
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 HRONCOVA 13, 041 70 KOŠICE 

 

 

Ing. Martina Ploščicová 

       poverená zastupovaním vedúcej odboru 

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie  

 

 

Príloha č. 2  

rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie  

č. OU-KS-OSZP-2022/012795-049 zo dňa 25.11.2022 
 

1. Preložku Valalického kanála realizovať na základe platného povolenia orgánu štátnej 

vodnej správy vydaného podľa zákona 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) v znení neskorších predpisov a na základe súhlasného stanoviska jeho 

správcu (Hydromeliorácie š. p.). 

2. Celú dĺžku preložky odvodňovacieho kanála Valaliky komplexne realizovať formou 

prírode blízkej revitalizácie vodného toku s cieľom obnovenia a zlepšenia jeho pôvodnej 

funkcie. Projekt revitalizácie Valalického kanálu konzultovať s Ministerstvom životného 

prostredia Slovenskej republiky a následne predložiť príslušnému orgánu ochrany prírody 

a krajiny ako aj Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii ochrany 

prírody a biodiverzity, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny na 

pripomienkovanie v rámci ďalšieho povoľovacieho konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov.   

3. V ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie vypracovať aktualizované 

posúdenie hlukovej záťaže, v ktorom budú zohľadnené všetky zdroje zvuku, konkrétne 

technicko-akustické parametre pre navrhnuté výrobno-technologické zariadenia, 

zariadenia klimatizovania budov, stavebno-konštrukčné riešenia jednotlivých objektov. 

Spresniť a aktualizovať distribúciu cestnej dopravy vo vnútri areálu Strategického parku 

Valaliky, aj mimo jeho areál. Následne pri výstavbe dodržať navrhnuté protihlukové 

opatrenia. 

4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie zabezpečiť vypracovanie podrobného 

hydrogeologického posudku odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 569/2007 Z. z. 

o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„geologický zákon“), pričom v nadväznosti na závery takéhoto posúdenia budú jednotlivé 

opatrenia v celom rozsahu zohľadnené v projektovej dokumentácii pre ďalší stupeň 

navrhovanej činnosti. V rámci hydrogeologického posúdenia musí byť okrem iného 

posúdené aj to, či riešené územie je vhodné na vsakovanie z hľadiska kapacitných možností 

a tiež ovplyvnenia kvality podzemných vôd. 

5. Požiadať Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie 

záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v znení neskorších predpisov, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa pred 

povolením činnosti vyžaduje výnimka v súvislosti so splnením podmienok podľa § 16 ods. 

6 písm. b) vodného zákona. 

6. Vypracovať dokumentáciu primeraného hodnotenia podľa Metodiky hodnotenia 

významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v SR (ŠOP SR, 

2014, 2016), na základe aktuálneho prieskumu a s biológmi príslušného zamerania, ktorá 
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vyhodnotí vplyvy všetkých prvkov projektu „Strategický park Valaliky” na územia 

európskej sústavy chránených území Natura 2000, a to autorizovanou osobou podľa § 28a 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Dokumentáciu primeraného hodnotenia predložiť na pripomienkovanie a schválenie 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii o ochrany prírody 

a biodiverzity, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny v rámci konania podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov.  

7. V primeranom hodnotení podľa opatrenia č. 6 výrokovej časti I. tohto rozhodnutia 

vyhodnotiť náležite aj kumulatívne vplyvy už realizovaných i pripravovaných činností a 

strategických dokumentov (napr. územnoplánovacie dokumentácie) a vyhodnotiť ich 

významnosť. Do hodnotenia zahrnúť všetky plochy obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto 

rozhodnutia.  

8. V prípade preukázania významných negatívnych vplyvov na územia európskej sústavy 

chránených území Natura 2000 v primeranom hodnotení podľa opatrenia č. 6 výrokovej 

časti I. tohto rozhodnutia navrhnúť konkrétne kompenzačné opatrenia autorizovanou 

osobou podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, ktoré budú v celom rozsahu zohľadnené v projektovej dokumentácii pre ďalší 

stupeň navrhovanej činnosti. 

