavy – podsústava Karpaty – provincia Západné Karpaty – subprovincia Vnútorné 
západné Karpaty – oblasť Lučeneckokošická zníženina – geomorfologický celok Košická kotlina – 
podcelok Toryská pahorkatina.  
 

Provincia Subprovincia Oblasť Celok Podcelok 

Západné 
Karpaty 

Vnútorné Západné 
Karpaty 

Slovenské 
Rudohorie 

Čierna hora 
Pokryvy 
Hornádske predhorie 

Volovské 
vrchy 

Kojšova hoľa 

Kojšova hoľa – Hámorská brázda 

Lučensko-
košická zníženina 

Košická 
kotlina 

Košická rovina 
Medzevská pahorkatina 
Toryská pahorkatina 

 
  
 Obec Šarišské Bohdanovce leží v Toryskej kotline, v regióne, ktorý z hľadiska geomorfológie 
výrazne formuje niva rieky Torysa. Katastrálne územie obce je v severovýchodnej časti prevažne 
pahorkatinového charakteru, ktorý prechádza smerom na juhovýchod až východ do rovinatej nivy rieky 
Torysa.  
 
 Nadmorská výška sa pohybuje medzi 205 až 280 m n. m., rozloha kat. územia je 936 ha. Obec 
Šarišské Bohdanovce je založená ako skupinová cestná dedina, jej kompozičnou osou je cesta III/3325 
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a cesta III/3335, pričom v obraze obce sa výrazne prejavuje aj vodný tok Balka so svojimi brehovými 
porastami. 
 
III.1.2. Geologické pomery 

Geologická stavba 
 Z geologického hľadiska je katastrálne územie obce budované komplexom neogénnych 
sedimentov (tvorené prachovitými ílovcami s polohami jemnozrnných pieskovcov), do ktorého je 
zarezané široké údolie rieky Torysa s výraznou údolnou nivou vyplnenou fluviálnymi sedimentmi (hliny, 
piesky, íly), citlivými na znečisťovanie. 
 
Inžiniersko–geologická rajonizácia 
 Z hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie prevažuje vo východnej polovici katastra rajón 
striedajúcich sa súdržných a nesúdržných sedimentov, na okrajoch nivy Torysy rajón deluviálnych 
sedimentov, alúvium Torysy je zaradené do rajónu údolných riečnych náplavov.  
 
Geodynamické javy 
 Z tektonického hľadiska zlomové štruktúry územia Košickej kotliny tvoria tri základné systémy 
SZ-JV, S-J a SV-JZ smeru. Najvýznamnejším tektonickým prvkom je zlomový systém S-J smeru 
prebiehajúci dolinou Hornádu (pozdĺž západného okraja chrbta Viničnej).  
Drobné V-Z zlomy sú zastúpené najmä v centrálnom a SZ úseku územia. Značná tektonická 
predisponovanosť územia mesta podmieňuje zvýšený výstup radónových emanácií na povrch a zvyšuje 
úroveň seizmického rizika, ako aj rizika svahových deformácií. 
 

Z významných geodynamických javov (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002) sa na území 
okresu Prešov vyskytujú svahové poruchy na neogéne (územie Košickej kotliny, podhorie Slanských 
vrchov), svahové poruchy na paleogéne (pásmo Straži), intenzívna výmoľová erózia (Šarišska 
vrchovina) a krasové javy (severná časť Braniska, severné svahy Rohačky v pohorí Čierna hora). 

 
Z hľadiska priestorového rozmiestnenia sa najvyššia koncentrácia území ohrozených 

svahovými deformáciami nachádza na celom území Slanských vrchov (predovšetkým na styku tohto 
pohoria s územím Košickej kotliny), území Spišsko – Šarišského medzihoria (predovšetkým územie na 
severozápadnom podhorí Slanských vrchov a severných svahov masívu Stráže) i na území Košickej 
kotliny. 

 
Územie okresu Prešov sa vyznačuje slabou (Branisko, Bachureň, Čierna hora, západná, 

centrálna i južná časť Šarišskej vrchoviny s výnimkou Širockej brázdy), strednou (Košická kotlina, 
podhorie Slanských vrchov, pásmo Straži, Spišsko – Šarišské medzihorie, východná časť Šarišskej 
vrchoviny, Širocká brázda) až silnou náchylnosťou územia na zosúvanie Spišsko – Šarišské medzihorie, 
východná časť Šarišskej vrchoviny, Širocká brázda, svahové a vrcholové polohy Slanských 
vrchov)(Atlas máp stability svahov SR, Atlas krajiny SR, 2002). 
  
 Z hľadiska náchylnosti na svahové pohyby možno rozdeliť k.ú. obce na dve časti. Západná resp. 
juhozápadná časť patrí do rajónu stabilných  resp. potenciálne nestabilných území. Severná až 
severovýchodná časť zasahuje do rajónu nestabilných území. V tejto časti sú evidované stabilizované 
zosuvné územia a taktiež potenciálne zosuvné územia. 
 

Územie dotknuté navrhovanou činnosťou sa radí do rajónu potenciálne nestabilných území čo 
predstavuje územia s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou 
stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých morfologických pomerov občasný vznik svahových 
deformácii (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných pomerov. Územia sú citlivé na 
negatívne antropogénne zásahy. Rajón zahŕňa aj územia postihnuté intenzívnou výmoľovou eróziou a 
územia ohrozené opadávaním úlomkov. 

 
Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou (Atlas krajiny SR 2002) sa na území okresu Prešov 

makroseizmická intenzita pohybuje okolo 6 0MSK-64, iba v oblasti Braniska a západnej časti Šarišskej 
vrchoviny a Čiernej hory sa makroseizmická intenzita pohybuje v intervale 5 - 6 0MSK-64. Seizmické 
ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží sa pohybuje v intervale 1,00 – 1,29 
m.s-2, iba v oblasti Braniska a západnej časti Šarišskej vrchoviny a Čiernej hory sa takto vymedzené 
seizmické ohrozenie pohybuje v intervale 0,80 – 0,99 m.s-2 (Atlas krajiny SR, 2002). 
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Riešené územie, patrí do oblasti, kde maximálne očakávané seizmické účinky môžu dosiahnuť 
hodnotu 5 – 6° MSK-64. Ide o seizmicky mierne aktívnu oblasť. 

 
Radónové riziko 
 Podľa odvodenej mapy radónového rizika (Atlas krajiny SR), pre katastrálne územie obce je 
charakteristické nízke radónové až stredné radónové riziko. Výskyt vysokého radónového rizika sa 
v hodnotenom území nepredpokladá. 
 
Ložiská nerastných surovín 
 
 Legislatívnym nástrojom na ochranu horninového prostredia je zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.  
 
 Na základe údajov ŠGÚDŠ Bratislava na k. ú. Šarišské Bohdanovce sa nenachádzajú ťažené 
ani výhľadové ložiská nerastných surovín, nie sú tu evidované žiadne objekty, na ktoré by sa vzťahovala 
ochrana nerastných surovín – nenachádzajú sa tu dobývacie priestory ani chránené ložiskové územia.  
 
 Najbližšie chránené ložiskové územie je ložisko tehliarskych ílov Drienov. V k.ú. Prešov sa 
nachádza ložisko kamennej soli. Najbližšie ložisko nevyhradeného nerastu sa nachádza v Brestove, 
kde sa ťaží andezit. 
 
 
III.1.3. Voda 

 
Povrchové vody  
 
 Z hydrologického hľadiska územie okresu Prešov patrí do oblasti povodia Hornádu, do 
čiastkového povodia Hornádu (4-32) a základných povodí - Torysa (4-32-04) a Hornád od sútoku 
s Hnilcom po Torysu (4-32-03).  
 
 Hydrologickou osou územia okresu je rieka Torysa so svojim ľavostranným prítokom Sekčov 
a rieka Svinka. Rieka Torysa priberá svoj najvýznamnejší prítok, rieku Sekčov, v meste Prešov. 
Významným ľavostranným prítokom rieky Torysa na území okresu je potok Delňa. Rieka Torysa je 
najvýznamnejším ľavostranným prítokom rieky Hornád. 
 
 Západnou časťou k. ú. obce Šarišské Bohdanovce preteká rieka Torysa. Stredom obce preteká 
vodný tok Balka, do ktorého sa na južnej strane územia obce vlieva vodný tok Oľšavec. Balka je ďalším 
prítokom rieky Torysa. 
 
 Územie navrhovanej činnosti v k. ú. Šarišské Bohdanovce sa nachádza vo vzdialenosti cca 
400 m od vodného toku Torysa. Južnú hranicu dotknutého územia navrhovanej činnosti lemuje vodný 
tok Balka (Bohdanovský potok), ktorý môže byť navrhovanou činnosťou ovplyvnený. 
 

Do katastra obce, ako aj do predmetnej lokality navrhovaného areálu zasahuje záplavové 
územie rieky Torysa. Na toku (rieka Torysa) prechádzajúcom katastrom obce zatiaľ nebolo vyhlásené 
inundačné územie v zmysle § 20 zák. č. 7/2010 Z. z. V rámci projektu „Mapy povodňového ohrozenia a 
Mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ sú pre geografické oblasti s výskytom potenciálne 
významného povodňového rizika spracované mapy povodňového ohrozenia (MPO) a mapy 
povodňového rizika (MPR). Pre vodný tok Torysa je spracovaná orientačná záplavová mapa pre 
navrhovaný prietok povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov.  

 
Záujmové územie sa nachádza v oblasti povodňového ohrozenia a povodňového rizika. 

Hranica zaplavenia územia predmetnej lokality pre hladinu Q100 „storočnej vody“ predstavuje úroveň 
206,5 m n. m. Nadzemné objekty, spevnené plochy a terénne úpravy sú navrhnuté tak, aby sa zabránilo 
a predišlo k ich zaplaveniu storočnou hladinou (viď kapitola II.8.). 
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Obr. č. 2: Mapa povodňového ohrozenia - Q100 
 

 
 
 
Podzemné vody 
 Katastrálne územie obce Šarišské Bohdanovce patrí do hydrogeologického rajónu NQ 123 
Neogén východnej časti Košickej kotliny. Určujúcim typom priepustnosti na území HG rajónu NQ 123, 
do ktorého patrí územie navrhovanej lokality, je medzizrnová priepustnosť. 
 
 Z hľadiska hydrogeologickej produktivity má najväčší význam alúvium rieky Torysy v rajóne NQ 
123, kde sú pre akumuláciu podzemných vôd priaznivé štrkovito – piesčité sedimenty. Využiteľné 
množstvo podzemných vôd sa v tomto území pohybuje v rozmedzí 2,00 až 4, 99 l.s-1.km-2 (Atlas krajiny 
SR). 
 Hladiny podzemných vôd sú na povodiach zisťované prostredníctvom pozorovacích objektov 
SHMÚ. Najbližšie k hodnotenému územiu, sa nachádzajú dve sondy v lokalitách Prešov-Haniska 
a Kendice. 
 
Vodné plochy 
 Na katastrálnom území Šarišské Bohdanovce, ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne 
prirodzené ani umelé vodné plochy. 
 
Pramene, prírodné liečivé zdroje 
 Na území okresu Prešov je evidovaných celkom 79 minerálnych prameňov (www.sazp.sk). 
V monitorovacej sieti správy SHMÚ je v celom povodí Hornádu evidovaných 46 prameňov. V k. ú. 
Šarišské Bohdanovce sa nenachádza žiaden z evidovaných prameňov. 
 
 Prírodné zdroje minerálnych stolových vôd a prírodné liečivé zdroje sa v riešenom území 
nenachádzajú. 
 
 

http://www.sazp.sk)/
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Zdroje geotermálnych vôd 
 Dotknuté územie sa nachádza vo významnej a perspektívnej oblasti geotermálnych vôd č. 11 
Košická kotlina. Hlavné kolektory geotermálnych vôd sú tu triasové karbonáty, tepelný výkon 
geotermálnych vôd je 1 000 MWt.  
 Geotermálny vrt sa na území obce Šarišské Bohdanovce nerealizoval. 
 
Vodohospodársky významné územia 

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, je rieka Torysa, pretekajúca západným 
okrajom k. ú., zaradená do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov a v úseku od 
109,20 rkm po 123,60 rkm je aj vodárenským vodným tokom. 

 
Chránená vodohospodárska oblasť 

Dotknuté územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej 
oblasti v z mysle zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Chránené oblasti citlivé na živiny 
 Podľa NV SR č. 174/2017 Z. z., za citlivé oblasti sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd 
na území Slovenskej republiky.  
 Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané pozemky v obciach, ktorých zoznam je 
uvedený v prílohe č. 1.  Katastrálne územie Šarišské Bohdanovce je v zmysle vyššie citovaného NV SR 
zaradené medzi zraniteľné oblasti (kód 525201). 

 
III.1.4.  Klimatické pomery 

 
 Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) riešené územie patrí do mierne 
teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti, charakterizovanej priemerom menej ako 50 letných dní za rok, 
s júlovým priemerom teploty vzduchu nad 16°C. V rámci mierne teplej oblasti územie patrí do okrsku 
mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinového. 
 
 Priemerné teploty vzduchu v mesiaci júl, ktorý je najteplejším mesiacom, dosahujú 18-19 °C. 
Na najbližšej meteorologickej stanici v Košiciach dosahovala 22,5°C. Priemerné teploty v mesiaci 
január, ktorý je najchladnejším mesiacom, dosahujú -3 až -4°C. Na meteorologickej stanici v Košiciach 
dosahovala -2,5°C (podľa obdobia pozorovania 1961 – 1990). Najvyššie priemerné mesačné teploty 
vzduchu sú v mesiacoch júl a august. Najnižšie teploty sú v mesiacoch december až február. V období 
pozorovania 1981 – 2010 bola priemerná ročná teplota vzduchu v riešenom území 7 až 8 °C.  
 Priemerný ročný počet letných dní je 52 a mrazových dní 115. Priemerný ročný počet 
vykurovacích dní je 220 až 240. 
 

Zrážky – priemerný ročný úhrn zrážok v riešenom území je 600 - 700 mm. Absolútne maximum 
mesačných a denných úhrnov zrážok podľa obdobia pozorovania 1981 - 2010, je 110 mm. Maximálny 
denný úhrn na stanici Košice je 123 mm. Priemerné úhrny zrážok v júli sú 80 až 100 mm a v januári je 
10 až 20 mm. Počet dní so snehovou prikrývkou je 60 až 80 dní, priemerná výška snehovej prikrývky 
za rok nameraná na meteorologickej stanici v Košiciach je 8 cm. 
 

Vlhkosť – priemerná denná relatívna vlhkosť vzduchu riešeného územia je cca 40%. Priemerný 
počet dní s dusným počasím je 20 až 30 dní. Priemerný počet dní s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu 
(< 40 %) nameraný na stanici Košice, je 46. Riešené územie patrí do oblasti nížin so zníženým výskytom 
hmiel, kde priemerný ročný počet dní s hmlou je v rozmedzí 20 až 45 dní. 
 

Veterné pomery - určujúcim faktorom veterných pomerov je predovšetkým severo-južná 
orientácia údolia rieky Torysa, ktoré je ohraničené zo západu pohorím Čierna hora a z východu 
Slanskými vrchmi.   

Na dotknutom území sú zrejmé dominantné vetry severných a južných smerov, pričom v 
porovnaní s inými oblasťami Slovenska ma oblasť okolia Prešova pomerne nízke percento bezvetria. 
Pomerne široké údolie Torysy nevytvára možnosti pre dlhodobé stagnácie chladného vzduchu. Inverzné 
polohy sú v nízko položených miestach v okolí Torysy. Na ich formovaní sa podieľajú stekavé prúdy 
chladného vzduchu, najmä zo západných svahov Slanských vrchov. 
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III.1.5. Pôda  

 Pôdny fond k. ú. Šarišské Bohdanovce tvorí 88,22 %, nepoľnohospodárska pôda predstavuje 
11,77 % územia (viď tabuľka). 
 
Tab. č. 1: Súčasné krajinná štruktúra obce 

Druh pôdy % 

poľnohospodárska pôda 

orná pôda 75,22 

záhrady 2,53 

ovocné sady 0,60 

trvalý trávnatý porast 9,85 

nepoľnohospodárska pôda 
vodné plochy 2,37 

zastavané plochy 5,49 

ostatné plochy 3,90 
 
 Charakteristické pôdne typy v k.ú. Šarišské Bohdanovce sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 

Tab. č. 2: Pôdne typy na území obce 

čiernice 
čiernice kultizemné, sprievodné čiernice glejové, lokálne modálne; prevažne z 
nekarbonátových aluviálnych sedimentov 

fluvizeme 
fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové, karbonátové a 
fluvizeme karbonátové ľahké; z karbonátových aluviálnych sedimentov 

hnedozeme 
hnedozeme kultizemné, lokálne modálne a erodované a regozeme kultizemné a 
modálne karbonátové; zo spraší 

pseudogleje 
pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé, zo sprašových hlín a 
svahovín 

 
 Podľa prílohy č. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. sa poľnohospodárska pôda zaraduje do BPEJ 
(bonitované pôdno-ekologické jednotky). Na území obce sa nenachádzajú osobitne chránené pôdy (viď 
tabuľka). 
 
Tab. č. 3: Bonitované pôdno-ekologické jednotky v obci 

triedy  % 

 1.trieda - kategória BPEJ 1-4 (osobitne chránené pôdy)                                  -    

 2.trieda - kategória BPEJ 5-7                           76,92  

 3.trieda - kategória BPEJ 8-9                              0,95  

 ostatné (zast. územia, lesy, vodné pl.)                           22,13  

 
 Index poľnohospodárskeho potenciálu k. ú. možno charakterizovať ako stredný potenciál. 
 
III.1.6. Fauna a  flóra  

Fauna 
 Všeobecne možno druhovú skladbu živočíchov územia okresu Prešov označiť ako ubiquistickú 
s typickými zástupcami ako je myš domová (Mus musculus), potkan obyčajný (Rattus norvegicus), 
hranostaj obyčajný (Mustella erminea), a ako spoločenstvo listnatých lesov so zástupcami druhov tchor 
obyčajný (Putorius putorius), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) alebo plch obyčajný (Glis glis). K 
špecifickým zástupcom patria sova dlhochvostá (Strix uralensis), krkavec čierny (Corvus corax). Práve 
údolím rieky Torysa z juhu do okresu Prešov vstupuje aj Panónska provincia vo vnútrokarpatskej 
zníženine, reprezentovanej Košickým okrskom v juhoslovenskom obvode. K druhom z tohto prostredia, 
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šíriacim sa severným smerom patria napr. hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), ďateľ hnedkavý 
(Denrocopos syriacus), ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius). 
 

