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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATE ĽOVI 
 
1. NÁZOV 

SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. 
 
2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 

31568386 
 
3. SÍDLO 

ul. Cukrovarská 726, 926 01 Sere ď 
 
4. OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATE ĽA 

Ing. Ružena Brád ňanová , gen. riaditeľ a konateľ 
Ing. Antonín Richter , prokurista 

 
5. KONTAKTNÁ OSOBA NAVRHOVATE ĽA 

Ing. Ján Monco ľ, SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sereď  
+421 31 7884 103; +421 905 741 197; jan.moncol@agrana.com  

  
 
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 
1. NÁZOV 

Koncepcia rozvoja podniku Slovenské cukrovary s.r.o . Sereď do roku 2018 
 
2. ÚČEL 

Predmetom je posúdenie koncepcie postupného zvyšovania množstva spracovanej cukrovej 
repy počas kampane a denne v období do roku 2018. V súlade s tým bude prevádzka postupne 
modernizovaná a doplnená novými strojno-technologickými zariadeniami a využité budú aj rezervy 
existujúcich zariadení.  

Účelom je hodnotenie účinkov navrhovaných zmien na prostredie podmienených zvyšovaním 
spracovateľskej kapacity, t.j. nárokov na vstupy surovín, prídavných a pomocných látok, dopravných 
nárokov, zmien v oblasti ochrany ovzdušia, t.j. technických predpokladov Teplárne dodržiavať emisné 
limity a v oblasti ochrany vôd dodržiavať limity pre odpadové vody vypúšťané z ČOV, zmien 
v odpadovom hospodárstve, a definovať návrh opatrení pre dosiahnutie tohto cieľa. 
 
3. UŽÍVATEĽ 

SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sere ď 
 
4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Navrhovaná činnosť je v súlade s Prílohou č. 8 zákona, kapitola 12. Potravinársky priemysel, 
pol. 4. Cukrovary (výroba a rafinovanie cukru), zisťovacie konanie bez limitu. 

Zámer prezentuje návrh zmeny povolenej činnosti vyjadrenú v Koncepcii rozvoja prevádzky 
Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď (ďalej aj Cukrovar) s cieľom dosiahnuť v roku 2018 celkové 
množstvo spracovanej cukrovej repy až 750 000 ton  počas kampane, t.j. priemerne denne spracovať 
6 000 ton .  

Areál Cukrovaru je od roku 1907 využívaný na výrobu cukru. Pre objekty nie je k dispozícii 
stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie. Mesto Sereď v roku 2005 vydalo Potvrdenie 
o existencii objektov v areáli Cukrovaru v Seredi.  

 
A: Cukrovar Sereď, navrhovateľ Koncepcie rozvoja, má k dispozícii rozhodnutia Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného 
povoľovania a kontroly Bratislava (ďalej SIŽP): 
1. Integrované povolenie č.j. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 na vykonávanie 
činností v prevádzke „Výroba cukru “ v Seredi s údajmi o prevádzke (vymedzenie kategórie 
priemyselnej činnosti, určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia) a opis prevádzky 
a technických zariadení. Uvedené sú podmienky povolenia a podmienkami prevádzkovania pre 
suroviny, médiá, energie, výrobky, odber vody, technicko-prevádzkové podmienky, pre skladovanie 
a manipuláciu s nebezpečnými látkami, emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, limitné hodnoty 
ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, limitné hodnoty 
pre hluk a vibrácie a opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných 
techník, pre nakladanie s odpadmi, hospodárenia s energiami, na predchádzanie havárií a na 
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obmedzenie následkov havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej 
prevádzky, na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania, na 
obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v prevádzke, požiadavky na spôsob a metódy 
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému: emisie 
do ovzdušia, priemyselné odpadové vody, splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku, 
odpadov, hluku, spotreby energií; opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na 
zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu. 
Súčasťou sú emisné limity pre ZZO, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných 
odpadových vodách a osobitných vodách, limitné hodnoty pre hluk a vibrácie na hranici s obytným 
územím a zoznam odpadov vznikajúcich pri výrobe cukru. 
2. Integrované povolenie č.j. 3213-33719/37/2007/Koz/370740105 z 17. 10. 2007 na 
vykonávanie činností v prevádzke „Kotol ňa na výrobu tepla a pary “ Slovenské cukrovary, s.r.o. 
Sereď s platnosťou do začiatku kampane 2008 (1.1 Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným 
príkonom väčším ako 50 MW). Súčasťou sú údaje o prevádzke a zaradenie prevádzky, opis 
prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy, charakteristiky kotlov K1 a K2, 
horáky, komín, regulačná stanica plynu, skládka hnedého uhlia, sklad olejov, odkalisko, mechanická a 
chemická úprava vody, tepelná úprava vody s turbogenerátorom, hlavná rozvodňa, súvisiace objekty 
(sklad chemikálií a olejov), opis prevádzky z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia 
(ovzdušie, ochrana vôd, odpady, monitorovanie). Uvedené sú všeobecné podmienky prevádzkovania, 
technicko-prevádzkové podmienky, podmienky pre suroviny, médiá a energie (druhy a neprekročiteľné 
množstvá surovín), odber vody, podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami. 
Súčasťou povolenia sú súhlasy a určenie emisných limitov v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti 
povrchových a podzemných vôd podľa rozhodnutia OÚŽP Galanta, limitné hodnoty hluku, nakladania 
s nebezpečným odpadom. Súčasťou sú podmienky povolenia v oblasti hospodárenia s energiami, 
opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia 
týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, opatrenia na minimalizáciu diaľkového 
znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania, opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa 
celkového znečistenia v prevádzke, požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky 
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému: emisie do ovzdušia, 
priemyselné a splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku, odpady, hluk, spotreby 
energií, podávanie správ, požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 
technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, pre prípad skončenia činnosti 
v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého 
stavu. 
3. Rozhodnutie č.j. 3212-37419/37/2007/Sta,Koz/370740205/Z1 z 19. 11. 2007, ktorým mení 
a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/670740205 dňa 12. 
12. 2005 (právoplatné 12. 01. 2006), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba cukru “. 
Súčasťou povolenia bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia a v oblasti odpadov. Súčasne bolo 
povolené odstránenie stavby „Plaviaci kanál“ a uskutočnenie a zmena stavby „Príjem repy a filtrácia“, 
zmena dĺžky cukrovarníckej kampane na 112 dní a množstvo denne spracovanej repy na 4 000 t, t.j. 
na 450 000 t/kampaň, ročná spotreba vápenca na 19 000 t, doprava vysladených rezkov na 2 800 
t/deň, doprava rezkov na skládku na 1 100 t/deň, množstvo difúznej šťavy na 4 500 t/deň, množstvo 
vysušeného cukru na 650 t/deň. Súčasne povolila nové objemy spotreby surovín, médií a energií. 
4. Rozhodnutie č.j. 5821-28859/37/2008/Sta,Koz/370740205/Z1 z 02. 09. 2008, ktorým mení 
a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 3213-33719/37/2007Koz/370740105 dňa 17. 
10. 2007 (právoplatné 15. 11. 2007), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Kotol ňa na výrobu 
tepla a pary “. Dôvodom zmeny bolo, že Cukrovar musí ukončiť ukladanie popola a strusky na 
odkalisko v Dolnej Strede, preto navrhol nakladanie s odpadom zo spaľovacieho procesu suchou 
cestou; Technológia spaľovania bioplynu na poľnom horáku bola nevyhovujúca, preto bolo navrhnuté 
spaľovať bioplyn z vlastnej BiČOV na kotle K2, čím sa zlepší kvalita prostredia a zníži sa spotreba 
zemného plynu; Realizovaním odkanalizovania bude splnené opatrenie č. 10; splaškové vody 
a dažďové vody budú prečerpávané z areálu bývalej NHS a budú čistené na BiĆOV po uskutočnení 
technologických úprav. Cez prečerpávaciu stanicu sa bude vypúšťať iba prebytok prívalových 
dažďových vôd. 
Súčasťou povolenia bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti povrchových a podzemných 
vôd, v oblasti odpadov a v oblasti zmeny užívania stavby. Súčasťou povolenia bolo konanie o vydaní 
stavebného povolenia na zmenu stavby „Rekonštrukcia odtruskovania“, konanie o vydaní stavebného 
povolenia na stavbu „Spaľovanie Bioplynu na kotle K2“ a na stavbu „Odkanalizovanie a čistenie 
odpadných vôd z areálu býv. Niklová huta“. Na uskutočnenie stavby vydala SIŽP záväzné podmienky 
so zmenou údajov integrovaného povolenia (zachytený popolček a struska budú dopravníkmi 
dopravené do zásobníkov a odtiaľ odvážané na miesto ďalšieho nakladania s nimi). Technologické 
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vody sa pred vypustením čistia na BiČOV Cukrovaru. SIŽP udelila súhlas na zmenu používaných 
palív – bioplynu v max. ročnom objeme 1 000 000 m3. 
5. Rozhodnutie č.j. 5154-19148/37/2009/Fin/370740205 z 09. 06. 2009, ktorým dopĺňa 
integrované povolenie č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 (právoplatné 02. 01. 
2006) prevádzky „Výroba cukru “. Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo konanie 
v oblasti odpadov. V povolení dopĺňa Opatrenia na nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov 
(súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy a ďalšie opatrenia). Súčasťou je 
zoznam odpadov kategórie „N“ a určené ich ročné množstvá v merných jednotkách. 
6. Rozhodnutie č.j. 7849-27543/37/2009/Mic,Fin/370740105/Z4 z 24. 08. 2009, ktorým mení 
integrované povolenie č. 3213-33719/37/2007/Koz/370740105 z 10. 07. 2007 (právoplatné 15. 11. 
2007) na prevádzku „Kotol ňa na výrobu tepla a pary “. Mení a dopĺňa opatrenia v oblasti ochrany 
ovzdušia (súhlas na zmenu palivovej základne kotla K2 s využitím obnoviteľných zdrojov: 20 % 
podielu paliva bude v biomase a 5 % podielu v bioplyne, teda po začatí prevádzky to bude: 70 % 
hnedé uhlie, 20 % energetická biomasa, 5 % bioplyn a 5 % zemný plyn) a nakladania s odpadmi 
kategórie „nebezpečný“ a kategórie „ostatný“ vzniknutými pri uskutočňovaní stavby a určila podmienky 
uskutočnenia stavby. 
7. Rozhodnutie č.j. 7849-21732/37/2010/Ora/370740105/Z3 z 15. 07. 2010, ktorým vydáva 
zmenu integrovaného povolenia č. 3213-33719/37/2007/Koz/370740105 z 10. 07. 2007 (právoplatné 
15. 11. 2007) pre prevádzku „Kotol ňa na výrobu tepla a pary “. Mení a dopĺňa text v oblasti ochrany 
ovzdušia – udelila súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po 
jeho zmene a po skúšobnej prevádzke, udelila súhlas o určenie emisných limitov a všeobecných 
podmienok prevádzkovania, posúdila návrh na začatie kolaudačného konania a konania o zmene 
v užívaní stavby Rekonštrukcia odstruskovania a odpopolňovania a Spaľovanie Bioplynu na kotle K2 a 
určila podmienky prevádzkovania.  
8. Rozhodnutie č.j. 8555-19416/37/2011/Ora/370740205/Z4 z 19. 07. 2011 (právoplatné 27. 07. 
2011), ktorým vydáva zmenu integrovaného povolenia č.j. 6851/OIPK-1527/05-Mz/670740205 z 12. 
12. 2005 (právoplatné 12. 01. 2006) na prevádzku „Výroba cukru “. Súčasťou bolo konanie v oblasti 
ochrany ovzdušia, v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd, v oblasti odpadov, v oblasti 
ochrany zdravia ľudí a v oblasti ochrany prírody a krajiny. Povolila stavbu „Melasový tank“ (SO 01 
Melasový tank s objemom 10 000 m3, SO 02 Strojovňa melasového tanku, SO 03 Potrubný most – 
expedícia melasy, SO 04 Kotolňa, SO 05 Potrubný most – teplovod). Na uskutočnenie stavby určila 
všeobecné záväzné podmienky a ďalšie podmienky spojené s inštaláciou nových zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, emisné limity spôsob a metódy monitorovania. 
9. Slovenské cukrovary, s.r.o. Sereď v roku 2012 predložili SIŽP „Žiadosť o zmenu vydaného 
povolenia prevádzky ... “ najmä vo veci zvýšenia množstva spracovanej cukrovej repy počas kampane 
na 550 000 t, t.j. zvýšenie na 4 650 t denne, t.j. zvýšenie dennej výroby cukru na 750 t, ... predĺženie 
doby kampane na 125 dní.  
Rozhodnutie č.j. 3096-7510/37/2013/Jed/370740205/Z5 z 19. 03. 2013 (právoplatné 12. 04. 2013), 
ktorým mení a dopĺňa rozhodnutie č.j. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 na 
prevádzku „Výroba cukru “. Súčasťou bolo konanie: 
- v oblasti povrchových a podzemných vôd – udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie 
stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd 
a podzemných vôd; 
- v oblasti odpadov – udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy 
na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, okrem súhlasu na prepravu 
nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu 
na  prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja (zoznam odpadov je uvedený v časti 
Údaje o výstupoch);  
- v oblasti ochrany zdravia ľudí – posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na 
prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 

Súčasťou rozhodnutia je aj zmena dĺžky kampane na 130 dní, množstva spracovanej repy na 
4 650 t/deň a výroby cukru na 750 t/deň; z difúzie sa vysladené rezky dopravujú hrablicovým 
dopravníkom do rozdeľovacieho šneku nad rezkolisy, odkiaľ sa rozdeľujú do rezkolisov. Množstvo 
dopravených rezkov je 3 200 t/deň. 

Uvedené sú tu povolené druhy a množstvá používaných surovín a látok (zoznam je uvedený 
v časti Požiadavky na vstupy). 
 
B:  Navrhovateľ si zabezpečil vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti „Plynová kotolňa pre 
hlavnú výrobu“. MŽP SR, ako príslušný orgán rozhodlo 10. 04. 2006 pod č.j. 265/06-7.3/hp, že táto 
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona.  
Navrhovateľ však následne prehodnotil svoje rozvojové zámery a vo veci nepokračoval v ďalšom 
konaní podľa zákona a súvisiacich predpisov. 
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5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
Kraj:   Trnavský 
Okres:   Galanta 
Obec:   Sereď a Dolná Streda 
Katastrálne územie: Sereď a Dolná Streda 

 Pozemky č.: 3619, 3621/1, /2, /3, /4, /6, /7, /8, /9, /10, /14, /18-22, /23,  3623, 3626, 
3627, 3628, 3629, 3631, 3639, 3640, 3642, 3644, 3651/2, 3661/1, 
3653/2, 3654, 3663/29, /30, 3663/26, /104, 3297/1, 3297/2, /3, /4 
v meste Sereď, a  

  2149/9, /10, /11, /12, /20, /24, /40, /41, /59, /62, /63, /66, /67, /68, /71, 
/72, 1063/1, /2 v obci Dolná Streda. 

   
6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Širšie vzťahy miesta navrhovanej činnosti podľa mapy v mierke 1 : 25 000 sú Prílohou č. 1 
zámeru. Areál navrhovanej činnosti je v Priemyselnej zóne v južnej časti mesta Sereď a v severnej 
časti obce Dolná Streda. 
 
7. TERMÍN ZAČATIA A SKON ČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ 

ČINNOSTI 
Uskutočňovanie predmetu návrhu bude rozdelené do etáp. Predpokladaný termín začiatku je 

v roku 2013, termín jej ukončenia a začatia plnej prevádzky je v roku 2018. Uskutočňovanie predmetu 
koncepcie rozvoja bude postupné podľa harmonogramu prác v medzikampaňovom období a nebude 
dôvodom prerušenia výroby. Predpoklad prevádzkovania je dlhodobý. 

 
8. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA 

Objekty  Cukrovaru sú v Hlavnej výrobnej budove (ďalej aj HVB) na ul. Cukrovarská a v areáli 
býv. Niklovej huty (ďalej aj NHS) je skládka uhlia a Tepláreň (TEC). Areály sú prevádzkovo, technicky, 
technologicky, organizačne a funkčne priamo spojené. Pripojené sú na dopravné a inžinierske siete, 
t.j. na vodu (verejný vodovod, vlastná studňa a vody z Váhu), kanalizáciu (vody splaškové 
a technologické, resp. priemyselné, vody z povrchového odtoku znečistené a neznečistené), zemný 
plyn (+vlastný zdroj bioplynu) a elektrickú energiu (+vlastný zdroj elektrickej energie, tepla 
a technologickej pary).  

Príjem  cukrovej repy začína po vstupe do areálu na cestnej váhe repy, kde sa repa váži a 
odoberajú sa jej vzorky na analýzy (čistota a cukornatosť a iné kvalitatívne ukazovatele). Z váhy ide 
repa na pevný bod plavenia, odkiaľ prechádza na čistenie cez 2 kameňolapače, 2 zelinolapače, 
odlučovač vody a repnú pračku. Zachytené nečistoty sú odvážané mimo Cukrovar. 
Na plavenie repy sa používa upravená povrchová voda z Váhu. Voda potrebná na plavenie a 
umývanie repy sa recykluje v uzavretom plaviacom okruhu. Do práčky sa pri praní repy pridáva čistá 
voda. Plaviaca a pracia voda zmiešaná s repnou zeminou je odpadovým kanálom odvádzaná do 
mechanickej ČOV, kde sa oddelia hrubšie nečistoty tzv. korienky. Odpadová voda ide následne do 
usadzovacích jám, kde zemina sedimentuje. Voda bez sedimentu sa odvádza do záchytnej jamy pred 
BiČOV. Na dvojstupňovej BiČOV sa odpadová voda čistí na predpísané limity a vypúšťa do Váhu. 

Z práčky sa repa dopravuje dopravníkom do zásobníkov repy k rezačkám. Tri rezačky porežú 
repu na tzv. sladké rezky, ktoré dopravníkmi postupujú do predhrievača rezkov (majčky) a potom do 
difúzie. V difúzii sa rezky protiprúdom rezkolisovej vody a kondenzátu vylúhujú. Vylúhované rezky 
(ochudobnené o cukor) idú potom do rezkolisov, v ktorých sú zbavené tzv. rezkolisovej vody. 
Rezkolisová voda obsahuje cukor a preto sa vracia späť do procesu difúzie. Vylisované rezky sa 
využívajú v živočíšnej výrobe. Z difúzie odchádza tiež vyťažená surová šťava (difúzna šťava 
obsahujúca vyextrahovaný cukor), ktorá prechádza ďalej čistením. 
Vylisované repné rezky sú dopravované pásom na skládku rezkov v areáli, odvoz rezkov zo skládky je 
nákladnou dopravou. Rezky sú vedľajším produktom Cukrovaru, celý objem rezkov je predávaný na 
kŕmne účely a do bioplynových staníc. 

Čistenie a zahus ťovanie š ťavy  - difúzna šťava získaná z rezkov obsahuje okrem cukru aj 
iné zlúčeniny a nečistoty, ktoré je potrebné odstrániť. Preto ide do predčeriča, v ktorom sa šťava 
predčerí vápenným mliekom, vratným zahusteným kalným podielom z prvej filtrácie. Predčerená šťava 
ide ďalej na dočerenie, kde sa šťava opäť dočerí vápenným mliekom. Šťava prechádza sústavou 
zahrievačov a následne sa stabilizuje v dočeriči. Odtiaľ ide čerpadlom do 1. saturácie (nasycovanie 
saturačným plynom), kde pomocou CO2 vzniká zrazenina CaCO3 (saturačný kal), ktorá viaže na svoj 
povrch nečistoty šťavy. Takto saturovaná šťava postupuje gravitačne do dekantéra. Číry podiel 
z dekantéra odchádza do nádrže pred 2.  saturáciu a kalný podiel sa filtruje na kalolisoch. Filtrát 
prechádza do nádrže pred 2. saturáciu a ďalej postupuje do 2. saturácie, kde prebieha ďalšia reakcia 
CaO a CO2. Z 2. saturácie šťava ide na kalolisy, na ktorých sa odfiltruje saturačný kal. Ďalej šťava 
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postupuje na bezpečnostnú dofiltráciu na tzv. zahusťovacie filtre, po tejto fáze procesu vzniká tzv. 
ľahká šťava. Táto sa ešte zahusťuje v odparkovej stanici na ťažkú šťavu o sacharizácii 65 – 700 Bx.  

Vápno a saturačný plyn sa vyrábajú vo vlastnej vápenke tepelným rozkladom vápenca. 
Pálené vápno sa hasí filtrátom s obsahom cukru alebo vodou na vápenné mlieko. 

Varenie cukrovín  - finálna cukrovina - kryštálová cukrovina sa varí zo štandardného sirupu, 
čo je zmes ťažkej šťavy, rozpustených medziproduktových a zadinových cukrov a sirupov podľa 
technickej kvality. Táto cukrovina sa zazrní cukrovinou cornfus, ktorá sa pripravuje zo štandardného 
sirupu + mikroočko (zmes mikrokryštálov cukru + izopropylalkohol). Odstredením finálnej kryštálovej 
cukroviny sa získa kryštálový cukor, ktorý postupuje do sušiarne cukru a odtiaľ do sila. Produktmi 
odstreďovania A cukroviny sú aj biely sirup, ktorý sa vracia späť do štandard sirupu a kryštálový 
zelený sirup, ktorý sa používa na varenie medziproduktovej cukroviny. Medziproduktová cukrovina sa 
varí z kryštálového zeleného sirupu a bieleho sirupu B a jej odstredením sa získava  medziproduktový 
cukor, zelený sirup B a biely sirup B. Zo zeleného sirupu B sa varí zadinová cukrovina. Jej 
odstredením sa získava zadinový cukor – melasa, ktorá sa využíva v kvasnom priemysle a v 
živočíšnej výrobe. 

Obchodovate ľný cukor  - odstredením finálnej kryštálovej cukroviny sa získava cukor, ktorý 
sa v sušiarni suší vzduchom cca 480 C, potom sa cukor ochladzuje (zaprášený vzduch zo sušiarne 
a chladiarne je nútene odvádzaný a čistený na 4 cyklónoch vlhčených vodou na zachytávanie 
cukorného prachu), triedi na sitách, čistí magnetmi a dopravuje do sila alebo na iné uskladnenie. 
Cukor je potrebné udržiavať v sypkom stave. Nainštalované je klimatizačné zariadenie na prívod 
a odvod vzduchu do - zo sila. Odsávaný vzduch je čistený vo filtri a odvádzaný do vonkajšieho 
ovzdušia cez 2 výduchy. Celý proces výroby je automatizovaný. 
Cukor sa balí do 1, 50 a 1 000 kg balení, alebo ako voľne ložený cukor je expedovaný v cisternách. 
V súčasnosti sa vyrába a balí iba kryštálový cukor. Výroba práškového cukru bola ukončená v roku 
2011. 