9. Pre všetky identifikované mierne negatívne vplyvy navrhnúť v dokumentácii primeraného 

hodnotenia podľa opatrenia č. 6 výrokovej časti I. tohto rozhodnutia konkrétne zmierňujúce 

opatrenia pre konkrétne ovplyvnené druhy a biotopy. Opatrenia uvedené v zámere 

navrhovanej činnosti ako aj v prílohe č. 6 k zámeru navrhovanej činnosti –  Identifikácia 

vplyvu plánovaného projektu Strategický park Valaliky na sústavu Natura 2000, ktoré sa 

týkajú predmetov ochrany v CHVÚ Košická kotlina bližšie konkretizovať v dokumentácií 

primeraného hodnotenia podľa opatrenia č. 6 výrokovej časti I. tohto rozhodnutia. 

10. Zabezpečiť trvalú starostlivosť, údržbu a celkový manažment o územie, ktoré bude 

predmetom zmierňujúcich, resp. kompenzačných opatrení počas celej doby prevádzky 

navrhovanej činnosti.  

11. V dokumentácií primeraného hodnotenia podľa opatrenia č. 6 výrokovej časti I. tohto 

rozhodnutia navrhnúť monitoring vplyvov navrhovanej činnosti na záujmy ochrany 

prírody a krajiny a tiež zmierňujúcich , resp. kompenzačných opatrení, trvanie ich 

monitorovania najmenej 3 roky po uvedení každej etapy Strategického parku Valaliky do 

prevádzky. Návrh monitoringu predložiť Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky na 

vyjadrenie. Výstupy monitoringu odovzdávať Štátnej ochrane prírody Slovenskej 

republiky pravidelne na ročnej báze. V prípade preukázania pretrvávajúcich negatívnych 

vplyvov na monitorované záujmy ochrany prírody a krajiny navrhnúť doplňujúce opatrenia 

a predložiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii ochrany prírody 

a biodiverzity, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vyjadrenie.    

12. Opatrenia uvedené v zámere navrhovanej činnosti ako aj v prílohe č. 5 k zámeru 

navrhovanej činnosti, a teda opatrenia č. 14 až 31 tohto rozhodnutia –  Identifikácia vplyvu 

plánovaného projektu Strategický park Valaliky na sústavu Natura 2000, ktoré sa týkajú 
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predmetov ochrany v CHVÚ Košická kotlina bližšie konkretizovať v dokumentácií 

primeraného hodnotenia podľa opatrenia č. 6 tohto rozhodnutia.  

13. Vytvoriť protihlukové valy zatrávnené zmesou domácich druhov tráv a bylín. Vysadiť 

trvalé trávne porasty v záujmovom území a na protihlukových valoch reprezentujúce 

viaceré syntaxonomické jednotky, čím bude zabezpečená vysoká diverzita vegetácie. 

Širokolisté kvitnúce byliny budú tvoriť podiel minimálne 50%. Takto vysadené porasty 

kosiť extenzívne - mozaikovito, 1 krát, maximálne 2 krát do roka.  

14. Zachovať líniové porasty a remízky v záujmovom území v čo najväčšej miere. 

15. Zabezpečiť, aby existujúca vzrastlá zeleň lokality bola počas realizácie zámeru 

rešpektovaná a jej asanácia bola realizovaná len v nevyhnutnom rozsahu v súlade s platnou 

legislatívou. 

16. Pri sadových úpravách uprednostniť výsadbu miestnych druhov drevín. 

17. Vysadiť nové topoľové líniové porasty na okrajoch záujmového územia aj v časti CHVÚ 

Košická kotlina. Pri výsadbe sa vyhnúť miestam v blízkosti frekventovaných ciest, využiť 

poľné cesty a kanály.  