V dotknutých k. ú. nebol sledovaný, alebo zaznamenaný trvalý výskyt chránených, vzácnych a 
ohrozených druhov živočíchov. 

 
Flóra 
 Z hľadiska hodnotenia potenciálnej prirodzenej vegetácie sa k. ú. Šarišských Bohdanoviec 
nachádza v rozhodujúcej miere v typovej jednotke karpatské dubovo-hrabové lesy a čiastočne v 
jaseňovo-brestovo-dubové lesy (tvrdé lužné lesy) v západnej a južnej časti územia pozdĺž Torysy a jej 
ľavostranného prítoku. Územie je dlhodobo vystavené silnému antropogénnemu tlaku, najmä 
poľnohospodárskej a stavebnej činnosti, čím došlo prakticky k eliminácii potenciálnej prirodzenej 
vegetácie. V rámci reálnej vegetácie sa zachovali fragmenty lužných lesov okolo meandrov Torysy. 
Pozemková kategória lesov v riešenom k. ú. vôbec nemá zastúpenie, len nadväzne na zastavané 
územie v severovýchodnej časti pri poľnej ceste do Brestova, sa vyskytuje enkláva náletového lesa, 
ktorá prispieva k formovaniu ucelenejšieho územia s drevinovým porastom, navyše v území, ktoré je 
hodnotené ako potenciálne zosuvné, čo prispieva k jeho stabilizácii. 
 
 V minulosti v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva došlo k extrémnemu ubúdaniu 
prírodných a poloprírodných trávnatých porastov, resp. sa rozšírili plochy kultúrnych siatych lúk a 
trvalých trávnych porastov so zmenenou floristickou skladbou. Druhovo chudobné sú trvalé trávnaté 
porasty, miestami zaburinené.  
  
 Pre územie sú tiež typické enklávy nelesnej vegetácie vo forme krovín v poľnohospodárskej 
krajine a pozdĺž tokov Balka a Oľšavec. Vo väzbe na zastavané územie sa uplatňuje stromová zeleň 
pridomových záhrad, miestami líniová zeleň pozdĺž komunikácií. Výraznú enklávu zelene predstavuje 
park pri kaštieli v severnej časti obce, s vysokou mierou zastúpenia cudzokrajných drevín. 
 
 V riešenom území sa nenachádzajú žiadne lesné porasty ani porasty drevín rastúcich mimo 
lesa.  
 
III.1.7. Chránené územia prírody 

 Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
definuje druhovú ochranu, územnú ochranu a ochranu drevín.  
 
Chránené územia národnej siete  
 
Veľkoplošné chránené územia – do územia okresu nezasahujú žiadne veľkoplošné chránené územia. 
 
Maloplošné chránené územia – v okrese Prešov sa nachádza 20 maloplošných chránených území, 
z toho 1 CHA, 6 NPR, 3 PP a 10 PR, z ktorých žiadne sa nenachádza na k. ú. Haniska. 
 
Súvislá európska sústava chránených území Natura 2000 
 
Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – do územia okresu Prešov zasahujú celkom 3 CHVÚ: SKCHVU025 
Slanské vrchy, SKCHVU036 Volovské vrchy a SKCHVU052 Čergov.  
 
 Žiadna z uvedených CHVÚ nezasahuje do k. ú. Šarišské Bohdanovce. 
 
Územia európskeho významu (ÚEV) – podľa evidencie ŠOP SR sa v okrese Prešov nachádza resp. do 
okresu zasahuje 9 ÚEV: SKUEV0207 Kamenná Baba, SKUEV0320 Šindliar, SKUEV0321 Salvátorské 
lúky, SKUEV0322 Fintické svahy, SKUEV0323 Demjatské kopce, SKUEV0330 Dunitová skalka, 
SKUEV0332 Čergov, SKUEV0390 Pusté pole a SKUEV0401 Dubnícke bane.  
 
 Žiadna z uvedených ÚEV nezasahuje do k. ú. Šarišské Bohdanovce. 
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Obr. č. 3: Chránené územia prírody 
 

 
 

ÚEV CHVÚ 
 
Územia chránené podľa medzinárodných dohovorov 
 
Mokrade 

Podľa evidencie ŠOP SR sa na území okresu Prešov nenachádzajú medzinárodne významné 
mokrade. 

 Národne významnou mokraďou okresu sú Salvátorské lúky (obec Veľký Šariš). 
 Regionálne významnou mokraďou okresu sú Torysy (obec Šindliar, Lipovce). 
 Lokálne významnou mokraďou okresu je Mokraď Kanaš (obec Veľký Šariš). 
 Lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje do územia žiadnej z uvedených mokradí. 

 
Chránené stromy 
 Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, môžu 
byť vedecky, ekologicky, alebo inak mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny, vyhlásené 
všeobecne záväznou vyhláškou príslušného krajského úradu ŽP za chránené stromy, čím sa zabezpečí 
ich legislatívna ochrana.  
 Podľa štátneho zoznamu chránených stromov sa v okrese Prešov nachádzajú 2 chránené 
stromy, z ktorých ani jeden v riešenom katastrálnom území.  
 
Tab. č. 4: Chránené stromy v okrese Prešov 

Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu okres k.ú. 
S 407 platan západný Platanus occidentalis L. Prešov Prešov 
S 317 dub letný Quercus robur L. Prešov Čelovce 
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 Na hodnotenom území a v jeho blízkom okolí platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nenachádzajú sa tu žiadne vyhlásené 
ani navrhované veľkoplošné alebo maloplošné chránené územia. Riešené územie nie je súčasťou 
území európskeho významu Natura 2000. V riešenom areáli, ani v jeho blízkom okolí neboli 
zaznamenané žiadne hniezdiská významných druhov avifauny, ani výskyt chránených rastlinných 
druhov európskeho alebo národného významu. Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje výrub 
žiadneho stromu. 
 
 

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

Obec Šarišské Bohdanovce leží v Toryskej pahorkatine, v regióne, ktorý z hľadiska 
geomorfológie výrazne formuje niva rieky Torysa. K. ú. obce je v severovýchodnej časti prevažne 
pahorkatinného charakteru, ktoré prechádza smerom na juhovýchod až východ do rovinatej nivy rieky 
Torysa. Nadmorská výška terénu sa pohybuje medzi 205 až 280 m n.m., rozloha katastrálneho územia 
je 936 ha. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania územia prevláda poľnohospodárska 
krajina so zastúpením trávnych porastov na ornej pôde, využívaných na kosenie, menej trvalých 
trávnych porastov na pasenie. Orná pôda má v k. ú. výrazné zastúpenie, lesy nemajú v k. ú. obce žiadne 
zastúpenie.  

Z hľadiska hodnotenia územia podľa koeficientu ekologickej stability (KES), ktorý vyjadruje 
porovnanie ekologicky stabilných prvkov k. ú. (lesné porasty, trvalé trávne porasty, nelesná drevinová 
vegetácia a pod.) k celkovej ploche obce s prevahou antropogénnych vplyvov destabilizujúcich 
ekologickú stabilizáciu územia obce, vychádza územie obce Šarišské Bohdanovce ako jedno z 
najmenej ekologicky stabilných – prakticky s najnižším KES v okrese. Ak pri dvoch uplatnených 
metódach výpočtu KES vychádza priemerný KES za územie okresu Prešov 3,09 resp. 3,30 (v škále, 
kde hodnota 1 je najhorší výsledok a hodnota 5 najlepší výsledok z hľadiska ekologickej stability 
územia), tak za k. ú. Šarišských Bohdanoviec vychádza nízka hodnota KES 1,22 resp. 1,58.  

Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v juhozápadnej časti územia mimo zastavané 
územie obce Šarišské Bohdanovce, v lokalite priemyselného parku. Oblasť je v dotyku s logisticko-
priemyselným parkom Nová Polhora.  

Celé riešené územie je v rovinatom až mierne svahovitom teréne. Maximálny výškový rozdiel 
na pozemku je približne 11,0 m. Záujmové územie je ohraničené zo severu plochami poľnohospodárskej 
výroby, na okraji 100 m ochranného pásma od existujúcej zástavby RD, z východnej strany št. cestou 
III/3325, z južnej strany potokom Balka – hranica samosprávnych krajov a existujúcim LPP Nová 
Polhora. Zo západnej strany je pozemok ohraničený plochou určenou pre poľnohospodársku výrobu.  

V širšom okolí, na západnej strane prechádza diaľnica D1, z ktorej je dopravne napojený LPP 
Nová Polhora. Následne, cez navrhovaný most cez potok Balka je sprístupnený LPP Šarišské 
Bohdanovce. 

 
Územný systém ekologickej stability 
 
Prvky územného systému ekologickej stability na nadregionálnej úrovni  
 Podľa Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability – GNÚSES a jeho 
aktualizovanej forme v dotyku s riešeným územím prechádza nadregionálny biokoridor rieky Torysa 
(RBk – 2).  
 
Prvky územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni  

Prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Prešov 
nachádzajúce sa resp. zasahujúce do riešeného územia sú definované v dokumente R-ÚSES okresu 
Prešov (SAŽP, 2010).  

Riešeným území prechádza biokoridor regionálneho významu Hrubý les - Gýmešský jarok (RBk 
– 26). Biokoridor vychádza z navrhovaného RBc Hrubý les v jeho východnej časti, smeruje na východ 
cez trávne porasty s brehovými porastmi miestneho potoka v k. u. Janovík s prevahou šľachteného 
topoľa euroamerického (Populus x euroamericana) ďalej križuje NRBk Torysa s jeho prirodzenými 
brehovými porastmi, stáča sa na sever, prechádza poľnohospodárskou krajinou nivy Torysy okolo obce 
Šarišské Bohdanovce. Následne sa dostáva do komplexu dubohrabín s prevahou hraba (Carpinus 
betulus), ale aj s dubom zimným (Quercus petraea) a jaseňom (Fraxinus excelsior), opäť prechádza 
blokmi ornej pôdy a napája sa na južnú časť RBc Gýmešský jarok.  
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Prvky územného systému ekologickej stability na miestnej úrovni  

Na miestnej úrovni sú hodnotnými prvkami kostry MÚSES-u najmä brehové porasty pozdĺž 
tokov Balka a Oľšavec, je možné ich vymedziť ako miestne biokoridory.  
 Biokoridor toku Balka prebieha severojužným smerom územím, pričom prechádza priamo 
intravilánom obce. Biokoridor toku Oľšavec prebieha územím v juhovýchodnom smere, a ústi do toku 
Balka južne od intravilánom obce. Brehové porasty miestnych tokov sú hodnotnou nelesnou vegetáciou, 
najmä z dôvodu absencie lesných porastov v území. 
 
Obr. č. 4: RÚSES okresu Prešov - dotknuté územie 

 
 
 
 
 
 

 
lokalita navrhovanej činnosti 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: RÚSES okresu Prešov 
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III.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1220. V roku 1600 bolo v obci 33 obývaných rodinných 
domov. V priebehu nasledujúcich storočí počet obyvateľov kolísal v rozmedzí od 650 do 700 osôb. 
Obyvatelia sa okrem tradičnej poľnohospodárskej výroby zaoberali aj tkaním, košikárstvom 
a povozníctvom. 

 
Pomenovanie dediny Bohdanovce je odvodené od slovenského osobného mena Bogdan. 

Šarišské Bohdanovce sa v dokladoch od roku 1299 až do roku 1906 uvádzajú takto: villa Bokdan, de 
Bokdan, poss. Bogdan Feolseo Bogdan, Nagy Bogdan, Totbogdany, Bogdanovce, Bogdanovce vel 
Bogdánovce, Bogdanouce. 

 
Začiatkom dvadsiateho storočia, presne v roku 1906 bola daná do prevádzky na túto dobu 

moderná škola, ktorá mala veľký vplyv na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva obce. 
 
Najväčší rozvoj obce zaznamenávame v 70-tych rokoch 20. storočia, kedy v obci boli 

vybudované objekty, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili kultúru žitia v obci. V roku 1977 bol do 
užívania daný kultúrny dom s obecným úradom, v roku 1978 bola odovzdaná nová škola s 19-timi 
triedami, v roku 1977 bola do užívania daná budova soc. zariadenia na futbalovom ihrisku spolu 
s tribúnou pre 300 divákov. V roku 1978-1979 boli do užívania dané dve 6-bytové jednotky, v roku 1982 
bola daná do užívania aj tretia bytovka. V tom čase boli urobené hlavné miestne komunikácie. K novým 
budovám obce patria aj budovy „Hasičskej zbrojnice“ a budova Jednoty, ktoré boli dané do užívania 
koncom 60-tych rokov. 

 
 Obec Šarišské Bohdanovce susedí zo severnej strany s katastrom obce Mirkovce, z východnej 
strany s katastrom obcí Brestov, Varhaňovce a Ploské, z južnej strany s katastrom obce Nová Polhora, 
zo západnej strany s katastrom obcí Drienov, Lemešany, Janovík a Bretejovce. 
 
 Z hľadiska štruktúry obyvateľstva patrí obec Šarišské Bohdanovce do tretej veľkostnej skupiny 
(500 – 900 obyvateľov) obcí v Prešovskom kraji. Hustota obyvateľsktva na km 2 je 95,77 obyvateľa. 

 
Tab. č. 5: Vývoj počtu obyvateľov v obci Šarišské Bohdanovce 

 
 
  
  
  
 Graf: Vývoj počtu obyvateľov v obci Šarišské Bohdanovce 

 
 

 

Rok Počet 
obyvateľov 

1869 669 
1890 720 
1910 653 
1930 661 
1948 635 
1970 612 
1991 649 
1996 607 
2000 602 
2004 644 
2008 660 
2011 695 
2012 711 
2013 752 
2014 788 
2015 824 
2016 830 
2017 839 
2018 872 
2019 921 
2020 944 
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Tab. č. 6: Ročný pohyb obyvateľstva 

Pohyb počet 
Pôrodnosť 20 

Úmrtnosť 5 

Prirodzený prírastok/úbytok 15 

Prisťahovalí 42 

Vysťahovalí 8 

Migračný prírastok/úbytok 34 

Celkový prírastok/úbytok 49 

 
Tab. č. 7: Ekonomická štruktúra obyvateľov obce 

Ekonomická štruktúra počet 
Ekonomicky aktívni 53,98 

Pracujúci (okrem dôchodcov) 278 

Nezamestnaní 17 

  
Podľa Sundbärgových typov vekovej štruktúry 22,47 % tvoria obyvatelia v predproduktívnom 

veku, 64,82 % sú obyvatelia v produktívnom veku a 12,7 % tvoria obyvatelia v poproduktívnom veku. 
Index starnutia predstavuje hodnotu 56,52. Podľa vekovej štruktúry je typ populácie v obci regresívny 
(ubúdajúci). 

Národnostná štruktúra je tvorená v prevažnej miere slovenskou národnosťou (68,72 %).  
Obyvatelia sú vo väčšej miere zamestnaní vo verejnej správe, zdravotníctve a školstve. V obci 

sú ďalej poskytovatelia služieb 2 x potraviny, zmrzlina, pizzéria. pneuservis, stavebniny, ubytovňa, 
stolárstvo, fyzioterapia, pálenica, výroba žalúzií. V obci sa nachádza požiarna zbrojnica a pošta. 

Obec nemá vlastné zdravotné stredisko. V budove Obecného úradu je ordinácia praktického 
lekára. Zdravotnícku starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú aj praktickí lekári v obci Drienov a 
Lemešany a rad odborných ambulancií v neďalekých krajských a okresných mestách Prešov  a Košice. 
 V obci sa nachádza základná škola s materskou školou, ktorá o.i. poskytuje pre obyvateľov 
telocvičňu a multifunkčné ihrisko. V škole je aj knižnica. Športový život v obci prezentuje TJ Budovateľ 
a Dobrovoľný hasičský zbor. 
 
 Katastrálne územie obce sa nachádza v prírodných podmienkach pomerne priaznivých pre 
poľnohospodársku výrobu. V obci sa nachádza poľnohospodárske družstvo, ktoré zastrešuje rastlinnú 
výrobu aj živočíšnu výrobu – chov hovädzieho dobytka. 
 
Technická infraštruktúra a doprava 
Technická infraštruktúra 
Zásobovanie elektrickou energiou 
 Cez k. ú. obce prechádza2 x 400 kV ZVN vedenie V477/478 Lemešany – Krosno, 400 kV VVN 
V409 Lemešany – Vôľa a 2 x 220 KV VVN vedenie V071/072 Lemešany EVO1, ktoré sú prevádzkované 
a vo vlastníctve SEPS, a.s. Katastrálnym územím ďalej prechádza VVN 110 kV vo vlastníctve VSD, a.s. 
Zásobovanie obce elektrickou energiou je z 22 kV vedenia cez trafostanice 22/0,4 kV a celkovom počte 
4 ks: 
TS1 (pri OcÚ)   s výkonom 400 kVA, 
TS2 (smer Nová Polhora)  s výkonom 250 kVA, 
TS3 (PD)    s výkonom 250 kVA, 
TS4 (na Háju)    s výkonom 250 kVA. 
 
Zásobovanie plynom 
 Obec je zásobovaná zemným plynom z VTL plynovodu Košice – Prešov DN 500, PN4 MPa cez 
regulačnú stanicu RS Drienov o výkone 3 000 m3/hod. prepojovacím STL plynovodom Drienov - 
Šarišské Bohdanovce DN 150 a DN 11 o prevádzkovom tlaku 300 kPa. Miestna distribučná sieť 
o prevádzkovom tlaku 300 kPa je PE, jednotliví odberatelia sú pripojení cez STL prípojky. 
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Zásobovanie vodou 
 Obec je zásobovaná vodou z verejného vodovodu v správe VVS a.s., ktorý je súčasťou 
„Skupinového vodovodu Šarišské Bohdanovce – Nová Polhora“. Zdrojom pitnej vody je vodárenská 
nádrž Starina odbočkou z prívodného potrubia DN 1000 mm do Košíc. 
Akumulácia vody je zabezpečená vo vodojeme objemu 2x 150 m3 s kótou dna vo výške 267,00 a max. 
hladinou vo výške 270,30 m n.m. Vodojem sa nachádza severovýchodne od obce pri ceste do obce 
Mirkovce. Zásobné potrubie DN 150 mm je ukončené na hranici zástavby v armatúrnej šachte. 
Spotrebná sieť pokrýva celú obec a je používaná v jednom tlakovom pásme.  
 