V areáli  Cukrovaru sú inštalované kotle spaľujúce zemný plyn naftový. V HVB je kotol s 
menovitým tepelným príkonom 0,548 MW, v budove Sila je kotol s menovitým tepelným príkonom 
0,489 MW, v kotolni Melasového tanku je kotol s menovitým tepelným príkonom 0,72 MW. 
Prevádzkované sú počas vykurovacieho obdobia. Kotle majú samostatný odvod spalín, automatickú 
reguláciu spaľovania s možnosťou ručného režimu. 

Sklad olejov a mazív  je otvorený sklad s plochou 244 m2 rozdelený na sklad olejov a na 
sklad prázdnych obalov. Max. skladované množstvo olejov je 1 600 l, max. skladované množstvo 
mazív je 100 kg. Podlaha skladu je betónová, v sklade olejov natretá izolačnou protišmykovou hmotou 
spolu aj s 25 cm ochranným múrikom (zberná vaňa). V sklade prázdnych obalov sa skladujú všetky 
prázdne obaly od chemikálií, olejov a odpeňovačov. Okolo skladu prázdnych obalov je vybudovaný 25 
cm ochranný múrik (zberná vaňa). Sklad je zabezpečený pred atmosférickými vodami. 

Sklad pomocných  kampaňových materiálov je plechový, zastrešený, uzatvorený s betónovou 
podlahou a soklom na ploche 375 m2. Rozdelený je na sklad kvapalných látok (odpeňovače, biocídy, 
antiinkrustanty, kyselina sírová, formaldehyd) s podlahou vyspádovanou do betónového žľabu a 
potrubím do záchytnej nádrže s objemom 1 m3 a na sklad pevných látok (sóda, chlórové vápno, lúh 
sodný). Podlahy sú natreté protikyselinovými nátermi.  

Manipula čné plochy – potrubné rozvody - manipulačná plocha s kys. sírovou je betónová 
v Hlavnej výrobnej budove; záchytná vaňa s objemom 2,4 m3 je pod kontajnermi na kys. sírovú (2 x 
1m3). Zberná nádrž s objemom 1,2 m3 je pod 1 m3 kontajnerom na formaldehyd uložená na betónovej 
ploche pod difúziou a odtiaľ sa do hlavného výrobného objektu dopravuje oceľovým potrubím. 
Doprava nadzemným oceľovým potrubím je len v prípade kyseliny sírovej a formaldehydu.  

Trafostanica 4 x 1 000 kVA je v Hlavnej výrobnej budove. Náplň 1 transformátora je cca 1000 
l transformátorového oleja bez PCB. Pod každým transformátorom je záchytná vaňa s objemom 3 m3. 

Mechanická úprava vody  čerpá vodu z Váhu 2 kanálmi v dĺžke 100 m. Voda je čistená od 
mechanických nečistôt na lapačoch a pieskových filtroch. Zhromažďovaná je v podzemnej nádrži 
s objemom 400 m3. Filtrovacím čerpadlom je prečerpaná cez pieskový filter do podzemnej nádrže 
s objemom 600 m3. Odtiaľ je vedená 2 podzemnými potrubiami do technológie cukrovaru, na úpravu 
vody pre výrobu pary, na sťahovanie filtrov od popolčeka a pre externých odberateľov. 

Usadzovacie nádrže na západnej strane areálu Cukrovaru akumulujú odpadové vody 
z čistenia repy s obsahom zeminy. Nádrž 1 má plochu 55 000 m2 a užitočný objem 82 500 m3; nádrž 2 
má plochu 30 000 m2 a užitočný objem 45 000 m3. 

Skladovanie satura čných kalov  je na spevnenej ploche (400 m2) z dvoch strán s opornými 
stenami výšky 2,5 m od terénu. Vody z povrchového odtoku z plochy sú odvádzané kanálom do ČOV. 

Odvodnenie spevnených plôch  – je systémom dvojkomorovej nádrže (150 m3) a 
trojkomorovej (150 m3), uličných vpustí, potrubí, revíznych šácht a ORL s kapacitou 250 l.s-1. Po 
skončení kampane sú všetky spevnené plochy opláchnuté, prívod do prečerpávacej šachty sa 
vodotesne uzatvorí a vody z povrchového odtoku potom pretekajú zbernou nádržou do výustnej stoky. 
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Neznečistené vody z povrchového odtoku sú odvádzané areálovou kanalizáciou bez čistenia do 
verejnej kanalizácie mesta Sereď. 

ČOV bola do trvalého užívania povolená v roku 1996. ČOV je do prevádzky uvádzaná pred 
začiatkom cukrovarníckej kampane. Aeróbny stupeň je využívaný počas celého roka na čistenie 
odpadových vôd splaškových a vôd z povrchového odtoku z areálu NHS s výnimkou času na čistenie 
aeróbneho reaktora po kampani. Princíp čistenia OV na BČOV:  
Mechanický stupeň - tu sú čistené vody z plavenia a prania repy, barometrické odpadové vody 
(vznikajúce vo výrobe pri odparovaní vody z riedkej šťavy) a technologické vody z prevádzky 
Cukrovaru. Pozostáva zo štyroch usadzovacích nádrží so strojným stieraním kalu. Kal z nádrží je 
odčerpávaný do usadzovacích jám a odsedimentovaná voda sa vracia do záchytnej nádrže pred 
ČOV. Vyčistená voda v ČOV sa vracia do nádrže vrátených vôd a opakovane sa používa na plavenie. 
Prebytok vyčistenej vody je odvádzaný do rybníka pred ČOV. Odpadové vody z areálu NHS sú 
mechanicky čistené na bubnovom odlučovači pred ich zaústením do rybníka pred ČOV. 
Anaeróbnu  časť tvorí vstupná ČS pre odber odpadovej vody (mechanicky predčistenej), ohrev 
odpadovej vody v zahrievači, anaeróbny reaktor, v ktorom metánovými baktériami v reaktore (dovoz 
mestskej ČOV pred začatím prevádzky ČOV) sú odbúravané organické substancie (viac ako 90 %) na 
metán a oxid uhličitý. Účinnosť procesu je dosiahnutá intenzívnym premiešavaním masy odpadovej 
vody a organizmov. Prebytočný kal je odvádzaný z výtlaku recyklujúceho kalu na kalové polia – 
usadzovacie nádrže pri ČOV,  
- flokulačný tank napojený na reaktor; účelom je odplynenie a koagulácia vločiek kalu pred 

vstupom do lamelového usadzováka,  
- v ňom sa oddeľujú vločky anaeróbneho kalu od predčistenej vody natekajúcej do ďalšieho 

stupňa ČOV,  
- ČS kalu zabezpečuje cirkuláciu anaeróbneho kalu (lamelový usadzovák - reaktor) 

a odčerpávanie vápenatouhličitanového kalu z dna reaktora, 
- plynové hospodárstvo - odvádzanie vznikajúceho bioplynu v reaktore. Ten je využívaný v TEC 

na výrobu tepla a pary v areáli NHS.  
Aeróbnu  časť tvorí združená biologická nádrž, t.j. aktivačná nádrž delená na oxidačnú a denitrifikačnú 
zónu a dosadzovacia nádrž, čerpacia nádrž kalu, strojovňa s dúcharňou a ČS vyčistenej vody, 
rozvodňa, potrubné rozvody 
Anaeróbne predčistená voda gravitačne nateká do aeróbneho reaktora, v ktorom je voda dočisťovaná. 
Odpadová voda z TEC mimo kampane je priamo čerpaná do aeróbneho reaktora z dažďovej zdrže 
v areáli NHS. K dočisťovaniu je použitá biologická aktivácia v aktivačnej nádrži, v ktorej je zmiešavaná 
pritekajúca odpadová voda s biokalom; zmes je okysličová vzduchom vháňaným do masy. Aktivačná 
zmes nateká do dosadzovacej nádrže, v ktorej sa separuje aktivovaný kal. Ten sa vracia späť do 
aktivačnej nádrže. Odsadená vyčistená voda odteká gravitačne do šachty kanalizácie a odtiaľ do 
Váhu v rkm 78,988. Meranie objemu vypúšťaných vyčistených odpadových vôd je prietokomerom. 
Činnosťou mikroorganizmov sa množstvo aktivovaného kalu zvyšuje. Preto je treba jeho prebytky 
periodicky kanalizáciou ČOV odpúšťať do čerpacej nádrže a odtiaľ na kalové  polia. 
Povolené objemy vypúšťania odpadových vôd sú v časti Údaje o výstupoch.  

 
V areáli TEC  sú: 
Skládka hnedého uhlia  - betónová plocha na pôdoryse 60 x 50 m s kapacitou 40 000 t, na 

ktorú sa počas kampane dopravuje nízkosírnaté hnedé uhlie. Uhlie pre kampaň je privážané vlakom 
pred kampaňou, v prípade potreby aj počas kampane, ktoré je priamo dávané do spotreby.  
Doprava uhlia do mlynov je reťazovými podávačmi. Variátor podávačov je ovládaný automatikou, 
ktorá udržuje stabilný tlak v kotle zmenou rýchlosti padania uhlia. Uhlie do podávačov padá z 2 
zásobníkov s kapacitou po 80 t. Uhlie je do zásobníkov je dopravované dopravnými pásmi zo skládky 
uhlia.  

Chemická úprava vody  (CHÚV) - technológia je navrhnutá na prípravu demineralizovanej 
vody pre napájacie kotlové vody pre pohon parnej turbíny. Voda je upravovaná dvojstupňovou 
membránovou technológiou - ako príprava procesnej vody Ultrafiltráciou (ďalej aj UF) a príprava 
demineralizovanej vody reverznou osmózou (ďalej aj RO) a elektrodeionizáciou (ďalej aj EDI). 
Technológia je dimenzovaná na priemerné (štandardné)  parametre vody z Váhu s výstupnou kvalitou 
permeátu <0,2 µS/cm. 

Výkon úpravne je 10 000 l/hod. permeátu pri 0,2 µS/cm. Technologicky úprava pozostáva z: 
dávkovania neoxidačného biocidu, dávkovania koagulantu FeCl3, mechanickej filtrácie 95 µm, 
ultrafiltrácie a periférie ultrafiltra, akumulácie procesnej vody 10 m3, automatickej tlakovej stanice, 
dechlorácie aktívnym uhlím, zmäkčovania, dávkovania ANTSC, dávkovania NaOH regulované od pH, 
reverznej osmózy, elektrodeionizácie. 

RO je proces úpravy vody na špeciálnych membránach schopných odstrániť 95 – 98 % 
rozpustených solí v upravovanej vode. Produktom RO je permeát s vodivosťou cca 10 - 25 µS/cm a 
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vedľajším produktom RO je koncentrát solí zo surovej vody. Podiel medzi permeátom a koncentrátom 
je 75 % ku 25 %. Pre chod RO je potrebné vyvinúť tlak vysokotlakým čerpadlom prevyšujúcim 
osmotický tlak membrány. 

RO však neodstraňuje rozpustené plyny (najmä CO2 nežiadúce pre ďalšiu úpravu EDI). Pre 
redukciu rozpusteného CO2 je surová voda upravovaná dávkovaním NaOH, čím plynný CO2 zreaguje 
s NaOH, vzniká NaHCO3, ktoré sa separuje membránami RO. 

Okrem úpravy pH pred RO je potrebné upraviť tvrdosť surovej vody, odstrániť zvyškový 
dezinfekčný Cl (degraduje materiál membrány) na aktívnom uhlí a ochrannou mechanickou filtráciou 
a dávkovaním neoxidačného biocidu (mikrobiologická úprava). Zmäkčovanie zníži obsah CaCO3, 
ktoré zanáša membrány RO.  

Permeát RO prechádza na jednotku EDI, kde dochádza k 99 % redukcii ešte neodstránených 
rozpustných soli. Výstup EDI jednotky je štandardne na úrovni 0,06 - 0,5 µS/cm v závislosti na kvalite 
vstupnej vody. Limitujúcim faktorom je celková ekvivalentná vodivosť zohľadňujúca vstupnú vodivosť, 
vstupnú tvrdosť a obsah SiO2.  
RO vyžaduje vysokú kvalitu vstupnej vody (mechanické znečistenie NL a zákalu) na úrovni vody 
pitnej. Zdrojom vody pre CHÚV Cukrovar Sereď je povrchová voda z Váhu po úprave filtráciou na 
odbernom objekte. Voda vykazuje hodnoty prevyšujúce limity pre priame použitie pre RO. Pre 
odstránenie nerozpustných látok a zákalu je inštalovaný automatický ultrafilter, ktorého filtrát má 
konštantnú kvalitu zákalu 0,2 NTU, bez obsahu mikrobiálnych zložiek (riasy, baktérie, vírusy, 
patogény). Kvalitu vody zabezpečujú UF membrány so separačnou veľkosťou 0,02 µm. Membrány sú 
automaticky prepierané, čím sa udržiava požadovaná filtračná kapacita bez potreby výmeny 
filtračných modulov.  
Objem surovej vody pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky je 15 m3/hod. Filtrát z ultrafiltrácie je 
akumulovaný v 10 m3 nádrži, odkiaľ je čerpaný na druhý stupeň CHÚV. Pre vykrytie zvýšenej spotreby 
vody počas prania aktívnym uhlím (GAC) a Zmäkčovacích filtrov je odporučená kontinuálna dodávka 
surovej vody 17 m3/hod. Do akumulácie filtrátu UF je privedený aj koncentrát z EDI jednotky, ktorý nie 
je mechanicky znečistený a jeho zasolenie je nižšie ako zasolenie surovej vody.   

Periféria ultrafiltra sa skladá zo zbernej nádrže pracích vôd napájanej koncentrátom RO a 
neutralizačnej nádrže pracích vôd. Obe nádrže majú objem po 3 m3.  

Filtrát z 10 m3 akumulačnej nádrže je čerpaný na filter s GAC a ďalej na dvojicu alternatívne 
pracujúcich zmäkčovacích filtrov. Za zmäkčovacími filtrami je zaradená RO. Produkt RO (permeát) 
napája jednotku elektrodeionizácie. Voda za elektrodeionizáciou spĺňa požiadavku vysokej kvality a je 
akumulovaná vo dvoch 25 m3 nádržiach v interiéri objekte CHÚV. Kvalita upravenej vody je pravidelne 
laboratórne kontrolovaná. Podľa výsledkov sa určuje regenerácia filtrov a dávkovanie chemikálií. 
Skutočná spotreba upravenej vody počas kampane je cca 5  t/hod. Ostatné množstvo vody pre výrobu 
pary tvorí vratný kondenzát z technológie Cukrovaru a TEC. 

Tepelná úprava vody s turbogenerátorom - voda z CHÚV teplá cca 1500 C je čerpadlom 
dopravená do teplárne na výrobu pary. Upravená voda na nahradenie strát (odkal, odluh), cca 5 
m3/hod. sa zohrieva odpadovým teplom z chladiča upchávkovej pary z turbogenerátora cca o 150 C na 
300 C. Voda priteká do tlakovej nádrže, v ktorej sa zmieša s vratným kondenzátom s teplotou 1050 C. 
Z nádrže sa voda čerpadlami dopravuje cez ohrievač kondenzátov, kde sa zohreje na 1350 C, do 2 
napájacích nádrží s objemom 2 x 60 m3. V nich voda preteká cez termické odplyňovacie zariadenie 
(zníženie obsahu O2) a dohrieva sa na 1570 C a čerpadlami je dopravovaná do kotla K2 (alebo K1). 
Osadené sú 3 elektronapájačky a 1 parná napájačka. 

Súčasťou systému sú rozdeľovače ostrej a protitlakovej pary, redukčné stanice pary 
a turbogenerátor. Para z kotla vstupuje do rozdeľovača ostrej pary o parametroch 6 MPa a 4800 C a 
vstupuje do turbogenerátora (výroba elektriny). Z turbogenerátora vystupuje para o parametroch 0,48 
MPa a teplote 2300 C a v zástrekovom hrnci sa schladí na 1650 C. Potom vstupuje do rozdeľovača 
protitlakovej pary. Osadené sú 2 redukčné stanice s výkonom 75 t/hod. Zástrek pary je zabezpečený 
z tlakovej nádrže. Z rozdeľovača protitlakovej pary vystupuje para pre potreby technológie Cukrovaru 
a na tepelnú úpravu vody. 

Dopravné vz ťahy - areál Hlavnej výrobnej budovy a areál TEC sú prístupné cestami na 
území mesta Sereď (ul. Cukrovarská, ul. Niklová, Vonkajší rad) a obce Dolná Streda (ul. J. Majku), 
ktoré sú priamo pripojené na cesty II/507, I/51, I/62 a R1. Areály sú železničnou vlečkou pripojené na 
trať č. 133 v stanici Sereď.  
Vonkajšia doprava - dovoz repy a základných komodít je zabezpečovaný po cestách nákladnými 
automobilmi v podieloch: z R1 a II/507 cez Dolnú Stredu celkom 60 % všetkých prepráv; zo smeru od 
Šintavy cez Sereď na ul. Cukrovarská 10 % prepráv, z Bratislavskej cesty (I/62) cez Sereď na ul. 
Cukrovarská 10 % prepráv. Po železnici je dovážaných 20 % hmotnosti komodít. 

Počet zamestnancov je 217 neexponovaných – počas cukrovarníckej kampane, 138 
neexponovaných – mimo kampane.  
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9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE 
Navrhovateľ činnosti dlhodobo vyrába cukor v meste Sereď. Po reštrukturalizácii odvetvia 

výroby cukru, ktorej dôsledkom bol zánik viacerých výrobcov, akceptuje navrhovateľ súčasné 
a predpokladané zmeny trendu v pestovaní cukrovej repy a jej spracovania na Slovensku, t.j., že 
plocha pre pestovanie cukrovej repy na Slovensku sa každý rok zvyšuje. Navrhovateľ teda 
predpokladá postupný rast dodávok cukrovej repy a z toho plynúce požiadavky na zriadenie nových 
výrobných a skladových kapacít, resp. potrebu reštrukturalizácie procesu výroby a jej optimalizácie 
s cieľom dosiahnuť vyššiu spracovateľskú kapacitu a efektivitu. Areál poskytuje dostatok priestoru pre 
postupné uskutočňovanie predmetu Koncepcie rozvoja. Pri akceptovaní požiadaviek trhu sa 
navrhovateľ rozhodol efektívnejšie využiť priestorový potenciál areálu a modernizovať, resp. doplniť 
existujúce a vybudovať nové výrobné a technické zázemie a zlepšiť podmienky pre uspokojenie 
dopytu na trhu s cukrom. 
 
10. CELKOVÉ NÁKLADY 

Náklady na uskutočnenie predmetu návrhu navrhovateľ nezverejňuje.  
 

11. DOTKNUTÁ  OBEC 
Mesto Sereď 
Obec Dolná Streda 

 
12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Trnavský samosprávny kraj 
 
13. DOTKNUTÉ ORGÁNY 

Obvodný úrad životného prostredia v Galante 
Obvodný úrad v Galante 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
Krajský pamiatkový úrad v Trnave 

 
14. POVOĽUJÚCI ORGÁN 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 
 

15. REZORTNÝ ORGÁN 
 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
 
16. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH 

PREDPISOV 
 Po vykonanom zisťovacom konaní bude navrhovateľ ďalej postupovať podľa podmienok 
rozhodnutia a odporúčaní príslušného orgánu v tejto veci. Predpokladá, že navrhovaná činnosť sa 
nebude posudzovať z dôvodov, ktoré sú uvedené v Kapitole II. a IV. zámeru. Príslušným povoľujúcim 
orgánom je SIŽP, ktorá v doterajšom období vydala integrované povolenia a ich zmeny tak, ako je 
uvedené vyššie.  
Po ukončení procesu hodnotenia vplyvov požiada navrhovateľ SIŽP o zmenu rozhodnutia z dôvodu 
plánovaného zvýšenia výrobnej kapacity a s tým súvisiacich zmien vstupov a výstupov z činností. 
Navrhovateľ bude postupovať v súlade s rozhodnutiami SIŽP pri akceptovaní rozhodnutí a stanovísk 
uplatnených v procese hodnotenia vplyvov, pripomienok verejnosti, dotknutých a príslušných orgánov 
a účastníkov konania. 
 
17. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVAN EJ ČINNOSTI 

PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE   
Uskutočnenie a prevádzkovanie predmetu Koncepcie rozvoja nebude mať vplyvy na 

prostredie presahujúci štátne hranice Slovenskej republiky. 
 
 
III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚ ČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 
1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CH RÁNENÝCH ÚZEMÍ 

Všeobecnegeografické pomery  - Sereď a Dolná Streda ležia na styku Podunajskej roviny 
a Dolnovážskej nivy. Územie je mladou štruktúrnou rovinou vytvorenou fluviálnymi a eolickými 
akumuláciami. 
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Terén lokality navrhovanej činnosti je plochý, rovinatý, je vo výške 124 m n.m. Sklon povrchu 
Podunajskej roviny dosahuje 0 – 10, denivelácie dosahujú 1 – 2,5 m. 

Lokalita je súčasťou mladej negatívnej - poklesávajúcej morfoštruktúry Panónskej panvy 
s agradáciou (reliéf rovín a nív), typologicky je nerozčleneným a horizontálne rozčleneným 
akumulačným reliéfom fluviálnej roviny s nepatrným uplatnením litológie. 

Tektonika  - základnou morfoštruktúrnou črtou Podunajskej panvy je nepravidelná kryhová 
depresná štruktúra. Na obvode hraničí s kryštalinikom tatrika a jeho obalovými sériami a na východe 
s neogénnymi vulkanitmi. V širšom území prevládajú tektonické poruchy hlavného karpatského SV-JZ 
a SZ–JV smeru. Hlavnou  tektonickou líniou v území je vážsky zlom S-J smeru oddeľujúci  Nitriansku 
pahorkatinu a Trnavskú panvu. 

Seizmicita a stabilita územia - podľa Mapy seizmických oblastí SR je lokalita návrhu 
v oblasti seizmického ohrozenia 60 - 70 podľa M.C.S.  

