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ÚÚVVOODD  

Predkladaný zámer sa týka výstavby veterných elektrární v obci Rohov. Obec Rohov sa 

nachádza v severnej časti okresu Senica. Dotknuté územie leží na pozemkoch s parcelnými 

číslami: 805, 1038, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1453, 1454, 

1455, 1483. Prístupové cesty sú tvorené pozemkami s parcelnými číslami: 800, 801, 802, 803, 

804, 806, 807, 1230 a 1484. Trafostanica bude vybudovaná na pozemku s parcelným číslom 

1338. Navrhovaná činnosť má pozostávať zo siedmych turbín veternej elektrárne. Vybudovanie 

sústavy veterných elektrární zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej, technickej infraštruktúry 

a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Variantnosť veterných 

elektrární v obci Rohov spočíva v rovnakom množstve turbín, t.j. 7, ale v rôznych variantoch 

technológii. Prvým variantom je použitie veterných turbín značky Vestas V162. Druhým 

variantom je vybudovanie turbín značky Siemens - Gamesa SG 170. Všetky objekty budú 

prepojené cestnými komunikáciami. Zámer sa nachádza mimo zastavanej časti obce Rohov. 

 

Predmetom posudzovania v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 

vybudovanie veterných elektrární v obci Rohov. Ako celok je posudzovaná činnosť novou 

činnosťou v území a podlieha povinnému hodnoteniu. Z uvedeného dôvodu je predložený 

zámer vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

 

Navrhovaná činnosť Veterné elektrárne Rohov nemá prevádzkovú ani priestorovú súvislosť s 

posudzovaným zámerom „Veterný park Rohov“ od navrhovateľa spoločnosti WSB Invest j. s. 

a., IČO: 51 225 999 Šustekova 49, 851 04 Bratislava. Vzhľadom na umiestnenie veterných 

turbín zámeru „Veterné elektrárne Rohov“ a zámeru „Veterný park Rohov“ nie je možné 

realizovať oba zámery naraz v tej istej lokalite. Zámery si priestorovo a konštrukčne prekážajú, 

z toho dôvodu bude možné realizovať len jeden zámer. 
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PPOOUUŽŽIITTÉÉ  SSKKRRAATTKKYY  

Zoznam najčastejšie použitých skratiek: 

 

ADR - z francúzskeho Accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par route – Európska dohoda o preprave 

nebezpečných vecí a tovaru 

ČOV  - čistiareň odpadových vôd 

EIA 

LPF  

KBÚ 

- 

- 

hodnotenie vplyvov na životné prostredie  

lesný pôdny fond 

karta bezpečnostných údajov 

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NR SR - Národná rada Slovenskej republiky 

NATURA 2000 - súvislá sústava európskych chránených území  

NPR - Národná prírodná rezervácia 

NA - nákladný automobil / nákladné vozidlo  

N (NO) - nebezpečný odpad (kategória odpadu podľa legislatívy) 

NP - nadzemné podlažie 

OA  osobný automobil / osobné vozidlo 

O  - ostatný odpad (kategória odpadu podľa legislatívy) 

PP - podzemné podlažie 

PPF - poľnohospodársky pôdny fond 

RÚVZ -  Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia 

SIŽP -  Slovenská inšpekcia životného prostredia 

SHMÚ  - Slovenský, hydrometeorologický ústav 

SR - Slovenská republika 

ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky 

STN - Slovenská technická norma (technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, 

charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich 

najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom 

použití)  

TIOP - terminál osobnej integrovanej prepravy 

TOC - celkový organický uhlík (total organic carbon). Ide o  celkovú sumu uhlíka 

viazaného v organických látkach vo vode 

TZL - tuhé znečisťujúce látky 

ÚSES - Územný systém ekologickej stability 

ÚPD - územno-plánovacia dokumentácia 

VE - veterná elektráreň 

VÚC - vyšší územný celok 

Z.z. - zbierka zákonov 
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II..  ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  OO  NNAAVVRRHHOOVVAATTEEĽĽOOVVII  

1. NÁZOV 

SLOWEB s.r.o. WKS Energia I s.r.o.  