Kanalizácia 

Obec Šarišské Bohdanovce nemá v súčasnosti vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť. 
Dažďové vody z intravilánu obce sú odvádzané sústavou cestných priekop do vodných tokov. 

Splaškové odpadové vody sú odvádzané do žúmp a vyvážané. 
 

Zásobovanie teplom 
Vykurovanie v rodinných domoch a objektoch občianskej vybavenosti v obci je zabezpečované 

vlastným vykurovacím systémom s vlastným zdrojom tepla. Dominantným zdrojom pre výrobu tepla je 
zemný plyn. 
 
Telekomunikácie 
 V objekte kultúrneho domu sa nachádza pošta a digitálna ATÚ, ktorá je súčasťou PO Prešov. 
Telefónny rozvod je prevedený kombinovane podzemným  nadzemným vedením. Obec má zriadený 
obecný rozhlas. 
 
Doprava 
Cestná doprava 
 Územím okresu Prešov vedie diaľnica D1 vo funkčnom a prevádzkovanom úseku križovatka 
Prešov juh – hranica okresu Košice – okolie a úseku západná hranica okresu Prešov – križovatka 
Prešov západ, (tvoriaca spolu so štátnou cestou I/18 (E50) medzinárodný cestný koridor VA v základnej 
kategórii D-26,5/120).  
Cestnú sieť okresu tvoria nasledovné cesty I. triedy: 
- štátna cesta I/18 v úseku hranica okresu Levoča - Fričovce – Chminianska Nová Ves – Prešov – 

Kapušany  – Lipníky - hranica okresu Vranov nad Topľou,  
- štátna cesta I/68 v úseku hranica okresu Sabinov – Prešov – Lemešany – hranica okresu Košice – 

okolie, 
- štátna cesta I/73 v úseku Lipníky (napojenie na štátnu cestu I/18) – Chmeľov – hranica okresu 

Svidník (medzinárodný cestný ťah E 371 v trase ciest I/18 Prešov - Lipníky a I/21 Lipníky – Svidník 
- hranica s Poľskou republikou tvorí súčasť severojužného rýchlostného cestného prepojenia  
v nadväznosti na európsku cestu E 71). 
 

Cesty II. triedy regionálneho významu predstavujú: 
- cesta II/545 Kapušany – Tulčík – Demjata – hranica okresu Bardejov  
- cesta II/546 Prešov – Bajerov - Žipov – hranica okresu Gelnica 
Dopravnú kostru riešeného územia tvoria aj cesty III. triedy: 
- Prešov – Petrovany – Drienov, cesta č. 3445 
- Prešov – Záborské – Dulova Ves, cesta č. 3443 
  

Obec Šarišské Bohdanovce je prostredníctvom ciest III. triedy napojená na nadregionálnu 
cestnú sieť: 

- severne cestou III/3449 (06814) Šarišské Bohdanovce – Drienov pri obci Lemešany na I/20 
- južne cestou III/3325 (050201) ) Šarišské Bohdanovce – Ploské – Vajkovce – Rozhanovce, pri 

Košických Oľšanoch na I/19, resp. D, 
- v obci Ploské je cesta III/3325 (050201) mimoúrovňovým premostením D1 napojená na cestu I/20 

Košice – Budimír – Lemešany – Prešov. 
 
Na diaľnicu D1, situovanú západne od hranice k. ú., je obec napojená prostredníctvom 

diaľničného privádzača Nová Polhora. 
Administratívnym územím obce prechádza trasa D1 a cesty III. triedy: 

- III/3325 v trase Nová Polhora - Šarišské Bohdanovce – Mirkovce 
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- III/3335 v trase Šarišské Bohdanovce – Varhaňovce 
- III/3449 v trase Šarišské Bohdanovce – Drienov. 

Obsluha územia je zabezpečovaná sieťou miestnych komunikácií, ktoré majú charakter 
obslužných a prístupových komunikácií, funkčnej triedy C3. 
 
Železničná doprava  
 Územím okresu Prešov vedie významný železničný ťah – severo-južný tranzitný koridor 
Muszyna – Plaveč – Prešov – Kysak – Košice – Čaňa – Hidasnémeti. Trať spája Poľsko, Slovensko 
a Maďarsko. K tejto trati sa pripája trať č. 180 Košice – Žilina – Bratislava. Ďalšou železničnou traťou 
okresu je trať č. 193 Prešov – Strážske – Humenné. 

Na železničnú dopravu obec nie je napojená. Najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci 
Ličartovce. 
 
Letecká doprava  

 Najbližšie medzinárodné letisko sa nachádza cca 40 km južne od lokality navrhovanej činnosti, 
v Košiciach, cca 50 km západne je to letisko Poprad – Tatry. Využitie týchto letísk sa v súčasnosti 
orientuje na civilnú vnútroštátnu dopravu, medzinárodnú osobnú a nákladnú dopravu. Vnútroštátne, 
neverejné letiská sa nachádzajú v Ražňanoch (Letisko Rožňany - športové letisko regionálneho 
významu) a v Prešove (Letecká základňa Prešov - vojenské letisko Nižná Šebastová).  

Do severnej časti k.ú. obce Šarišské Bohdanovce zasahuje priestor s obmedzením výškových 
stavieb vzdušných vedení VN a VVN Letiska Mirkovce – letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve. 
 
Hromadná doprava obyvateľov 
 Preprava osôb do okresného mesta Prešov ako aj mesta Košice je zabezpečovaná 
autobusovou dopravou linkami SAD, a. s. Prešov a Eurobus, a. s.  
 
Rekreácia a cestovný ruch 
 Podmienky pre mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch poskytuje neďaleké krajské a 
okresné mesto Prešov. Historické jadro mesta Prešov je vyhlásená mestská pamiatková rezervácia 
s historickou zástavbou reprezentovanou nehnuteľnými národnými kultúrnymi pamiatkami. V meste 
Prešov sa tiež nachádzajú areály bývalých kúpeľov Išľa a Cemjata. Možnosti letnej a čiastočne aj zimnej 
rekreácie poskytuje aquapark Delňa. 

V bezprostrednom okolí mesta Prešov sa nachádzajú rekreačné priestory: Sigord, Lipovce – 
Šindliar, Lesný park Borkút – Kvašná voda, Lesopark Bykoš a Šidlovec.  
 Lokalita Červenica – Dubník je zameraná na poznávací cestovný ruch v priestore Dubnických 
opálových baní. 
 Dostupných je niekoľko cyklistických ciest, napr. Karpatská cyklocesta – I a II. etapa, z cesty 
1/20, Toryská a Slanská cyklomagistrála a Cyklotrasa povodím Svinky. 
 
 Lokalita navrhovanej činnosti ani jej najbližšie okolie nie je využívané ako rekreačná oblasť, 
nenachádza sa tu žiadny rekreačný priestor a neprechádzajú k.ú. žiadne turistické ani cykloturistické 
chodníky. 
 
Kultúrnohistorické hodnoty územia 

V obci sa nachádzajú kultúrne pamiatky: Pomník padlým v I. svetovej vojne a československej 
vzájomnosti, Kaštieľ a park. 

 Pomník padlým v I. svetovej vojne a československej vzájomnosti je evidovaný pamiatkovým 
úradom SR ako národná kultúrna pamiatka, v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zapísaný pod 
číslom 1488/0. 
Pomník slávnostne odhalil miestny odbor Matice Slovenskej v Bogdanovciach dňa 12. mája 1935. 

Kaštieľ je evidovaný Pamiatkovým úradom SR ako národná kultúrna pamiatka, v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu zapísaný pod číslom 3147/1. 

Park je evidovaný Pamiatkovým úradom SR ako národná kultúrna pamiatka, v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu zapísaný pod číslom 3147/2. 

V obci sa nachádzajú Kostol rímsko-katolícky sv. Anny a Evanjelický kostol. 
Katolícky kostol bol postavený v pôvodne neskorobarokovom štýle v roku 1768, v roku 1925 bol 
rozšírený a prefasadovaný. Patrónmi kostola sú sv. Joachim a Anna. 
Evanjelický kostol -  bol postavený v roku 1968.  
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Archeologické náleziská 
 V k. ú. obce sú evidované archeologické lokality s predpokladanými archeologickými nálezmi: 
- historické jadro obce (prvá nepochybná správa z roku 1299) 
- poloha Pri doloch popri ceste – rozorané mohyly kultúry východoslovenských mohýl zo záveru 

neskorej doby kamennej. 
 

III.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 

Znečistenie ovzdušia 
 
Hodnotenie kvality ovzdušia vyplýva zo zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov. Kritériá kvality ovzdušia sú uvedené vo vyhláške č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení 
neskorších predpisov. 
 Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší 
- SO2, NO2, CO, TZL - PM10, PM2,5,  ťažké kovy (Pb, Hg, As, Cd, Ni), benzén, benzo(a)pyrén, prízemný 
ozón O3. Na kvalitu ovzdušia majú podstatný vplyv emisná záťaž, meteorologické podmienky a 
rozptylové podmienky, ktoré ovplyvňuje najmä orografia. 
  
Emisie 
 Vzhľadom na polohu obce (nachádza sa približne v strede na spojnici mesta Prešov a Košice), 
na klimatické a orografické podmienky, najvýznamnejší vplyv na znečisťovanie ovzdušia obce majú 
najmä spoločnosti sídliace v Prešove a v Košiciach. 
 
Tab. č. 8: Emisie zo stacionárnych zdrojov – okres Prešov (v tonách) 

Rok / ZL TZL NOx CO SO2 TOC 
2019 28,285 140,449 452,810 4,866 103,644 

2018 29,262 153,272 508,551 5,534 113,818 

2017 27,914 151,445 433,552 4,932 98,689 

2016 25,086 151,49 445,461 5,634 99,729 

2015 28,337 140,171 248,622 27,619 72,397 

2014 21,754 120,967 144,939 1,94 45,298 

2013 23,915 131,462 206,719 3,82 51,44 

2012 25,974 125,928 244,048 4,564 55,083 

2011 29,244 120,684 272,465 5,075 64,104 

2010 34,617 127,654 294,468 4,592 61,032 

 
Tab. č. 9: Emisie zo stacionárnych zdrojov – mesto Košice (v tonách)      

Rok / ZL TZL NOx CO SO2 TOC 

2019 3 539,79 23 394,32 102 509,89 14 220,00 6 926,69 

2018 4 753,39 26 177,10 142 084,87 18 852,36 7 092,56 

2017 5 165,98 26 507,21 152 728,25 26 190,42 6 810,32 

2016 5 417,07 26 015,28 151 782,94 24 749,76 6 387,50 

2015 6 128,76 29 091,09 150 417,94 65 142,23 6 172,73 

2014 6 720,06 29 115,32 151 773,10 43 024,13 6 022,01 

2013 6 723,01 30 074,89 135 705,62 49 957,87 5 304,48 

2012 6 630,77 31 442,57 136 624,77 55 129,10 5 016,60 

2011 6 542,42 34 915,00 141 294,28 65 159,59 5 112,15 

2010 6 410,29 34 951,33 129 920,89 65 703,41 4 812,36 
 Prehľad najvýznamnejších prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania 
ovzdušia v Prešovskom kraji za rok 2018 evidovaných v NEIS je uvedený v tabuľke nižšie.   
 



Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce – Stavba S8 Logisticko - výrobný areál 
 

 

 
 

Zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie  Strana 40 / 77 
 
 

Tab. č. 10: Emisie vypustené zo zdrojov najvýznamnejších prevádzkovateľov na území Prešovského 
kraja za rok 2019 

 
Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike - 2020 

 
 

 Podľa evidencie z NEIS najvýznamnejšími prevádzkovateľmi zdrojov znečisťovania ovzdušia 
v rámci okresu Prešov v roku 2019 boli IS-LOM s.r.o. Maglovec (TZL), LOMY, s.r.o., (TZL), 
SPRAVBYTKOMFORT a. s. Prešov (TZL, NO2, CO) a Leier Baustoffe SK s.r.o. (NO2, SO2, CO). 
 Stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia v obci je poľnohospodárska výroba – chov 
hovädzieho dobytka. V zimnom období je znečisťovanie ovzdušia v obci spôsobené exhalátmi 
z domácich kúrenísk na tuhé a plynné palivo a z vykurovania výrobných prevádzok.  
 Na lokálnom znečisťovaní ovzdušia obce sa však významnou mierou podieľa hlavne 
automobilová doprava predovšetkým diaľnica D1. Automobilová doprava zvyšuje množstvo emisií z 
výfukových plynov (predovšetkým NOx, CO, VOC), sekundárnu prašnosť, čím je negatívne 
ovplyvňované ovzdušie v dýchacej zóne človeka pri obmedzených rozptylových podmienkach.  
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Imisie 
 Imisná situácia sa na území vybraných miest SR monitoruje v rámci Národnej monitorovacej 
siete kvality ovzdušia (NMSKO) vo vlastníctve SHMÚ a prevádzkovateľov, prostredníctvom 
monitorovacích staníc. Najbližšie k hodnotenému územiu sa nachádza monitorovacia stanica v 
Prešove – Arm. gen. L. Svobodu, a potom ďalšie monitorovacie stanice ( vo vlastníctve SHMÚ) sa 
nachádzajú na území mesta Košice. 
 
Tab. č. 11: Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia (NMSKO) (vlastník SHMÚ) 

 Okres Kód Eol Názov stanice 
Typ 

oblasti 
Typ 

stanice 
Nadmorská 
výška (m) 

PREŠOV Prešov SK0266A 
Prešov, Arm. gen. L. 
Svobodu 

U T 252 

KOŠICE 
Košice - I SK0015A Košice, Amurská U B 201 
Košice - I SK0267A Košice, Štefánikova U T 209 
Košice - I SK0016A Košice, Ďumbierska S B 240 

Typ oblasti: U – mestská, S – predmestská, R – vidiecka (regionálna) 
Typ stanice: B – pozaďová, I – priemyselná, T – dopravná 

           Zdroj: SHMÚ 

 
 Rozdelenie územia do zón a aglomerácií v roku 2019 pre SO2, NO2, NOX, PM10, PM2,5, 
benzén a CO: 
Aglomerácie Aglomerácia Bratislava (územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy),  
  Aglomerácia Košice (územie mesta Košice)  
Zóny   Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj (bez Aglomerácie Bratislava), Košický 

kraj (bez Aglomerácie Košice), Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, 
Trnavský kraj a Žilinský kraj. 

 
ZÓNA PREŠOVSKÝ KRAJ  

Prešovský kraj sa vyznačuje prevažne hornatým reliéfom, najvyšším bodom je Gerlachovský 
štít – výška 2 655 m n. m., najnižší bod má nadmorskú výšku 109 m. Jeho územie zaberajú prevažne 
vonkajšie Karpaty (Spišská Magura, Podtatranská brázda, Spišsko-šarišské medzihorie, Levočské 
vrchy, Bachureň, Šarišská vrchovina, Pieniny, Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Busov, Ondavská a 
Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie a Bukovské vrchy). Vysoké Tatry, naše najvýznamnejšie 
pohorie, patria k vnútorným Karpatom.   

      
Zdroje znečisťovania ovzdušia  
 Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v Prešovskom kraji je vykurovanie domácností. 
A to najmä v menších obciach v hornatej časti územia, kde je najvyšší podiel využitia palivového dreva 
porovnaní s ostatnými oblasťami kraja. Ďalším zdrojom emisií je cestná doprava. Na základe 
celoštátneho sčítania dopravy v r. 2015 vieme, že v priemere denne 30 731 vozidiel (4 025 nákladných 
a 26 528 osobných áut) – čo je najviac v kraji – prechádza cestou č. 18 v okrese Prešov. Veľmi 
frekventovanou v tomto okrese je aj cesta č. 3450 (23 597 vozidiel, 3 009 nákladných a 20 518 
osobných).  
 Pre porovnanie – vyťaženosť diaľnice D1 v kraji je nižšia, s maximom 16 560 vozidiel (4 002 
nákladných a 12 527 osobných áut) v okrese Prešov. Iné cesty s hustou premávkou – v okrese Poprad 
cesta č. 3080 s 21 639 vozidlami v dennom priemere (1 573 nákladných a 19 997 osobných áut) a cesta 
č. 67 s 21 488 vozidlami (1 378 nákladných a 20 058 osobných áut), v okrese Humenné cesta č. 74 s 
18 790 vozidlami (1 481 nákladných a 17 213 osobných áut), v okrese Bardejov cesta č. 77 s 19 833 
vozidlami (2 315 nákladných a 17 441 osobných áut), v okrese Humenné cesta č. 74 s 18 790 vozidlami 
(1 481 nákladných a 17 213 osobných áut), v okrese Vranov nad Topľou cesta č. 18 s 17 371 vozidlami 
(2 958 nákladných a 14 340 osobných áut) a v okrese Kežmarok cesta č. 67 s 17 095 vozidlami (2 306 
nákladných a 14 733 osobných áut). 
 Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia v kraji sú z hľadiska príspevku k lokálnemu 
znečisteniu    ovzdušia    základnými    znečisťujúcimi   látkami    menej    významné.  V  závislosti   od  
meteorologických podmienok sa tu môže prejaviť vplyv drevospracujúceho priemyslu a teplární. 

 
Ak namerané koncentrácie niektorej znečisťujúcej látky v ovzduší na danej monitorovacej 

stanici prekročia v sledovanom roku limitnú alebo cieľovú hodnotu, príslušné územie, ktoré stanica 
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svojim meraním reprezentuje, je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
vyhlásené za oblasť riadenia kvality ovzdušia (ORKO). 

V zóne „Prešovský kraj“ bola pre rok 2021 (na základe merania v rokoch 2018 – 2020 
doplnené o rizikové oblasti ohrozené možnými vysokými koncentráciami PM a BaP na základe 
matematického modelovania) vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia (viď nasledujúca tabuľka). 