Geologická stavba  územia je viazaná na dynamiku Váhu v čase a priestore ako odrazu 
endogénnych a exogénnych síl. Niva je rozbrázdená meandrami, starými a mŕtvymi ramenami tokov, 
ktoré počas kvartéru striedavo akumulovali, erodovali a transportovali hmoty rôznej genézy a kvality, 
menili smery toku, pri zachovaní generálneho smeru na J a JV a významne ovplyvňovali svahy 
pahorkatín. 

Kvartér je vo vrchných vrstvách v zastavanom území zastúpený antropogénnymi 
heterogénnymi navážkami, ktoré dosahujú hrúbku 0,5 až 5 m. V podloží sú staršie fluviálne a eolické 
formácie (piesčité spraše, sprašové hliny), ktoré sú prekryté mladými nivnými humóznymi hlinami 
a/alebo hlinito-piesčitými až štrkovito-piesčitými hlinami. Štrky majú prímes jemnozrnnej piesčitej 
zeminy, valúny majú 1 až 5 cm, ojedinele 8 až 10 cm. V nižších polohách sú štrky uľahnuté s valúnmi 
kalibru 1 až 3 cm, ojedinele 5 - 15 cm. Časté sú preplástky organických sedimentov, žltých fluviálnych 
hlín, valúnových dlažieb a ílovitých hlín. Dobre opracované štrky sú tvorené kremeňom, kremencami, 
pieskovcami, granodioritmi a vápencami s výplňou jemného až hrubozrnného kremitého piesku. 
Mocnosť kvartéru dosahuje 9 – 16 m, smerom na V a SV však klesá a neogénne sedimenty v koryte 
Váhu vystupujú na povrch. Smerom na JZ hrúbka kvartéru postupne narastá na 18 až 50 m. 

Neogén je zastúpený sivými a pestrými ílmi, piesčitými a vápenatými pestrofarebnými ílmi 
s častými konkréciami CaCO3 a Mn, rôznozrnnými pieskami, pieskovcami, ojedinele drobnými štrkmi. 

Inžinierskogeologická charakteristika  – územie je súčasťou rajónov kvartérnych 
sedimentov (rajón údolných riečnych náplavov, na V a Z susedí s rajónom sprašových sedimentov 
a na V susedí aj s rajónom jemnozrnných predkvartérnych hornín.  

Geodynamické javy  - územie je zónou negatívnych jednotiek podsústavy Panónskej panvy s 
poklesom veľmi malým, vo východnom okolí je v kontakte so zónou stredného zdvihu a v celom 
severnom priestore v kontakte so zónou veľmi malého zdvihu. Na nive Váhu sú definované 
akumulačné a erózne fluviálne a eolické procesy, zmeny vlastností zemín a antropogénne procesy. 
Lokalita návrhu je v stabilnom území agradačného valu Váhu; v posudzovanom území je 
dokumentovaný výskyt geodynamických javov. Aktuálna a potenciálna vodná erózia pôdy je slabá, 
eolická erózia je stredná až silná. Pôdny kryt v okolí je ovplyvňovaný defláciou s odnosom pôdy. 

Svah pahorkatiny medzi Hlohovcom a Šintavou je nestabilným zosunovým územím, 
neovplyvňuje však stav a kvalitu lokality navrhovanej činnosti. 

Radónové riziko - priamo dotknuté územie patrí do oblasti s potenciálne nízkym radónovým 
rizikom. V celom JZ až SZ kontaktnom území je stredné radónové riziko. 

Ložiská nerastných surovín  - v SZ okolí Serede je ložisko nehorľavého zemného plynu. 
V okolí sídiel boli v minulosti vykonávané lokálne ťažby pieskov, štrku a hlín pre miestnu 
a priemyselnú spotrebu.  

Klimatické pomery  - podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patrí 
územie do teplej oblasti, do teplého a suchého klimatického okrsku s miernou zimou a dlhším 
slnečným svitom, v južnom okolí s prechodom do okrsku teplého, veľmi suchého s miernou zimou. 
 
Priemerná teplota vzduchu v 0C  

Žihárec  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∅∅∅∅ 
1980–1990 -2,3 -0,4 4,4 10,0 14,9 18,3 20,3 19,4 15,7 9,7 4,5 0,5 9,6 
2000 -2,6 2,8 5,5 14,2 17,7 20,4 19,1 21,7 15,1 13,2 7,8 1,8 11,4 
2004 -2,8 1,7 4,6 11,8 14,4 18,3 20,4 20,4 15,3 11,9 5,5 0,9 10,2 

Extrémne teploty boli v auguste 1905 (390 C) a vo februári 1929 (-350 C). Extrémne úhrny zrážky boli 
v roku 1900 (907 mm) a v roku 1937 (863 mm), v roku 1921 (386 mm) a v roku 1932 (400 mm). 
Územie je v zóne s absolútnym max. mesačných úhrnov zrážok do 200 mm, s priemerným úhrnom 
v júli 60 až 80 mm. Zimy bývajú mierne a so snehovou pokrývkou v trvaní do 40 dní a s maximom 20 – 
25 cm. Ku koncu 20. storočia boli zaznamenané ročné úhrny nižšie ako 500 mm, alebo významné 
nepravidelnosti v ich chode. 
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Priemerné mesa čné úhrny zrážok v mm  (zaokrúhlené) 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ∑ 

Stanica Žihárec 
1951- 1990 35 36 36 45 49 74 63 56 39 40 55 43 570 
2000 43 20 78 29 18 7 81 17 44 24 66 48 475 
2004 36 24 60 30 47 116 28 33 40 38 45 28 525 

Stanica Krá ľová pri Senci  
1951-1980 35 34 37 32 55 55 67 56 32 49 56 44 552 

priemer SR 
 28 53 31 36 71 90 125 129 70 112 46 50 841 

Zdroj: Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ Bratislava 
 
Početnos ť výskytu smerov vetra stanici Žihárec v roku (‰) 
 S SV V JV J JZ Z SZ bezvetrie 
1996 150 38 191 142 111 52 73 276 265 
2000 147 66 167 155 98 88 93 252 29 

Zdroj: Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2000 – 2005, SHMÚ, Bratislava  
 
Podunajská rovina patrí k najsuchším a najteplejším územiam Slovenska. Priemerná rýchlosť 

prúdenia vzduchu je 2 – 5 m/s. Územie je v zóne vysokého počtu hodín slnečného svitu, ktorého 
dlhodobý priemer je viac ako 2000 hodín ročne. V chladnom polroku (15 % dní) sa vyskytujú relatívne 
stabilné teplotné inverzie siahajúce do väčších výšok. Počet dní s dusným počasím a nízkou relatívnu 
vlhkosťou vzduchu je viac ako 20 za rok. Bezmrazové obdobie trvá viac ako 240 dní v roku, počet 
letných dní je 60 - 70, mrazových dní býva priemerne 100, vykurovacie obdobie trvá 200 - 220 dní. 
Územie je dobre prevetrávané, širšie územie je ovplyvňované intenzívnymi eolickými procesmi. Súvisí 
to s vysokým stupňom antropogenizácie krajiny, čo sa prejavuje na stabilite vrchných vrstiev pôdy a 
zásobách pôdnej vlahy. 

Povrchové vody  - územie patrí do povodia (4-21-10) Váhu. V bližšom okolí sídiel prirodzené 
vodné plochy nie sú. Umelé vodné plochy vznikli po ťažbe štrkopieskov v inundácii Váhu. Vodná nádrž 
Kráľová s plochou asi 12 km2 vzdúva vody Váhu až nad profil cestného mosta v Seredi do 
prevádzkovej hladiny 122 – 124 m n.m. a ovplyvňuje režim podzemných vôd v krajine. Prietoky na 
Váhu v záujmovom území sú merané na Váhu v rkm 81,0 v Seredi. Režim odtoku vôd je dažďovo-
snehový v oblasti vrchovinovo-nížinnej, s vysokou vodnosťou vo februári až v apríli, s maximom 
v apríli - júli, s minimom v septembri a s akumuláciou vôd v decembri až v januári. 
 
Hydrologické údaje sledovaného profilu v m 3.s-1 
 Q1 Qa Q365d Q364d Q270 
Váh - Sereď 860 152,6 35,86 26,7 65,62 

Vysvetlivky: Q1 – max. prietok dosiahnutý alebo prekročený raz za rok; Qa – priemerný ročný prietok; Q365d – prietok dosiahnutý 
355 dní v roku; Q364d – prietok dosiahnutý 364 dní v roku; Q270 – prietok dosiahnutý 270 dní v roku 
 
Ovplyvnené priemerné mesa čné prietoky v m 3.s-1 na Váhu v Šali (2002) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
169 302 203 157 112 143 122 131 86 148 180 140 157 

 
N ročné veľké vody Q Nm3.s-1 
N 1 5 10 20 50 100 
QN 957 1 446 1 630 1 793 2 007 2 160 

 
Podzemné vody  - kolektor podzemných vôd v území tvoria kvartérne náplavy poriečnej nivy 

Váhu s vysokým stupňom zvodnenia. Reprezentované sú piesčitými štrkmi prekrytými rôzne mocnou 
vrstvou povodňových ílovitých hlín. Podzemná voda v území je v hĺbke 2,5 – 4,5 m pod terénom a 
priamo reaguje na hydrologický režim Váhu. Generálny smer ich prúdenia v území je SSZ–JJV, resp. 
S-J, a súvisí s kolísaním hladiny VN Kráľová.  

Minerálne  vody v území nie sú. Termálne vody  sú navŕtané v bode v medzihrádzí Váhu 
a pripravuje sa ich využívanie na vykurovanie súborov bytových domov v Seredi. 

Vodohospodársky chránené územia  - na mieste navrhovanej činnosti a v kontaktnom území 
nie sú vodohospodársky chránené územia a ani zdroje podzemných vôd určené pre hromadné 
zásobovanie obyvateľstva.  

Pôda  – z hľadiska úrodnosti patrí územie k najúrodnejším územiam Slovenska. Obsah 
humusu v pôdach je prevažne vysoký (viac ako 2,3 %). Podľa stupňa BPEJ prevládajú vysoko 
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produkčné pôdy 1. až 3. skupiny. Na pozemkoch kontaktných s miestom navrhovanej činnosti 
prevládajú antropogénne pokryvné útvary v zastavanom území a na antropogénnych štruktúrach 
a lužné a nivné pôdy. 
Z typov pôd prevládajú čiernice kultizemné karbonátové, sprievodne sú vyvinuté čiernice černozemné, 
čiernice glejové karbonátové, stredné a ťažké, lokálne čiernice modálne karbonátové, organozeme 
modálne a glejové nasýtené až karbonátové z karbonátových aluviálnych sedimentov a čiernice 
glejové, sprievodné čiernice kultizemné a gleje z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych 
sedimentov. V medziagradačných depresiách prevažujú fluvizeme kultizemné karbonátové, 
sprievodné fluvizeme glejové karbonátové ľahké z karbonátových aluviálnych sedimentov. 
Pôdny kryt mimo zastavané územie je zastúpený hlinitými a piesčito-hlinitými druhmi pôd, 
v depresných polohách pôdami ílovito-hlinitými, na vyvýšených miestach roviny pôdami piesčito-
hlinitými až hlinitými. 

Flóra a vegetácia  – širšie územie patrí do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu 
eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina. Podľa geobotanickej 
mapy Slovenska (Michalko et al., 1986) pôvodnú vegetáciu územia v prevažujúcom rozsahu tvorili 
lužné lesy nížinné, lužné lesy vŕbovo-topoľové pozdĺž Váhu, na starších fluviálnych akumuláciách na 
rovine a pahorkatine nadväzujúce dubovo–hrabové lesy panónske a na suchších lokalitách roviny 
a na pahorkatine aj dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske a cerovo-dubové lesy iba na 
odvápnených sprašiach. Koridorom Váhu sú sem splavované aj horské elementy. Okrem 
spoločenstiev závislých na klimatickom charaktere územia je územie typické prítomnosťou azonálnych 
typov (lužné ekosystémy, vodná a močiarna vegetácia). 
V území prakticky nie sú zachované územia bez výrazných znakov synantropizácie. Podľa výskumov 
v priestore navrhovaného VD Sereď – Hlohovec viac ako 80 % vegetácie má náhradný charakter, 
pričom však z hľadiska súčasnej kvality kontaktnej krajiny ide o nadpriemerne kvalitné územie. 
Súčasná vegetácia oproti potenciálnej vegetácii je odlišná. Pôvodná vegetácia bola z rôznych 
dôvodov odstránená a nahradená sekundárnymi spoločenstvami, prevažne premenená na 
poľnohospodárske a urbánne plochy. Pôvodným podobné rastlinné spoločenstvá sa zachovali len 
ostrovčekovite a plnia krajinno-ekologické a kvázi stabilizačné funkcie v krajine. 
Najvýznamnejšiu vegetačnú zložku územia predstavujú lesné spoločenstvá, ktoré sa z pôvodných 
rozsiahlych lužných lesov nížinných zachovali v enklávach v dotyku na Váh v medzihrádzovom 
priestore, alebo v komplexoch poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Prírodná skladba porastov je 
narušená prítomnosťou nepôvodných drevín a bylín a neprirodzeným režimom povrchových 
a podzemných vôd. 
Krovinové spoločenstvá sa vyskytujú na riečnych naplaveninách a na surových pôdach na suchších 
svahoch pahorkatiny. Spoločenstvá vodné a močiarne sú zastúpené v mŕtvych a starých ramenách 
Váhu v kontakte na rieku; botanicky sú zaujímavé aj bývalé ťažobné priestory štrkopieskov a hlín. 
Zastúpené sú močiarne fytocenózy; spoločenstvá stojatých a pomaly tečúcich vôd, ktoré osídľujú 
relatívne hlboké stojaté vody so substrátom sapropelovej a ostricovej rašeliny; spoločenstvá močiarov 
a okrajov stojatých vôd sú v širšom území zriedkavejšie. Dokumentované sú aj spoločenstvá 
periodicky zaplavovaných brehov v území viazané na netečúce, prevažne stojaté vody izolovaných 
ramien a štrkovísk. Klasifikácia je však relatívna s ohľadom na pravidelne sa opakujúce záplavy 
celého medzihrádzového priestoru Váhu, ktorá podmieňuje atypické informačné väzby systémov. 
Nezanedbateľný vplyv má aj limitovaný odtok vnútorných podzemných vôd z pravobrežia Váhu. Lúčne 
spoločenstvá sú zriedkavé. Kontaktné, a územie ovplyvňujúce, sú rastlinné spoločenstvá polí, 
spoločenstvá ruderálnych stanovíšť a mierne ruderalizované spoločenstvá a spoločenstvá 
zošľapovaných miest. Pieskové spoločenstvá sú zachované na neveľkých lokalitách v komplexe PPF 
v osi agradačného valu Váhu. 
 Fauna  – širšie územie patrí do oblasti Panónskej, obvodu juhoslovenského, okrsku 
dunajského lužného, podokrsku lužného a v severnom okolí do podokrsku pahorkatinového. 
Dominantným prostredím je hydrosféra Váhu ako jediný riečny biotop územia. Rieka má výrazne 
heterogénny a ekologicky nevyvážený charakter, ako dôsledok existencie vodných stavieb. Významné 
je do vôd vnášané znečistenie z priemyselných, poľnohospodárskych a komunálnych zdrojov. 
Narušený hydrologický režim, aj keď kontaktný úsek Váhu patrí k najzachovalejším úsekom na 
Slovensku a priaznivé saprobné pomery sa odzrkadľujú na pestrosti hydrofauny. Súčasné zastúpenie 
druhov je výsledkom pôsobenia komplexu prírodných činiteľov a antropických zásahov. Vzhľadom na 
konfiguráciu terénu, v kontexte s výraznou prevahou urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny, je 
súčasná fauna, čo sa týka diverzity, pomerne chudobná. V širšom riešenom území sa uplatňujú druhy 
od nížinných až po horské. 
V území sú zoocenózy hydrických biotopov tečúcich vôd, hydrických biotopov stojatých vôd, lúčnych 
biotopov a poľnohospodárskej pôdy, nelesnej drevinovej vegetácie, lesných ekosystémov a ľudských 
sídiel. 
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V početných riečnych ramenách, ako pôvodných vodných biotopoch, významne stúpa ich krajinárska 
a ekologická hodnota so zachovalosťou kontaktných lesných porastov. Najhodnotnejšia fauna, 
predovšetkým vodných ulitníkov (až 15 druhov), bola zistená v Sereďskom ramene. Významné 
množstvo vodných stanovíšť je umelého pôvodu a prebieha v nich samovoľný sukcesný vývoj. 
Prevažne platí, že čím je lokalita staršia, tým má rozmanitejšiu faunu. Opakujúce sa záplavy 
medzihrádzového priestoru Váhu významne podmieňujú atypické informačné väzby systémov. 
Zo suchozemského prostredia sú lužné lesy biologicky a krajinársky najcennejšie formácie. Typické sú 
najväčšou pestrosťou fauny, ich význam je zosilnený aj tým, že ide o posledné refúgiá živočíchov 
v dramaticky odlesnenej krajine. Celkové zhodnotenie fauny v rámci úlohy „Komplexný floristický 
a fytocenologický výskum a výskum fauny“ pre potreby environmentálnej dokumentácie VD Sereď–
Hlohovec, bol vykonaný na 17 lokalitách medzi Šoporňou a Hlohovcom. 
 Vo faune blízkeho územia sú zastúpené prevažne kozmopolitné synantropné druhy viazané 
na ľudské sídla a druhy viazané na voľnú oráčinovú a oráčinovo-lesnú krajinu, s výskytom vzácnejších 
migrantov avifauny.  
 Na území navrhovanej činnosti nebola vykonávaná identifikácia a dokumentácia, alebo 
inventarizácia flóry a fauny. Známe sú výsledky prác, ktoré sa viažu, alebo boli použité pri spracovaní 
dokumentácie pre VD Sereď–Hlohovec. Tie však nie sú interpretovateľné pre lokalitu navrhovanej 
činnosti. 
 
2.  KRAJINA A JEJ OCHRANA 
 Štruktúra krajiny a využitie územia  – areál navrhovateľa a súvisiace zariadenia a širšie 
dotknuté územie má typický antropogénny charakter s intenzívnym polyfunkčným využitím. Prelínajú 
sa tu prvky poľnohospodárskej, priemyselnej, dopravnej a sídelnej krajiny, ktorú mimo zastavané 
územie reprezentuje oráčinová a oráčinovo-lesná krajina s vodnými tokmi a plochami. Izolovane, 
najmä v širšom severovýchodnom okolí, sú zachované prvky poloprírodného charakteru, viazané na 
medzihrádzie Váhu a zosunové územie na jeho ľavobreží. Súčasná krajinná štruktúra a funkčné 
využívanie krajiny je výslednicou dlhodobého vplyvu človeka na jej systémy, ktoré pokračovalo 
vybudovaním železnice, komplexov potravinárskeho a neskôr hutníckeho priemyslu, nadväzujúcej 
technickej a dopravnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti a zvyšovaním počtu obyvateľov 
v meste Sereď. 
Posudzovaná lokalita leží na južnom okraji mesta Sereď pri hranici s obcou Dolná Streda v kontakte 
na cestu II/507, medzi zónami obytného územia. Je súčasťou priemyselnej zóny na hranici Serede 
a Dolnej Stredy (areál bývalej NHS, potravinársky priemysel, sklady, služby, výroba stavebných hmôt 
a prvkov). 
 Územná ochrana prírody  - priamo do lokality navrhovanej činnosti nezasahuje chránené 
územie prírody, alebo jeho ochranné pásmo. Platí tu 1. stupeň ochrany. Najbližším chráneným 
územím je CHA Park v Seredi.  
Lokalita navrhovanej činnosti nie je priamou priestorovou súčasťou chráneného vtáčieho územia. 
Najbližším je CHVÚ Kráľová (VN Kráľová) na JV strane Dolnej Stredy a CHVÚ Úľanská mokraď, ktorej 
časť zasahuje aj do Z časti mesta Sereď. 
 Druhová ochrana prírody  - v mieste navrhovanej činnosti nebola vykonaná inventarizácia, 
alebo základná identifikácia z hľadiska trvalého, alebo sporadického výskytu chránených 
druhov rastlín a živočíchov (text vyššie). Na lokalite a v kontaktnom území nie sú dokumentované 
endemické, alebo ohrozené, alebo fytogeograficky významné druhy rastlín. Širšie územie je v zóne 
výskytu chránených a významných druhov cicavcov a vtákov, suchozemských bezstavovcov, kriticky 
ustupujúcich druhov vtákov a ohrozených druhov rýb (text vyššie). 
 Chránené stromy  na lokalite návrhu nie sú. 
 Prvky územného systému ekologickej stability  - v širšom dotknutom území sú prvky 
územného systému ekologickej stability: Nadregionálne biocentrum Dubník  v kat. úz. Vinohrady 
nad Váhom, Pusté Sady a Dvorníky; Regionálne biocentrum Čepeň v S časti kat. úz. Sereď; 
Regionálne biocentrum Vinohradské stráne  v kat. úz. Vinohrady nad Váhom a Nadregionálny 
biokoridor tok Váhu  vrátane VN (CHVÚ) Kráľová je prirodzený koridor pozdĺž Váhu pre rastlinné 
a živočíšne druhy a spoločenstvá s pomerne dobre zachovanými spoločenstvami lužného 
a prechodného lesa a xerotermofilných druhov; Regionálny biokoridor Der ňa v Z časti kat. úz. 
Sereď. 
 