18. Vysadiť krovinové lemy na okrajoch strategického parku (nie v blízkosti frekventovaných 

ciest). Na výsadbu použiť výhradne domáce druhy krovín a drevín, hlavne hruška poľná 

(Pyrus pyraster), čerešňa vtáčia (Prunus avium), duby (Quercus petraea, Q. robur), lipy 

(Tilia cordata, T. platyphyllos), jaseň (Fraxinus excelsior), hlohy (Crataegus monogyna, C. 

laevigata), vtáčí zob (Ligustrum vulgare), ruža šípová (Rosa canina agg.), drienka (Cornus 

mas), dráč (Berberis vulgaris), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a bršlen (Euonymus 

europaeus). Krovinový lem bude mať šírku minimálne 10 metrov a bude tvorený štyrmi 

radmi krovín.  

19. Vytvoriť mokraď s rozlohou minimálne 200 m2 v rámci nezastavanej voľnej plochy v areáli 

strategického parku. V rámci mokrade sa budú nachádzať časti s otvorenou vodnou 

hladinou ako aj okrajové časti porastené hustou vegetáciou ostríc (Carex riparia, C. gracilis 

a pod.) a trstiny (Phragmites austrialis).  

20. Uprednostniť podzemné elektrické vedenia a zabezpečiť ponechanie existujúcich vedení v 

záujmovom území, ak je to možné. 

21. V rámci podpory populácie orla kráľovského a sokola rároha v širšom priestore 

Východoslovenskej nížiny podporiť projekt reintrodukcie sysľa pasienkového na 

lokalitách v CHVU Košická kotlina (napr. okolie obce Grajciar), alebo na hranici CHVU 

Košická kotlina a Slanské vrchy (napr. okolie obce Skároš), po dohode s dotknutými 

subjektmi (vlastníkmi, správcami a pod). Výber lokality prebehne na základe prieskumu 

územia z hľadiska vhodnosti biotopov, vlastníckych vzťahov a možností 

obhospodarovania, predovšetkým s dôrazom na zabezpečenie trvalej starostlivosti o 

lokalitu. Sysle pasienkové budú reintrodukované z lokality na Muránskej planine.  

22. Inštalovať nové hniezdne búdky na stožiare vysokého napätia (sokol rároh) po dohode 

s dotknutými subjektmi (vlastníkmi, správcami a pod).  

23. Inštalovať nové hniezdne podložky v záujmovom území a v intraviláne okolitých obcí 

(bocian biely) po dohode s dotknutými subjektmi (vlastníkmi, správcami a pod).  

24. Podporiť zabezpečenie priaznivého stavu biotopov 3270 a 6510 v SKUEV Hornádske 

meandre, konkrétne podporou kosenia aluviálnych lúk a podporou opatrení na udržanie 
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toku bez prekážok a prirodzeného vodného režimu po dohode s dotknutými subjektmi 

(vlastníkmi, správcami a pod). 

25. Zabezpečiť prítomnosť odumretého dreva na ploche biotopu 91E0 Vŕbovo-topoľové 

nížinné lužné lesy v danom objeme, napr. presunom väčších segmentov drevín (topoľov a 

vŕb) po výrube na ploche záujmového územia.  

26. Realizovať celoročný monitoring bioty s dôrazom na druhy orol kráľovský a sokol rároh a 

drobné zemné cicavce tvoriace ich potravnú ponuku a výsledky monitoringu predkladať 

po jeho realizácii Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky. 

27. Monitorovať hniezdnu úspešnosť orla kráľovského a sokola rároha.  

28. Minimalizovať zásahy do biotopu 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy a do biotopu 

Lk11 Trstinové spoločenstvá mokradí.  

29. Vyžiadať si súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie činnosti, 

ktorou dôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu 

národného významu. Príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v rozhodnutí, ktorým vydá 

súhlas, uloží vykonanie primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov 

činnosti na biotop európskeho významu alebo biotopu národného významu.  