 
Tab. č. 12: Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2021 

Zóna Vymedzená oblasť riadenia  kvality ovzdušia 
Znečisťujúca 

látka 
Plocha 
V km2 

Počet 
obyvateľov 
k 31.12.2020 

Prešovský 
kraj 

územia mesta Prešov a obce Ľubotice  NO2   
23 91 570 V zóne boli určené rizikové oblasti na základe 

modelovania. 
PM10, PM2,5 

    Zdroj: SHMÚ 
 
Tab. č. 13: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia 
za rok 2020 (najbližšie stanice) 
AGLOMERÁCIA   Ochrana zdravia VP 2) 

Zóna Znečisťujúca látka SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO 
Ben-
zén 

SO2 NO2 

  Doba 1 
hod 

24 
hod 

1 
hod 

1 rok 
24 

hod 
1 rok 1 rok 

8 
hod 1) 

1 rok 
3 hod 

po 
sebe 

3 hod 
po 

sebe   spriemerovania 

 Parameter 
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Limitná 
hodnota (µg.m–3) 

350 125 200 40 50 40 25 
10 
000 

5 500 400 

  (počet prekročení) 24 3 18  35       

Košice 
Košice, Štefánikova 0 0 0 23 19 26 16 1247 0,6 0  

Košice, Amurská         9 23 15       0 
Veľká Ida, Letná     22 28 19 2998    

Prešovský kraj Prešov, Arm. gen. 
L. Svobodu 

  0 31 15 26 16 1520 0,8   

       Zdroj: SHMÚ, Hodnotenie kvality ovzdušia v SR 

 
Poznámka:  

≥ 90 % platných meraní 

1) maximálna osemhodinová koncentrácia  
2) limitné hodnoty pre výstražné prahy  
Červenou farbou je vyznačené prekročenie limitnej hodnoty 

 
Katastrálne územie obce sa dá charakterizovať ako územie vidieckeho typu v dostatočnej 

vzdialenosti od stacionárnych priemyselných a mestských zdrojov znečisťovania ovzdušia. V 
regionálnych polohách sú už priemyselné exhaláty viac menej rovnomerne rozptýlené v celej hraničnej 
vrstve (do výšky asi 1 000 m) a úroveň prízemných koncentrácií je nižšia ako v mestách. Územie 
dotknuté navrhovanou činnosťou nepatrí do oblasti riadenia kvality ovzdušia. 

 

Znečistenie povrchových a podzemných vôd 
 Kvalita povrchových vôd sa hodnotí podľa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.  
 Hlavnými príčinami znečistenia povrchových vôd vo všeobecnosti je vypúšťanie znečistených 
splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd do povrchových tokov. Ďalším zdrojom 
znečistenia, v súčasnosti menej významným, je poľnohospodárska činnosť – hnojenie. Významný prítok 
Hornádu, Torysa a ďalší prítok Delňa sú negatívne ovplyvňované predovšetkým komunálnymi 
odpadovými vodami z mesta Prešov. Ostatné prítoky nie sú znečistené, pretože pritekajú z oblasti, ktorá 
nie je urbanizovaná.  
 Najbližšie k riešenému územiu sa vykonáva základné monitorovanie a prevádzkové 
monitorovanie kvality povrchových vôd na čiastkovom povodí Hornádu, vodnom toku Torysa a Balka. 
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V roku 2020 bol monitoring vykonávaný v rámci celoslovenskej monitorovacej siete kvality povrchových 
vôd prostredníctvom SHMÚ najbližšie k dotknutému územiu v mieste odberu:  
- Torysa – Kendice, rkm 49,9 
- Balka - Nad ústím, rkm 1,2  
 Hodnoty ukazovateľov na týchto monitorovacích miestach vodného toku Torysa a Balka nie sú 
v súlade s požiadavkami na kvalitu vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z. z. v nasledovných 
častiach: 
- v časti A (všeobecné ukazovatele kvality vody) na monitorovacích miestach: 
 - H298010D (Torysa – Kendice) pre CHSKCr, N-NO2, NEL-UV 
 - H312000O (Balka – Nad ústím) pre N-NO2, Pcelk., Ca 
 
Vysvetlivky: 
CHSK Cr  chemická spotreba kyslíka Cr 
CN celk  kyanidy celkové 
N-NO2  dusitanový dusík 
AOX  absorbované organic. halogény 
NEL UV  nepolárne extrahovat. látky -UV 
B(a)P   Benzo(a)pyrén 
SI-bios  sapróbny index biosestónu 
 
Kvalita podzemných vôd 
 Pri kvalitatívnom bilancovaní sa vychádza z hodnotenia kvality podzemných vôd podľa Vyhlášky 
MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej 
vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (NO3 - , NO2 - , NH4 + 
, CHSKMn, vodivosť) a Nariadením vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 
vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a 
kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (RL105). 
 Sledovanie kvality podzemných vôd je zabezpečované monitorovacou sieťou SHMÚ, výsledky 
sú hodnotené podľa NV SR č 354/2006 Z. z.. 
 

Riešené územie je súčasťou predkvartérneho útvaru SK200530OP Medzizrnové podzemné 
vody Košickej kotliny oblasti povodia Hornád. 
 
Hydrogeochemické zhodnotenie oblasti  

V útvare podzemnej vody SK200530OP sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä 
sladkovodné až brakické sedimenty - striedanie ílov a pieskov, pyroklastiká andezitov stratigrafického 
zaradenia neogén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. 
Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 10 m - 30 m. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je z 
vyšších častí panvy k nižším, resp. k drenážnym prvkom viazaným na priebeh tektonických línií. V roku 
2019 bola pozorovacia sieť tohto útvaru reprezentovaná 3 prameňmi a 1 vrtom zabudovaným v hĺbke 
30,5 m.  

V katiónovej časti dominujú ióny Ca2+ spolu s iónmi Mg2+, v aniónovej časti ióny HCO3-. Vplyv 
znečistenia sa odráža v prítomnosti SO4 2- a Cl- (109490). Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú 
medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny oblasti povodia Hornád základný výrazný až nevýrazný 
Ca-HCO3 typ a Ca-Mg-HCO3 typ.  

Podľa mineralizácie radíme podzemné vody Košickej kotliny oblasti povodia Hornád medzi 
stredne až zvýšene mineralizované. Mineralizácia dosahovala v roku 2019 hodnoty: 280,86 mg.l-1 
(109490 Rudník), 466,49 mg.l-1 (203899 Hrhov – Veľká Hlava) a 633,63 mg.l-1 (227399 Košické Oľšany 
- Girady). 
 
Zhodnotenie podzemných vôd podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.  

V útvare medzizrnových podzemných vôd Košickej kotliny oblasti povodia Hornád 
nedosahovala hodnota pH (6,32) dolný limit daný Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z. v objekte 109490 
Rudník. Ďalšie prekročenia limitných hodnôt v tomto útvare neboli zaznamenané. Špecifické organické 
látky v tomto útvare neboli sledované. 
 Prehľad hodnôt prekročení limitných a prahových hodnôt v tomto útvare je uvedený v tabuľke. 
Prehľad ukazovateľov prekračujúcich prahové a limitné hodnoty v jednotlivých objektoch je znázornený 
na obrázku kvality podzemných vôd v útvare SK200530OP. 
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Tab. č. 14: Ukazovatele prekračujúce medznú hodnotu v predkvartérnych útvaroch podzemných vôd 

Útvar 
podzem. vôd 

Základné 
F-CH 

ukazovatele 

Všeob. 
organic. 

látky 

Terénne 
merania 

Stopové 
prvky 

Aromat. 
Uhľovod. 

Chlórované 
rozpúšťadlá 

Polyaromatické 
uhľovodíky 

Pesticídy 

SK200530OP - - pH - - - - - 

           Zdroj: SHMÚ 
 
Obr. č. 5: Kvalita podzemných vôd v útvare SK 20053OP – rok 2019 

Zdroj: SHMÚ 
 
Kontaminácia pôdy  
Chemická degradácia  

Pre celé k. ú. Šarišské Bohdanovce sú charakteristické relatívne čisté pôdy. Pôdy s obsahom 
rizikových prvkov presahujúcich limitné hodnoty sa tu nevyskytujú. Bodové kontaminácie v riešenom 
území nie sú evidované. 
Fyzikálna degradácia 
 Hlavným prejavom fyzikálnej degradácie je erózia, odnos pôdnych častíc z povrchu pôdy 
účinkom vody a vetra.  
 Potenciál vodnej erózie môžeme hodnotiť podľa stupňov eróznej ohrozenosti.  



Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce – Stavba S8 Logisticko - výrobný areál 
 

 

 
 

Zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie  Strana 45 / 77 
 
 

Tab. č. 15: Vodná erózia poľnohospodárskej pôdy  v k. ú. Šarišské Bohdanovce 
 

Triedy % 
1.trieda - slabá erózia 92,3 
2.trieda - stredná erózia 7,7 

3.trieda - silná erózia 0 
4.trieda - veľmi silná až extrémna erózia 0 
bez erózie 0 

                                                                                              zdroj: beiss.sk 

 
Pre poľnohospodársku pôdu v k. ú. Šarišské Bohdanovce nie je charakteristická veterná erózia. 

Veterná erózia poľnohospodárskej pôdy pre územie Šarišské Bohdanovce je 100 % bez erózie. 
 
Odpady  

V roku 2019 vzniklo v okrese Prešov celkom 675 524,38 t odpadov. Na celkovej tvorbe odpadu 
v Prešovskom kraji sa okres Prešov podieľal 55,91%.  

 
Tab. č. 16: Produkcia odpadu a nakladanie s odpadom za rok 2019 (v t) 

 

Územie Prešovský kraj  Okres Prešov 

Zhodnocovanie 
materiálové 817 948,28 586 110,02 
energetické 33 826,48 1 419,26 
ostatné 10 584,00 1 632,77 

Zneškodňovanie 

skládkovaním 202 700,96 44 175,43 
spaľovaním bez energetického 
využitia 

596,92 48,31 

ostatné 6 840,59 1 230,99 
Iný spôsob nakladania 135 579,14 40 907,60 

Spolu 1 208 076,38 675 524,38 

 
 V k. ú. Šarišské Bohdanovce sa na produkcii odpadov obce podieľa predovšetkým komunálna 
sféra a poľnohospodárstvo.  

Nakladanie s odpadom vznikajúcim na území obce Šarišské Bohdanovce je zabezpečované 
v súlade so všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obcí, v zmysle ktorého za nakladanie s týmito odpadmi zodpovedá obec. 
Obec je členom Regionálneho združenia EKOTORYSA, ktoré je zamerané na zabezpečenie služieb 
obyvateľstvu združených obcí v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajúce aj zber, 
zhromažďovanie, odvoz, skladovanie spracovanie a zhodnocovanie odpadov. 

Na zber zmesového komunálneho odpadu v obciach sú určené zberné nádoby objemu 110 l 
alebo 1 100 l. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 
spoločnosť KOSIT a. s., ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcami.  

V obci je zavedený separovaný zber odpadov na základné komodity: papier, sklo, plasty a kovy. 
V obci sa tiež vykonáva triedený zber drevného odpadu a zber starého šatstva, obuvi a hračiek. 

 
Environmentálna regionalizácia 

Environmentálna regionalizácia SR predstavuje prierezový zdroj informácií o stave životného 
prostredia a odráža jeho diferencovaný stav v rôznych častiach územia SR. Regióny SR vykazujú rôzny 
stav zaťaženia jednotlivých zložiek životného prostredia a v rôznej miere sa v nich uplatňujú rizikové 
faktory. Tieto vplyvy, záťaže či riziká majú (popri rôznorodosti prírodných pomerov) predovšetkým 
antropogénny charakter. 

Podľa environmentálnej regionalizácie SR (P. Bohuš - J. Klinda a kol., 2010) patrí katastrálne 
územie obce do mierne narušeného až silne narušeného územia. 
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Obr. č. 6: Stupeň environmentálnej kvality územia 
 

 
 
 
Tab. č. 17: Environmentálna  kvalita územia obce Šarišské Bohdanovce 
 

Environmentálna kvalita územia % 

vysokej kvality 0 

vyhovujúce 0 

mierne narušené 36,79 

narušené 52,72 

silne narušené 10,49 
                                                                                           zdroj: beiss.sk 

 
 
Environmentálne záťaže 

 Podľa Informačného systému environmentálnych záťaží SR, na k.ú. Šarišské Bohdanovce nie 
je evidovaná žiadna lokalita v Registri A – pravdepodobné environmentálne záťaže, v Registri B – 
environmentálne záťaže ani v Registri C – sanované/rekultivované lokality. 
 
Hluk 
 Hluk je akustický fenomén zvuku. Nebezpečnosť jeho pôsobenia na človeka spočíva v tom, že 
zvuková energia podlieha entropii a v porovnaní s napr. chemickými latkami nezanecháva žiadne 
reziduá. Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65 dB (A) predstavuje hranicu, od ktorej začína 
byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový systém. 
 

Hluková záťaž vo vonkajších priestoroch sa hodnotí podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
a vyhlášky č. 237/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007. Vyjadruje sa ako 
ekvivalentná hladina hluku (LAeq) resp. ako maximálna hladina hluku (LAmax.). Prípustné hodnoty 
určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sa pohybujú v rozmedzí 45 – 70 dB (A), podľa kategórie 
územia I až IV a korigujú sa podľa miestnych podmienok, denného obdobia a podľa povahy hluku.  

 
 Hlavným líniovým zdrojom hluku v obci Šarišské Bohdanovce je cestná doprava – diaľnica D1.  
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Zdravotný stav obyvateľstva 
 Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a 
sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné 
prostredie. Vplyv znečisteného životného prostredia na zdravie ľudí sa odzrkadľuje vo viacerých 
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva ako napr. stredná dĺžka života pri narodení,  celková 
úmrtnosť, štruktúra príčin smrti, počet ochorení. 
  

Stredná dĺžka života pri narodení v roku 2017 bola 77,3 roka, čo predstavuje zvýšenie o štyri 
roky v porovnaní s rokom 2000. Slovenské ženy žijú približne o sedem rokov dlhšie ako muži. Slováci 
žijú dlhšie než v minulosti, ale nie všetky ďalšie roky života strávia v dobrom zdraví. Každoročne sa rodí 
viac chlapcov, prevaha žien začína až od 51. roku života a so zvyšovaním veku ešte stúpa z dôvodu 
vyššej úmrtnosti mužov. 

 

Tab. č. 18: Stredný stav obyvateľstva a prirodzený pohyb (rok 2017) 

Územie 

Počet obyvateľov k 1.7 Živo-
naro-
rodení 

Zomretí 
Prirodzený 
prírastok 
(úbytok) 

Celkový 
prírastok 
(úbytok) 

muži ženy spolu 
z toho 

do 1 
roka 

do 28 
dní 

SR 2 645 099 2 785 132,5 57 696 53 914 263 152 4 055 7 777 

Prešovský  
kraj 

406 854,5 416 213,5 5 9 919 6 880 67 41 3 039 1 516 

Okres Prešov 85 093,0 88 778,5 2 141 1 414 14 9 727 829 

 
Najrozšírenejším chronickým ochorením v slovenskej populácii sú choroby obehovej sústavy 

(CHOS). Dlhodobo im patrí dominantná pozícia v príčinách hospitalizácie v posteľových zdravotníckych 
zariadeniach, ako aj v podiely úmrtí zo všetkých príčin smrti. V roku 2019 bol zaevidovaný pokles úmrtí 
zapríčinených CHOS - o 142 menej ako v roku 2018. U mužov tvorili úmrtia na CHOS podiel 42,3 % (11 
583) a u žien 52,8 % (13 637) z celkového počtu zomretých v danom pohlaví. Z diagnóz prevládali 
ischemické choroby srdca, cievne choroby mozgu, iné choroby srdca, či choroby tepien, tepničiek a 
vlásočníc.  

Ďalším veľmi závažným ochorením sú nádorové ochorenia. Každoročne stúpa chorobnosť – 
počet novohlásených zhubných nádorov a naďalej sú druhou najčastejšou príčinou smrti. Úmrtia mužov 
na nádory tvorili 27,7 % a úmrtia žien 22,9 %. V porovnaní s rokom 2018 ide o pokles úmrtí o 378 
prípadov. Treťou príčinou smrti sú choroby dýchacej sústavy, na ktoré bol v roku 2019 podiel úmrtí 7,8% 
mužov a 7,2 % a žien. Štvrtou najčastejšou príčinou smrti boli choroby tráviaceho traktu. V roku 2019 
boli príčinou 2 821 úmrtí, čo je o 264 menej ako v roku 2018. Podiel úmrtí u mužov tvoril 6,4 %, u žien 
4,1 %.  
 

Tab. č. 19: Všeobecná zdravotná starostlivosť (LM lekárske miesta, 2018) 

Územie 

Všeobecné lekárstvo 
Všeobecná starostlivosť o 

deti a dorast 
Stomatológia 

počet 
ambulancií 

LM na 
100 000 

obyvateľov 
(18- a 

viacroční) 

počet 
ambulancií 

LM na 
100 000 

obyvateľov 
(0 – 17 
roční) 

počet 
ambulancií 

LM na 
100 000 

obyvateľov 
 

SR 1 951 40,78 995 88,27 2 285 43,73 

Prešovský kraj 280 39,16 171 82,21 330,57 40,13 

Prešov 67 40,38 31 69,73 78 46,79 
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IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné 
prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie 

IV.1. Požiadavky na vstupy 

IV.1.1. Záber pôdy 

Z dôvodu riešenia prípojok inžinierskych sietí k navrhovanému areálu Logisticko - 
priemyselného parku Šarišské Bohdanovce budú dotknuté parcely KNC 391, 392/1, 395, 289/2 v k. ú. 
Nová Polhora a 3121/1 v k. ú. Šarišské Bohdanovce. 

V k. ú. Šarišské Bohdanovce sa bude nachádzať samotný areál - hlavný objekt, vrátnica, SHZ, 
ktoré zaberú 54 002 m2 ornej pôdy a spevnené plochy, ktoré zaberú 42 315 m2  ornej pôdy. Plochy 
navrhovanej zelene zaberú 31 760 m2 ornej pôdy. 
 