3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA A KULTÚRNOHISTO RICKÉ 

HODNOTY ÚZEMIA 
Obyvate ľstvo  - na populačný vývoj sídiel, jeho rozsah a štruktúru obyvateľstva v uplynulom 

období výrazne pôsobila migrácia obyvateľstva. Za posledných 40 rokov sa počet obyvateľov v Seredi 
takmer zdvojnásobil, v posledných desiatich rokoch sa rast  zreteľne spomalil. Dochádza k poklesu 
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celkového počtu obyvateľov, predovšetkým ako dôsledok nižšieho prirodzeného prírastku, 
osamostatnenia sa obce Dolná Streda a sťahovania sa obyvateľov späť do okolitých obcí. 
 

charakteristika sídiel parameter 
Sereď Dolná Streda 

počet obyvateľov ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ 
1880 5 926   1 190   
1921 6 350   1 555   
1948 6 548   1 659   
1961 9 115   1 957   
1970 11 392   1 710   
1980 16 071   1 503   
1991 16 612 8127 8485 1 286 619 667 

2001/EAO 17 406 8444/4802 8962/4556 1 304 631/334 673/276 
2011 16 214 7872 8342 1 429 709 720 

predproduktívni ∑ 2 126 233 
produktívni muži 5 570 480 
produktívne ženy 4 938 384 
poproduktívni ∑ 3 580 332 

domy spolu 
1991 2 225 459 
2001 2 023 480 

trvale obývané domy 
1991 2 381 375 
2001 2 092 383 

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, Štatistický lexikón obcí ČSSR, ŠÚ SR 
 
Vzťah medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou charakterizuje mieru 
perspektívnosti populácie. Pokračuje pokles podielu detskej zložky, posilňovanie produktívnej zložky 
a mierny rast poproduktívnej zložky, ide o zhoršenie populačných potenciálov. V porovnaní 
s celoslovenským trendom je situácia v sídlach mierne priaznivejšia. Index starnutia pre celú SR bol 
v roku 2000 94,2 a priemerný vek bol 36 rokov, v meste Sereď bol index starnutia 77,33 a priemerný 
vek bol 34,46 rokov. Podobné údaje sú platné aj pre obec Dolná Streda. 
Zamestnanosť v Seredi a Dolnej Strede je viazaná na priemyselné podniky s významným dopadom na 
štruktúru obchodu, bývania, školstva, zdravotníctva a služieb. Po likvidácii Niklovej huty došlo 
k reštrukturalizácii zamestnanosti a k rastu počtu nezamestnaných. Podmienky zamestnanosti vytvára 
v regióne samotná Sereď, mestá Galanta a Trnava, a významný je podiel dochádzky za prácou do 
Bratislavy. 
Obyvatelia sú zamestnaní predovšetkým v priemysle (reštrukturalizované a nové prevádzky), službách 
a menej v poľnohospodárstve. Napriek podielu nezamestnaných je situácia, vzhľadom na okresnú 
a celoslovenskú štatistiku, priaznivejšia vďaka rozvoju drobného podnikania a vyššieho potenciálu 
dochádzky za prácou do dominantných centier.  

Sídla  - obe sídla sa postupne vyvinuli z pôvodných hromadných cestných dedín na starších 
sídliskách v kontakte na významné obchodno-vojenské cesty prechádzajúce dolinou Váhu. Obyvatelia 
sa v prevažnej miere živili poľnohospodárstvom, rybolovom, mlynárstvom, povozníctvom, 
vinohradníctvom a strážnou službou vo väzbe na hrad Šintava, brody cez rieku a trhové miesta. Sídla 
sú súčasťou prírodno-sídelného Trnavského regiónu (mikroregión seredský), ich charakter je 
priemyselno – poľnohospodársko - službový.  

Mesto Sereď je prirodzeným historickým centrom regiónu a sídlom orgánov verejnej a štátnej 
správy, je prirodzeným centrom obvodu a polarizačne vplýva aj na okolité vidiecke sídla a vytvára 
sústavu vzájomne prepojených sídelných uzlov. 

Vývoj obce Dolná Streda bol poznamenaný priamou administratívnou väzbou na mesto 
Sereď, čo malo prevažne nepriaznivý vplyv na biotické a urbánne prvky prostredia. Služby, 
rekreácia a cestovný ruch  - Sereď je vybavená zariadeniami mestského, okresného i regionálneho 
významu v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, telovýchovy a športu, sociálnej starostlivosti, 
zariadení obchodu a služieb. Základná vybavenosť je vyhovujúca, chýba kvalitnejšia vybavenosť 
(ubytovacie a stravovacie zariadenia vyššieho štandardu, športové a relaxačné zariadenia). Ponuku 
pre letný krátkodobý a koncomtýždňový oddych poskytujú lesné plochy pri Váhu a park pri kaštieli. 
Váh je individuálne sporadicky športovo a rekreačne využívaný. Zo zimných športov sú tu podmienky 
pre korčuľovanie na vodných plochách. Sídla sú mimo zón prírodných atraktivít cestovného ruchu. 
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Kultúrnohistorické hodnoty územia  – obe sídla sú poznačené historickým vývojom vo 
vzťahu k polohe na stredovekej obchodnej ceste a vzťahom k hradu Šintava, predovšetkým však 
negatívnymi zásahmi do urbanistického vývoja v povojnovom období. Najvýznamnejšie kultúrne 
pamiatky, ktoré sa zachovali patria: Kaštieľ klasicistický z 19. stor. na mieste hradu Šintava v interiéri 
CHA Park v Seredi; Kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1781 s renesančnými náhrobníkmi v interiéri; 
Trojičný stĺp, Meštiansky dom a areál Pivovaru. V Dolnej Strede je to r.k. kostol sv. Jakuba postavený 
na mieste gotického kostola. V rozptyle v oboch sídlach sú viaceré pomníky, pamätníky, kríže a božie 
muky. 
Na lokalite návrhu nie sú kultúrno-historické pamiatky, lokalita je však v zóne pravdepodobných 
archeologických nálezov. 

Priemysel  - významné miesto v odvetvovej štruktúre patrilo do 90. rokov hutníckej 
prvovýrobe, výrobe stavebných hmôt a výrobkov, chemickej a tradične dominantnej 
poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe. 
Priemysel, stavebná výroba a skladové hospodárstvo rozsahom i kapacitami mali silne rozvinutú 
výrobnú základňu. Z územno-priestorového hľadiska sú tieto prevádzky sústredené v zoskupeniach 
v severnej, západnej a juhozápadnej zóne, časť kapacít je v rozptyle. Po ukončenej reštrukturalizácii 
Niklovej huty má v štruktúre priemyslu opätovne významné postavenie potravinárska výroba (I.D.C., 
Kávoviny, Hubert, Cukrovar). 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  - širšie územie patrí do typu poľnohospodárskej 
krajiny s najdlhším vegetačným obdobím, s najväčšou potrebou doplnkovej vlahy a s nízkou vodnou 
eróziou pôd. Ide o okrsok vinohradnícko-jačmenno-kukuričný s malým chovom hovädzieho dobytka 
a s veľkým chovom ošípaných. V širšom území je niekoľko stredísk poľnohospodárskej prvovýroby 
a služieb. Rastlinná výroba sa zameriava na pestovanie hustosiatych obilnín, cukrovej repy, slnečnice, 
repky olejnej a kukurice. Živočíšna výroba je sústredená do hospodárskeho dvora Nový Majer. 
 
Štruktúra pôdneho fondu v ha  
 plocha 

sídla 
PPF orná 

pôda 
LPF vodné 

plochy 
zastavané 

plochy 
ostatné 
plochy 

Sereď  3 045 2061 1 980 21 91 257 370 
D. Streda 1 347 927 825 48  132 131 

Zdroj: ÚPN mesta Sereď, ÚPN-O D. Streda 
 

Zásobovanie vodou – sídla sú zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu z 
vodného zdroja Jelka cez vodojem vo Vinohradoch n/Váhom. Napojenosť obyvateľstva dosahuje 
takmer 100 %. Niektoré priemyselné prevádzky, vrátane Cukrovaru, majú aj vlastné zdroje pitnej a 
úžitkovej vody. 

Kanalizácia  v sídlach je vybudovaná prevažne ako jednotná stoková sieť a odľahčovacím 
objektom na vypúšťanie dažďových vôd do Váhu. Súčasťou systému je MBČOV na južnom okraji 
Dolnej Stredy. ČOV po rekonštrukcii dosahuje vyhovujúcu úroveň čistenia. Vyčistené odpadové vody 
sú vypúšťané do Váhu v rkm 75,7.  

Odpadové hospodárstvo  - odpady vzniknuté na území sídiel sú zneškodňované 
skládkovaním na skládke v Pustých Sadoch a recykláciou v spol. Mach Trade (akumulátorové 
batérie). Separovaný zber je v zavedený v základných komoditách komunálneho odpadu, systém je 
doplnený zberným dvorom odpadov. 

Elektrická energia  – sídla sú zásobované elektrickou energiou z rozvodní 110/22kV – 
Trnava, Šulekovo, Kráľová a Sládkovičovo. V širšom severnom, južnom a západnom území sú 
nadregionálne elektrické vedenia 400 kV, 220 kV, 110 kV a 22 kV. Navrhovateľ prevádzkuje vlastný 
zdroj elektrickej energie. 

Zásobovanie plynom  – sídla sú v plnom rozsahu plynofikované a zásobované zemným 
plynom z VTL plynovodu cez RS. Areál navrhovateľa je pripojený na tieto plynovody, niektorí 
odberatelia priamo na VTL plynovod.  

Zásobovanie teplom  – navrhovateľ a výrobné závody I.D.C., Kávoviny, Biofaktory, Tekom, 
Hubert a komplex prevádzok v areáli bývalej NHS majú vlastné tepelné zdroje na zemný plyn, resp. 
hnedé uhlie. V komunálnej sfére teplo a TÚV pre obytné súbory v Seredi zabezpečuje MsBP Sereď 
vlastnými centrálnymi zdrojmi. Mesto pripravuje reštrukturalizáciu tepelného hospodárstva využívaním 
geotermálneho zdroja. V Dolnej Strede je výroba tepla v domácnostiach individuálna, v bytových 
domoch centrálna a výrobné podniky majú vlastné zdroje tepla. 

Cestná doprava  v území je zabezpečovaná cestami rôznych kategórií. Sieť je relatívne 
kvalitná a umožňuje pripojenie na všetky cesty najvyšších kategórií. Najvýznamnejšími sú diaľnica D1, 
ktorá je priamo prístupná cestou R1, ktorá je spojnicou Trnavy a B. Bystrice; I/62, ktorý je pôvodnou 
spojnicou Bratislavy a Nitry a súčasne je spojnicou v smere na Senec; II/507 je spojnicou s Galantou 
a Hlohovcom; III/5134 je spojnicou s Leopoldovom, II/573 je spojnicou so Šaľou. 
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Zaťaženos ť dopravných koridorov v území  
priemerné zaťaženie za 24 hod. cesta/ 

sčítací úsek 1990 1995 2000 2005 2010 
I/51 (R1)/80815 7 737 11 604 18 850 26 913 33 032 
I/62/80811  3 962 3 750 4 795 9 999 11 773 
I/62/80812    8 699 11 209 
II/507/80821 3 346  4 287 5 500 7 485 8 543 

 
Štruktúra dopravných pohybov po II/507 (ul. Cukrovarská a ul. J. Majku)  

s.ú. 80821 nákladné osobné motocykle spolu 
2005 942 6 500 43 7 485 
2010 1 098 7 402 43 8 543 

Zdroj: SSC 
 
Zariadenia leteckej dopravy v území nie sú. Vybudovaná je cyklistická trasa na korune pravostrannej 
hrádze Váhu, v ostatnom území sú cyklotrasy viazané na cesty. Vodné cesty nie sú vybudované. 
Mestom prechádza trať č. 133 Galanta – Sereď –Trnava, s pripojením na trať Bratislava – Štúrovo 
a Bratislava – Žilina – Košice. Železničný systém je doplnený vlečkami niektorých priemyselných 
areálov, vrátane areálu navrhovateľa. 
 
4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Územie je definované ako urbanizovaný, priemyselný a poľnohospodársky areál. Podľa 
stupňa urbanizácie ide o územie so stredným stupňom osídlenia so súvisle zastavaným územím. 
Územie je krajinnoekologickým komplexom riečnych rovín s prevahou ornej pôdy. Potenciálne 
geoekosystémy sú reprezentované riečnymi nivami s lužnými lesmi Podunajskej roviny a sprašovými 
pahorkatinami s dubovo-cerovými lesmi. Koeficient ekologickej kvality je 0 až 0,2, čo zaraďuje územie 
medzi najmenej kvalitné zóny SR. Súčasné využívanie krajiny je definované ako vhodné 
(poľnohospodárstvo) s návrhom na ponechanie stavu s primeranými korekciami funkčného využívania 
potenciálov (TTP, LPF). Územie je bez prírodných bariér a s výraznými socioekonomickými koridormi. 
Širšie územie je zónou kvalitných pôdnych zdrojov a veľkých zásob podzemných vôd. Ako súčasť 
zaťaženej oblasti je výrazne ovplyvňované stresovými javmi (znečistenie ovzdušia a vôd a ich 
agresivita, lokálne stredné radónové riziko, kontaminované pôdy). 

Širšie územie je zónou v III. – IV. stupni poškodenia. Základné parametre environmentálnej 
regionalizácie podľa rozlohy v Trnavskom kraji v roku 2001: 

plocha územia kraja v  stupeň 
poškodenia 

prostredie je 
km 2 % 

I vysokej úrovne 270,269 6,52 
II vyhovujúce 2 044,532 49,31 
III mierne narušené 99,234 2,39 
IV narušené 1 549,665  37,38 
V silne narušené 182,484 4,40 

spolu 4 146,184  100,00 
 
Vo vzťahu k atmosférickému prúdeniu a k smeru prúdenia podzemných vôd, sú najviac 

postihnuté územia v južnom a juhovýchodnom okolí. 
Celý areál NHS, ktorého časť je na území Dolnej Stredy, bola od začiatku prevádzky 

významným zdrojom znečisťovania prostredia, vrátane skládky lúženca a odkaliska popolovín. 
Z teplárne spaľujúcej hnedé uhlie bol popolček vo forme hydroroztoku ukladaný na odkalisko 
v inundačnom priestore Váhu tesne pri obytnom území a v priamom kontakte na Váh. Po ukončení 
plavenia popolovín v roku 2009, je odkalisko rekultivované Cukrovarom. Na neizolovanú skládku 
lúženca bola masa bez úpravy dopravovaná vo forme hydroroztoku. Priemyselné a komunálne vody 
z NHS boli bez čistenia priamo vypúšťané do inundácie Váhu v Dolnej Strede. Vody obsahovali pevnú 
fázu zloženú z kysličníkov, hydroxidov a solí Ni, Cr a Co a ropné látky. Kanál nebol izolovaný. 

Analýzy preukázali, že v technogénnych sedimentoch (cca 24 000 m3) obsah Ni prekračuje 
hraničné hodnoty (500 mg/kg) v 86 % prípadoch vzoriek. Priemerná hodnota Ni bola 5992 mg/kg. 
Absolútne hodnoty kolísali medzi 73 až 35700 mg/kg (70 násobné prekročenie limitu). Obsah Cr bol 
priemerne 2348 mg/kg, najvyššia hodnota bola 10300 mg/kg (13 násobné prekročenie limitu). Obsah 
Co bol priemerne 392 mg/kg (nadlimitná hodnota), najvyššia hodnota bola 3125 mg/kg (10 násobné 
prekročenie limitu). 
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Podzemné vody inundácie boli analyzované na obsah SO4, NO3, NH4, Ni, Cr, Co, Cd, Pb 
a ropné látky. Charakteristické sú 15 násobným prekročením limitu NH4, 19 násobným prekročením 
limitu Ni a 22 násobným prekročením limitu pre ropné látky. 

Znečistenie ropnými látkami bolo výrazné predovšetkým v povrchových vrstvách - od 447 
mg/kg po 3192 mg/kg. Limitné hodnoty boli prekročené v 70 % prípadoch vzoriek. 

Overená bola geologická stavba okolia kanála a podložia odkaliska popolovín. Zistená bola 
nadlimitná kontaminácia zložkami Pb, Ni, Co, Cr, NEL a popolovín zložkami As, Co, Cr, Ni, B a 
sulfidickej S. Nebola však preukázaná intenzívna migrácia kontaminantov zo sedimentov kanála 
a z odkaliska popolovín do podzemnej vody a do okolia. 

V areáli NHS bolo sledované znečistenie zemín, pôdy, horninového prostredia a podzemnej 
vody. Znečistenie zemín je charakterizované nadlimitným obsahom vanádu a zvýšenými 
koncentráciami PCB a EOCl. Dominujúce je nadlimitné znečistenie v povrchovej a pripovrchovej 
vrstve Ni, Cr, Co a sulfidickou S. Zistená však bola iba zanedbateľná migrácia Ni, Cr a Co v pôdnom 
prostredí, a to v dôsledku ich nízkej vylúhovateľnosti. Obsahy Ni, Co a NH4 sú v nadlimitných 
kategóriách. V prípade Ni a Co ide o lokálne znečistenie, v prípade NH4 ide o plošne rozsiahle 
znečistenie. Znečistenie Cr, sulfidickou S a NEL bolo zistené lokálne a na úrovni limitov, resp. mierne 
nadlimitné. 

Z hľadiska environmentálneho je znečistenie podzemnej vody plošne rozsiahle. Stav je treba 
hodnotiť vo vzťahu ku kvalite vôd širšieho okolia. Táto podľa dostupných informácií je všeobecne 
nízka (sledovaná bola aj pred výstavbou NHS) a vykazuje zvýšený obsah Fe a Mn v prirodzenom 
stave. Činnosťou NHS je však kvalita nespochybniteľne výrazne negatívne ovplyvnená. 

Podľa analýzy znečistenia podzemných vôd je pravdepodobné, že v priestore pod lúžencom 
postupne dochádza ku zmene NH4 na NO2 a NO3 v podzemných vodách mechanizmom, ktorý nie je 
presne definovaný, ktorý si však vytvára sama príroda. Doterajší monitoring naznačuje, že znečistenie 
NH4 a NO2 je priestorovo stabilizované a že siaha na J od skládky lúženca do vzdialenosti asi 2,5 km. 
V smere prúdenia podzemných vôd sú hlavnými kontaminantami SO4 a NO3. Keďže SO4 a NO3 sa 
takmer nesorbujú na horninové zrná zvodnenej vrstvy, prúdia s podzemnou vodou smerom na J a na 
JV. Podzemné vody sú čiastočne drenážované Derňou, Šárdom a Salibským Dudváhom, 
pravdepodobne aj Čiernou vodou a možno aj Malým Dunajom. Vytvorená je tak zóna 
kontaminovaných podzemných vôd dlhá až 30 km a širšia viac ako 2 km. 

Ovzdušie  - na stave kvality ovzdušia sa podieľa predovšetkým priemysel, energetika, doprava 
a tepelné hospodárstvo v meste Sereď, v Trnave, Galante a v Šali. Hlavné zdroje znečistenia sú areál 
bývalej NHS vrátane skládky lúženca a odkaliska popolovín, ktoré ovplyvňujú prostredie 
predovšetkým sekundárnou prašnosťou; cesty I/62, I/51, II/507 a predovšetkým R1 s počtom viac ako 
33 tisíc pohybov vozidiel denne. Ďalej to je priemysel stavebných látok, komunálne a individuálne 
tepelné hospodárstvo a veterná erózia na nechránenom PPF. 
Z hľadiska posudzovania emisií klasických škodlivín, je v okrese Galanta zaznamenaný pokles ich 
produkcie. Súvisí to s rastom podielu zemného plynu na spaľovaní. Emisie oxidov dusíka na území 
okresu patria medzi najnižšie na Slovensku. 
V blízkom území zaťaženej oblasti nie je monitorovacia stanica znečistenia ovzdušia. Preto nie je 
možné kvalitu ovzdušia zhodnotiť podľa výsledkov meraní. Na základe matematického modelu 
znečistenia ovzdušia v SR je zvýšené znečistenie ovzdušia v lokalite Sereď a zvýšené až silné je 
v lokalite Galanta a Šaľa. Cukrovar je najväčším evidovaným znečisťovateľom ovzdušia v okrese 
Galanta (TEC). 
 
Vývoj emisií zo stacionárnych zdrojov zne čisťovania ovzdušia v okrese Galanta 

množstvo v t/rok NEIS 
kód ZL 

látka 
2000 2004 2007 2009 

0.0.01 TZL 56,842 20,765 23,395 28,251 
0.0.02 Oxidy síry 280,093 290,621 210,086 140,187 
0.0.03 Oxidy dusíka 140,287 139,781 170,763 178,896 
0.0.04 Oxid uhoľnatý 124,105 68,591 96,358 89,841 
0.0.05 COÚ 20,813 18,976 47,110 37,148 
1.3.03 1,3-butadién   3,270 4,077 
2.3.07 Cu a zlúčeniny ako Cu  0,079 0,158 0,041 
2.3.08 Pb a zlúčeniny ako Pb 0,184 0,213 0,108 0,112 
2.3.10 Zn a zlúčeniny   0,002 0,001 
3.2.02 F a jeho plynné zlúčeniny ako HF 0,001 0,001   
3.3.01 Amoniak  208,294 119,448 99,508 
3.3.02 Anorganické plynné zlúčeniny Cl ako 

HCl 
 

0,231 
 

0,021 
 

0,030 
 

0,227 
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4.2.16 Styrén, vinylbenzén 7,174  22,382 17,648 
4.2.17 Tetrachlóretylén, perchloretylén   0,146 0,169 
4.2.19 Vinylacetát    0,562 
4.2.20 Xylén, dimetylbenzén  1,306  0,391 0,500 
4.3.01 Acetón (dimetylketón) 21,379 0,020  13,616 
4.3.02 Alkylalkoholy  1,648  16,013 22,211 
4.3.04 Butylacetát  0,294 7,980 3,284 1,328 
4.3.12 Etylacetát  0,028    
4.3.20 Parafíny s výnimkou metánu   4,912 3,886 

zdroj: www.air.sk 
 
Hydrogeologické pomery  – z genetického hľadiska ide o Ca-Mg-CO3 vody, slabšie alkalické 

a stredne tvrdé až veľmi tvrdé. Vody patria k základnému výraznému a nevýraznému vápenato-
horečnato-hydrogénuhličitanovému typu, ktorý sa zvýšenými koncentráciami síranov a chloridov mení 
na prechodný vápenato-sírano-hydrogénuhličitanový, prechodný sodno-sírano-hydrogénuhličitanový 
a základný sodno-síranový typ. Kvalita vody neogénnych vodonosných horizontov prevažne 
zodpovedá potrebám pre pitné účely.  
Kvartérne náplavy Váhu vytvárajú nádrž podzemných vôd s voľnou, alebo s čiastočne napätou 
hladinou. Výdatnosti vrtov sú prevažne vysoké. Priaznivosť súvrstvia závisí od jeho mocnosti, 
granulometrického zloženia v horizontálnom a vertikálnom smere, stupňa zahlinenia. Rozhodujúcim 
pre dopĺňanie zásob podzemných vôd je Váh. 

Podzemné vody  v prirodzenom stave vykazujú zvýšený obsah Fe a Mn, zlúčenín dusíka, 
chloridov a síranov (preukázané aj rozbormi vôd pred výstavbou NHS) a často sú bakteriologicky 
závadné. Podzemné vody kvartérnych horizontov nie sú vhodné na pitné účely. Z polutantov 
avizujúcich sekundárne znečistenie zvodneného prostredia boli zistené vysoké koncentrácie chloridov 
(až 236 mg.l), síranov (až 450 mg.l), dusičnanov (až 84 mg.l) a amónnych iónov (až 40 mg.l), 
s mineralizáciou často nad 1200 mg.l. Územie je mimo oblasť pozorovania kvality podzemných vôd 
SHMÚ. Najbližšie pozorovacie objekty sú v Hlohovci a v Šali.  