30. Vyžiadať si súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade.  

31. Rešpektovať projekt revitalizácie mokrade v súvislosti s budovaním rýchlostnej cesty R2 

Šaca - Košické Oľšany.  

32. Nakladanie s vodami z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch prednostne 

riešiť pomocou vodozádržných opatrení (napr. svahové depresie, dažďové záhrady a pod.), 

ak to umožnia závery podrobného hydrogeologického posudku (viď opatrenie č. 4 

výrokovej časti I. tohto rozhodnutia). 

33. Pre plochy striech, pri ktorých to technické podmienky umožnia, uprednostniť v záujme 

lepšieho začlenenia objektov do krajiny a v zaujme zníženia dopadov na miestnu 

mikroklímu zelené strechy s vegetačným pokryvom. V miestach, kde to technické 

požiadavky umožňujú, riešiť spevnené plochy ako vodopriepustné.  

34. Dodržať STN 73 6110 v znení jej aktuálnych zmien a navrhnúť v rámci protiľahlých 

parkovacích plôch výsadbu minimálne 1 stromu na 4 parkovacie miesta. Výber kultivarov 

zamerať s dôrazom na docielenie vysokej tieniacej plochy.  

35. Vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade 

ich úniku (havarijný plán) podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky 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. 

36. Požiadať o súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy (60 metrov od osi 

koľaje) podľa § 102 ods. 1 písm. ac) č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

37. Dodržiavať ust. § 8a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
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38. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je navrhovateľ povinný v súlade so zákonom 

č. 137/2010 z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší uprednostniť riadené odvádzanie emisií a zabrániť vzniku 

fugitívnych emisií využitím BAT technológií tam, kde je to možné.  

39. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie zabezpečiť uvádzanie aktuálnych čísiel ciest 

a názvov pripravovaných a realizovaných stavieb cestnej infraštruktúry. 

40. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie upraviť dopravné riešenie podľa 

požiadaviek Úradu Košického samosprávneho kraja v stanovisku  

č. 06083/2022/ORRUPaZP-36682 zo dňa 02.09.2022, a to: (i) „Na štátnu hranicu s MR sa 

je možné dostať aj po rýchlostnej komunikácii R4 (18 km), ktorá obchádza miestne obce 

pozdĺž cesty č. 17 a po dokončení rýchlostnej komunikácie M30 od štátnej hranice MR po 

Miškolc (plán do konca roka 2019) bude záujmové územie napojené na systém rýchlostných 

komunikácií a diaľnic v MR.“ a (ii) „V blízkosti jestvujúcej komunikácie R4 v záujmovej 

lokalite sa v súčasnosti realizuje rýchlostná komunikácia R2 (trasa rýchlostného obchvatu 

mesta Košice), ktorá bude súčasťou južnej diaľkovej trasy Košice – Rožňava – Zvolen – 

Bratislava.“ Rovnako je potrebné v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie zosúladiť 

označenie križovatiek a úsekov s Dopravnou štúdiou v prílohe zámeru navrhovanej 

činnosti. 

41. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať komplexné dopravno-kapacitné 

posúdenie, ktoré bude vyhotovené v súlade s Technickými podmienkami TP 102 (TP 

16/2015) účinnými od 31.12.2015 s predikciou na roky 2028 a 2048 vychádzajúc 

z dopravného prieskumu z júna 2022, v ktorom sú zahrnuté súčasne existujúce cesty 

a križovatky. Návrh cestnej siete bude vychádzať z dopravného modelu, ktorý okrem 

časových horizontov posudzuje rannú a popoludňajšiu dopravnú špičku. Posúdené budú 

existujúce križovatky, ako aj nové križovatky. Zároveň bude posúdená dopravná situácia s 

predpokladom realizácie úseku cesty R2 „Košice, Šaca - Košické Oľšany 1. úsek“ ako aj 

s predpokladom nerealizácie úseku cesty R2 „Košice, Šaca - Košické Oľšany 1. úsek“ 

a rovnako aj dopravná situácia území mesta Košice a širšieho regiónu Košického 

a Prešovského samosprávneho kraja. Priečne rezy ciest budú navrhované na intenzitu 

dopravy a skladbu dopravného prúdu pre roky 2028 a 2048. 