Tab. č. 20: Druhy pozemkov záujmového územia 
Katastrálne územie parcela KNC druh pozemku 
Šarišské Bohdanovce 3081/15 orná pôda 
Šarišské Bohdanovce 3081/19 orná pôda 

Šarišské Bohdanovce 3081/20 orná pôda 
Šarišské Bohdanovce 3081/21 orná pôda 
Šarišské Bohdanovce 3081/22 orná pôda 

Šarišské Bohdanovce 3121/1 vodná plocha 
Nová Polhora 289/2 vodná plocha 

Nová Polhora 391 ostatná plocha 
Nová Polhora 392/1 ostatná plocha 
Nová Polhora 395 zastavaná plocha a nádvoria 

 
 
IV.1.2. Spotreba vody 

Dodávka vody do navrhovaného areálu bude zabezpečená napojením na vodovodné potrubie 
HDPE DN 100 s bodom napojenia na parcele 395, k.ú. Nová Polhora, ktoré je vedené súbežne s 
obslužnou komunikáciou, cez navrhovaný most cez potok Balka do navrhovanej vodomernej šachty. 
Dĺžka prípojky je cca 260 m.  
Rozvody vody pozostávajú z troch relatívne samostatných častí:  

- Rozvody pitnej vody  
- Požiarny vodovod  
- Studňa – rozvod úžitkovej vody (poloha studne bude upresnená na základe IGHP).  

Potreba pitnej vody 

Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z. z. Ministerstva 
životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006. V priemyselnej zóne sa výhľadovo uvažuje s trojzmennou 
prevádzkou. 

Počet zamestnancov – spolu za všetky zmeny 

Administratíva       100 zamestnancov 
Potreba vody    60 l/zam/deň 
Čistý priemysel    200 zamestnancov 
Potreba vody    80 l/zam/deň 

 
Priemerná denná potreba vody 

Qp = Σ(n * q)  = 100*60 + 200*80 = 22 000 ld-1 = 0,255 ls-1   

Ročná potreba vody 

Qr = Qp * 250 = 22,0 * 250 = 5 500,0 m3/rok 
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Výpočet potreby vody v najsilnejšej zmene 

Počet zamestnancov – v najsilnejšej zmene 

Administratíva       80 zamestnancov 
Čistý priemysel    140 zamestnancov 

Priemerná potreba vody (v najsilnejšej zmene) 
Qp = Σ(n * q)  = 80*60 + 140*80 = 16 000 l/zm = 0,556 ls-1   

Max. hodinová potreba vody ( v najsilnejšej zmene) 
(60 % dennej potreby vody musí pritiecť za 0,5 h na konci zmeny) 
Qh max = 0,6 * Qp /(30*60) = 0,6 * 16 000 / 1800 = 5,33 ls-1 

 
Vzhľadom na to, že maximálna možná kapacita pitnej vody zo súčasných  rozvodov je 3,5 ls-1, 

je potrebné zabezpečiť pitnú vodu (cca 2,0 ls-1) z iných zdrojov, napr. barely, resp. uvažovať so 
zásobníkmi pitnej vody pre dosiahnutie maximálnej hodinovej kapacity. 

 
Potreba požiarnej vody a požiarnej nádrže (PN) 

Požiarna voda bude riešená prostredníctvom rozvodov s nadzemnými hydrantmi.  
Potreba požiarnej vody Qpožiar = 25 l/s. Požadovaný objem PN je 75 m3, ktorý bude súčasťou nádrže SHZ 
objemu 1000 m3 – hasiace zariadenia 2. 
 
IV.1.3. Elektrická energia 

Zásobovanie el. energiou 
Napäťová sústava: ................................................................. 

 NN  - 3 F + PEN, 230/400 V, AC, 50 Hz, TN – C    
Požadovaný príkon: MRK- 630 kW 

 RK (1.etapa) – 240 kW 
 RK (2.etapa) – 240 kW 

Druh vedenia:  VN -  zemné káblové 
  NN - zemné káblové 
 

 
IV.1.4. Zásobovanie plynom 

       Predpokladané požiadavky pre halu 50.826,5 m2, výška haly pod väzník 15 m. 
Tab. č. 21: Navrhované spotrebiče – potreby plynu 

Počet 
ks 

typ spotrebiča výkon 
jedn. 
[kW] 

Príkon 
jedn. 
[kW] 

Potreba 
plynu 

[m3.h-1] 

Celková 
potreba 
plynu 

[m3.h-1] 

 V hale, sektor „SO 801.1.1“15.932,8m2:     
2 Viessmann Vitodens 200 – 45 kW 45,00 42,5 4,47 8,94 
14 Robur Next R50   44,6 49,0 6,03 84,42 
     93,36 
 V hale, sektor „SO 801.1.2“8.754,5m2:     

2 Viessmann Vitodens 200 – 45 kW 45,00 42,5 4,47 8,94 
14 Robur Next R50   44,6 49,0 6,03 84,42 
     93,36 
 V hale, sektor „SO 801.1.3“10.195,5m2:     

2 Viessmann Vitodens 200 – 45 kW 45,00 42,5 4,47 8,94 
14 Robur Next R50   44,6 49,0 6,03 84,42 
     93,36 
 V hale, sektor „SO 801.1.4“15.943,8m2:     

2 Viessmann Vitodens 200 – 45 kW 45,00 42,5 4,47 8,94 
14 Robur Next R50   44,6 49,0 6,03 84,42 
     93,36 
      

Potreba príkonu celkom: 373,44 
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IV.1.5. Dopravná a iná infraštruktúra 

Existujúci LPP Nová Polhora je prístupný diaľničným privádzačom s mimoúrovňovou 
križovatkou z diaľnice D1, ktorý sa ďalej napája na cestu III/3325. 
 
Dopravné napojenie areálu 
 

Areál je dopravne napojený na areálovú cestnú sieť LPP Nová Polhora prostredníctvom 
mostného telesa. Pre vnútroareálovú dopravu slúžia komunikácie  a to – slepá vetva pre sprístupnenie 
rezervnej plochy p.č. 3081/22, zokruhovaná komunikácia a vetva pre sprístupnenie parkoviska TIR.  

Situovanie a technické riešenie trás vetiev je v zmysle STN 73 6110 „Projektovanie miestnych 
komunikácií“ so šírkovým usporiadaním v kategórii MO 8,0/40 so strechovitým (jednostranným) 
priečnym sklonom, zabezpečujúcim obsluhu územia ťažkými nákladnými vozidlami a osobným 
motorovými vozidlami. 

V čiastočnom súbehu s navrhovanými komunikáciami vo vyznačenom rozsahu je navrhovaný 
chodník pre peších min. šírky 1,50 m.  
Celková dĺžka trasy od mosta po zokruhovanú komunikáciu cca 130 m  
Celková dĺžka trasy zokruhovanej vetvy je cca 1300 m  
Celková dĺžka trasy vetvy pre parkovisko TIR je cca 530 m 
  
Vnútroareálové komunikácie: 
 
Tab. č. 22: Nápočet dopravy 

 

 Hlavný objekt 
Osobné autá / deň 460 
Nákladné autá / deň 140 
Počet zamestnancov 300 

 
Výrobní pracovníci začínajú zmenu o 6.00 hod. administratívni o 8.00 hod. Prevádzka 

nákladných áut a kamiónov prebieha počas celého dňa. 
 
IV.1.6. Nároky na pracovné sily 

Zatiaľ nie je známe, aké prevádzky budú v plánovanej hale. Vstupy navrhovanej činnosti ako 
potreba vody a nároky na dopravu boli naprojektované na predpokladaný počet zamestnancov (spolu 
za všetky zmeny): 

✓ Administratíva       100 zamestnancov 
✓ Čistý priemysel    200 zamestnancov 

 
IV.1.7. Iné nároky 

Ochranné pásma 
 
➢ Ochranné pásmo cesty III. triedy – 25 m  

- stavba svojím umiestnením nezasahuje do o.p.   
➢ Ochranné pásmo RD – 100 m 

- stavba svojím umiestnením zasahuje do o.p. len plochami zelene 
➢ Ochranné pásmo vzdušného vedenia 220 kV – 25 m 

- v ochrannom pásme prebehnú práce spojené s vedením podzemných prípojok plynu, VN a vody 
➢ ochranné pásmo potoka Balka – 10 m  

- v ochrannom pásme prebehnú práce spojené s vedením podzemných prípojok plynu, VN a vody, 
kanálu a slaboprúdu 
 

Stavebný objekt mostného telesa nie je predmetom predmetnej DÚR a zámeru. 
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IV.2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, 
zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad 
vyvolané investície) 

IV.2.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia 

Počas výstavby  
     

Počas výstavby bude celý stavebný pozemok zdrojom dočasnej plošnej prašnosti a emisií. 
Z hľadiska pôsobenia navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia sa na znečistení ovzdušia budú podieľať 
plynné znečisťujúce látky a tuhé znečisťujúce látky z plošného stacionárneho zdroja – areál staveniska 
s príslušnými mechanizmami a z mobilných zdrojov a to súvisiacej dopravy. Bude dochádzať 
k znečisteniu ovzdušia výfukovými plynmi – CO, NOx, nemetánovými prchavými organickými látkami 
(NM VOC) a tuhými časticami PM z motorových vozidiel a stavebných mechanizmov v rámci staveniska 
a dopravy materiálov. Počas výkopových prác bude dochádzať k zvýšenej záťaži okolitého prostredia 
vplyvom prašnosti. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného 
obdobia, poveternostných podmienok a pod.  
 
Počas prevádzky 
 

Prevádzka areálu bude zahŕňať stacionárne a mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia (ZZO). 
 
Mobilné zdroje 

Mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia budú vozidlá so spaľovacími motormi využívajúce  
parkovisko a  miestne komunikácie (statická a dynamická doprava). Pri doprave a parkovaní bude 
dochádzať k znečisteniu ovzdušia výfukovými plynmi –  CO, NOx, nemetánovými prchavými 
organickými látkami (NM VOC) a tuhými časticami PM z motorových vozidiel prichádzajúcich 
a odchádzajúcich do areálu. 
 
Stacionárne zdroje 

Na vykurovanie a ohrev vody sú v hale navrhnuté spaľovacie zariadenia na zemný plyn. 
Navrhované spotrebiče sú uvedené v tabuľke č. 21 tohoto zámeru. Na základe ich plánovaného 
celkového menovitého tepelného príkonu 3 084 kW budú predstavovať v zmysle vyhlášky č. 410/2012 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení stredný zdroj 
znečisťovania ovzdušia zakategorizovaný ako: 
1.  Palivovo-energetický priemysel 
1.1.2.  Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín 

a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s inštalovaným súhrnným menovitým 
tepelným príkonom  ≥ 0,3 ˂ 50 MW 

 
Súčasťou zdroja budú aj  dve dieselové  čerpadlá  umiestnené v strojovni SHZ, ktoré  zároveň 

tvoria  náhradný zdroj  (na núdzovú prevádzku). Záložný  zdroj  bude  špecifikovaný  v  ďalšom  stupni 
projektovej dokumentácie.    

Druhy znečisťujúcich látok, ktoré budú vznikať prevádzkovaním spaľovacích zariadení:  TZL, 
NOx, CO, SO2, TOC. 

Vyššie uvedené samostatné spaľovacie zariadenia navrhnuté na vykurovanie výrobnej haly 
a ohrev vody majú menovitý tepelný príkon (MTP) menší ako 0,3 MW, sú samostatnými spaľovacími 
jednotkami. Pre spaľovacie zariadenia na ZPN s MTP < 0,3 MW nie sú v zmysle prílohy č. 4 vyhlášky 
č. 410/2012 Z. z. stanovené emisné limity. Navrhnuté spaľovacie zariadenia zodpovedajú technickým 
požiadavkám podľa technických noriem a spĺňajú najprísnejšie požiadavky ochrany ovzdušia. 

Prípadné iné stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia budú známe až po obsadení výrobnej 
a skladovacej hale (SO 8.01.1) konkrétnou výrobnou prevádzkou. Výroby, ktoré môžu byť umiestnené 
v hale sú uvedené v bode II.8. tohoto zámeru. Každý zdroj bude navrhnutý a prevádzkovaný v súlade s 
platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia. 
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IV.2.2. Odpadové vody 

V navrhovanom areáli je navrhnutá delená kanalizácia. V rámci  stavebného objektu : 
SO 8.03.3 Dažďová kanalizácia 
SO 8.03.3.1 Dažďová kanalizácia – výustný objekt 
SO 8.03.4 Retenčné zariadenia dažďovej vody 
SO 8.03.6 Lapače ropných látok 
 
je navrhnutá dažďová kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie výhradne zrážkových vôd z povrchového 
odtoku do horninového prostredia. V prípade dlhotrvajúcich prívalových dažďov bude časť zrážkových 
vôd odvedená pomocou havarijného prepadu do dažďovej kanalizácie zaústenej do povrchovej 
retenčnej nádrže so vsakovaním s prepadom do povrchového toku Balka. Táto retenčná nádrž je 
umiestnená v bezprostrednej blízkosti  potoka Balka, kde sa v priaznivej hĺbke očakáva prítomnosť 
fluviálnych vrstiev pre odvádzanie vôd do spodných vrstiev. 

Výškové   usporiadanie   navrhovaného   priemyselného   areálu,  vsakovacích   zariadení 
a dažďovej kanalizácie umožňuje gravitačné resp. kombinované (tlakové) odvedenie zrážkových vôd 
z celého areálu – predpoklad, pri stanovení def. +-0,00.  

Kanalizačná  sieť,  ktorá  zabezpečuje  odvedenie  zrážkových  vôd  do  horninového prostredia 
pozostáva z dvoch samostatných častí. Relatívne čisté zrážkové vody zo striech budúcej haly budú 
vypúšťané do podzemných vôd priamo bez dodatočných technických opatrení. Na dažďovej kanalizácii, 
ktorá zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z komunikácií, parkovísk a spevnených plôch budú pred 
zaústením do vsakovacích zariadení vybudované odlučovače ropných látok. V odlučovačoch ropných 
látok dôjde k zachyteniu prípadných ropných látok.  
 
Parametre odlučovačov ropných látok 

- kvalita vody na výstupe :   do 0,1 mgl-1 ropných látok 
- max. znečistenie vstupnej vody :  <1000 mgl-1 ropných látok 

Výpočet množstva zrážkových vôd 

– existujúci stav 
Qd-ES  = q * SPO*ψPO  
Qd-ES  = 156,76 * 12,8077 * 0,1 = 200,77 ls-1  

V súčasnosti odtekajú z priestoru výhľadovej priemyselnej zóny zrážkové vody v množstve 
200,77 ls-1, pričom značná časť zrážkových vôd z existujúceho areálu odteká do recipientu voľne - mimo 
kanalizáciu.  

 
– navrhovaný stav 
Qd-NS  = ∑ q* ( SZi*ψZi) 
Qd-NS = 156,76*(5,4002*0,9+4,2315*0,9+3,176*0,1)  
Qd-NS = 1 408,67  ls-1   
        

Navrhované navýšenie množstva odvádzaných  zrážkových vôd o 1 207,9 ls-1  je výrazné a bez 
realizácie dodatočných technických opatrení (vodozádržných opatrení) nie je možné uvedené množstvo 
zrážkových vôd odviesť do vodného toku. Vodozádržné opatrenia sú súčasťou návrhu – vsaky.  

Aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd z navrhovaného 
areálu je potrebné vybudovať systém vodozádržných opatrení, ktoré počas prívalových dažďov 
zabezpečia zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd z povrchového odtoku.  

Vzhľadom na stanovené – predpokladané hodnoty hydrogeológie, ktorým sa predpokladá, že 
v danej lokalite sú pomerne vhodné podmienky pre odvádzanie zrážkových vôd do horninového 
prostredia, budú všetky zrážkové vody z priestoru priemyselného parku odvedené do vsakovacích 
zariadení.   

Celkovo  sú v navrhovanom  priemyselnom  areáli  navrhnuté  štyri  vsakovacie zariadenia, ktoré  
zabezpečia proporčné rozdelenie zrážkových vôd v riešenom území. Pri dispozičnom návrhu 
vsakovacích zariadení sa zohľadnilo rozmiestnenie budúcich hál, spevnených plôch, parkovísk 
a zelených plôch.  
V rámci stavebného objektu : 
SO 8.03.7 Splašková kanalizácia prípojka 
SO 8.03.7 Splašková kanalizácia – vnútroareálové rozvody 
SO 8.03.5 Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie ČS1 
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je navrhnutá splašková kanalizácia, ktorá zabezpečuje odvedenie výhradne splaškových odpadových 
vôd z priestoru budúceho priemyselného areálu do existujúcej splaškovej kanalizácie vybudovanej 
v rámci LPP Nová Polhora. Východná a západná stoka pozdĺž dlhšej strany objektu odvádza splaškové 
vody do čerpacej šachty. Následne výtlačným potrubím cez mostné teleso je splašková kanalizácia 
zaústená do existujúcej šachty S46, ktorá bola vybudovaná v rámci areálu LPP Nová Polhora. V tomto 
existujúcom areáli sú stoky a vetvy gravitačnej splaškovej kanalizácie zaústené do existujúcej ČOV 
s postačujúcou kapacitou aj pre navrhované rozšírenie priemyselného parku v katastri obce Šarišské 
Bohdanovce, kde dôjde k ich vyčisteniu.  Alternatívne (vzhľadom na výškové osadenie objektu, ktoré 
bude definitívne určené v ďalšom stupni PD) je navrhnuté prečerpávanie severnej vetvy splaškovej 
kanalizácie so zaústením do západnej vetvy.  
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd 

Priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd je totožný s priemernou dennou potrebou 
vody. Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z. z. Ministerstva 
životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006.   

Počet zamestnancov – spolu za všetky zmeny 

Administratíva       100 zamestnancov 
Potreba vody    60 l/zamestnanec/deň 
Čistý priemysel    200 zamestnancov 
Potreba vody    80 l/zamestnanec 
 

Priemerný denný prietok splaškových vôd  
Qp = Σ(n * q)  = 100*60 + 200*80 = 22 000 ld-1 = 0,255 ls-1  

Max. prietok splaškových vôd 

Qh max = Qp * kh max = 0,255 * 4,4 = 1,120 ls-1   

Min. prietok splaškových vôd 

Qh min = Qp * kh min = 0,27 * 0,0 = 0,000 ls-1 

Ročný prietok splaškových vôd 

Qr  = Qp * 250 = 22,0 * 250 = 5 500,0 m3rok-1  

 

IV.2.3. Odpadové hospodárstvo 

Počas výstavby 
V priebehu výstavby na objektoch vzniknú predovšetkým odpady, ktoré patria do skupiny 17 – 

stavebné odpady a odpady z demolácií.  Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov je predpoklad vzniku druhov odpadov a ďalší spôsob nakladania s nimi 
uvedených v tabuľke č. 23. 
 