Povrchové vody  - kvalita povrchovej vody je v území sledovaná na rieke Váh. Podľa 
pozorovania SHMÚ Bratislava, je v tomto profile najhoršia kvalita vôd. Od tohto profilu po prepad VE 
Kráľová, sa kvalita vôd Váhu zlepšuje na 2. stupeň až po Šaľu. Hlavným zdrojom znečistenia po profil 
Sereď sú komunálne odpadové vody a priemysel z miest, spojovací kanál Dudváh – Váh a 
poľnohospodárska výroba. Nezanedbateľné sú vplyvy obcí, ktoré nemajú vybudované, resp. 
prevádzkované ČOV a sekundárne vplyvy (dnové sedimenty) akumulácie vôd vo VN Kráľová. Miesta 
sledovania rádioaktivity sú na Hornom Dudváhu a na Manivieri.  
 
Kvality vody (2004 - 2005) 

skupina a trieda znečistenia vôd profil 
A B C D E F G H 

Váh - Sereď 3  3 - 2 3 - 5 2 - 3 3 - 4 2 - 4 - 1 
Dolný Dudváh - Sládkovičovo 3 4 5 4 5 5 - 1 

Vysvetlivky: A – kyslíkový režim; B – základné fyzikálno-chemické ukazovatele; C – nutrienty; D - biologické ukazovatele; E – 
mikrobiologické ukazovatele; F - anorganické a organické mikropolutanty; G – toxicita; H – rádioaktivita; 1 -  najnižší stupeň 
znečistenia (veľmi čistá voda); 5 - najvyšší stupeň znečistenia (veľmi silne znečistená voda) 
 
V porovnaní s obdobím 2001 - 2002 sa kvalita vôd Váhu zlepšila, na hornom toku výraznejšie, 
v širšom kontaktnom území o 1 až 2 stupne. Akosť vody vo Váhu nad zaústením odpadových vôd 
z ČOV D. Streda v rkm 81,0: BSK5 6,7 mg O2/l; CHSK 13,7 mg O2/l; NL 18,5 mg/l; N-HH4

+ 0,32 mg/l; 
Pcelk.0,178 mg/l; NEL (ropné látky) 0,3 mg/l. 

Pôdy  - podľa BPEJ v území sú prevládajúce typy: fluvizem karbonátová stredne ťažká; 
černozem čiernicová, prevažne karbonátová, stredne ťažká; černozem čiernicová, prevažne 
karbonátová, ťažká; čiernice typické, karbonátové, stredne ťažké až ľahké s priaznivým vodným 
režimom; čiernice typické prevažne karbonátové, ťažké. Pôdna reakcia je prevažne neutrálna až slabo 
alkalická. Retenčná schopnosť pôd je stredná až veľká, priepustnosť je stredná, režim je mierne vlhký 
s prechodom do mierne suchého. Odolnosť proti kompakcii a intoxikácii je slabá až stredná, vo 
východnom okolí je stredná až silná. Pôdy nie sú náchylné na acidifikáciu a na primárne 
a kombinované zhutnenie. 
Stredne zraniteľné pôdy sú v kontaktnej zóne Váhu. Majú nízku odolnosť voči abrázii, relatívne nízku 
schopnosť viazať polutanty, nízku detoxikačnú schopnosť a niektoré sú citlivé na zamokrenie. Veľmi 
zraniteľné sú čiernice černozemné, stredne ťažké v intravilánoch a čiernice typické karbonátové. Pôdy 
sú citlivé na hladinu podzemnej vody a zásoby pôdnej vlahy. Pokles hladiny podzemných vôd 
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a prirodzená výsušnosť pôd je predpokladom pre ich pomerne intenzívny odnos, ktorý bol 
zaznamenaný v rozsahu 0,7 až 2,2 ton pôdy z ha. 
Znečistenie pôd vplyvmi prevádzkovania NHS kopíruje veternú ružicu tejto oblasti. Smerom na J vo 
vzdialenosti 1 km a na S vo vzdialenosti 750 m sú koncentrácie Cr 200 ppm a Ni 100 ppm. Ide o 
hodnoty umožňujúce poľnohospodárske využívanie pôd. Monitorovanie pôd však nie je komplexné, 
analýzy neboli z rôznych dôvodov publikované. Pôdy v širšom území sú mierne kontaminované – ide 
o geogénne (prírodne) podmienený obsah napr. Ba, Cr, Mo, Ni dosahuje limitné hodnoty. 

Rastlinstvo a živo číšstvo  – charakteristika stavu krajiny a jej biotických prvkov je uvedená 
v častiach Flóra a vegetácia a Fauna, čiastočne aj v kapitole II. a v kapitole IV. Flóra 
a fauna dotknutého územia je významne zmenená úplnou premenou pôvodnej krajiny na súčasnú 
krajinu, v ktorej dominujú antropické procesy a javy – poľnohospodárstvo, urbánne procesy, doprava 
a priemysel. Preto tu dominujú sekundárne antropogénne biotopy s významnou prítomnosťou 
ruderálnych spoločenstiev. Kontaminácia prostredia ťažkými kovmi sa negatívne prejavuje aj na 
vegetácii. Výsledkom je zvýšený obsah niektorých cudzorodých látok, napr. Ni, Co, Cr, Zn, Sn, Fe, 
Mn, Cu a As v niektorých rastlinách aj v bližšom okolí. Ide aj o priamu spojitosť s prevádzkovaním 
NHS, skládky lúženca a odkaliska popolovín, výustmi kanalizácií bez čistenia do Váhu, ktoré 
preukázateľne kontaminovali prostredie. 

Hluk, vibrácie  – primárnym zdrojom hluku a vibrácií v krajine sú výrobné procesy v priemysle, 
stavebnej výrobe a najmä v doprave. Výrazný, ale časovo nespojitý hluk emituje prevádzka 
železničnej trate čís. 133 a automobilová doprava predovšetkým na dominantných komunikáciách vo 
vnútornom prostredí mesta a obchvat R1. 
Lokalita navrhovanej činnosti je v zóne vplyvu zdrojov hluku z pozemnej dopravy regionálnej a 
nadregionálnej cestnej siete. Areál navrhovanej činnosti v súčasnosti je zdrojom hluku z výrobných 
a technologických procesov vo vzťahu ku kontaktnému polyfunkčnému územiu. 

Odpady  – obe sídla zabezpečujú v oblasti odpadového hospodárstva výkon činností 
vyplývajúcich z predpisov. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov zabezpečujú samosprávy určenou organizáciou pre domácnosti a pre právnické 
osoby, zabezpečujú zber nebezpečných odpadov a zber objemných odpadov z domácností. 
Separovaný zber je zavedený pre určené druhy odpadov, skládka odpadov je mimo územie sídiel, 
prevádzkovaný je Zberný dvor odpadov. 

Súčasný zdravotný stav obyvate ľstva a celková kvalita životného prostredia pre 
človeka  - hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva priamo dotknutého územia je pre nedostatok 
údajov obtiažne. Údaje sú k dispozícií sumárne za okres. Dôležitým ukazovateľom je stredná dĺžka 
života pri narodení, vyjadrujúca počet rokov, ktorých sa teoreticky dožije novorodenec pri predpoklade 
zachovania úmrtnostnej situácie v čase jej výpočtu. V roku 2003 bol 69,77 roka u mužov a 77,62 roka 
u žien a zachováva si mierne rastúcu tendenciu; v súčasnosti je cca o 1 – 1,5 roka vyššia. SR sa stále 
radí medzi krajiny, v ktorých stredná dĺžka života mužov a žien je v priemere o 5 až 7 rokov kratšia 
ako vo vyspelých krajinách. Úmrtnosť, ktorá sa v období rokov 1960 až 1980 mierne zvýšila, je od 
roku 1980 mierne stabilizovaná a pohybuje sa v rozpätí 10 – 11 ‰, mierne však presahuje priemer 
SR. Z tohto aspektu územie okresu Galanta nie je výnimočné.  
 
Výber naj častejších prí čin úmrtí  (počet zomretých na 100 000 obyvateľov) 

príčina úmrtia Trnavský kraj SR 
choroby obehovej sústavy 1 147 1 104 
nádorové ochorenie 499 454 
choroby dýchacieho ústrojenstva 102 111 
choroby  tráviacej sústavy 94 100 
choroby žliaz s vnútorným vylučovaním 23 31 

 
Úmrtnos ť obyvate ľstva pod ľa krajov a SR (hrubá miera úmrtnosti na 1000 obyvateľov) 

1996 2000 územie 
zomrelí úmrtnosť v ‰ zomrelí úmrtnosť v ‰ 

Slovensko 47 468 9,5 52 724 9,8 
Trnavský kraj  386 9,8 5 538 10,0 
okres Galanta   1 008 10,6 

Zdroj:  Zdravotnícka ročenka SR, UZIŠ Bratislava, 2000 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRH OVANEJ ČINNOSTI NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH 
ZMIERNENIE 

1. POŽIADAVKY NA VSTUPY 
Koncepcia postupného uskutočňovania predmetu navrhovanej činnosti - objekty a ich súbory, 

technologické celky a zariadenia podľa plánu uskutočňovania: 
rok kapacita 

v t/deň 
návrh opatrenia 

Montáž horákov na zemný plyn a bioplyn na kotli v TEC 
Montáž násypky a transportérov  - na dávkovanie externého kusového vápna 
na prípravu vápenného mlieka  
Montáž filtra na filtráciu hustých cukorných roztokov – automatický filter na 
zvýšenie kvality cukorných šťiav, zariadenie pracuje bez prídavnej látky, bez  
odpadu 

 
 
 
 

2013 

 
 
 
 

4 650 

Výmena rýchlodekantéra  - výroba a montáž nádrže rýchlodekantéra, ktorý 
zabezpečí potrebnú dobu pre proces usadzovania 
Výmena pred čeriča BM - výroba a montáž novej nádrže s miešadlom, ktorá 
zabezpečí potrebnú zádržnú dobu šťavy pre proces predčerenia 
Implementácia zmäk čovacej stanice ľahkej šťavy – zabudovanie zariadení pre 
zníženie zavápnenia ľahkej šťavy s využitím iontomeničov – slabo kyslé 
katiónové iontomeniče 
Zabudovanie  ďalších varostrojov  – montáž prístavby, montáž  2ks varostrojov 
pre zvýšenie varenia produktov A, B, úprava varostrojov C cukrovín 
Vybudovanie nadstavby pre umiestnenie brúsiacich zariadení rezačkových 
nožov  
Výmena doskových zahrieva čov  – montáž nových, dimenzovaných na 
predpokladané množstvo štiav podľa plánovaného spracovania repy 
Výmena horúceho do čeriča - výroba a montáž nádrže horúceho dočeriča ktorá 
zabezpečí potrebnú reakčnú dobu pre proces dočerenia štiav 
Zabudovanie chladi ča cukru – pre zlepšenie parametrov cukru dôležitých pre 
vhodné skladovanie 
Vybudovanie novej skládky repy – nová betónová plocha pre zásobu repy na 
spracovanie, vhodne umiestnená z hľadiska zabezpečenia plynulosti 
spracovania    
Zväčšenie kapacity filtrácií štiav po 1. a 2. saturácii - rozširenie filtračnej 
plochy pre filtráciu štiav montážou ďalších filtrov a kalolisov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 670 

Zvýšenie kapacity prísunu repy na plavenie - vybudovanie novej betónovej 
plochy pri stanici vyklápania a plavenia - betónová plocha bude pre operatívnu 
zásobu repy pre rýchly prísun na spracovanie 
Výmena čerpadiel epurácie  za čerpadlá s potrebným výkonom 
Výmena nádrží epura čnej linky – zabezpečenie potrebnej zdržnej a reakčnej 
doby v zariadeniach epuračnej linky 
Rozšírenie stanice zadinovej linky  - rozšírenie linky C cukroviny zabudovaním 
vertikálneho chladiaceho kryštalizátora 
Postupná výmena kontinuálnych odstrediviek cukrovín  - nové odstredivky 
vyhovujúce zvýšeniu kapacity a zvýšeným požiadavkám na kvalitu cukru 
Výstavba nového sila na cukor 
Nový sklad hotových výrobkov 

 
 
 
 
 

2015 

 
 
 
 
 

4 700 

Nová vstupná brána pre nákladné a osobné automobily 
Zvýšenie kapacity difúzie  - montáž ďalšieho difuzéra, alebo výmena 
existujúceho difuzéra za difuzér s vyšším výkonom 
Výstavba nového repného laboratória – vhodné umiestnenie budovy 
z hľadiska logistiky, zvýšenie výkonu odberu a rozboru vzoriek 
Nová plynová kotol ňa na ZPN a bioplyn 

 
 
 

2016 

 
 
 

5 000 

Výroba bioplynu z rezkov 
Montáž piatej odstredivky  A cukroviny - potrebné rozšírenie výkonu 
odstreďovania A cukroviny pre zvýšenie kapacity spracovania repy 
Zväčšenie výkonu Bi ČOV – výmena nádrží aeróbneho, anaeróbneho reaktora, 
dekantačných nádrží   

 
 

2017 

 
 

5 200 

Výmena čerpadiel  v rafinérii za čerpadlá s výkonom zodpovedajúcim  
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  plánovanému spracovaniu cukrovej repy 
2018 5 400 – 

6 000 
Montáž nového telesa odparky  - zväčšenie odparovacej plochy stanice 
odparky 

 
Doterajšie ročné výrobné kapacity a predpokladaný rast spotreby a ročnej produkcie: 

spotreba v m.j. 
skutočnosť 

 
vstupné suroviny 

 
m.
j. 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

odhad 
2018 

repa 310948 404334 477104 450498 430753 550000 750000 
vápenec 8588 10663 12596 12383 11070 19000 21225 
koks 

 
t 

793 945 1125 1078 1030 1800 2000 
glanapon DS5 3730 6670 8000 6400 6800 10000 12750 
glanopon DS98 600 598 0 400 0 2000 1500 
glanapon DS44 11000 13200 52000 53000 44000 55000 12500 
glanapon DS22     8000  91500 
glanapon DS33 849 2200 1698 1700 850 2000 2700 
Burst DA 201   5400    10000 
magnoflock 526 801 1950 2175 750 4500 1500 
ditioničitan sodný      500  
uhličitan draselný      3000  
fosforečnan sodný      1000  
praestol 2540TR 
praestol 855 BS 

    
400 

 
1075 

 
2000 

 
1950 

filfloc PA501     100 850 2000 1575 
uhličitan sodný 
kalciovaný 

 
3999 

 
5248 

 
13200 

 
7100 

 
525 

 
12000 

 
14000 

izopropylalkohol 390 400 450 800 800 2000 1671 
antiprex SSC 8050 11079 18750     
kebo DS 

kg 

   18000 13200   10000 
vápno práškové     81  100 
vápno kusové 

t 
      2000 

hydroxid sodný 45 
% roztok 

 
98881 

 
200954 

 
126000 

 
310500 

 
432250 

 
400000 

 
1200000 

chlórové vápno 501 500 2638 3732 1790 5000 5592 
chlórnan sodný 1007 1007 6189 13671 6930 18000 20486 
savo 1550 1010     10000 
coburon 900 1 001       
formaldehyd 43999 65999 78100 55000 60500 55000 120000 
kyselina sírová 46020 68332 46800 55860 85260 60000 525000 
hydrogénsiričitan 
sodný - bisulfit 

    
19500 

 
54200 

 
25000 

 
179302 

betastab 10A 1001 1399 2000 1200 800 15000 16500 
kebo DS    18000 13200 25000 30000 
kálim palmitát 28 35 38 42 45  200 
soľ priemyselná      1000  
persteril 40 %      3000  
antiprex      10000  
vápenný hydrát      400000  
lithosolvent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

  360   500 500 
pomocný materiál 

stlačené plyny  na zváranie - kyslík, acetylén, oxid uhličitý, propán-bután;  
palivá  – nafta, ZPN  nestanovené 

oleje 
plastické mazivo NH2, madit A 00, Ol32, PP90, PP80, M8AD, Oh-HM46, TB46, 
OK-VC100, kompresorový olej, turbínový olej  20  

Poznámka: 2013* - povolené rozhodnutím SIŽP č.j. 3096-7510/37/2013/Jed/370740205/Z5  
 

História vstupov do výrobného procesu a odhad pre rok 2018 sú uvedené vyššie. 
Rozhodujúcimi budú stroje na vstupoch do procesu, ktoré určujú dosiahnuteľnú výrobnú kapacitu. 
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Okrem výstavby nového sila na cukor a nového vstupu pre nákladné automobily a prípadne ďalších, 
budú návrhy opatrení uskutočnené iba v interiéri už existujúcich objektov. 
 
Predpokladaný dovoz surovín v období 2013 - 2018 
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
repa v t 550 000 600000 630000 650000 680000 750000 
objem repy na auto v t  460 000 500000 525000 540000 565000 600000 
objem repy na vlak v t 90000 100000 105000 110000 115000 150000 

 
Príprava územia  pre stroje a zariadenia a ich súbory, resp. stavby, bude uskutočnená 

v súlade rozhodnutím povoľujúceho orgánu. Areál je napojený na všetky verejné technické siete, ktoré 
je možné využiť na pripojenie nových objektov, strojov a zariadení. Predmet Koncepcie rozvoja sa 
bude uskutočňovať, vrátane skladov a skládok stavebných materiálov, iba v areáli Cukrovaru. 
Uskutočňovanie návrhu bude v etapách v čase mimo cukrovarníckej kampane a neovplyvní 
organizáciu výroby. Uskutočnenie Koncepcie rozvoja nevyžaduje zábery pôdneho fondu.  

Voda  - prevádzka (HVB a TEC) je zásobovaná  pitnou vodou z vlastného vodného zdroja v 
obci Dolná Streda. Ide o vŕtanú studňu hlbokú 99,6 m. Povolený odber podzemných vôd podľa 
rozhodnutia ObÚŽP Galanta č. 990/96/Bar. z 23. 07. 1996 a SIŽP č.j. 6851/OIPK-1527/05-
Mz/370740205 z 12. 12. 2005 je: Qp = 4,0 l.s-1, Qp = 346 m3.d-1,Qroč = 122 830 m3.rok-1. 
Prevádzka je zásobovaná povrchovou vodou pre technologické účely z Váhu. Povolený odber vôd 
podľa rozhodnutia SIŽP č.j. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 je: Qp = 70,0 l.s-1, Qroč 
= 604 800m3.rok-1. V prípade potreby je možné prevádzku zásobovať aj vodou z verejného vodovodu. 
 
Odbery vody v m 3/rok 

podzemná voda - studňa povrchová voda - Váh obdobie 
meraný stav limit IPKZ meraný stav limit IPKZ 

2008 52 343 62 931 
2009 53 061 38 278 
2010 55 056 29 839 
2011 34 762 32 692 
2012 35 162 

 
 

122 830  

27 958 

 
 

604 800  

 
Povrchová voda sa používa najmä na začiatku kampane na napúšťanie celého systému a v prípade 
teplého počasia na ochladzovanie barometrického okruhu. Potom sa už táto voda využíva na 
vypláchnutie nádrží po kampani. Prekročenie určeného limitu odberu vody po zvýšení spracovateľskej 
kapacity nie je dôvodné očakávať. 

 
Spotreba energetických médií 

médium súčasnosť predpoklad 
hnedé uhlie v t/rok 33 000 44 000 
zemný plyn naftový v m3 600 000 850 000 
koks 1150 2 000 
bioplyn 250 000 500 000 
elektrická energia v MWh* 11 000 12 500 
* vlastný zdroj elektrickej energie – turbogenerátor s el. výkonom 12 MVA 

 
Teplo  – prevádzka má vlastný zdroj tepla a pary v areáli Niklovej huty na území obce Dolná 

Streda. V kotolni sú 2 kotle K1 a K2 spaľujúce hnedé uhlie, stabilizačným palivom je zemný plyn 
naftový a bioplyn z produkcie vlastnej ČOV. Kotol K1 je záložný. Z technického a technologického 
hľadiska je možné používať iba 1 kotol. Menovitý tepelný príkon každého kotla je á 67,5 MW. 
Prevádzkované sú počas cukrovarníckej kampane cca 100 – 125 dní. Okrem výroby tepla navrhovateľ 
vyrába elektrickú energiu v systéme protitlaková parná turbína 12 MVA a elektrický generátor a je 
považovaný za výrobcu elektrickej energie. Výstupná para z turbíny s parametrami 0,4 MPa  a 1560 C 
je využívaná na technologické účely výroby cukru. 

Kotly majú automatickú reguláciu spaľovania s možnosťou ručného režimu. Celé 
technologické zariadenie je vybavené bezpečnostnými vypínačmi. Pri prípadných poruchových 
stavoch dôjde takmer k okamžitému zastaveniu výroby. 

Cukrovar prevádzkuje vždy iba 1 kotol (K2 alebo K1) na výrobu 58 – 60 t pary/hod. 
Štandardný prevádzkový výkon je 40 – 55 t pary/hod., priemerný počas kampane je cca 40 t pary/hod. 
Výkon 1 kotla (75 t pary/hod.) bude dosta čujúci  aj pre uvažovanú spracovateľskú kapacitu 6 000 t 
repy za deň. K tomu bude postačovať dodávka cca 60 t pary/hod.   
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Vzduchotechnika  – prevádzkové objekty a technologické celky, resp. ich časti v súlade 
s výrobným, manipulačným a skladovacím procesom, sú individuálne vetrané, zohrievané a chladené.  

Doprava  - vzťahy a dopravná obsluha areálová - areál Cukrovaru je na S pripojený na ul. 
Vonkajší rad, na V strane na ul. Cukrovarská a na J strane na ul. Niklová. Systém vstupov je pripojený 
na nadradený cestný systém – cesty D1, R1, I/62 a II/507. Stav vonkajšieho dopravného pripojenia nie 
je aktuálne potrebné meniť. Vonkajšia preprava surovín a materiálov bude zabezpečovaná 
zaužívaným systémom, vrátane podielov prepráv po cestách a po železnici. Predmetom Koncepcie 
rozvoja nie je vybudovanie nového cestného pripojenia (iná trasa) na nadradený cestný systém. 
Navrhovateľ z hľadiska zmien vnútroareálovej dopravy však plánuje vybudovanie nového vstupu pre 
nákladné automobily.  