42. Navrhovateľ v ďalšom stupni projektovej dokumentácie požiada o vyjadrenie 

Hydromeliorácie, š. p., Bratislava ako správcu umelých vodných útvarov, ktoré sú v dotyku 

s navrhovanou činnosťou, a to (i) Valalický kanál ID č. 4-32-05-41 a jeho ľavostranný 

bezmenný prítok ID č.  4-32-05-45 (správcovský názov Valaliky, rkm zaústenia do 

bezmenného prítoku 8,800) a (ii) bezmenný kanál lD č. 4-32-05-19 (správcovský názov 

Chrasť Belžiansky-BP, rkm zaústenia do Belžianskeho potoka 5,700) a jeho ľavostranný 

bezmenný prítok ID č. 4-32-05-21 (správcovský názov Chrasť, rkm zaústenia do 

bezmenného prítoku 2,615). 

43. Navrhovateľ v ďalšom stupni projektovej dokumentácie doplní hydrotechnické výpočty 

množstiev jednotlivých druhov odpadových vôd, technické parametre čistiacich zariadení 

(čistiarne splaškových odpadových vôd a odlučovačov ropných látok) retenčných, 

vsakovacích a iných objektov na kanalizácii. 
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44. Ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás vo vzdialenosti minimálne 10,0 m od 

brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku a 5,0 m od brehovej čiary 

drobného vodného toku. Uvedené odstupné vzdialenosti dodržať aj v prípade súbehu 

líniového vedenia s vodnými tokmi.  

45. Realizovať výustný objekt do vodného toku Hornád podľa platnej STN 75 2102 tak, aby 

lícoval so svahom koryta toku a nezasahoval do prietočného profilu toku. Dodržať uhol 

vyústenia do toku max. 60° (v  smere  toku  prúdnica - os potrubia). 

46. Zabezpečiť výustný objekt do toku Hornád, ako aj otvorenú časť trasy v mieste križovania 

odpadného potrubia s produktovodmi pred negatívnym vplyvom možného spätného 

vzdutia (natekania vôd do odpadného potrubia) počas prechodu povodňových prietokov na 

vodnom toku Hornád. 

47. Realizovať križovanie líniových vedení s vodnými tokmi kolmo na os toku. Pri križovaní 

vodohospodársky významných vodných tokov musí byť líniové vedenie uložené v 

chráničke v hĺbke min. 1,5 m, pri križovaní drobných vodných tokov min. 1,2 m pod dnom 

koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku ukončiť podľa 

možností min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne a dimenzovať na 

zaťaženie minimálne 25 t. Korytá vodných tokov v mieste križovania stabilizovať 

vhodným opevnením, resp. v prípade upravených vodných tokov vrátiť opevnenie koryta 

do pôvodného stavu. 

48. Realizovať križovanie odpadného  potrubia  s ochrannou  hrádzou  vodného  toku  Hornád    

prekopaním podľa platnej normy STN 73 68 22. 

49. Dodržiavať všetky podmienky pre križovanie a súbehy líniového vedenia podľa platnej  

STN 73 6822 ,,Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. 

50. Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie s dôrazom na technické riešenie objektov  

križovaní s vodnými tokmi a ochrannou hrádzou vodného toku Hornád (detaily križovaní), 

výustného objektu do vodného toku Hornád, ako aj technické riešenie nakladania so 

zrážkovými vodami v území (vsakovacie zariadenie) predkladať SVP, š.p., Povodie 

Hornádu, odštepný závod na zaujatie stanoviska. 