Tab. č. 23: Predpokladané druhy odpadov vznikajúce počas výstavby  

Kód druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
odpadu 

(t) 

Spôsob 
nakladania s 

odpadmi 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 15 R3 

15 01 02 Obaly z plastov O 15 R3 

15 01 06 Zmiešané obaly O 5 D1 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami po 
maliarskych a tesniacich a izolačných prácach 

N 3 D1 

17 01 01 Betón O 12 R5 

17 02 01 Drevo O 3 R3 

17 02 03 Plasty O 3 R3 
17 04 05 Železo a oceľ O 10 R4 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 1 R4 

17 05 06 Výkopová  zemina  iná  ako  uvedená  v  17 05 05 O 25 R3 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 2 D10 
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Za nakladanie s odpadom počas výstavby (zhromažďovanie, zabezpečenie prepravy, 
zhodnotenia resp. zneškodnenia) zodpovedá investor, resp. ten, kto má vydané stavebné povolenie.  

Stavebné odpady vzniknuté počas výstavby objektov a spevnených plôch, budú triedené podľa 
druhov a zhromažďované do pristavených kontajnerov v areáli a následne bude zabezpečené ich 
materiálové zhodnotenie oprávnenou spoločnosťou. Druhotné suroviny budú odovzdané do zariadenia 
na zber za účelom ďalšieho zhodnotenia. Jednotlivé druhy odpadov, ktoré nebude možné využiť na 
materiálové zhodnotenie budú odovzdané na zneškodnenie oprávnenej osobe.  

Výkopová zemina bude podľa možnosti využitá pri stavbe, resp. na terénne úpravy, spätné 
zásypy pri pokládke inžinierskych sietí.  

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú 
dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu odpadov.  

Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle dohody ADR upravujúcej podmienky 
prepravy nebezpečných vecí. 

Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby 
nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu. 

Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť podmienky 
vyplývajúce z platnej legislatívy. 
 
Počas prevádzky 

V tejto etape prípravy nie sú k dispozícii údaje  o konkrétnych prevádzkach, takže nie je možné 
uvádzať odpady vznikajúce vo výrobe a logistike. 

Zber odpadov bude v jednotlivých prevádzkach zabezpečený podľa jednotlivých druhov 
odpadov a ukladaný do príslušných nádob resp. kontajnerov. 

S nebezpečným odpadom sa bude manipulovať spôsobom, aby nedochádzalo k zmiešavaniu 
s inými druhmi nebezpečných odpadov ani s odpadom kategórie ostatný. Odpad bude zhromažďovaný 
a skladovaný len vo vyhradených plochách alebo nádobách, ktoré sú nepriepustné a zabezpečené proti 
vniknutiu neoprávnených osôb a proti pôsobeniu poveternostných vplyvov. Nádoby, resp. spevnené 
plochy budú zaistené voči úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Pod jednotlivými 
nádobami, v ktorých bude umiestnený tekutý nebezpečný odpad budú záchytné havarijné zberné 
nádrže. Miesta alebo nádoby na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú označené 
Identifikačným listom nebezpečného odpadu, zhromaždiská odpadov budú označené na viditeľnom 
mieste. 

Zoznam odpadov a množstvá na základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú 
identifikované prevádzkovateľmi podľa skutočného stavu. 

Odpady vznikajúce prevádzkou vonkajších priestorov resp. kapacít zrealizovanej stavby v 
zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z.  je možné zaradiť tak ako je uvedené v nasledujúcej tab. č. 24.  
 
Tab. č. 24: Druhy odpadov vznikajúce počas prevádzky (vonkajšie priestory, zamestnanci) 
Kód 
druhu Názov odpadu 

Kategória Skladovanie/ Množstvo 

odpadu odpadu preprava (t/rok) 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 1 x 7 m3 25 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 1 x 1 m3 520 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 1 x 7 m3 40 

 

Okrem zhromažďovania odpadov do doby ich odvozu oprávnenou organizáciou, navrhovateľ 
neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. 

Nakladanie s komunálnym odpadom bude prevádzkovateľ riešiť v súlade s VZN obce Šarišské 
Bohdanovce. 

 

 IV.2.4. Zdroje hluku a vibrácií 
Počas výstavby  

Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie 
ovzdušia spôsobené pohybom stavebných a montážnych mechanizmov v priestore realizácie zámeru. 
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Tento vplyv však bude obmedzený na samotný priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavby a 
montáží technológií. 

 
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami akustického tlaku vo 

vzdialenosti 7 m od obrysu jednotlivých strojov: 
 nákladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB (A) 
 buldozér 86 - 90 dB (A) 
 zhutňovacie stroje 83 - 86 dB (A) 
 grader 86 - 88 dB (A) 
 bager 83 - 87 dB (A) 
 nakladače zeminy 86 - 89 dB (A) 

 
Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej 

hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať, že pri 
nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá 
odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia strojov, ale dá sa 
riadiť len dĺžka jeho pôsobenia v rámci pracovného dňa. 

 
V období stavebnej činnosti  a  montáže  nových  technológií  budú  zdrojom  hluku  montážne 

mechanizmy a súvisiaca doprava na priľahlých komunikáciách (prevažne v rámci areálu investora). 
 

Počas prevádzky 
Zdroje hluku a vibrácií budú mierne zvýšené ako sú v súčasnosti. V dotknutom území v 

súčasnosti ako zdroje hluku vystupujú: 
➢ výrobná činnosť 
➢ doprava 

➢ skladovacia činnosť 
Trvalými zdrojmi hluku o max. Intenzite 75 - 80 dB (A) bude vzduchotechnické odsávacie 

zariadenie a komínové odťahy plynových pecí. 
 

Tab. č. 25: Stacionárne zdroje v časovom intervale deň (12 hod.), večer (4 hod.), noc (8 hod.). 
 

Názov stacionárnych 
zdrojov 

Počet stacionárnych 
zdrojov hluku 

Umiestnenie 
stacionárnych zdrojov 

hluku 
Hladina akustického 

výkonu LwA [dB] 

Technický zdroj 81 STRECHA 65 

Technický zdroj 90 STRECHA 68 

Technický zdroj 62 STRECHA 69 

Technický zdroj 14 STRECHA 70 

Technický zdroj 10 STRECHA 61 

 
 
Výrobné obrábacie stroje budú vybavené ochrannými kabínami znižujúcimi úroveň hluku vo 

výrobnej dielni. Jednotlivé stroje a zariadenia budú produkovať hluk v rozsahu 75 - 80 dB (A) mimo 
priestorov stroja podľa charakteru výrobnej operácie a typu zariadenia. Pokiaľ bude obsluha nútená 
zasahovať do pracovných priestorov zariadenia s vyššími hodnotami hlukovej záťaže, budú títo 
pracovníci vybavení chráničmi sluchu. Pri čistení ultrazvukom musia inštalované zariadenie zabezpečiť 
limitmi prípustného akustického tlaku mimo toto zariadenie, v prípade vyšších než akceptovateľných 
hodnôt bude zariadenie umiestnené do odhlučňovacích kabín. 

 
Vplyv hluku na zamestnancov musí byť v súlade s požiadavkami nariadenia vlády č. 115/2006 

Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 

Ďalším menej významným zdrojom hluku bude nákladná doprava zabezpečujúca dopravu 
vstupného materiálu a hotových výrobkov na dopravných trasách v časti areálu a na priľahlých 
komunikáciách.  
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Za účelom posúdenia budúcich hlukových pomerov v dotknutom území po realizácii 
navrhovanej stavby „LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE – STAVBA S8 
LOGISTICKO-VÝROBNÝ AREÁL“ bola spracovaná hluková štúdia – príloha č.4. Hlukovú štúdiu 
spracoval Prof. MVDr. Ján Venglovský , PhD. odborne spôsobilá osoba na činnosti podľa § 9 ods. 4 
písm. a), b), c), d) zákona č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, číslo osvedčenia OLP/7464/2006, vydané dňa 4. 12. 2006, na meranie hluku v životnom a 
pracovnom prostredí. 

 
   Autor hlukovej štúdie  v záveroch konštatuje, že predmetná štúdia analyzovala hlukové pomery 
v okolí plánovanej výstavby „LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE – 
STAVBA S8 LOGISTICKO-VÝROBNÝ AREÁL“. Spracované posúdenie hlukových pomerov 
spôsobených prevádzkou „LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE – 
STAVBA S8 LOGISTICKO-VÝROBNÝ AREÁL" poukazuje, že hladiny hluku len z prevádzky 
navrhovanej činnosti neprekračujú najvyššie prípustné hladiny hluku pred fasádami najbližších 
chránených objektov ani pre referenčný časový interval deň, ani pre referenčný časový interval 
večer, ani pre referenčný časový interval noc.  
 
Po vykonaných výpočtoch a analýze výsledkov možno konštatovať nasledovné:  

Pri hodnotení celkového hluku (doprava cestná, a technologické zdroje) z plánovanej realizácie 
zámeru môžeme konštatovať, že kumulatívne zdroje hluku v areáli zámeru „LOGISTICKO-
PRIEMYSELNÝ PARK ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE – STAVBA S8 LOGISTICKO-VÝROBNÝ AREÁL“ 
neprekročia najvyššie prípustné hladiny hluku pre referenčný časový interval deň, večer a noc.  
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území po realizácii navrhovanej činnosti (výstavba a 
následná prevádzka LOGISTICKO-PRIEMYSELNÉHO PARKU ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE – STAVBA 
S8 LOGISTICKO-VÝROBNÝ AREÁL) považujeme za primerané a za týchto podmienok 
prevádzkovania budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v 
danom záujmovom území, lebo zistené hlukové zaťaženie a príspevok líniových a stacionárnych 
zdrojov hluku súvisiacich s navrhovanou činnosťou bude minimálny vzhľadom na už existujúci 
komunálny hluk v záujmovom území.  
 

Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných líniových a 
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať 
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého 
územia.  

 
Spracovanie hlukovej štúdie bolo vykonané podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a vyhlášky č.237/2009 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č.549/2007 Z. z..  

 
IV.2.5. Zdroje žiarenia 

V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektro-
magnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite. 

 
 

IV.2.6. Zdroje tepla a zápachu 

Teplo a pachové látky budú odsávané cez príslušné zariadenia vzduchotechniky. 
Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody 

obyvateľov v najbližšom okolí nepredpokladáme, nakoľko sa lokalita z hľadiska rozptylu pachových látok 
vyznačuje značnou veternosťou počas celého roka a bez výraznejších inverzných javov spomaľujúcich 
prúdenie vzdušných hmôt. 

 

IV.2.7. Iné očakávané vplyvy napr. vyvolané investície 

Navrhovaná stavba má časové väzby na okolitú výstavbu. Prvotnou činnosťou bude výstavba 
mostného telesa pre sprístupnenie územia a vedenia prípojok inžinierskych sietí. 
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IV.3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

IV.3.1. Vplyvy na obyvateľstvo 

Na znečistenie ovzdušia počas stavebných prác vplýva súvisiaca doprava, ako mobilný zdroj 
plynných znečisťujúcich látok a tuhých znečisťujúcich látok a stavebné práce, pri ktorých môžu vznikať 
tiež tuhé znečisťujúce látky. Jedná sa o dočasný, negatívny vplyv, lokálneho charakteru. 

 
Hlukové pomery podrobne dokumentuje spracovaná hluková štúdia, ktorá je súčasťou 

prílohovej časti zámeru (príloha č.4). 
 
Spracované posúdenie hlukových pomerov spôsobených prevádzkou „LOGISTICKO-

PRIEMYSELNÝ PARK ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE – STAVBA S8 LOGISTICKO-VÝROBNÝ AREÁL " 
poukazuje, že hladiny hluku len z prevádzky navrhovanej činnosti neprekračujú najvyššie prípustné 
hladiny hluku pred fasádami najbližších chránených objektov ani pre referenčný časový interval deň, ani 
pre referenčný časový interval večer, ani pre referenčný časový interval noc.  

 
Po vykonaných výpočtoch a analýze výsledkov možno konštatovať nasledovné:  

Pri hodnotení celkového hluku (doprava cestná a technologické zdroje) z plánovanej realizácie zámeru 
môžeme konštatovať, že kumulatívne zdroje hluku v areáli zámeru „LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ 
PARK ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE – STAVBA S8 LOGISTICKO-VÝROBNÝ AREÁL“ neprekročia 
najvyššie prípustné hladiny hluku pre referenčný časový interval deň, večer a noc. 
 

Závažné vplyvy navrhovanej činnosti na ovzdušie, miestnu klímu a hlukové pomery v obytnej 
zóne sa z dôvodu jej umiestnenia a charakteru navrhovanej činnosti nepredpokladajú, preto vplyv na 
kvalitu ovzdušia, miestnu klímu  a hlukové pomery na obyvateľstvo v dotknutom území možno hodnotiť 
ako lokálne, málo významné. 
 
IV.3.2. Vplyvy na prírodné prostredie 

Vzhľadom na lokalizáciu a charakter navrhovanej činnosti nepredpokladáme negatívny vplyv 
na horninové prostredie.  

 
Vzhľadom na charakter územia nie je realizáciou navrhovanej činnosti predpoklad vzniku 

geodynamických javov.  
 
Objemy výkopov a násypov nespôsobia významné zmeny reliéfu územia. 

 
IV.3.3. Vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu 

Na znečistenie ovzdušia počas stavebných prác vplýva súvisiaca doprava, ako mobilný zdroj 
plynných znečisťujúcich látok a tuhých znečisťujúcich látok a stavebné práce, pri ktorých môžu vznikať 
tiež tuhé znečisťujúce látky. Jedná sa o dočasný, negatívny vplyv, lokálneho charakteru. 

 
Trvalý zdroj znečisťovania ovzdušia predstavujú mobilné zdroje – doprava po priľahlých 

komunikáciách a statická doprava – parkovanie a statický zdroj - spaľovacie zariadenia na zemný plyn 
využívané na vykurovanie a ohrev vody. Ďalšie zdroje znečisťovania ovzdušia budú identifikované až 
na základe konkrétneho využitia objektu a osadení prípadnej technológie.  Na základe stanovených 
druhov prevádzok, ktoré môžu byť umiestnené v hlavnom objekte tieto prevádzky nebudú predstavovať 
významné zdroje znečisťovania ovzdušia. 

 
Vplyv zvýšených hodnôt ukazovateľov kvality ovzdušia možno hodnotiť ako minimálny, málo 

významný a spoločensky prijateľný.  
 
Nové zdroje hluku, nepredstavujú zdravotné riziko pre obyvateľov. Vplyvom prevádzky nových 

technologických zdrojov hluku nedôjde k prekročeniu limitných hodnôt hlukových hladín. Na základe 
spracovanej Hlukovej štúdie možno konštatovať, že z hľadiska posudzovania situácie v zmysle 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 
imisie hluku z výhradných líniových a stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným 
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investičným zámerom nebudú mať významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného 
prostredia okolitého dotknutého územia. (Hluková štúdia – príloha č.4) 

 
Navrhovaná činnosť bude naprojektovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala 

vplyvy na ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu. 
 
Závažné vplyvy navrhovanej činnosti na ovzdušie, miestnu klímu a hlukové pomery v obytnej 

zóne sa z dôvodu jej umiestnenia a charakteru navrhovaných prevádzok navrhovanej činnosti 
nepredpokladajú, preto vplyv na kvalitu ovzdušia, miestnu klímu  a hlukové pomery v dotknutom území 
možno hodnotiť ako lokálne, málo významné. 
 
IV.3.4.  Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu 

Hranicou záujmového územia preteká vodný tok Balka. Realizáciou navrhovanej činnosti sa 
nepredpokladá žiadny negatívny vplyv na množstvo a kvalitu podzemnej a povrchovej vody. Sú 
navrhnuté vodozádržné opatrenia, ktoré zabezpečia zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd 
z povrchového odtoku. Na zabezpečenie kvality vypúšťanej dažďovej vody zachytenej z komunikácií, 
parkovísk a spevnených plôch sú navrhnuté odlučovače ropných látok. 
 
IV.3.5.  Vplyvy na pôdu a poľnohospodársku výrobu 

Realizácia navrhovanej činnosti priamo ovplyvní poľnohospodársku pôdu. Dôjde k trvalému 
záberu ornej pôdy vo výmere 128 077 m2, ktorá je v súčasnosti obhospodarovaná a využívaná na 
pestovanie poľnohospodárskym plodín.  Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená podľa kvality do 
2. triedy – kategória BPEJ 5 – 7. Záber poľnohospodárskej pôdy bol už posudzovaný  v rámci SEA 
ÚPN-obce Šarišské Bohdanovce v súlade so zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Územný plán obce Šarišské Bohdanovce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Š. 
Bohdanovce č.XI.191/2018 dňa 08.11.2018. Záväzná časť sa nachádza v VZN č.3/2018 . Záverečné 
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠARIŚSKÉ BOHDANOVCE  
č. OU-PO-OSZP3-2018/004573-32/ZM bolo vydané Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti 
o životné prostredie v zmysle § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov dňa 10.10.2018. 

V strategickom dokumente – ÚPN-O je navrhovaná koncepcia územného rozvoja, ktorá si 
vyžaduje zodpovedajúci záber poľnohospodárskej pôdy. Pri zábere pôdy sa počíta väčšinou so 
záberom ornej pôdy. Územný plán obce nenavrhuje žiadne rozvojové aktivity, ktoré by spôsobovali 
kontamináciu pôdy, alebo jej eróziu.  

 
IV.3.6. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

Navrhovaná činnosť zasahuje do biokoridoru regionálneho významu Hrubý les - Gýmešský 
jarok. V záujmovom území je tento biokoridor tvorený poľnohospodárskou pôdou. Navrhovaná činnosť 
zaberie 128 077 m2 poľnohospodárskej pôdy, z ktorej po realizácii navrhovanej činnosti cca 25 % bude 
tvoriť nová zeleň. Na týchto orných pôdach sa sekundárne prírodné podmienky každoročne menia 
v závislosti od spôsobu hospodárenia a výberu plodín (kultúr), preto sa dá predpokladať výskyt len 
úzkeho diapazónu druhov tolerujúcich tieto podmienky. Nakoľko severne v dotyku s navrhovanou 
činnosťou sa nachádzajú ďalšie plochy ornej pôdy je predpoklad, že druhy žijúce na záujmovom území 
sa presunú na túto plochu. Zmení sa druhové zloženie porastov, orné pôdy so segetálnou vegetáciou 
sa zastavajú, resp. nahradia výsadbou nových trávnatých plôch a drevín, ktorá priláka nové druhy 
predovšetkým vtákov.  