Obslužné areálové cesty zodpovedajú potrebám nákladnej a obslužnej dopravy. Na ne sú a 
budú orientované všetky dopravné výkony spojené so súčasnými prevádzkovými uzlami a podľa 
potreby budú doplnené novými stavbami podľa Koncepcie rozvoja. Areál hlavnej výroby a TEC sú 
prístupné pre vozidlá zásahovej a záchrannej služby, zásobovania a údržby. 

Konštrukcia areálových komunikácií a spevnených plôch obmedzuje, resp. zabraňuje prieniku 
znečisťujúcich látok do pôdneho a vodného prostredia. Pri vstupe do areálu Cukrovaru sú plochy 
statickej dopravy. Súčasný stav nie je potrebné meniť. Samostatné parkovacie plochy pre nákladné 
automobily nie sú predmetom návrhu. 

Výroba  nástrojov, skúšobné laboratórium a sklad nebezpečných látok - tieto objekty 
a zariadenia sú existujúce a kapacitne vyhovujúce aj pre návrhové obdobie. 
Prevádzka je vybavená prostriedkami a pomôckami na zachytenie a zneškodnenie havarijných únikov 
nebezpečných látok a bezpečné nakladanie s nimi. 

Súvisiace investície  – pre dosiahnutie cieľov Koncepcie rozvoja budú v samostatných 
etapách v mimokampaňovom doplnené potrebné stroje a zariadenia. Preložky sietí budú riešené 
podľa aktuálnej potreby. Vzhľadom na náročnosť koordinácie procesu je možné, že časový 
a technicko-technologický program bude aktuálne modifikovaný. Oplotenie je existujúce. 

Počet zamestnancov je 217 neexponovaných – počas cukrovarníckej kampane, 138 
neexponovaných – mimo kampane.  

 
2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH 

Hotové výrobky  - výstupom výrobnej činnosti navrhovateľa je a bude kryštálový cukor, ktorý 
vo finálnej fáze je expedovaný štandardne v 1 kg, 50 kg, 1000 kg baleniach a voľne sypaný 
v autocisternách. Skutočnú hmotnosť vyrobeného cukru v predchádzajúcich obdobiach navrhovateľ 
neuvádza. 

Ovzdušie  - kotolňa na výrobu tepla a pary v areáli NHS je prevádzkovou súčasťou Cukrovaru. 
Zabezpečuje produkciu pary pre technológiu výroby cukru, vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a 
výrobu elektriny počas kampane. 

Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ: Spaľovacie 
zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW. Podľa prílohy č. 2 Vyhlášky 
MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. je Cukrovar Sereď zaradený do kategórie: 
1. Palivovo-energetický priemysel 
1.1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným 
menovitým tepelným príkonom ≥ 50 MW (veľký  zdroj znečisťovania) 
 

V kotolni sú 2 kotle K1 a K2 spaľujúce hnedé uhlie. Stabilizačným palivom je zemný plyn 
naftový a bioplyn z produkcie vlastnej BiČOV. Kotol K1 je záložný, súčasné používanie oboch kotlov 
nie je možné. Menovitý tepelný príkon každého kotla K1 a K2 je 67,5 MW. Prevádzkované sú počas 
cukrovarníckej kampane cca 110 – 120 dní. Popri výrobe tepla navrhovateľ vyrába elektrickú energiu 
v systéme parná turbína a elektrický generátor. Výstupná para z turbíny s parametrami 0,4 MPa  
a 1560 C je využívaná na technologické účely výroby cukru. 

Emisie TZL sú zachytávané mechanickým a elektrostatickým odlučovačom popolčeka, 
ktorého účinnosť dosahuje 98 %. 
 
Rozhodnutím č.j. 7849-21732/37/2010/Ora/370740105/Z3 z 15. 07. 2010 má prevádzkovateľ určené 
limitné hodnoty emisií do ovzdušia: 

zdroj emisií/palivo ZL EL (mg.m-3) miesto vypúšťania 
TZL 100 
SO2 1600 

NOx ako NO2 600 
CO 250 

kotol 2 
hnedé uhlie 
zemný plyn 
bioplyn 

TOC 50 

 
murovaný komín 

s výškou cca 100 m 
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Výsledky diskontiunálného merania emisií na K2 v roku 2012 (hnedé uhlie 90,6 %, bioplyn 2,4 %, ZPN 
7,0 % tepelných príkonov): 

koncentrácia (mg/m3)  
meraná zložka ∅ hodnota maximum emisný limit 

TZL 77 79 100 
SO2 1 475 1 476 1 600 
NOx ako NO2 508 512 600 
CO 17 17 250 

 
1.1.2 Stredné  a malé zdroje znečisťovania. 
Stredné a malé tepelné zdroje sú určené na vykurovanie objektov výroby cukru a teplárne v zimnom 
období a na vykurovanie melasy v melasníku v pokampaňovom období. 
Technické parametre plynových kotlov na vykurovanie inštalovaných v Cukrovare Sereď (malé zdroje) 
– celkom je inštalovaných 11 zdrojov s príkonom 24 – 70 kW. Vo výrobnom procese sú inštalované 3 
stredné zdroje s príkonom 455, 510 a 720 kW. 
 
Rozhodnutím č.j. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 má prevádzkovateľ určené: 

zdroj emisií/palivo ZL emisné limity  
(mg.m-3) 

miesto vypúšťania 
emisií 

TZL 5 
SO2 35 
NOx 200 

 
kotolňa HVB o príkone 0,548 MW - ZPN 

CO 100 

 
výduch č. 1 

TZL 5 
SO2 35 
NOx 200 

 
kotolňa Silo o príkone 0,489 MW - ZPN 

CO 100 

 
výduch č. 2 

silo na cukor, sušiareň cukru TZL 75 výduch č. 3, 4, 5, 6 
 
Rozhodnutím č.j. 8555-19416/37/2011/Ora/370740205/Z4 z 19. 07. 2011 má určené: 

zdroj emisií/palivo ZL emisné limity  
(mg.m-3) 

miesto vypúšťania 
emisií 

NOx 200 kotol Viessmann Vitoplex SX 100 
s príkonom 0,72 MW CO 80 

komín kotolne 
Melasový tank 

 
Výroba cukru je podľa zákona o ovzduší a Vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. je 

klasifikovaná v kategórii 6.14 Cukrovary  s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t za hodinu ≥ 1, 
t.j. ide o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.  
 

Voda  - prevádzka je zásobovaná  pitnou vodou z vŕtanej studne a povrchovou vodou pre 
technologické účely z Váhu. Povolený odber vôd je uvedený v Požiadavkách na vstupy.   

V areáli Cukrovaru je vybudovaná delená kanalizácia. Meranie množstva odpadovej vody je 
zabezpečené na výstupe z areálu (kanalizácia, recipient).  
  
Rozhodnutím č.j. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 má navrhovateľ určené limitné 
hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách: 

max. hod. prietok v l/s priemerný prietok v l/s m3/deň m3/100 dní 
25,0 25,0 2 160 216 000 

 
Znečistenie vo vypúšťaných odpadových vodách nesmie prekročiť limitné hodnoty: 

bilančné hodnoty ukazovateľ koncentrácia (mg/l) 
„p“ kg/deň t/kampaň 

pH 6,0 – 9,0 - - 
CHSKCr 200 432,0 43,2 
BSK5 (ATM) 50 108,0 10,8 
NL 50 108,0 10,8 
N-NH4 10/ 20(Z1)/ - (Z2) 21,6 2,16 
Ncelk 20/ 35(Z1)/ - (Z2) 43,2 4,32 
Pcelk 3,0 6,5 0,65 
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Zvýšenie spracovateľskej kapacity znamená zvýšenie potrebného objemu vody o cca 10 – 15 %. 
Odpadová voda je akumulovaná v kalových jamách. Prevádzkovú kapacitu BiČOV aktuálne nie je 
potrebné zvyšovať, pretože po vyčistení jám od zeminy je k dispozícii ich dostatočný objem. V roku 
2017 navrhovateľ plánuje zvýšiť kapacitu BiČOV, čím zabezpečí vyčistenie väčšieho objemu 
odpadových vôd  
 
Objem odpadovej vody z BiČOV (zdroj: Cukrovar) 
 2008 2009 2010 2011 2012 limit IPKZ 
počet dní 99 101 115 128 104 112 
celkom v m3 87 695 130 030 154 598 129 763 150 606 216 000 
denne v m3 (zaokrúhlené)  886 1 287 1 344 1 014 1 448 2 160 
l/s 10 15 16 12 17 25 
účinnosť čistenia v % 94,1 97,11 98,66 84,97 96,11 - 

 
Kvalita odpadových vôd vypúšťaných z BiČOV (zdroj: Cukrovar) 
 pH CHSK BSK 5 NL P NH4+ N celk. 
limit IPKZ 6 - 9 200,0 50,0 50,0 3,0 10,0 20,0 

Podľa výsledkov externých rozborov akreditovaným laboratóriom za posledných 5 rokov, plní 
Cukrovar predpísané limity vo vypúšťaných odpadových vodách. 
 
Rozhodnutím č.j. 5821-28859/37/2008/Sta,Koz/370740205/Z1 z  02. 09. 2008 pre vody z povrchového 
odtoku vypúšťané bez čistenia do Váhu má určené limity v max. objeme 8 500 m3 ročne: 

koncentrácia (mg/l) bilančné hodnoty ukazovateľ 
priemerná maximálna kg/deň t/rok 

pH 6,5 8,5 - - 
BSK5 (ATM) 150 20,0 - 0,13 
CHSKcr 20,0 30,0 - 0,17 
NL 15,0 20,0 - 0,13 

 
Odpady  
Príprava a výstavba:  v prípade vzniku výkopovej zeminy bude táto dočasne uložená v areáli 

a prioritne tu bude využitá pri terénnych úpravách. Prípadný prebytok bude uložený na iné určené 
miesto, alebo na určenú skládku. 

Vybúrané betónové konštrukcie budú mechanicky upravené a prednostne použité v areáli. Iba 
v prípade preukázanej nemožnosti takéhoto ich využitia budú ponúknuté inej osobe, alebo uložené na 
určenú skládku. 

S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe objektov a umiestňovaní strojov a zariadení, bude 
dodávateľ nakladať v súlade s predpismi (§19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z.), t.j. odpad 
bude zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad ponúkne na zhodnotenie inej oprávnenej osobe. 

Prevádzka:  kategóriu a množstvo odpadov z výroby v tomto štádiu prípravy Koncepcie 
rozvoja nie je možné spoľahlivo určiť. Stav bude predbežne definovaný v projekte stavby (stavieb), 
resp. v žiadostiach o zmenu rozhodnutí pri postupnom zvyšovaní spracovateľskej kapacity. 
Navrhovateľ má zavedený systém triedenia vznikajúcich odpadov a rozhodnutiami SIŽP stanovené 
podmienky ďalšieho nakladania s nimi. Podrobné informácie budú súčasťou doplnenej prevádzkovej 
dokumentácie a evidencie vypracovanej v čase prevádzkovania predmetu Koncepcie rozvoja 
a uvádzania strojov, zariadení a ich súborov do prevádzky. Špecifikované a upresňované bude podľa 
skutočného stavu a hlásení prevádzkovateľa podľa predpisov v odpadovom hospodárstve. 

Údržba a bežné opravy niektorých výrobných zariadení je a bude zabezpečovaná vlastnými 
zamestnancami v určených priestoroch. Stredné, veľké a generálne opravy veľkých technologických 
zariadení a aj investície budú uskutočňované dodávateľsky. Nakladanie s odpadmi vzniknutými pri 
týchto činnostiach budú zabezpečovať tieto organizácie. 

Navrhovateľ podľa rozhodnutia SIŽP č.j. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 
má povolené nakladanie s odpadmi: kategória ostatný : 020103 odpadové rastlinné tkanivá; 020401 
zemina z čistenia a prania repy; 020402 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality; 020403 kaly zo 
spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku; 020499 odpady inak nešpecifikované; 020501 
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie; 030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo 
alebo drevotrieskové dosky, dyhy, iné; 101304 odpady z pálenia a hasenia vápna; 150101 obaly 
z papiera a lepenky; 150102 obaly z plastov; 160103 opotrebované pneumatiky; 170107 zmesi 
betónu, tehál a obkladových dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106; 170405 železo a oceľ; 
200301 zmesový komunálny odpad. 
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Rozhodnutím č.j. 3096-7510/37/2013/Jed/370740205/Z5 z 19. 03. 2013 má navrhovateľ povolené 
nakladanie s odpadmi kategórie nebezpečný :  

č. názov spôsob 
nakladania 

t/rok 

020108 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky R4 2,0 
080312 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky R4 0,2 
120112 použité vosky a tuky R9 0,2 
130205 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje R9 2,5 
130802 iné emulzie R9 2,0 
140603 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel R2 0,5 
150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 
 

D1 
 

0,5 
150111 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný 

materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob  
 

D1 
 

0,5 
150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

 
 

D1 

 
 

1,0 
160107 olejové filtre D1 0,1 
160121 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 

160113 a 160114 
 

D1 
 

2,0 
160213 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako 

uvedené v 160209 až 1602122 )   
 

R4, R5 
 

1,68 
160303 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky R4 1,0 
160305 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky R4 1,0 
160506 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 

alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí 
laboratórnych chemikálií 

 
 

R4 

 
 

0,5 
160601 olovené batérie R4 0,4 
170605 stavebné materiály obsahujúce azbest   D1 10,0 
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť R3 0,2 

celkom spolu 26,28 
 

Odpady z kampane – podiel dovezených (balast - zemina, zelina, korienky, kamene) 
a vyprodukovaných odpadov v t – zaokrúhlené (saturačný kal a odpad z vápenky): 

 
obdobie 

balast 
dovezený 
s repou 

podiel 
v repe 

% 

odpady vyrobené 
v kampani (saturačný 
kal, odpad z vápenky) 

% na 
repu 

celkové odpady 
(dovezené + 
vyrobené) 

2012 – 2013 43 155 9,1 21 889 5,1 65 045 
2011 – 2012 38 870 7,2 20 208 4,0 59 078 
2010 - 2011 87 182 15,5 20 280 4,3 107 462 
2009 - 2010 60 558 13,0 15 422 3,8 79 981 
2008 - 2009 40 195 11,5 11 370 3,7 51 565 

 
 

obdobie 
odpad od 
vápenky 

 
korienky 

 
zelina 

odpad od 
kameňolapača 

saturačný 
kal 

zemina 
dovezená v 

repe 
2012 – 2013 3 028 6 468 400 3 860 19 158,3 32 427 
2011 – 2012 3 340 7 701 302 5 271 19 504 25 596 
2010 - 2011 2 350 8 440 417 12 010 21 971 66 315 
2009 - 2010 2 229 6 722 272 7 826 16 853 45 738 
2008 - 2009 767 5 070 268 3 946 12 808 30 911 

zdroj: Cukrovar 
 

Na množstvo strát z dovezenej repy má vplyvy počasie, harmonogram zberu, kvalita techniky, 
dočisťovanie, stav skládok repy, dĺžka kampane, zaburinenie. Miesto uloženia (rekultivácia) mokrých 
saturačných kalov a vyťaženej zeminy z usadzovacích nádrží je odkalisko v Dolnej Strede. 

 
Emisie TZL sú zachytávané mechanickým a elektrostatickým odlučovačom popolčeka 

s technickou účinnosťou 98 %. Zachytený popolček a struska sa systémom dopravníkov dopravia do 
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zásobníkov na popolček a strusku. Odtiaľ sa podľa zmlúv dopravnými prostriedkami v cisternách 
alebo kontajneroch odvážajú na miesto zhodnotenia alebo uloženia.  
 
Odpad z výroby tepla a pary v t: 

popolček v t škvára v t obdobie spotreba 
HU v t Holcim Pusté Sady Pusté Sady tehelne 

2011 - 2012 32 800 3 800 700 150 520 
2012 - 2013 27 568 2 328 669 0 640 

zdroj: Cukrovar 
 

Doprava - predpokladané vstupy a výstupy 
predpokladaný počet transportných jednotiek (TJ) v období 2013 - 2018 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
repa v t  550000 600000 630000 650000 680000 750000 
objem repy na auto v t  460000 500000 525000 540000 565000 600000 
objem repy na vlak v t 90000 100000 105000 110000 115000 150000 
auto repa - deň počet TJ*  206 208 210 216 226 232 
auto repa - rok počet TJ 20600 20800 21000 21600 22600 23200 
vlak repa - deň počet TJ* 15 16 17 18 19 20 
vlak repa - rok počet TJ 1475 1639 1721 1803 1885 1967 
objem medziproduktov v t 181500 186000 189000 195000 204000 210000 
auto - deň počet TJ 
medziproduktov* 73 74 76 78 82 84 
auto - rok počet TJ 
medziproduktov 7260 7440 7560 7800 8160 8400 

*len počas kampane, t.j. od 10. 09. do 15. 01. nasledujúceho roka 
zdroj: Cukrovar 
 

Hluk a vibrácie  
Rozhodnutím č.j. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 z 12. 12. 2005 má navrhovateľ určené limitné 
hodnoty pre hluk a vibrácie (hlavný areál) na hranici prevádzky a kontaktného obytného 
(polyfunkčného) prostredia: 

najvyššie prípustné hodnoty (dB) 
denný čas nočný čas 

50 40 
 

Rozhodnutím č.j. 3213-33719/37/2007/Koz/370740105 z 17. 10. 2007 má navrhovateľ určené limitné 
hodnoty pre hluk a vibrácie (TEC – vonkajšie prostredie): 

najvyššie prípustné hodnoty (dB) 
denný čas LAeq,p večerný čas LAeq,p nočný čas LAeq,p 

70 70 70 
 

Zdrojom hluku a vibrácií  pre vonkajšie prostredie je: 
A) Automobilová doprava spojená s výrobou cukru (zásobovanie základnými výrobnými 
surovinami, servis, odvoz odpadov) - účinok týchto zdrojov bude časovo nespojitý. Sústredený však 
bude v relatívne krátkom časovom období, t.j. krátko pred začiatkom kampane a v jej priebehu (repa, 
vápenec). Dovoz repy a základných komodít je dlhodobo zabezpečovaný po cestách v podieloch: zo 
smeru od R1 a II/507 cez Dolnú Stredu 60 % všetkých prepráv; zo smeru od Šintavy cez Sereď na ul. 
Cukrovarská 10 % všetkých prepráv, z Bratislavskej cesty (I/62) cez Sereď na ul. Cukrovarská 10 % 
všetkých prepráv. Po železnici je dovážaných 20 % komodít. 

Povolená spracovateľská kapacita od kampane 2013 – 2014 je 550 tis. t  repy/kampaň 
(rozhodnutie č.j. 3096-7510/37/2013/Jed/370740205/Z5 z 19. 03. 2013). Z toho nákladnými 
automobilmi (NA) bude dovezených cca 80 % hmotnosti repy. K tomu bude potrebných cca 21 000 
individuálnych dovozov, priemerne 200 - 210 denne. Po železnici bude dovezených cca 20 % 
hmotnosti repy + uhlie, + vápenec. 
Účinky cestnej dopravy sú akceptované obyvateľmi Serede a Dolnej Stredy, pretože činnosť 
Cukrovaru je považovaná za relatívne bežnú súčasť života aj v období prípravy kampane a počas 
kampane. V súčasnosti je počet dopravných pohybov spojených iba s činnosťou navrhovateľa cca 200 
automobilov denne, čo je cca 19 % z celkového počtu iba NA, resp. 2,5 % podielu zo všetkých 
dopravných pohybov (III.3., str. 15) po ceste II/507 (ul. Cukrovarská a ul. J. Majku).  
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Navrhovateľ predpokladá zvýšenie dopravnej intenzity spojenej s vlastnou činnosťou na cca 240 
NA/deň (počas kampane), t.j. zvýšenie cca o 20 % oproti súčasnosti. Intenzita dopravy na ul. 
Cukrovarská v období 2005 – 2010 vzrástla približne o 14 % a intenzita pohybov iba NA o 16 %. 
Dopravná intenzita po ceste II/507 v období do roku 2018 predpokladane vzrastie o ďalších 12 - 15 %. 
Podiel dopravných pohybov na tejto ceste spojených iba s činnosťou navrhovateľa tak postupne 
vzrastie na 20 – 22 % NA z celkovej dopravnej intenzity. Skutočný (priemerný) ročný podiel však bude 
primerane nižší, pretože intenzívna doprava pre navrhovateľa je vykonávaná cca 4 mesiace. 
V ostatnom období roka významne nepresahuje (a nepresiahne) priemerné denné počty pohybov na 
tejto ceste. Jedným z opatrení Koncepcie rozvoja je vybudovanie nového vstupu pre NA do areálu v 
roku 2015. Je však pravdepodobné, že automobilová doprava bude aj naďalej viazaná na vnútorné 
prostredie Serede a Dolnej Stredy.  
B) Uskutočnením opatrení podľa Koncepcie rozvoja podľa informácií navrhovateľa nebudú 
zriadené a prevádzkované nové zdroje hluku a vibrácií vo vzťahu k vonkajšiemu (kontaktnému) 
obytnému a polyfunkčnému prostrediu v dotknutých obciach. Nové stroje a zariadenia (zdroje) budú 
inštalované v existujúcich objektoch formou nových, resp. doplnením existujúcich technických 
a technologických zostáv. 

Súčasťou výstupov činností je od roku 2009 aj rekultivácia  odkaliska popolovín v Dolnej 
Strede podľa platného projektu rekultivácie (zemina z usadzovacích nádrží, kaly a úprava povrchov, 
zatrávnenie). 
 
3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VP LYVOCH NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 
Predmet Koncepcie rozvoja nie je v rozpore s koncepčnými a rozvojovými dokumentmi mesta 

Sereď a obce Dolná Streda. 
Výroba cukru (a základné technologické celky k tomu) je podľa zákona o ovzduší a podľa 

Vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia klasifikovaný v kategórii 
6.14 Cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t za hodinu ≥ 1 ako stredný zdroj 
znečisťovania ovzdušia.  

Uskutočnenie predmetu Koncepcie rozvoja bude primárnym zdrojom emisií znečisťujúcich 
látok vypúšťaných do ovzdušia (doprava, TEC, technologické celky), hluku z dopravy a z manipulácie 
so vstupnými surovinami (vykladanie repy, uhlia a vápenca na určené miesta) a s tým spojených 
rušivých vplyvov (napr. zápach – vône z výroby, dym z komína TEC) s priamymi účinkami na okolie.  