51. Zabezpečiť zosúladenie jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií s navrhovanou 

činnosťou.  

52. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné  práce), využívať 

technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr.  

zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov bude treba prekryť, 

práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami). 

53. Vzniknuté odpady počas realizácie navrhovanej činnosti zhromažďovať v kontajneroch. 

Odpady zhromaždené v kontajneroch skrápať a kontajnery prekrývať plachtou.  

54. Skladovať prašné materiály v hraniciach navrhovaného priestoru realizácie, 

minimalizovať, resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných 

silách, v rámci areálu navrhovanej činnosti. 

55. Zabezpečiť odvádzanie emisií zo stacionárnych zdrojov tak, aby nespôsobovali významné 

znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny riadene vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich 

nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných 
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znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia, a tým zabezpečenia 

ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. 

56. Zabezpečiť projektovanie a realizáciu stavieb stacionárnych zdrojov tak, aby sa emisie 

znečisťujúcich látok vypúšťali do ovzdušia čo najmenším počtom komínov alebo 

výduchov. 

57. Zabezpečiť určenie najnižšej výšky komína alebo výduchu na základe hmotnostného toku 

znečisťujúcej latky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších rozptylových 

parametrov postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, pričom a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť najmenej 

4 m nad terénom, d) ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich 

látok, jeho najnižšia výška sa určí ako najväčšia z výšok vypočítaných pre jednotlivé 

znečisťujúce látky. 

58. Vopred informovať obyvateľov dotknutých obcí, a to spôsobom v mieste obvyklým 

(miestny rozhlas, miestna tlač, webové sídlo, úradná tabuľa a pod.), o plánovanom čase 

realizácie stavebných prác s predpokladanými vysokými hladinami A zvuku (viac ako 70 

dB vo vonkajšom chránenom priestore). 

59. Vykonávať stavebné práce vyznačujúce sa vyššími hladinami A zvuku (viac ako 70 dB vo 

vonkajšom chránenom priestore) v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 21:00 hod. 

60. Uprednostniť používanie stavebných strojov a zariadení s akustickými parametrami podľa 

požiadaviek uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 

emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore. 

61. Používať počas realizácie (výstavby) navrhovanej činnosti mobilné protihlukové zásteny, 

ak to postup prác a technológia výstavby umožňuje.  

62. Stavebné činnosti, pri vykonávaní ktorých dochádza k prenosu vibrácií do podložia a 

šíreniu štrukturálneho hluku do okolitého prostredia (napr. narážanie pilót a pod.), ak je to 

možné, nahradiť inými technologickými postupmi, napr. vŕtaním. 

63. Plánovať trasy pohybov nákladných vozidiel cez miesta čo najviac vzdialené od územia s 

funkciou bývania. 

64. Poučiť všetkých dodávateľov na stavbe na potrebu ochrany okolia stavby pred hlukom z 

ich činnosti. 

65. Vykonávať priebežné merania hluku zo stavebnej činnosti v najbližšom dotknutom 

chránenom vonkajšom priestore; v prípade prekračovania prípustných hodnôt určujúcej 

veličiny v zmysle platnej legislatívy, operatívne navrhnúť možné technicko-organizačné 

opatrenia na zníženie hlukovej záťaže v sledovanom chránenom vonkajšom priestore. 

66. Umiestniť stavebný dvor a dvor stavebných mechanizmov čo najďalej od územia s 

funkciou bývania. 

67. Realizovať protihlukovú stenu vedľa železničnej trate ŽSR 169, v úseku, ktorý je v dotyku 

so západným okrajom územia s funkciou bývania obce Valaliky, miestnej časti Buzice 

v rámci obce Valaliky a Geča, v celej dĺžke. Protihluková stena musí byť obojstranne 

pohltivá s výškou 4,5 metre nad úrovňou hlavy koľajnice, trasovaná medzi železničnou 

traťou ŽSR169 a územím s funkciou bývania uvedených obcí. 
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68. Realizovať protihlukovú stenu vedľa úsekov novej cesty západne od ŽSR 169, ktorá bude 

súčasne plniť funkciu obchvatu obcí Geča, Valaliky a Buzice a súčasne obslužnej 

komunikácia pre SPV. 