Realizáciou navrhovanej činnosti sa prejaví nepriaznivý vplyv a to priamou likvidáciou 
existujúcich biotopov na poľnohospodárskej pôde. Tieto vplyvy však možno považovať za málo 
významné a v danej lokalite akceptovateľné. 

Navrhovaná činnosť sa dotkne aj miestneho biokoridoru toku Balka, kde hodnotnými prvkami 
kostry MÚSES-u sú najmä brehové porasty pozdĺž toku. Navrhované prípojky inžinierskych sietí budú 
križovať potok Balka, tieto prípojky budú vedené v pripravovanom mostnom telese cez potok Balka (nie 
je súčasťou tohto zámeru). Navrhovanými inžinierskymi sieťami nedôjde k zásahu do brehových 
porastov. 
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IV.3.7. Vplyvy na krajinu 

Realizácia navrhovanej činnosti bude mať vplyv na krajinu a scenériu. V súčasne krajinnej 
štruktúre dotknutého územia prevláda poľnohospodárska pôda. Do tejto krajinnej scenérie je 
umiestnený priemyselný park Nová Polhora s existujúcimi objektami a diaľnica D1. Pokračovanie plôch 
logisticko-priemyselného parku v k. ú. Šarišské Bohdanovce bude prispôsobené existujúcich objektom 
LPP Nová Polhora a nebude pôsobiť rušivo. 

Je navrhnutá nová izolačná zeleň, ktorá ohraničí plochy priemyselnej výroby a oddelí ich od 
okolitých plôch poľnohospodárskej pôdy. 

 
IV.3.8. Vplyvy na priemyselnú výrobu 

Realizovanie navrhovanej činnosti predstavuje rozvoj priemyselných aktivít v danom území čo 
možno hodnotiť ako priamy pozitívny vplyv na priemysel. 
 
IV.3.9. Vplyvy na dopravu 

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zásadným zmenám v existujúcom dopravnom 
systéme. Dôjde k zvýšeniu intenzity dopravy, ktorá však nepredstavuje významný vplyv na existujúci 
dopravný systém, nakoľko je navrhovaný areál priamo napojený na diaľnicu D1. Pre prístup do areálu 
sa nevyužívajú miestne komunikácie dotknutých obcí.  
 
IV.3.10. Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch 

Nepriamo navrhovaná činnosť môže mať pozitívny vplyv aj na rozvoj pridružených aktivít 
spojených so službami pre zamestnancov napr. stravovacie a ubytovanie služby a pod. 

Navrhovaná činnosť je situovaná mimo rekreačných oblastí a územia využívaného pre 
turizmus. Vplyv na rekreáciu a cestový ruch je nulový (žiadny). 

 
IV.3.11. Vplyv na kultúrne hodnoty 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty v okolí. 
 

IV.3.12. Iné vplyvy 

Okrem už uvedených nie sú t. č. známe žiadne iné vplyvy na zložky životného prostredia či 
zdravie obyvateľov. 

Konkrétne činnosti, ktoré budú prevádzkované v navrhovanom objekte v tomto štádiu nie sú 
známe, v zámere je navrhnutý len okruh možných prevádzok/činností. Nové prevádzky umiestňované 
do hlavného objektu, ktoré budú svojimi parametrami spadať do prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., t.j 
mohli by mať vplyv na životné prostredie budú predmetom samostatného procesu posudzovania 
v zmysle tohoto zákona. 

 
 

IV.4. Hodnotenie zdravotných rizík 

Zdravotné riziko predstavuje pravdepodobnosť poškodenia, choroby alebo smrti človeka ako 
dôsledok vplyvu rizikového faktora, vyskytujúceho sa v životnom prostredí.  

Počas výstavby predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy, zvýšená hlučnosť a znečistenie 
ovzdušia prašnosťou a exhalátmi z dopravy. Tieto riziká sú dočasné a eliminovateľné dodržiavaním 
príslušných noriem,  technologickými opatreniami, bezpečnostných predpisov a dodržiavaním pracovnej 
disciplíny. Pri rešpektovaní podmienok bezpečnosti práce a ochrany zdravia sa nepredpokladá 
negatívny vplyv na zdravotný stav zamestnancov ani obyvateľov. 

Vzhľadom na charakter činností,  s ktorými sa v navrhovanom objekte uvažuje, zdravotné riziká 
počas prevádzkovania smerom k obyvateľom okolitých obcí nehrozia. V etape prevádzky sa 
predpokladajú hlavne vplyvy hluku a emisií do ovzdušia z technologických zariadení a dopravy. Všetky 
zariadenia prevádzok budú navrhnuté a prevádzkované tak, aby boli dodržané stanovené limity 
vyplývajúce z platných právnych predpisov. S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené 
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prípadné zdravotné riziká. Súčasné požiadavky na zariadenia sú také, že systémy na vznik havarijného 
stavu spojeného s poruchou na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch reagujú 
automaticky. 

 
Pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov výstavba ani prevádzka 

navrhovanej činnosti nebude predstavovať resp. emitovať také rizikové faktory, ktoré by mohli mať 
negatívny vplyv na zdravie ľudí. 
 

IV.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a 
chránené územia 

Realizácia  navrhovanej  činnosti  v  danom území nebude mať významný vplyv na biodiverzitu. 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránený časti prírody (chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené 
krajinné oblasti) V záujmovom území platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

 
Z hľadiska ochrany vôd záujmové územie nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej 

oblasti ani ochranného pásma vodných zdrojov. 
 

Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej vplyv na chránené územia. 

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

Z časového hľadiska pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného 
prostredia možno rozlíšiť dve etapy: 

- etapa výstavby, 
- etapa prevádzkovania. 

 
Z hľadiska významnosti sa predpokladajú hlavne negatívne vplyvy hluku a emisií znečisťujúcich 

látok vypúšťaných do ovzdušia. 
 
Medzi negatívne vplyvy počas výstavby bude patriť hlukové zaťaženie z dopravy, prašnosť, 

vznik odpadov zo stavebných prác a potenciálny vznik havárií nákladných áut alebo stavebných 
mechanizmov s únikom nebezpečných látok do podložia. Tieto možné vplyvy je možné eliminovať 
organizačno-technickými, prevádzkovými a bezpečnostnými opatreniami. Vplyvy počas výstavby sú 
dočasné, s lokálnym charakterom.  

 
Pozitívny vplyv sa prejaví v socioekonomickej sfére - pri vytvorení pracovných príležitosti počas 

výstavby a pri výrobe stavebných materiálov. 
 
Počas prevádzkovania navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu intenzity dopravy, čím sa 

predpokladá nárast hlukovej záťaže, ktorá však na základe výsledkov meraní a vykonanej analýzy 
zhrnutých v spracovanej hlukovej štúdii (Príloha č.4) nebude mať negatívny vplyv na obytnú zástavbu. 

 
 Na základe stanovených druhov prevádzok, ktoré môžu byť umiestnené v hlavnom objekte 

tieto prevádzky nebudú predstavovať významné zdroje znečisťovania ovzdušia. Všetky vzniknuté zdroje 
znečisťovania ovzdušia budú plniť stanovené emisné limity. Ich vplyv na kvalitu ovzdušia sa 
nepredpokladá. 
 
 

IV.7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 

Vplyvy navrhovanej činnosti presahujúce štátne hranice sa vylučujú. Posudzovaná činnosť 
nenapĺňa podmienky § 40 zákona a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. zákona č. 24/2006 Z. z. v 
aktuálnom znení. 
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IV.8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav 
životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň 
existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok) 

 
Konkrétne činnosti, ktoré budú prevádzkované v navrhovanom objekte v tomto štádiu nie sú 

známe, je navrhnutý len okruh možných prevádzok/činností. Nové prevádzky umiestňované do 
hlavného objektu, ktoré budú svojimi parametrami spadať do prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., t.j 
mohli by mať vplyv na životné prostredie budú predmetom samostatného procesu posudzovania 
v zmysle tohoto zákona. 
 

 

IV.9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 

Potenciálne riziko predstavuje štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik situácií poškodenia 
resp. ohrozenia životného prostredia pri požiari, haváriách na strojných zariadeniach a motorových 
vozidlách. 

Dodržiavaním bezpečnostných opatrení sa tieto riziká významne znižujú. 
 

 

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

➢ Opatrenia na ochranu prírody a krajiny a ochranu zelene 
 

• Súčasťou objektovej skladby bude samostatný SO 8.02.2  Sadové úpravy, v rámci ktorého 
budú realizované terénne a sadové úpravy. Terénne úpravy budú tvoriť svahy násypov, 
výkopov a umelo vytvorených valov. Tieto plochy budú posiate semenom lúčnej trávy. Po 
obvode areálu  bude vysadená bariérová vzrastlá zeleň. Stromy budú vysadené aj na plochách 
parkovísk v obrubníkových kvetináčoch a na trávnatých plochách.  

 

• Pre  výsadbu  drevín a rastlín  budú  navrhnuté  pôvodné  druhy  pre  danú  geografickú oblasť     
             a  výsadba   drevín   bude  realizovaná  v  súlade  so  súhlasom   orgánu  ochrany  prírody  na    
             umiestnenie výsadby drevín a ich druhového zloženia. 

 

• V súlade s požiadavkou vyplývajúcou z ÚPN – O budú plochy vnútroareálovej zelene tvoriť min. 
20% . Podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie bude zeleň v areáli zaberať plochu 31.760 
m2 , čo predstavuje  24,8 % z celkovej plochy Parku. 
 

• Stavenisko     vymedziť    v    nevyhnutnej    miere    a    minimalizovať   zásahy   do     územia 
nachádzajúceho  sa   v   bezprostrednej   blízkosti  stavby  a  manipulačných  plôch  a  pásov. 

 
➢ Opatrenia k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

 

• Bude realizovaná tepelná izolácia stavby s dôrazom na zabezpečenie minimálnych tepelných 
strát a šetrenie energií. 

• Vodozádržné opatrenia 
Aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd z navrhovaného 
areálu je potrebné vybudovať systém vodozádržných opatrení, ktoré počas prívalových dažďov 
zabezpečia zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd z povrchového odtoku.  
Vzhľadom na stanovené – predpokladané hodnoty hydrogeológie, ktorým sa predpokladá, že 
v danej lokalite sú pomerne vhodné podmienky pre odvádzanie zrážkových vôd do horninového 
prostredia, budú všetky zrážkové vody z priestoru priemyselného parku odvedené do 
vsakovacích zariadení  - predpoklad.   
Celkovo sú v navrhovanom priemyselnom areáli navrhnuté štyri vsakovacie zariadenia, ktoré 
zabezpečia proporčné rozdelenie zrážkových vôd v riešenom území. Pri dispozičnom návrhu 
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vsakovacích zariadení sa zohľadnilo rozmiestnenie budúcich hál, spevnených plôch, parkovísk 
a zelených plôch.  
V projekte sa uvažuje aj so zdržiavaním dažďovej vody pre polievanie trávnika. 
 

• V stavebnom objekte dažďovej kanalizácie : 
             SO 8.03.3 Dažďová kanalizácia 
             SO 8.03.3.1 Dažďová kanalizácia – výustný objekt 
             SO 8.03.4 Retenčné zariadenia dažďovej vody 
 

je navrhnutá dažďová kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie výhradne zrážkových vôd 
z povrchového odtoku do horninového prostredia. V prípade dlhotrvajúcich prívalových dažďov 
bude časť zrážkových vôd odvedená pomocou havarijného prepadu do dažďovej kanalizácie 
zaústenej do povrchovej retenčnej nádrže so vsakovaním s prepadom do povrchového to ku 
Balka. Táto retenčná nádrž je umiestnená v bezprostrednej blízkosti  potoka Balka, kde sa 
v priaznivej hĺbke očakáva prítomnosť fluviálnych vrstiev pre odvádzanie vôd do spodných 
vrstiev. 

V južnej  časti  areálu  bude  otvorená  retenčná  nádrž  o ploche  cca  200m2,  do  ktorej 
   budú zaústené vetvy dažďovej kanalizácie, (v tomto štádiu PD pripúšťame možnosť zaústenia     
   prostredníctvom  prečerpávania – nie je definitívne určená ±0,000),  z nej  bude  dažďová voda   
   zaústená  potoka  gravitačne. Táto  nádrž bude  navrhnutá  so „studňovými“  hlbinnými vsakmi.   
   Povrchová úprava vsaku je z lomového kameňa, resp. zo zeolitu. 
 

• V súlade s požiadavkou vyplývajúcou z ÚPN – O budú plochy vnútroareálovej zelene tvoriť min. 
20% . Podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie bude zeleň v areáli zaberať plochu 31.760 
m2 , čo predstavuje  24,8 % z celkovej plochy Parku. 

 
➢ Opatrenia pre protipovodňovú ochranu 

 

• Do katastra obce, ako aj do predmetnej lokality navrhovaného areálu zasahuje záplavové 
územie rieky Torysa. Pre tok (rieka Torysa) prechádzajúci katastrom obce zatiaľ nebolo 
vyhlásené inundačné územie v zmysle par. 20 zák. č. 7/2010 Z.z. V rámci projektu „Mapy 
povodňového ohrozenia a Mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ sú pre 
geografické oblasti s výskytom potenciálne významného povodňového rizika spracované mapy 
povodňového ohrozenia (MPO) a mapy povodňového rizika (MPR). Pre vodný tok Torysa je 
spracovaná orientačná záplavová mapa pre navrhovaný prietok povodne so strednou 
pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov.  

   Hranica zaplavenia územia predmetnej lokality pre hladinu „storočnej vody“ predstavuje úroveň    
   206,5 m n. m. Navrhované  nadzemné objekty, spevnené plochy a terénne úpravy sú navrhnuté   
   tak, aby  sa zabránilo a predišlo k ich zaplaveniu storočnou vodou. 
 

• Navrhované terénne úpravy tvoria svahy násypov, výkopov a umelo vytvorených valov – tieto 
budú súčasťou protipovodňovej ochrany LPP. 

 
➢ Opatrenia na ochranu ovzdušia 

 
• Počas výstavby eliminovať vplyvy na kvalitu ovzdušia spôsobované prašnosťou, vynášaním 

blata na komunikácie počas daždivého počasia a pod. Tieto nepriaznivé vplyvy eliminovať 
čistením strojov pri výjazde na cesty, v prípade nepriaznivých poveternostných vplyvov (sucho, 
veterno) aj skrápaním. 

 
➢ Opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov hluku 

 
• V zmysle platnej legislatívy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú organizácie a občania 

povinní vykonávať opatrenia na zníženie hluku a vibrácií a starať sa o to, aby pracovníci a 
ostatní občania boli len v najmenšej možnej miere vystavení hluku a vibráciám. Musia najmä 
zabezpečovať, aby sa neprekračovali najvyššie prípustné hladiny hluku a vibrácií v zmysle 
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zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 
predpisov. 

 
➢ Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd 

 
• Dodržiavať v priebehu výstavby bezpečnostné predpisy a technické normy pri manipulácii s 

ropnými produktami, pravidelne kontrolovať technický stav mechanizmov a motorových 
vozidiel. 
 

• Dopĺňanie   motorovej   nafty  a  olejov  do   stavebných    mechanizmov    vykonávať   len  na 
zabezpečených plochách mimo staveniska.  
 

➢ Iné opatrenia 
 
• Na realizáciu spevnených plôch bude použitá recyklovaná plastová zámková dlažba 

a stabilizačný a retenčný recyklovaný plast zasypaný hutneným kamenivom. 
• Je navrhnutá nová izolačná zeleň, ktorá ohraničí plochy priemyselnej výroby a oddelí ich od 

okolitých plôch poľnohospodárskej pôdy. 

 

 

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

Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, záujmové územie by sa využívalo ako doteraz na 
pestovanie poľnohospodárskych plodín. 

Navrhovateľ by neuskutočnil investíciu, ktorá by viedla k rozvoju hospodárskych aktivít v obci a 
k zvýšeniu pracovných príležitostí ale aj rozvoju pridružených aktivít spojených napr. so službami 
(ubytovanie, občerstvenie, ...). 

 
 

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

Navrhovaná činnosť je v súlade s platným Územným plánom obce Šarišské Bohdanovce                   
(r. 2018). V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie je navrhovaná činnosť plánovaná na 
funkčných plochách definovaných ako „nezávadná výroba, sklady, logistika“. Sú to plochy, kde sa môžu 
umiestniť  zariadenia a prevádzky, ktoré nemajú negatívny dopad na životné prostredie. 

Záber poľnohospodárskej pôdy bol už posudzovaný  v rámci SEA ÚPN-obce Šarišské 
Bohdanovce v súlade so zák.č.24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Územný plán obce Šarišské Bohdanovce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Š. 
Bohdanovce č.XI.191/2018 dňa 08.11.2018. Záväzná časť sa nachádza v VZN č.3/2018 . Záverečné 
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠARIŚSKÉ BOHDANOVCE  
č. OU-PO-OSZP3-2018/004573-32/ZM bolo vydané Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti 
o životné prostredie v zmysle § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov dňa 10.10.2018. 
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Obr. č. 7: ÚPN - O Šarišské Bohdanovce - výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia obce 
 

 
Pre nezávadnú výrobu, sklady, logistiku sú v záväznej časť ÚPN - O Šarišské Bohdanovce 

určené zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia nasledovne: 
1. zariadenia nezávadnej výroby, skladov a logistiky umiestňovať na plochách podľa ÚPN – O, 

záujmové územie  
navrhovanej činnosti 
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2. výstavbu objektov nezávadnej výroby a skladov, okrem všeobecných technických podmienok pre 
výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy, podmieniť zabezpečením potrebného počtu parkovacích 
miest v danom areáli a výsadbou vnútroareálovej zelene na ploche min. 20% z plochy pozemku 
(primárne po obvode areálu ako izolačná zeleň), podľa ÚPN – O.   

  
 a) prípustné funkčné využívanie plôch:  

- zariadenia ekologicky nezávadnej priemyselnej výroby, skladov, logistiky  - drobné služby a 
výroba  

b) obmedzené funkčné využívanie plôch:  

- čerpacie stanice PHM  
- objekty technického vybavenia  
- zariadenia dynamickej a statickej dopravy  
- plochy zelene  
- administratíva a správa  
- zariadenia pohotovostného prechodného bývania  

c) zakázané funkčné využívanie plôch:  
- zariadenia športovo – rekreačné  
- zariadenia trvalého bývania   
- zberne a triedenie odpadu, kompostovisko. 