Z hľadiska starostlivosti o prostredie počas uskutočňovania predmetu Koncepcie rozvoja 
a inštalácie (súborov) strojov a zariadení, nebudú kladené zvláštne nároky na systém organizácie 
práce a postupov činnosti. Predmetom je manipulácia súvisiaca s potravinárskymi 
surovinami a polotovarmi a hotovými výrobkami, ktoré budú vyrábané v existujúcich priestoroch. 
Predpokladané vplyvy sú primerane potrebám hodnotenia definované v časti „Požiadavky na vstupy“ 
a „Údaje o výstupoch“ a syntetizované sú v časti „Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov...“ 
tejto kapitoly zámeru. 

Neštandardná prevádzka  – pri súčasnom a navrhovanom prevádzkovaní predmetu návrhu 
nepredpokladáme a neočakávame také stavy a s tým spojené riziká, ktorých vplyv by mohol vylúčiť 
dosiahnutie cieľov navrhovateľa, alebo vplyv ktorých by mohol významnejšie negatívne 
ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a obyvateľstvo tu bývajúce. Potravinárska výroba vo svojej 
podstate nie je primárnym a sekundárnym zdrojom (predpokladom) neobvyklých súvislostí a stavov. 

Pre zabezpečovanie lokalizácie havárie a jej následkov má a bude mať každé pracovisko, na 
ktoré sa vzťahuje potenciál neštandardnej prevádzky, určené materiálne zabezpečenie, t.j. prostriedky 
na lokalizáciu havárie a odstránenie jej možných následkov. Organizačné zabezpečenie činnosti 
pracovníkov v prípade havárie je schválené navrhovateľom a členené na opatrenia vykonávané po 
vzniku havárie a na následné opatrenia podľa druhu havárie (napr. postup pri odstraňovaní havárie 
ropných látok resp. materiálov obsahujúcich organické znečistenie, postup pri odstraňovaní havárie 
iných tuhých a kvapalných nebezpečných odpadov). Prevádzkovateľ zabezpečí odobratie vzoriek 
haváriou zasiahnutých povrchov a hmôt a v koordinácii s príslušnými orgánmi vypracuje o havárií 
protokol. 

Zápach, teplo a iné výstupy  – s prevádzkovaním predmetu činnosti nebude spojená 
produkcia nových neobvyklých, resp. prevažnú časť verejnosť obťažujúcich zápachov (vôní). Súčasný 
stav zostane zachovaný, pretože eliminácia pachových stôp nie je reálne dosiahnuteľná. V súčasnosti 
sú rozhodujúce technické a technologické celky (TEC, HVB) zdrojom tepla nevyhnutne spojeného 
s vlastným predmetom činnosti. Súčasný stav sa uskutočnením predmetu Koncepcie nezmení. 

Žiarenie a iné fyzikálne polia  – predmet Koncepcie rozvoja podľa podkladov a zadania 
zámeru nebude zdrojom žiarenia, alebo iných ekvivalentných výstupov. 

Bezpečnos ť práce – navrhovateľ má k dispozícii vlastné Prevádzkovo bezpečnostné 
predpisy. V tomto prostredí je potrebné dbať na hygienu prostredia, vnútornú zonáciu prevádzky 
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s obmedzenými a vylúčenými inými činnosťami. Z hľadiska CO nie sú uplatňované osobitné 
požiadavky, areál je zaradený do koncepcie CO mesta Sereď. 

Vplyvy vyvolané likvidáciou činnosti po ukončení jej prevádzky, alebo životnosti – areál je 
významnou priestorovou a funkčnou štruktúrou v oboch sídlach. Vzhľadom na časové parametre 
Koncepcie rozvoja predpokladáme, že prevádzkovanie Cukrovau bude dlhodobé. Analýza postupov 
ukončenia prevádzky a z toho vyplývajúce opatrenia nie je preto dôvodná. V dôsledku však v areáli 
bude možné umiestniť iba také prevádzky, ktoré budú v súlade s ÚPN mesta Sereď a ÚPN-O Dolná 
Streda. 
 
4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK  

Príprava a výstavba  – príprava priestoru, a výstavba objektov predmetu Koncepcie rozvoja 
sú v tomto štádiu prípravy a dostupných informácií bežným investičným režimom. Nepredpokladáme 
významnejšie odchýlky od štandardných režimov činnosti, stavu, zmien kvality prostredia účinkom 
primárnych, alebo sekundárnych vplyvov na zdravotný stav obyvateľstva. 
Navrhovateľ a dodávateľ stavby pri príprave a jej uskutočňovaní bude postupovať podľa predpisov 
a podmienok doposiaľ vydaných integrovaných povolení SIŽP a zabezpečí koordináciu práce počas 
celej doby výstavby. 

Prevádzka  – povoľovanie prevádzkovania nových strojov, zariadení a ich súborov podlieha 
rozhodnutiam orgánu na ochranu zdravia ľudí. V doterajšom období navrhovateľ vytvoril podmienky 
pre porovnanie a sledovanie vstupných stavov a prevádzkových stavov v areáli (objektoch) 
a samostatných pracoviskách. Činnosť poskytuje merateľné informácie pre objektivizáciu účinkov 
vplyvov a potenciálov ich pôsobenia na zdravotný stav a potrebu vykonania potrebných opatrení. 

RÚVZ v Galante rozhodnutím č.j. 319/2013 Ad z 22. 03. 2013 rozhodol o zaradení prác podľa 
kategórií: v Hlavnej výrobnej budove brúsenie nožov a v Baliarni obsluha strojov do tretej  kategórie 
rizikových prác, kde rizikovým faktorom je hluk. V Teplárni pracovné činnosti pri ktorých rizikovým 
faktorom sú pevné aerosóly – hnedé uhlie a lignit (zauhľovač a strojník odstruskovania) do tretej  
kategórie rizikových prác.  

Z hľadiska humánneho a environmentálneho nie je v areáli NHS akútne riziko ohrozenia 
zdravia ľudí. Areál však môže byť využívaný iba pre činnosti priemyselných odvetví. Synergické vplyvy 
bývalých a v súčasnosti existujúcich prevádzok nie sú sledované.  

Predmet Koncepcie rozvoja primárne, t.j. výkonmi priamo v celom areáli (budovách) 
v štandardnom režime, s ohľadom na špecifické podmienky prevádzkovania výrobných a ostatných 
objektov cukrovarníckeho priemyslu, musí byť zabezpečená tak, aby negatívne iba minimálne vplývala 
na celkovú a partikulárnu kvalitu vnútorného a vonkajšieho prostredia.  

Technické, prevádzkové a hygienické parametre vnútorných priestorov, v ktorých sa 
manipuluje s polotovarmi a hotovými výrobkami v prípade potreby určí povoľujúci orgán. 

Výrobné priestory, manipulačné priestory, sklady obalov, sklady hotových výrobkov a ďalšie 
priestory súvisiace s výrobou a manipuláciou so surovinami a výrobkami musia byť  účinne chránené 
proti škodcom (hmyz a hlodavce). 

Väzbami vo vzťahu na kontaktné územie bude doprava na vstupe a na výstupe organizovaná 
podľa doposiaľ aplikovaných organizačných a prevádzkových schém navrhovateľa. Doprava 
nevyhnutne prechádza a bude prechádzať časťou obytného a polyfunkčného územia oboch 
dotknutých sídiel a priamo je/bude pripojená na nadradený cestný systém. 

Počet pohybov vozidiel odvážajúcich suroviny a odvážajúcich hotové výrobky a napr. odpady 
a potenciálne účinky na obytné prostredie sídiel sú opísané vyššie. Stav podmienený vyššou 
prevádzkovou kapacitou pravdepodobne mierne nepriaznivo zmení kvalitu časti vonkajšieho 
prostredia. 

Vzhľadom na kontaktné obytné územie na S, V a J strane Cukrovaru bude potrebné 
starostlivo vyhodnotiť reálne účinky z existujúcich a nových stacionárnych a dynamických zdrojov 
hluku, vibrácií, prípadne zápachu, porovnať ich s predpokladanými účinkami a určiť vykonanie takých 
opatrení, aby potenciál obťažujúcich účinkov bol objektívne nízky, resp. na úrovni prípustných. 
Starostlivos ť o bezpečnos ť práce a technických zariadení je vykonávaná v súlade so všeobecnými 
a špeciálnymi predpismi. Prevádzkovateľ zabezpečuje pracoviská tak, aby boli dosiahnuté potrebné 
podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. 
Narušenie pohody a kvality života  – prírastok vplyvov v známych priestorových a funkčných 
vzťahoch považujeme za stredne významný. Uskutočňovaním predmetu Koncepcie rozvoja budú 
postupne narastať predovšetkým priame účinky vonkajších dopravných vzťahov na kontaktné obytné 
a polyfunkčné prostredie sídiel (hluk, vibrácie, prach, emisie) a na obyvateľov tu bývajúcich. Vo vzťahu 
k súčasnému povolenému stavu (550 tis. t ) a navrhovanému stavu (750 tis. t ) je dôvodný predpoklad 
rastu dopravných pohybov na cca 1,3 – 1,4 násobok súčasného stavu (suma dopravných pohybov – 
dovoz surovín, odvoz výrobkov, ale aj odvoz odpadov ako produktov z výroby)  čo mierne až stredne 
zvýši celkovú záťaž vnútorného prostredia dotknutých sídiel.  
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Predpokladaný stav tak bude dôvodom na analýzu možných zmien koncepcie automobilovej dopravy 
surovín do Cukrovaru.  

 
5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ 

ÚZEMIA 
Chránené územia  - činnosť je vykonávaná v priestore citlivej a zraniteľnej oblasti vôd podľa 

NV SR č. 617/2004 Z.z. súčasný stav sa však nezmení. Váh je kategorizovaný ako vodohospodársky 
významný vodný tok. Územie nie je priestorovou súčasťou PHO podzemných vôd. Nie sú tu 
evidované záujmy podľa banských predpisov. Areál HVB a TEC je územím v 1. stupni ochrany podľa 
zákona o ochrane prírody a krajiny. Nie je územnou, alebo funkčnou súčasťou vyhlásených, alebo na 
vyhlásenie pripravovaných chránených častí prírody.  

Územný systém ekologickej stability,  fauna a flóra  - prvky ÚSES nebudú činnosťou 
priestorovo a funkčne dotknuté. Na ploche návrhu nie sú dokumentované prvky bioty s osobitným 
štatútom. Areál je Priemyselnou zónou v dostatočnej vzdialenosti od plôch záujmov ochrany prírody 
a krajiny.  

Krajina a scenéria  uskutočnením predmetu Koncepcie nebude vnímateľne zmenená. 
 

6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z H ĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI 
A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 
Pri určovaní kritérií hodnotenia sme vychádzali z predpokladu, že každá činnosť v území môže 

pôsobiť na stav základných zložiek prostredia. Pretože niektoré kritériá nie je možné kvantitatívne 
oceniť, súvislosti predmetu a vzťahov Koncepcie rozvoja sme posúdili numericky systémom 
relatívneho hodnotenia predpokladaných účinkov. Súbory kritérií boli vybrané tak, aby charakterizovali 
ich možné spektrum a očakávanú významnosť: 

hodnota charakteristika 
+5 veľmi priaznivý, významný, dlhodobý, s regionálnym až nadregionálnym dosahom, 

nadštandardné technické riešenie 
+4 priaznivý, významný, krátkodobý alebo rozsahom obmedzený, prevažne s miestnou 

pôsobnosťou, výborné technické riešenie 
+3 stredne priaznivý, významný, krátkodobý na veľkom území alebo dlhodobý na malom 

území, dobré technické riešenie 
+2 málo priaznivý, dlhodobý, na veľkom území, alebo s malou plošnou pôsobnosťou, 

vhodné technické riešenie 
+1 menej priaznivý, prevažne krátkodobý, na malom/obmedzenom území, vyhovujúce 

technické riešenie 
0 vplyv bez zmien súčasného stavu 
-1 menej nepriaznivý, prevažne krátkodobý, na malom/obmedzenom území, vyhovujúce 

technické riešenie 
-2 málo nepriaznivý, na veľkom území, alebo s malou plošnou pôsobnosťou, podmienečne 

vyhovujúce technické riešenie 
-3 stredne nepriaznivý, významný, s miestnym významom, s dlhodobým pôsobením na 

malom území, alebo s krátkodobým pôsobením na veľkom území, obtiažne technické 
riešenie 

-4 nepriaznivý, významný, dlhodobé pôsobenie prevažne s miestnou 
pôsobnosťou/krátkodobé pôsobenie na obmedzenom území, nevhodné technické 
riešenie 

-5 veľmi nepriaznivý, významný, dlhodobý, prevažne s regionálnym až nadregionálnym 
dosahom, neprijateľné technické riešenie, alebo s neakceptovateľnými nákladmi 

 
Hodnotenie predpokladaných vplyvov v období  

v období 
výstavby prevádzky 

 
predmet 

 
vplyv na 

+ - + - 
obyvate ľstvo 

stavebný a prevádzkový ruch  1  2 
vizuálne vplyvy, pocit izolovanosti, bariérový 
efekt, využiteľnosť 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
kvalita života 

pracovné príležitosti 1  1  
príjmy individuálne a 
obecné   

 
zmena  

 
1 

  
1 

 

 hluk a vibrácie  1  2 - 3 
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emisie, prach, zápach  1  2 zdravotné riziká 
odpady, nebezpečné a rizikové látky  1  1 

prírodné prostredie a krajinu 
horninové prostredie  znečistenie  0 - 1  0 -1 
materská hornina narušenie a zmena stability 0 0 0 0 
reliéf zmena 0 0 0 0 
geodynamické procesy 
a javy 

 
zmena 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

emisie zo strojov a zariadení   1  2 - 3 
sekundárna prašnosť  1  1 - 2 

 
ovzdušie 

zmena prúdenia, vlhkosti a teploty vzduchu 0 0 0 0 
povrchové vody zmena prietoku, odtoku a kvality 0 0  1 

množstvo a výdatnosť vodných zdrojov 0 0 0 0 
zmena kvality zdrojov vôd 0 0 0 0 

 
podzemné vody 

hydrogeologické a hydrochemické pomery 0 0 0 0 
záber 0 0 0 0 
kontaminácia  1  1 

 
pôda 

erózia 0 0 0 0 
výrub vegetácie 0 0 0 0 
premiestnenie spoločenstiev a druhov 0 0 0 0 
zmena pestrosti  1  1 
znehodnocovanie 0 0 0 0 
fragmentácia biotopov a migračných ciest  1  1 

 
 
fauna a flóra 

poškodzovanie, prach, hluk  1  1 - 2 
chránené územia 
a prvky ÚSES 

 
zmena alebo obmedzenie 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

poľné biotopy zmena alebo obmedzenie 0 0 0 0 
urbánny komplex a funk čné využívanie územia 

obytné prostredie zmena kvality, plochy, urbanizmu a 
architektúry 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

fragmentácia, priestorové usporiadanie 0 0 0 0 štruktúra krajiny 
funkčná zmena  0 1  

scenéria zmena vizuálnych pomerov 0 0 0 0 
poľnohospodárstvo a 
lesohospodárstvo 

 
zmena alebo obmedzenie 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

priemysel zmena alebo obmedzenie 1  1  
služby a cestovný ruch zmena alebo obmedzenie 0 0 0 0 
dopravná a technická 
infraštruktúra 

 
zmena alebo obmedzenie 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 všeobecný prospech zmena alebo obmedzenie 1  1  
  
 Z hodnotenia vyplýva, že predpokladané a definovateľné negatívne vplyvy nedosahujú úroveň 
nižšiu ako -2, resp. -3. Potenciál negatívneho ovplyvnenia kvality základných prvkov prostredia a bioty 
je na úrovni štandardných účinkov a bežných prevádzkových stavov. Tieto v prostredí potravinárskeho 
priemyslu sú sledovaným faktorom. Potenciál ovplyvňovania obytného územia primárnymi 
a sekundárnymi vizuálnymi, akustickými a pachovmi výstupmi, pri akceptovaní primeranosti 
deklarovaných dopravných pohybov, resp. predpokladaných (nových) pohybov denne, však stredne 
významne zaťaží súčasné prostredie.  

Prevádzkovanie predmetu Koncepcie rozvoja v plánovanom rozsahu a režime pravdepodobne 
mierne až stredne zmení mieru únosného vplyvu vo vzťahu k obyvateľstvu a k prostrediu aj pri 
dodržiavaní požiadaviek predpisov, rozhodnutí a prevádzkových predpisov navrhovateľa.  

 
7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 

V rámci funkčného prevádzkovania predmetu Koncepcie rozvoja nie je dôvodné predpokladať 
vplyvy presahujúce štátne hranice SR. 

 
8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBI Ť VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA 

SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ 
Cieľom hodnotenia vplyvov je analýza nových vstupov a výstupov činnosti a návrh vhodných a 

potrebných opatrení. Tie v konečnom dôsledku budú v primeranom rozsahu obsiahnuté v 
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rozhodnutiach povoľujúceho orgánu aj na základe vyjadrení verejnosti, stanovísk a rozhodnutí 
dotknutých a príslušných orgánov. Dominantnou je tak požiadavka, aby prevádzkovanie predmetu 
Koncepcie rozvoja nepodmienilo zhoršenie stavu prostredia a podmienky života obyvateľov bývajúcich 
v kontaktnom prostredí. Priame negatívne vplyvy na prvky prírodného prostredia, pri akceptovaní 
predpisov a špeciálnych prevádzkových predpisov hodnotíme ako mierne až stredne významné (voda, 
ovzdušie). Stroje a zariadenia, ktoré sú predmetom Koncepcie rozvoja (okrem vybudovania novej 
betónovej plochy pri stanici vyklápania a plavenia repy, výstavby nového sila na cukor a výstavby 
nového vstupu pre nákladné automobily) budú uskutočnené vždy v interiéri existujúcich objektov, t.j. 
bez priamych vnímateľných účinkov na okolie. 

Priaznivé vplyvy  - environmentálny prínos predmetu Koncepcie rozvoja považujeme za 
neutrálny. Vzhľadom na určené priestorové a funkčné využitie územia je každá nová činnosť v území 
odlišná od reálneho a potenciálne pôvodného stavu a charakteristická istou neurčitosťou 
a premenlivosťou výstupov. Niektoré z nich je možné kvantifikovať. 

Nepriaznivé vplyvy  - potenciálne vplyvy na kvalitu ovzdušia, hluk, emisie a vibrácie 
z pozemnej dopravy sú opísané vyššie a hodnotené sú ako stredne významné. Ide predovšetkým 
o priamy prírastok dopravných pohybov cez vnútorné prostredie oboch dotknutých sídiel, rast 
produkcie emisií zo zdrojov ZO, rast produkcie odpadových vôd a časové predĺženie priamych 
spracovateľských výkonov (kampaň) s ďalšími sekundárnymi účinkami. 

Vznik a vývoj preťažených lokalít  účinkami uskutočňovania predmetu Koncepcie rozvoja, 
prevádzkovania, resp. po ukončení činnosti, nepredpokladáme. Areál Priemyselnej zóny je 
účinkami výstupov predchádzajúcich prevádzok environmentálne stredne až silne zaťaženým územím 
(reziduálne záťaže areálu a zariadení NHS). Stav je primerane prezentovaný v Kapitole III.4. 
Navrhované činnosti hodnotíme ako environmentálne prijateľné, resp. únosné a z hľadiska 
priestorových a súčasných funkčných charakteristík územia ich považujeme za možné. 
 
9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANE J ČINNOSTI 

Prevádzkovateľ má k dispozícii: Program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov, 
Havarijný plán pre zber, zhromažďovanie a prepravu nebezpečných odpadov, Prevádzkový poriadok 
skladu nebezpečných odpadov, Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok do životného 
prostredia podľa zákona o vodách, Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd v areáli 
Cukrovaru, Prevádzkový poriadok BiČOV, Prevádzkový poriadok kanalizácie, Prevádzkový poriadok 
odkaliska, Správy  z oprávneného merania, Meranie emisií základných znečisťujúcich látok zo 
stacionárneho zdroja znečisťovania podľa zákona o ovzduší (pre všetky zdroje v areáli HVB a TEC), 
Akustickú štúdiu  - Imisie hluku v obytnej zóne Vonkajší rad počas cukrovarníckej kampane, Meranie 
a vyhodnotenie vibrácií v obytnom prostredí, Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-
organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia – výroba 
tepla. 

Pri príprave, uskutočňovaní a prevádzkovaní predmetu Koncepcie rozvoja nie sú známe, 
nepredpokladáme a neočakávame také riziká, ktorých význam a účinky by mohli vylúčiť 
uskutočňovanie cieľov navrhovateľa alebo vplyv, ktorý by mohol zásadne negatívne ovplyvniť 
vlastnosti dotknutého územia a podmienky života obyvateľov mesta Sereď a obce Dolná Streda, alebo 
kontaktného územia.  

Vzťah predmetu návrhu k existujúcemu technickému, verejnému a občianskemu vybaveniu je 
v súčasnosti neutrálny až mierne negatívny (emisie a hluk z prevádzky a dopravy, zápachy z výroby a 
súvisiacich činností). Nepriaznivú zmenu predpokladáme vo vzťahu k zvýšeným nárokom na vstupoch 
(dovoz repy, vápenca, surovín a materiálov) a na výstupoch (odpadové vody, doprava, emisie, hluk). 
Prírastok nových účinkov však nepovažujeme za taký významný, aby viedol k obmedzeniu úžitkov 
obytného územia priamo dotknutých sídiel, alebo k definovateľnému zníženiu kvality života ľudí. 

Nevylúčiteľným rizikom prevádzkovania môžu byť technické poruchy a havárie strojov, 
zariadení a technologických celkov, najmä zdrojov znečisťovania ovzdušia a vôd a napr. aj požiar. 
Tieto aspekty však hodnotíme ako kategóriu nepredvídateľných a náhodných stavov, ktorých účinky 
považujeme za nevylúčiteľné bežné prevádzkové riziká.  