69. Realizovať protihlukovú stenu vedľa novo navrhnutej cesty severne SPV, medzi 

križovatkami I a J podľa dokumentu „Stanovenie hlukovej záťaže“ z mája 2022 

vypracovaného Euroakustik s.r.o. 

70. Realizovať protihlukovú stenu vedľa cesty III/3416 severne od obce Valaliky, v úseku 

napojenia na križovatku J podľa dokumentu „Stanovenie hlukovej záťaže“ z mája 2022 

vypracovaného Euroakustik s.r.o. 

71. Realizovať protihlukovú stenu vedľa cesty I/17, smerom k obci Haniska, v úseku medzi 

križovatkami M a B, táto protihluková stena plynule nadväzuje (pokračuje) na protihlukovú 

stenu vedľa okružnej križovatky a cesty III/3401. 

72. Pre elimináciu pôsobenia zvuku, najmä z prevádzky na novej stanici, pohybu vlakových 

súprav po novej spojovacej koľaji a pri nakladaní nových vozidiel na expedičných 

koľajach, navrhovateľ zabezpečí realizáciu 2 zemných protihlukových valov s dĺžkou 780 

metrov a 2700 metrov, na korune ktorých je umiestnená obojstranne pohltivá protihluková 

stena s výškou 3 m nad korunou valu. 

73. Zvukové signály, vznikajúce pri posune vlakových súprav (narážanie vagónov) a pri 

nakladaní vyrobených automobilov na vagóny, ktoré pôsobia veľmi rušivo, bude potrebné 

eliminovať prídavnými protihlukovými opatreniami. Tieto zvukové signály sa budú 

odrážať od povrchu fasád objektov, ktoré sú privrátené k expedičným koľajam, novej 

stanici a spájajúcej koľaji s traťou ZSR 169. Odrazené zvukové signály, sa budú odrážať 

od povrchu fasáda a šíriť do dotknutého územia (Valaliky, Buzice, Geča) s funkciou 

bývania a pôsobiť veľmi rušivo. Na elimináciu bude potrebné časť fasád riešiť so zvýšenou 

zvukovou pohltivosťou, so strednou hodnotou činiteľa zvukovej pohltivosti αs = 0,6 – 0,7, 

ak to je možné. 

74. Vzhľadom na predpokladané hodnoty hluku z cestnej a železničnej dopravy realizovať 

protihlukové opatrenia súbežne s výstavbou parku tak, aby boli pri začatí prevádzky 

funkčné. 

75. Počas prevádzky navrhovanej činnosti uprednostniť súvisiacu dopravu v dennom a 

večernom intervale, s minimalizáciou nočnej prepravy.  

76. Počas skúšobnej prevádzky navrhovanej činnosti alebo v priebehu prvého roka prevádzky 

navrhovanej činnosti vykonať merania hluku na okraji obytnej zástavby priľahlých obcí a 

v prípade potreby pristúpiť k ďalším protihlukovým úpravám.  

77. Počas projektovej prípravy, výstavby i prevádzky navrhovanej činnosti zabezpečiť 

komunikáciu s dotknutými obcami i obyvateľmi v záujme operatívneho riešenie 

prípadných problémov. 

78. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii, resp. počas prevádzky hodnotenej činnosti budú 

zaradené do príslušných kategórií a druhov v zmysle platnej legislatívy. 

79. Nakladanie s odpadmi zabezpečovať v súlade s právnymi požiadavkami platnými v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

80. Odpady budú odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie len organizácii na to 

oprávnenej. 
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81. Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu 

povrchových a podzemných vôd lokality. 