 
Umiestnenie navrhovanej činnosti v rámci k.ú. obce Šarišské Bohdanovce bolo  posudzované  

v rámci SEA (strategický dokument) ÚPN obce Šarišské Bohdanovce v súlade so zák.č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

 
Územný plán obce Šarišské Bohdanovce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 

Šarišské Bohdanovce č.XI.191/2018 dňa 08.11.2018. Záväzná časť sa nachádza v VZN č.3/2018. 
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠARIŚSKÉ 
BOHDANOVCE  č. OU-PO-OSZP3-2018/004573-32/ZM bolo vydané Okresným úradom Prešov, 
odborom starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 
dňa 10.10. 2018. 
 

Navrhovaná činnosť je v súlade s platným ÚPN-O Šarišské Bohdanovce a je navrhnutá 
tak, aby rešpektovala všetky jeho podmienky a požiadavky.  
 
 

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

Navrhovaná činnosť spĺňa podmienky zisťovacieho konania v zmysle prílohy č. 8 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci spracovania zámeru boli 
identifikované jednotlivé vplyvy činnosti na životné prostredie a obyvateľstvo. Vzhľadom na 
predpokladaný rozsah a charakter navrhovanej činnosti a pri realizovaní environmentálnych opatrení 
nie je predpoklad vzniku takých vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré by mohli 
spôsobiť podstatné zmeny v danom území oproti súčasnosti.  Základom zachovania kvality životného 
prostredia je dôsledné dodržiavanie súčasnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia 
a pravidelný monitoring jednotlivých zložiek životného prostredia. 

Umiestnenie navrhovanej činnosti v rámci k. ú. obce Šarišské Bohdanovce  bolo  posudzované  
v rámci SEA (strategický dokument) ÚPN obce Šarišské Bohdanovce v súlade so zák.č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

Vzhľadom na prijateľné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia, 
sme toho názoru, že je možné proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
ukončiť v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovaný projekt nebude mať zásadný negatívny dopad na 
dotknuté územie a nie sú známe žiadne ďalšie možné riziká spojené s realizáciou a prevádzkou tejto 
činnosti. Nové prevádzky umiestňované do hlavného objektu, ktoré budú svojimi parametrami spadať 
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do prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., t.j mohli by mať vplyv na životné prostredie, budú predmetom 
samostatného procesu posudzovania v zmysle tohoto zákona. 
 

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s 
prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie (vrátane porovnania s nulovým 
variantom) 

Zámer je predložený v jednom variante, navrhovateľ v zmysle §22 ods.6 zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov požiadal príslušný orgán  
o upustenie od požiadavky variantného riešenia. Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné 
prostredie rozhodnutím č.OU-PO-OSZP3–2022/009886-002/FJ zo dňa 18.01.2022 upustil od 
požiadavky variantného riešenia zámeru – viď príloha č. 3. Zámer obsahuje aj nulový variant, tzn. 
variant stavu,  ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutoční. 

 

V.1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 

Súbor kritérií pre výber optimálneho variantu : 
1)  Vplyv na abiotickú zložku  - predstavuje vplyv na geológiu, geomorfológiu, hydrológiu, pôdu 
2)  Vplyv na biotu – vplyv na flóru a faunu, ohrozenosť vzácnych a zraniteľných biotopov  
3)  Vplyv na povrchové a podzemné vody – ohrozenosť podzemných a povrchových vôd  
4)  Vplyv na ovzdušie -  vznik nových zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich vplyv na okolité ovzdušie  
5)  Vplyv na estetiku, krajinný ráz – vplyv na estetiku a krajinnú scenériu  
6)  Vplyv na obyvateľstvo – ohrozenie obce exhalátmi, hlukom, ohrozenie zdravotného stavu  
7)  Vplyv na dopravu – vplyv na dopravné vzťahy v lokalite  
8)  Vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj obce, zamestnanosť 
9)  Ekonomicko – technické kritérium – priame  a  vyvolané   investičné  náklady   počas   výstavby,      
celková technická náročnosť stavby  
10) Súlad s územným plánom   

 

V.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované 
varianty 

Nulový variant (súčasný stav) 
 

Predstavuje súčasný stav, ak by sa navrhovaná činnosť v danej lokalite nerealizovala. 
Záujmové územie by zostalo v súčasnom stave, t.j. ako orná pôda s využitím na pestovanie 
poľnohospodárskych plodín. Nenaplnila by sa koncepcia územného rozvoja obce Šarišské Bohdanovce 
rozvoja riešená vo schválenom strategickom dokumente – ÚPN-O. Tento pri zábere pôdy počíta so 
záberom ornej pôdy. Záber poľnohospodárskej pôdy je súčasťou schváleného  ÚPN-O.  

 
Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená podľa kvality do 2. triedy – kategória BPEJ 5 – 

7. Záber poľnohospodárskej pôdy bol už posudzovaný  v rámci SEA ÚPN-obce Šarišské Bohdanovce 
v súlade so zák.č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Variant navrhovanej činnosti  je variant realizácie navrhovanej činnosti „Logisticko-

priemyselný park Šarišské Bohdanovce – Stavba S8 Logisticko-výrobný areál“ podľa opisu uvedeného 
v tomto zámere. 

Porovnanie významnosti vplyvov variantu realizácie navrhovanej činnosti s nulovým variantom 
je uvedené v nasledujúcej tabuľke :  
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Tab. č. 26: Porovnanie významnosti vplyvov variantu realizácie s nulovým variantom 
 

 
P. 
č.   Kritérium 

Bodové hodnotenie variantov v škále od – 2 
(negatívny vplyv) do + 2 (pozitívny vplyv) 

Nulový 
variant 

Variant 
navrhovanej činnosti 

1. 
 

Vplyv na abiotickú zložku prostredia 0 -2 

2. Vplyv na biotu (fauna a flóra) 0 -1 

3. Vplyv na povrchové a podzemné 
vody 

0 0 

4. Vplyv na ovzdušie 0 0 

5. Vplyv na estetiku, krajinný obraz 0 0 

6. Vplyv na obyvateľstvo 0 -1 

7. Vplyv na dopravu 0 0 

8. Sociálno-ekonomický rozvoj obce, 
zamestnanosť -2 +2 

9. Ekonomicko – technické kritérium 0 +1 

10. Súlad s územným plánom -2 +2 

 Súčet -2 +1 

 
  

Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaný zámer je akceptovateľný pre 
jednotlivé zložky ŽP a zdravie obyvateľstva. Podľa uvedeného hodnotenia je celkovo realizácia 
navrhovanej činnosti vhodnejšia ako nulový variant. Sprievodné negatívne vplyvy (hluk a znečistenie 
ovzdušia z dopravy ) budú málo významné a nepredstavujú riziko pre ŽP a zdravie obyvateľstva. 
Navrhovaná činnosť je v súlade so strategickým dokumentom – územnoplánovacou dokumentáciou 
obce Šarišské Bohdanovce. 

 

V.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu  

Navrhovaný variant spĺňa požiadavky optimálneho variantu, nakoľko všetky identifikované 
vplyvy v tejto etape sú únosné pre zložky životného prostredia a akceptovateľné pre zdravie ľudí.  

Zvážili sa všetky riziká navrhovaného variantu z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zdravie 
obyvateľov na základe čoho bolo preukázané, že navrhovanú činnosť je možné realizovať 
v odporúčanom variante navrhovanej činnosti  uvedenom v zámere za predpokladu dodržania 
navrhovaných opatrení.   

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že navrhovaná činnosť pri dodržaní a 
realizácii navrhovaných opatrení nebude mať vo vybraných sledovaných  parametroch negatívny vplyv 
na životné prostredie. Jediným negatívom je záber poľnohospodárskej pôdy, ktorý však už bol 
posudzovaný a odsúhlasený v rámci posudzovania strategického dokumentu ÚPN-O.   

V procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie sa nezistili negatívne vplyvy činnosti, ktoré 
by znamenali významné poškodenie životného prostredia, prinášali by zásah do chránených území 
alebo by spôsobili významnejšie zníženie kvality a pohody života obyvateľov.  

V zmysle vyššie uvedeného považujeme variant realizácie navrhovanej činnosti za 
environmentálne a spoločensky prijateľný. Vzhľadom k tomu je možné odporučiť realizáciu 
zámeru „Logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce – Stavba S8 Logisticko-výrobný 
areál“ podľa navrhovaného variantu. 
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Tab. č. 27: Porovnanie očakávaných vplyvov s platnými právnymi predpismi 
 

Ochrana ovzdušia Súlad 
        Navrhovaná činnosť v plnom rozsahu 
rešpektuje právne predpisy na úseku ochrany 
ovzdušia. 
        Na vykurovanie a ohrev vody sú v hale 
navrhnuté spaľovacie zariadenia na zemný plyn. Na 
základe ich plánovaného celkového menovitého 
tepelného príkonu 3 084 kW budú predstavovať 
v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
v platnom znení stredný zdroj znečisťovania 
ovzdušia . 

-Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov 

-Vyhl. MŽP SR č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov 

-Vyhl. MŽP SR č.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia 
v znení neskorších predpisov 

Ochrana vôd Súlad 
       
Navrhovaná činnosť svojim riešením zohľadňuje 
požiadavky legislatívy platnej pre ochranu vôd. 
       Priamo v dotknutom priemyselnom areáli ani 
v jeho blízkom okolí sa nenachádza žiadny 
vodárenský tok, ochranné pásmo vodných zdrojov, 
ani chránená vodohospodárska oblasť. 
 

-Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
-Vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o 
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd 
-Nariadenie vlády SR č.174/2017 Z.z. ktorým sa 
ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 
Verejné zdravie, hluk a vibrácie Súlad 

Navrhovaná činnosť rešpektuje právne predpisy na 
úseku verejného zdravia, hluku a vibrácií. 
Nové zdroje hluku, nepredstavujú zdravotné riziko 
pre obyvateľov. Vplyvom prevádzky nových 
technologických zdrojov hluku nedôjde k prekročeniu 
limitných hodnôt hlukových hladín. Na základe 
spracovanej Hlukovej štúdie možno konštatovať, že 
z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku 
z výhradných líniových a stacionárnych zdrojov 
súvisiacich iba s posudzovaným investičným 
zámerom nebudú mať významný vplyv na celkovú 
akustickú situáciu životného prostredia okolitého 
dotknutého územia 

-Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
-Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení Vyhl. 
MZ SR č.237/2009 Z.z. 
- Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci 
- Vyhlášky MZ SR  č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí    
Odpady Súlad 

Navrhovaná činnosť je riešená v súlade s právnymi 
predpismi platnými pre oblasť  odpadového 
hospodárstva.  

-Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
-Vyhl. MŽP SR č.371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov 
-Vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení Vyhl. MŽP SR č. 320/2017 Z.z. 
-Vyhl. MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej 
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov 
-Vyhl. MŽP SR č.373/2015 Z.z. o rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o 
nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení 
neskorších predpisov 

Ochrana prírody a krajiny Súlad 

        Navrhovaná činnosť je riešená v súlade 
s právnymi predpismi platnými pre oblasť  ochrany 
prírody a krajiny. 
        Areál Parku  nezasahuje do území NATURA 
2000. Navrhovaná zmena nebude mať významnejší 
vplyv na chránené územia a biodiverzitu. Riešeným 
územím prechádza biokoridor regionálneho 
významu Hrubý les - Gýmešský jarok. V záujmovom 

-Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov 
-Vyhl. MŽP SR č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov  
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území je tento biokoridor tvorený 
poľnohospodárskou pôdou. 

Ochrana pôdy Súlad 

Navrhovaná činnosť si vyžiada záber 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v súčasnosti 
obhospodarovaná a využívaná na pestovanie 
poľnohospodárskym plodín.   
Umiestnenie navrhovanej činnosti v rámci k.ú. obce 
Šarišské Bohdanovce bolo  posudzované  v rámci 
SEA (strategický dokument) ÚPN obce Šarišské 
Bohdanovce v súlade so zák.č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

- Zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení 

Územné plánovanie Súlad 
Navrhovaná činnosť je v súlade s platným Územným 
plánom obce Šarišské Bohdanovce   (r. 2018). V 
zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie je 
navrhovaná činnosť plánovaná na funkčných 
plochách definovaných ako „nezávadná výroba, 
sklady, logistika“. 

-Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

-Vyhl. MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 

Priemyselné havárie Súlad 

Navrhovaná činnosti bude v plnom rozsahu 
rešpektovať zákon o prevencii závažných 
priemyselných havárií. 

-Zákon č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania Súlad 

Navrhovaná činnosti bude riešená v súlade so 
zákonom o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia. 

-Zákon č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
Celkový vplyv na  dotknuté územie (syntéza vplyvu) po realizácii navrhovanej činnosti 
   
      V priebehu environmentálneho posudzovania neboli zistené prekážky takého závažného 
charakteru, aby realizáciu navrhovanej činnosti v danom území vylučovali. V determinácii vplyvov 
prevažujú pozitívne vplyvy. Negatívnym vplyvom je záber poľnohospodárskej pôdy, ktorý  je v súlade 
s ÚPN-O a  bol posudzovaný v rámci strategického dokumentu (SEA) podľa zákona č.24/2006 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Prijatím účinných eliminačných opatrení a dodržiavaním právnych 
predpisov je možné realizáciu navrhovanej činnosti  zabezpečiť s maximálnym možným rešpektom voči  
okolitej prírode  a zastavanému územiu.  
 Na posúdenie kumulatívneho vplyvu hluku bola spracovaná hluková štúdia. Pri hodnotení 
celkového hluku (doprava cestná, a technologické zdroje) z plánovanej realizácie zámeru možno 
konštatovať, že kumulatívne zdroje hluku v areáli zámeru „LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK 
ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE – STAVBA S8 LOGISTICKO-VÝROBNÝ AREÁL“ neprekročia najvyššie 
prípustné hladiny hluku pre referenčný časový interval deň, večer a noc. 
 

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia 

 
Príloha č.1 : Situácia umiestnenia stavby 
Príloha č.2 : Koordinačná situácia 
Príloha č.3 : Upustenie od variantného riešenia zámeru 
Príloha č.4 : Hluková štúdia 
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VII. Doplňujúce informácie k zámeru 

 

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

Základným podkladom pre spracovanie zámeru bola DUR „Logisticko-priemyselný park 
Šarišské Bohdanovce Stavba S8 Logisticko - výrobný areál“, ktorú spracovala spoločnosť A Jura spol. 
s r. o., 080 05 Prešov, v zastúpení Ing. arch. Michal Jura v decembri 2021. 
 
Zoznam použitých podkladových materiálov : 

• Atlas krajiny Slovenskej republiky – 1.vydanie, MŽP SR Bratislava a SAŽP Banská Bystrica, 
2002 

• RÚSES okresu Prešov, SAŽP, 2010 
• ÚPN O Šarišské Bohdanovce, 2018 
• Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2018 - ročenka, SHMÚ, 2019 
• Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového  rizika vodných tokov (podľa Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23.októbra 2007 o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík) - SVP š. p.  

 
Webové stránky 

• www.beiss.sk, www.enviro.gov.sk, www.enviroportal.sk, www.geology.sk, www.mapy.atlas.sk, 
www.minzp.sk, www.podnemapy.sk, www.shmu.sk, www.sopsr.sk, www.sarisske 
bohdanovce.sk, https://mpompr.svp.sk/ 
 

 

VII.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred 
vypracovaním zámeru 

Umiestnenie navrhovanej činnosti v rámci k. ú. obce Šarišské Bohdanovce bolo  posudzované  
v rámci SEA (strategický dokument) ÚPN obce Šarišské Bohdanovce v súlade so zák.č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

Územný plán obce Šarišské Bohdanovce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 
Šarišské Bohdanovce č.XI.191/2018 dňa 08.11.2018. Záväzná časť sa nachádza v VZN č.3/2018. 
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠARIŚSKÉ 
BOHDANOVCE  č. OU-PO-OSZP3-2018/004573-32/ZM bolo vydané Okresným úradom Prešov, 
odborom starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 
dňa 10.10.2018. 
 
 

VII.3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti 
a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

Všetky známe informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a jej 
predpokladaných vplyvoch na životné prostredie  sú popísané v predchádzajúcich častiach zámeru.  
 
 

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru 

Košice, 5. február  2022 
 
 

http://www.beiss.sk/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.geology.sk/
http://www.mapy.atlas.sk/
http://www.minzp.sk/
http://www.podnemapy.sk/
http://www.shmu.sk/
https://mpompr.svp.sk/
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IX. Potvrdenie správnosti údajov 

 

IX.1. Spracovatelia zámeru 

ENVIRO Services s. r. o. Košice 
 
Riešiteľský kolektív : 
Ing. Jana Marcinková,  zapísaná  do  zoznamu  odborne spôsobilých osôb  na  posudzovanie  vplyvov  
na   životné    prostredie  Ministerstva životného prostredia SR  pod  číslom  473/2010/OHPV 
Ing. Denisa Horenská 
Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD. – spracovateľ Hlukovej štúdie - je držiteľom osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti na činnosti podľa § 9 ods. 4 písm. a), b), c), d) zákona č.126/2006 Z. z. o verejnom 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Číslo osvedčenia OLP/7464/2006, vydané dňa 
4. 12. 2006, na meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí.  
 
 

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

 
 

 

 

 

Oprávnený zástupca navrhovateľa :  MVDr. Emil Sekel             ............................................................  
                                               konateľ spoločnosti  
 
 
 
 
 
 
Oprávnený zástupca spracovateľa:  Ing. Jana Marcinková           ............................................................                  
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PRÍLOHA č. 1 : Situácia umiestnenia stavby  
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PRÍLOHA č. 2 : Koordinačná situácia  
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PRÍLOHA č. 3 : Upustenie od variantného riešenia 

zámeru 
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PRÍLOHA č. 4 : Hluková štúdia  