 
10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV J EDNOTLIVÝCH VARIANTOV 

NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Územnoplánovacie opatrenia  nie sú potrebné. Miesto návrhu je súčasťou uznanej 

Priemyselnej zóny mesta Sereď a obce Dolná Streda. 
Všeobecné technické, organiza čné a administratívne opatrenia 

• Akceptovať odporúčania, návrhy a záväzky vyplývajúce z procesu hodnotenia vplyvov 
Koncepcie rozvoja na životné prostredie v rozsahu, v akom budú premietnuté do vyjadrení verejnosti a 
stanovísk a rozhodnutí príslušných a dotknutých orgánov a dotknutých obcí. 
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• V prípade, ak v budúcom období niektoré nové činnosti, objekty a súbory objektov budú spĺňať 
kritériá zákona č. 24/2006 Z.z., navrhovateľ zabezpečí vypracovanie potrebnej environmentálnej 
dokumentácie a predloží na konanie príslušnému orgánu. 
• Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť prevádzku v súlade s Koncepciou rozvoja 
(projekt, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy, technické 
normy) a s podmienkami aktuálnych rozhodnutí SIŽP. 
• Návrh zmien technického, technologického a organizačného zabezpečenia prevádzky (Hlavná 
výroba, TEC a súvisiace zariadenia), návrh na úpravy, odstránenie, doplnenie a modifikácie činností, 
strojov, zariadení a ich súborov, zapracovať v primeranej podrobnosti do žiadosti o zmenu vydaných 
povolení. Návrh predložiť SIŽP na vecne aktuálne samostatné konania v oblasti stavebného poriadku, 
ochrany ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, odpadov, ochrany prírody a krajiny, ochrany 
zdravia ľudí.  
• Podmienky právoplatného rozhodnutia aktuálne zapracovať v primeranom rozsahu do 
prevádzkovej dokumentácie. Zamestnancov oboznámiť so zmenami vnútroorganizačných predpisov 
prevádzkovateľa a naďalej poskytovať im primerané odborné technické školenie a ochranné pomôcky. 
Osoby nakladajúce s nebezpečnými látkami musia mať k dispozícii potrebné informácie, resp. karty 
bezpečnostných údajov používaných látok. 
• Oznamovať SIŽP a vecne príslušným orgánom mimoriadne odstávky prevádzky a udalosti, 
oznamovať termín a spôsob vykonávania prevádzkových skúšok, ktoré môžu mať vplyv na životné 
prostredie. 
• Ohlasovať SIŽP vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný 
okamžitý únik emisií. Všetky mimoriadne stavy a havárie zaznamenať v prevádzkovej evidencii 
a o udalosti vyhotoviť dokumentáciu. 
• Zabezpečovať monitoring a pravidelne vyhodnocovať vplyvy prevádzky na zložky prostredia, 
sledovať produkciu emisií do ovzdušia a vôd v súlade s predpismi na úseku ochrany ovzdušia, 
ochrany vôd a odpadového hospodárstva a podmienok doposiaľ aktuálnych rozhodnutí SIŽP. 
• Zabezpečiť monitoring stavebnej činnosti, t.j. sledovanie kvality výkopovej zeminy 
a stavebného odpadu pri odstraňovaní časti objektov a vhodne nakladať s nimi. Vybúrané murované 
a betónové stavebné konštrukcie prednostne upraviť a použiť v areáli. Iba v prípade odôvodnenej 
nemožnosti takéhoto ich využitia ich uložiť na skládku odpadov. 
• V prípade potreby zabezpečiť archeologický dozor orgánu pamiatkovej starostlivosti a dodržať 
postup podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu. 
• Všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá 
s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok zabezpečiť tak, aby 
bolo znížené riziko ich úniku do pôdneho a vodného prostredia.  
• Zabezpečovať meranie odberu podzemnej a povrchovej vody určeným spôsobom. 
V prevádzkovej dokumentácii viesť záznamy o skutočnom odbere podzemnej vody zo studne a  
povrchovej vody z Váhu. 
• Zabezpečiť trvalú účinnosť čistenia komunálnych a priemyselných odpadových vôd, 
znečistených vôd z povrchového odtoku; posúdiť výkonovú dostatočnosť BiČOV z hľadiska potreby 
výkonových kapacít v spojitosti s uskutočňovaním Koncepcie rozvoja. Aktualizovať manipulačný 
a prevádzkový poriadok kanalizácie a ČOV. 
• Vo vzťahu k priestorovému vymedzeniu a funkčnému určeniu územia na S, V a J strane 
areálu (obytné a polyfunkčné územie) uskutočniť podľa potreby také technické a organizačné 
opatrenia, ktorými na hranici areálu zabezpečí dosiahnutie hlukových parametrov platných pre obytné 
územie. Vytvoriť také podmienky prevádzkovania, aby kvalita kontaktného obytného prostredia bola 
zabezpečená. Doplňujúcimi vegetačnými úpravami zmierniť akustické a vizuálne účinky prevádzky na 
kontaktné obytné územie.  
• Vo vzťahu k obytnému prostrediu individuálne technicky a prevádzkovo posúdiť existujúce 
zdroje trvalého a nárazového hluku s cieľom znížiť akustické výstupy spojené s prevádzkovými 
činnosťami. 
• V spolupráci s mestom Sereď a obcou Dolná Streda prerokovať podmienky využívania 
dopravných trás pre dovoz vstupných surovín a odvoz výrobkov, odpadov a pod. cez vnútorné 
prostredie sídiel (ul. Cukrovarská a ul. J. Majku a nadväzujúce), alternatívne po novej trase mimo toto 
územie a analyzovať možnosť zvýšenia podielu dopravy základných surovín po železnici. 
• Posúdiť reálnu výkonovú dostatočnosť existujúceho zdroja tepla a pary pre výrobné kapacity v 
spojitosti s uskutočňovaním Koncepcie rozvoja. Podľa potreby navrhnúť prevádzkové a technické 
opatrenia predovšetkým v stupni filtrácie vypúšťaných znečisťujúcich látok. Analyzovať možnosti 
ponechania zdroja tepla a pary na dožitie aj pri predpoklade, že koncentračné limity budú dodržané aj 
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pri navrhovanej vyššej spracovateľskej kapacite. Dbať, aby v štandardnom prevádzkovom režime boli 
dodržané určené limitné hodnoty emisií do ovzdušia. 
• Aktualizovať Program odpadového hospodárstva, viesť a uchovávať predpísanú evidenciu a 
dokumentáciu o odpadoch a prevádzkovú dokumentáciu zariadenia. 
• Zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, viesť ich evidenciu, zhromažďovať odpady 
utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred neoprávneným nakladaním alebo nežiaducim únikom, 
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhov, označovať a evidovať ich určeným 
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s predpismi. Odovzdávať odpady len osobe oprávnenej 
nakladať s nimi. Ustanovené údaje z evidencie oznamovať príslušnému orgánu odpadového 
hospodárstva v určenom termíne. 
• V prípade zmeny druhov nebezpečných odpadov alebo zvýšenia ich celkového ročného 
množstva požiadať o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom. 
• Komunálny odpad ukladať spôsobom zodpovedajúcich systému zberu v meste a vytvoriť 
podmienky pre oddelené zhromažďovanie odpadov. 
• Naďalej zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať informácie určené v povoleniach SIŽP 
a v súlade s predpismi. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať v určenom 
termíne do integrovaného registra informačného systému. 
• V prípade rozhodnutia o ukončení činnosti, alebo o jej odstránení vcelku alebo v častiach, 
oznámiť v predstihu túto skutočnosť dotknutým obciam a SIŽP. Vypracovať plán ukončenia činnosti 
alebo jej časti. Po odstránení technológie zabezpečiť odborné posúdenie znečistenia areálu alebo 
jeho časti a na základe toho a rozhodnutia príslušného orgánu vykonať určené opatrenia s cieľom 
uvedenia objektov a územia do uspokojivého stavu. 
  
11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ 

NEREALIZOVALA 
V prípade neuskutočnenia predmetu Koncepcie rozvoja ostane zachovaný súčasný 

prevádzkový stav v areáli. Nebudú tu umiestnené nové stroje a zariadenia a potrebné objekty. 
Súčasná výrobná kapacita Cukrovaru, vrátane nárokov na vstupy surovín zostane nezmenená. 
Nezmenia sa výstupy, resp. vplyvy prevádzky a jej účinky, vrátane účinkov dynamickej dopravy, na 
kontaktné prostredie.   
Možnosť zachovania súčasného stavu, vzhľadom na dôvody prípravy Koncepcie rozvoja a s tým 
spojené ciele navrhovateľa, však nie je vhodným riešením. Vzhľadom na očakávaný rast výrobnej 
produkcie potrebuje dostatočné a technickým, prevádzkovým a organizačným parametrom 
vyhovujúce zariadenia, systémy a priestory. Bez uskutočnenia Koncepcie rozvoja sa súčasný stav 
nezmení. 
Nedôjde tak k rozvoju a prevádzkovaniu prijateľnej činnosti v oblasti potravinárskeho priemyslu a 
v dôsledku aj spotreby výrobkov na domácom trhu. Areál Cukrovaru je reálne významný fenomén 
mesta Sereď a obce Dolná Streda s ďalšími väzbami a z toho vyplývajúcimi socioekonomickými 
vzťahmi. Účinky prevádzkovania na obytné územie sú považované za neutrálne až mierne negatívne. 
Opatrenia spojené s uskutočňovaním Koncepcie rozvoja orientujú pozornosť navrhovateľa aj na 
zníženie týchto priamych a nepriamych negatívnych účinkov.   

 
12. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU 

DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI  
Mesto Sereď a obec Dolná Streda majú vypracovaný územný plán. Navrhovaná Koncepcia 

rozvoja je umiestňovaná do uznanej priemyselnej zóny sídiel. Predmet návrhu zodpovedá kritériám 
organizačnej a funkčnej štruktúry využívania územia.  

 
13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽN EJŠÍCH OKRUHOV 

PROBLÉMOV 
Vzhľadom na účel zákona č. 24/2006 Z.z. je proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie 

zameraný predovšetkým na analýzu environmentálnej vhodnosti a prijateľnosti predmetu návrhu 
v rozsahu známych a predpokladaných (pozitívnych a negatívnych) účinkov jeho uskutočnenia 
a prevádzkovania, prípadne aj likvidácie. 

V tomto štádiu prípravy je zo strany navrhovateľa dostatočne definovaná budúca funkčná 
a technická štruktúra prevádzkovania predmetu Koncepcie rozvoja a v primeranom rozsahu sú známe 
faktory vstupujúce do systému a do prostredia. Ide o štandardnú a pri dodržiavaní prevádzkových a 
bezpečnostných opatrení o nenáročnú a nízko rizikovú činnosť v tomto prostredí, ktorého súčasná 
existencia je založená aj na tradícii tohto druhu výroby. Negatívne vplyvy prevádzkovania predmetu 
návrhu považujeme za menej významné a také, ktoré v akceptovateľnom rozsahu nezmenia stav 
prostredia.  
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Okruhy problémov, alebo neurčitosti sú definované v tejto kapitole a sú transformované do 
opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov. 

Na základe tohto nepredpokladáme nevyhnutnosť vypracovania správy o hodnotení 
navrhovanej činnosti podľa zákona. Navrhovateľ odporúča príslušnému orgánu ukončiť proces 
hodnotenia vplyvov na životné prostredie na úrovni zámeru v súlade s ustanoveniami zákona. 

Podmienky, návrhy, alebo odporúčania, ktoré vyplynú zo stanovísk k zámeru, budú 
akceptované v potrebnom a objektívne možnom rozsahu a budú predmetom a obsahom konania 
povoľujúceho orgánu, SIŽP Bratislava. 

 
 

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO 
VARIANTU 
Navrhovateľ v súlade s ust. zákona č. 24/2006 Z.z. požiadal listom č.j. 1074/12.03.2013 OÚŽP 

v Galante, o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti - Koncepcie rozvoja. 
Dôvodom bolo, že pre jej uskutočnenie má k dispozícii iba vlastný areál. Predmet návrhu je priamo 
viazaný na existujúcu činnosť. Nemá k dispozícii iné technické, technologické a organizačné 
zabezpečenie. 

OÚŽP v Galante žiadosti navrhovateľa vyhovel oznámením listom č.j. A2013/00539/EIA/AF zo 
dňa 20. 03. 2013 s podmienkami podľa zákona. 

Zámer je vypracovaný v jednovariantom návrhovom riešení podľa podkladov navrhovateľa 
a dokumentov a podľa stavu overeného na mieste. 

V kap. III. a v kap. IV. zámeru je opísaný súčasný stav prostredia aj ako nulový variant, teda 
stav územia ktorý zostane, ak navrhovaná činnosť nebude uskutočnená. 

 
1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A UR ČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER OPTIMÁLNEHO 

VARIANTU  
je definovaná iba v spojitosti s porovnávaním návrhového variantu a nulového variantu. 
 

2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA  VHODNOSTI PRE 
POSUDZOVANÉ VARIANTY (VARIANT REALIZÁCIE A NULOVÝ V ARIANT)  
Obyvate ľstvo  - v etape uskutočňovania Koncepcie budú vstupmi a výstupmi dotknutí 

obyvatelia vo vonkajších zónach v časti obytného územia mesta Sereď a obce Dolná Streda, ktorým 
budú prechádzať dopravné prostriedky spojené s výkonmi dodávateľa prác. Vzhľadom na existujúcu 
dopravnú infraštruktúru, činnosť nevyžaduje úpravy, alebo budovanie nových dopravných stavieb. 
Postupné uskutočňovanie predmetu Koncepcie bude sprevádzaná iba nízkym (nespojitým) prírastkom 
dopravných pohybov v obytnom a polyfunkčnom území oboch dotknutých sídiel.  
Prevádzkovanie predmetu Koncepcie rozvoja v areáli a predpokladané vplyvy a nároky na obyvateľov 
z toho vyplývajúce, sú porovnateľné so súčasným stavom. S vysokou pravdepodobnosťou dôjde 
k merateľnému rastu dopravnej intenzity a aj k zmene akustických výstupov, zvýšeniu emisií látok 
znečisťujúcich ovzdušie, ku zvýšeniu produkcie odpadových vôd, resp. akumulovaných 
v usadzovacích nádržiach.  

Nulový variant z hľadiska nových vplyvov automobilovej dopravy je prijateľnejší aj v prípade 
predpokladaného rastu dopravnej intenzity na ceste II/507 bez prispenia činnosti navrhovateľa.  
 Z hľadiska všeobecných ekonomických súvislostí a povinností voči dotknutým obciam 
a nepriamo aj obyvateľom, je mierne výhodnejší realizačný variant. 
 Horninové prostredie  – vplyvy na horninové prostredie, reliéf a geodynamické javy 
hodnotíme ako neutrálne. Súčasný stav areálu nie je predmetom rizík pre prírodné prvky, javy 
a procesy. 
 Ovzdušie  – Cukrovar má rozhodnutím SIŽP z roku 2010 určené emisné limity pre TEC - kotol 
K2 (hnedé uhlie, zemný plyn, bioplyn), resp. K1 a má výsledky diskontinuálneho merania emisií tohto 
zdroja. V TEC, ktorý je najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia v okrese Galanta, je 
inštalované mechanické a elektrostatické odlučovanie popolčeka s technickou účinnosťou až 98 %. 
Cukrovar má rozhodnutím SIŽP určené emisné limity pre kotolňu HVB, Silo a kotolňu, Silo cukru 
a sušiareň cukru a kotolne pre Melasový tank. 
Cukrovar prevádzkuje vždy iba 1 kotol (K2 alebo K1), ktorý postačuje na výrobu 58 – 60 t pary/hod. 
Štandardný prevádzkový výkon je 40 – 55 t pary/hod., priemerný počas kampane je cca 40 t pary/hod. 
Technický výkon 1 kotla (75 t pary/hod.) bude postačujúci aj pre plánovanú spracovateľskú kapacitu 
6 000 t repy za deň v roku 2018. K tomu bude postačovať dodávka cca 60 t pary/hod. so zachovaním 
(vyššou efektivitou) princípu využívania vratného kondenzátu. Intenzifikáciou procesu - inštaláciou 
ďalšej odparky a súvisiacich zariadení dosiahne efektívnejšie využívanie tepla vo výrobe, t.j. relatívne 
nižšiu spotrebu tepla na jednotku produkcie v porovnaní so súčasným stavom. 
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Vo vzťahu k plánovanému zvýšeniu spracovateľskej kapacity je teda dostatočnosť zdroja (TEC) 
postačujúca. Navrhovateľ však plánuje požiadať o povolenie špeciálneho režimu, t.j. ponechania tohto 
zdroja na dožitie. Súbežne však bude pripravovať organizačno-technické podklady a projekt pre 
vybudovanie nového zdroja tepla a pary v areáli HVB na báze zemného plynu a bioplynu v roku 2016.  
Z toho dôvodu návrh opatrení v tejto súvislosti nie je aktuálne dôvodne potrebný, realizačný variant je 
principiálne akceptovateľný. 
 Vplyvy na klimatické a mikroklimatické charakteristiky územia budú rovnaké ako v súčasnosti. 
 Voda  (povrchová a podzemná) – zmeny vplyvov zvýšenia výrobnej kapacity na povrchové 
vody budú málo významné. Navrhovateľ má povolené limitné hodnoty pre čistené vypúšťané 
odpadové vody z areálu (splaškové, priemyselné, osobitné a z povrchového odtoku znečistené). 
Produkciu odpadových vôd v parametroch objem a kvalita vo vzťahu k navrhovanému zvýšeniu 
výrobnej kapacity je možné účinne regulovať, čo navrhovateľ aj vykonáva. Podľa plánu opatrení bude 
v roku 2017 pripravovať projekt zvýšenia výkonu BiČOV. Stav preto hodnotíme bez vyšších 
preferencií ktoréhokoľvek variantu. 
Nový stav nezmení kvalitu vodného prostredia, výšku hladiny a prúdenie podzemných a povrchových 
vôd v kontaktnom priestore a nezmení kvalitu povrchových vôd (Váh). 
 Pôda  – predmet Koncepcie rozvoja nevyžaduje zábery pôdy, areál je v Priemyselnej zóne 
sídiel. Uskutočnenie a prevádzkovanie predmetu návrhu vo vzťahu k reálnemu priestorovému 
a funkčnému využitiu územia je účelné. Realizačný variant je principiálne vhodnejší. 
 Genofond a biodiverzita  – uskutočnením a prevádzkovaním predmetu Koncepcie rozvoja 
nedôjde k  priamym alebo nepriamym, alebo iným zásahom do genofondových plôch v kontaktnej 
krajine. Činnosť bude pravdepodobne prevádzkovaná bez priamych negatívnych účinkov na 
biodiverzitu. Porovnanie variantov nie je dôvodné. 
 Krajina  – pozemky predmetu návrhu sú súčasťou zastavaného územia oboch sídiel. Pri 
hodnotení súčasného stavu a jeho potenciálov, je variant realizácie vhodnejší najmä z hľadiska 
intenzifikácie činnosti v určenom území. Jeho uskutočnením budú naplnené podmienky priestorového 
a funkčného využívania územia podľa rozvojových dokumentov oboch sídiel. Účinky oboch variantov 
sú porovnateľné, resp. rovnaké. 
 Urbánny komplex a využívanie zeme  – uskutočnením predmetu návrhu sa nezmení 
definovaný stav priestorového usporiadania a funkčne vymedzeného územia. Naplnený bude 
predpoklad doplnenia výroby, skladovania a distribúcie výrobkov. Realizačný variant je 
akceptovateľný. 
 Všeobecný prínos  - koncové efekty predmetu Koncepcie rozvoja priamo v dotknutých 
obciach, ale aj v širších slovenských súvislostiach (zvyšovanie pestovateľských plôch repy a tým 
podmienená potreba intenzifikácie výroby a znižovanie závislosti na importe) sú akceptovateľné. 
Realizačný variant je preto výhodnejší. Nulový variant je menej prijateľný, stav územia nie je 
predpokladom jeho iného funkčného rozvoja, primeraného využívania a rozvoja z hľadiska 
humánneho. 
 
3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU 
 Na základe vyhodnotenia kritérií vhodnosti a posúdenia očakávaných vplyvov (IV.6.) 
považujeme variant uskuto čňovania predmetu Koncepcie rozvoja a pokračovanie v prevádzkovaní 
predmetu činnosti za prijateľné a možné s podmienkou akceptovania opatrení zámeru a rozhodnutí 
SIŽP v predmete veci. Tento variant je prospešný z hľadiska jeho koncového efektu , t.j. 
zabezpečenia potrebného množstva a kvality výrobkov pre humánnu spotrebu na Slovensku. Nulový 
variant v týchto súvislostiach považujeme za neutrálny. 
 
 
VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA 
 Príloha 1 Situácia širších vzťahov podľa mapy v mierke 1 : 25 000 
 Príloha 2 Foto súčasného stavu územia (z archívu Cukrovaru Sereď) 
 
 
VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 
1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VYPRACOVALA PRE 

ZÁMER A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV 
• Atlas inžinierskogeologických máp SSR, SGÚ-GÚDŠ, PFUK  Bratislava, 1989 
• Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR 2002 
• Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, MŽP SR 2010 
• Geobotanická mapa ČSSR, SSR, Michalko, J. a kol., 1986, Veda Bratislava 
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• Ištok, P.: Staré záťaže v okolí Niklovej huty v Seredi - potreby a možnosti ich riešenia, 
Vodohospodársky spravodajca, roč. XLIII, č. 10, Bratislava 2000 

• Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2002, SHMÚ Bratislava 2003 
• Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2001-2002, SHMÚ Bratislava 2003 
• Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – zvýšenie kapacitnej normy, Slovenské cukrovary, 

august 2012 
• Plynová kotolňa pre hlavnú výrobu – zámer navrhovanej činnosti, Slovenské cukrovary, Sireco 

Bratislava, 2006 
• PHaSR mesta Sereď 2004 – 2013, mesto Sereď 2004 
• Správa o hodnotení vplyvov Vodného diela Sereď - Hlohovec na životné prostredie, SVP-PV 

Piešťany, SE-VE Trenčín, 1998 
• ÚPN VÚC Trnavský kraj, Trnava 1998, 2003, Koncept riešenia 2013 
• Územný plán mesta Sereď, Koncept riešenia, 2012 - 2013 
 
2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRH OVANEJ ČINNOSTI 

PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU 
V súčasnosti nie sú k dispozícii. 
 

3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV N A 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
V súvislosti s prípravou koncepcie rozvoja nie sú v súčasnosti k dispozícii iné informácie 

a doklady okrem uvedených v časti II.4. A a B.  
 
 
VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 

V Seredi v mesiaci marec - máj 2013, odovzdané navrhovateľovi v máji 2013. 
 
 
IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
1. SPRACOVATEĽ ZÁMERU 

RNDr. Pavol Ištok , ul. D. Štúra 758/3, 926 01 Sereď 
 031 789 3249; 0915 304595; pavol.istok@gmail.com 
 
 V Seredi dňa ...... mája 2013 
 
 
2. NAVRHOVATEĽ 

 
SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sere ď 
 
Ing. Ružena Brád ňanová 
 
 

(odtlačok pečiatky, podpis) 
 
 
V Seredi dňa ........ mája 2013 

 