82. Zabezpečiť, aby odpadové vody z prevádzky rešpektovali povolenie na vypúšťanie 

odpadových vôd do kanalizácie. 

83. V prevádzke bude zavedený program kontroly a údržby všetkých zariadení a  program 

školenia a informovanosti zamestnancov o preventívnych opatreniach na zníženie 

špecifického nebezpečenstva pre životné prostredie. 

84. Zabezpečiť priestor pred vniknutím nepovolaných osôb do areálu navrhovanej činnosti.  

85. Zabezpečiť dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 

86. Vypracovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade 

ich úniku (Havarijný plán) podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky 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. 

87. Vypracovať požiarne a poplachové smernice a požiarny a poplachový plán. 

88. Pri prevádzke činnosti dodržiavať Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. 

z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.  

89. Dodržiavať nasledovné obmedzenia stanovené Dopravným úradom v stanovisku č. 

18859/2022/ROP-002/38141 zo dňa 25.08.2022: 

- v časti riešeného územia ochranného pásma vzletového a približovacieho priestoru 

letiska, je obmedzujúca výška stavieb v rozmedzí 228,5 – 242,9 m n.m.Bpv, v sklone 

1:70 (1,43%) v smere od vzletovej a pristávacej dráhy letiska; 

- v časti riešeného územia ochranného pásma vodorovnej roviny je obmedzujúca výška 

stavieb – 265,0 m n.m.Bpv, kde v severozápadnej časti riešeného územia už samotný 

terén tvorí prirodzenú leteckú prekážku vzhľadom na výšku určenú ochranného pásma; 

- v časti riešeného územia ochranného pásma prechodových plôch letiska, je 

obmedzujúca výška stavieb v rozmedzí 220,0 – 265,0 m n.m.Bpv, v sklone 1:8 (12,5%) 

v smere kolmom na predĺženú os vzletovej pristávacej dráhy; 

- v časti riešeného územia ochranného pásma kužeľovej plochy letiska, je obmedzujúca 

výška stavieb v rozmedzí 270,0 – 465,0 m n.m.Bpv, v sklone 1:25 (4%) od okraja 

ochranného pásma vodorovnej roviny; 

- v riešenom území ochranného pásma okrskového prehľadového rádiolokátoru SRE, je 

obmedzujúca výška stavieb v rozmedzí 247,3,0 – 316,0 m n.m.Bpv. 

V prípade, že sa ochranné pásma prelínajú, záväznou výškou je tá s nižšou hodnotou. 

- zákaz používať silné svetelné zdroje a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 

elektromagnetického žiarenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená 

bezpečnosť leteckej prevádzky; vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a 

klamlivé svetlá, ktoré by svojím charakterom mohli odpútavať pozornosť posádky 

lietadiel, prípadne ich oslepiť alebo pilotom podať mylnú informáciu a stavebník je 

povinný svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie objektov, areálu, spevnených 
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plôch, komunikácií a pod. nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy (OP proti 

nebezpečným a klamlivým svetlám letiska); 

- zákaz vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému 

výskytu vtáctva a viedli tak k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k 

leteckej prevádzke (vnútorné a vonkajšie ornitologické OP letiska); 

- zákaz realizovať prípadné nové vedenie, prípojky a prekládky elektrického prúdu VN 

a VVN formou vzdušného vedenia (ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných 

vedení VN a VVN letiska). 

- Predložiť Dopravnému úradu na posúdenie ďalší stupeň projektovej dokumentácie za 

účelom vydania záväzného stanoviska. 

90. Požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na 

vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy podľa ust. § 102 ods. 1 písm. ac) zákona 

č. 513/2009 Z. Z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

91. Zabezpečiť odstránenie fenolovodu DN 500 vo vlastníctve U. S. Steel Košice 

nachádzajúceho sa v riešenom území po predchádzajúcej dohode s U. S. Steel Košice. 