2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 

SLOWEB s.r.o. 

52 921 743 

 

WKS Energia I s.r.o.  

45 409 200 

3. SÍDLO 

SLOWEB s.r.o. 

Viedenská cesta 5 

851 01 Bratislava – Petržalka 

 

WKS Energia I s.r.o.  

Galvaniho 7/D 

811 08 Bratislava 

4. OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA 

Michaela Lužová 

konateľ spoločnosti SLOWEB s.r.o. 

Viedenská cesta 5 

851 01 Bratislava – Petržalka 

e-mail: michaela.luzova@web.energy   

tel. č.: +420 606 760 742 

 

Thomas Podlesak 

konateľ spoločnosti SLOWEB s.r.o. 

Dionysius Andrassy Strasse 5/5 

Viedeň A-1190 

Rakúska republika 

e-mail: thomas.podlesak@web.energy 

tel. č.: +430 664 964 6312 

Markus Winter 

konateľ spoločnosti WKS Energia I s.r.o.  

Galvaniho 7/D 

811 08 Bratislava 

e-mail: office@wksimonsfeld.at  

tel. č.: +43 2576 3324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KONTAKTNÁ OSOBA, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE  

Mgr. Jiří Přikryl 

W.E.B. Větrná Energie s.r.o. 

Heršpická 813/5,  639 00 Brno,  

Česká republika  

e-mail: jiri.prikryl@web.energy  

tel. č.: +420 607 118 910 

 

 

 

mailto:michaela.luzova@web.energy
mailto:office@wksimonsfeld.at
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IIII..  ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  OO  ZZÁÁMMEERREE  

1. NÁZOV 

Veterné elektrárne Rohov 

 

2. ÚČEL 

Účelom navrhovanej činnosti, ktorá je lokalizovaná v k.ú. obce Rohov, okrese Senica je 

vybudovanie sústavy veterných elektrární a využitie potenciálu vetra v dotknutej lokalite pre 

výrobu elektrickej energie. Navrhovaný zámer tak prispeje k diverzifikácii energetických zdrojov 

a tvorbe tzv. energetického mixu v regióne. Vyvolaným pozitívnym vplyvom bude stimulácia 

ekonomického rozvoja obce. Jedným z účelov je aj energetická sebestačnosť regiónov, ktoré 

sa stávajú nezávislé od dovozu energie. Energia bude produkovaná a využívaná vo veternej 

elektrizačnej sústave Slovenskej republiky. 

 

3. UŽÍVATEĽ 

SLOWEB s.r.o. 

52 921 743 

 

WKS Energia I s.r.o.  

45 409 200 

 

4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  

Ide o novú činnosť v posudzovanej lokalite, ktorú zaraďujeme v zmysle prílohy č. 8 zákona NR 

SR č. 24/2006 Z. z. 

 

Tab. č. 1: Prahové hodnoty pre energetický priemysel podľa prílohy č. 8, zákona NR SR 

č.24/2006 Z.z.  

 

Položka 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

Kap. 2 Energetický priemysel 

3. 
Zariadenia na využívanie vetra na výrobu 
energie (veterné elektrárne) 

bez limitu  

 

Predmetom posudzovania v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 

vybudovanie veterných elektrární v obci Rohov (nová činnosť). Ako celok je posudzovaná 

činnosť novou činnosťou v území a podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona 24/2006 
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Z. z. v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu je predložený zámer vypracovaný 

podľa prílohy č. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Vybudovanie sústavy veterných elektrární zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej, technickej 

infraštruktúry a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Variantnosť 

veterných elektrární v obci Rohov spočíva v rovnakom množstve turbín, t.j. 7, ale v rôznych 

variantoch technológii. Prvým variantom je použitie veterných turbín značky Vestas V162. 

Druhým variantom je vybudovanie turbín značky Siemens - Gamesa SG 170. V oboch 

variantoch je výkon veternej elektrárne 6 MW. Všetky objekty budú prepojené cestnými 

komunikáciami. Podrobné rozpísané rozlohy s percentuálnym zastúpením v oboch variantoch 

sú zobrazené v tabuľke č. 2. Zámer sa nachádza mimo zastavanej časti obce Rohov. 

 

Na základe vyššie uvedeného hodnotená činnosť podlieha povinnému hodnoteniu podľa 

zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 

Navrhovaná činnosť je posudzovaná v dvoch variantoch. 

 

5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (KRAJ, OKRES, OBEC, PARCELA) 

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v Trnavskom kraji, v okrese Senica, v obci Rohov, 

v katastrálnom území Rohov. Hodnotená činnosť je navrhovaná v k. ú. obce Rohov na  

pozemkoch s parcelnými číslami: 805, 1038, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229,1389, 1388, 1387, 

1386, 1385, 1453, 1454, 1455, 1483. Prístupové cesty sú tvorené pozemkami s parcelnými 

číslami: 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 1230 a 1484. Trafostanica bude vybudovaná na 

pozemku s parcelným číslom 1338. Parcely sú vedené v Katastri nehnuteľností ako pozemky 

kategórie C. Druh pozemkov je zadefinovaný ako orná pôda využívaná na rastlinnú výrobu, na 

ktorej sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 

poľnohospodárske plodiny alebo sú dočasne nevyužívané. V súčasnosti sú pozemky 

poľnohospodársky využívané. Uvedené parcely sú vo vlastníctve spoločnosti HKHAGRO s.r.o., 

viacerých súkromných osôb a obce Rohov. Predmetné parcely budú dopravne napojené 

priamo z cesty III. triedy č. 1147 a 51 prístupné sieťou vlastných vnútroareálových komunikácií. 

 

Dotknuté územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce Rohov, resp. v extraviláne 

obce Rohov. Intravilán je lokalizovaný cca 1 100 m južne. V blízkom okolí sa nenachádza 

obytná zástavba, najbližšia zástavba je lokalizovaná cca 1 000 m severne v obci Lopašov. 

Súvislá rodinná zástavba v obci Rohov je vo vzdialenosti cca 1 200 m južne od dotknutého 

územia. Z väčšiny svetových strán je dotknuté územie ohraničené poľnohospodárskou pôdou 

a súvislou lesnou vegetáciou. Bližšie je umiestnenie navrhovanej činnosti znázornené na mape 

č.1 a mape č.2. 

 

6.  PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  

(MIERKA 1: 50 000) 

Mapa prehľadnej situácie v M 1: 50 000 je uvedená v prílohe č.1.  

 



                                                                                                                           „Veterné elektrárne Rohov“ 

                                                                                                                         Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SLOWEB s.r.o., WKS Energia I s.r.o.                         Spracovateľ: ADONIS CONSULT, s.r.o. 6 

7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA ČINNOSTI 

Výstavba bude prebiehať kontinuálne, neuvažuje sa s etapovitou výstavbou. Uvažované 

vybudovanie objektu sa uskutoční v predpokladanom nasledovnom časovom horizonte:  
 

Termín začatia výstavby:  september/2025 

Termín ukončenia výstavby: 4Q/ 2026  

Termín začatia prevádzky: 4Q/2026 

Termín ukončenia prevádzky: 2051 – 2055, na základe životnosti VE 

 

8. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA 

8.1.  Objektová skladba sústavy veterných elektrární 

Sústava veterných elektrární pozostáva z nasledovných objektov: veterné elektrárne, 

prístupové cesty, trafostanica a podzemné elektrické vedenie. 

 

Veterné elektrárne 

Teleso veternej elektrárne je umiestnené na betónovom základe. V blízkosti každej veternej 

elektrárne bude vybudovaná spevnená manipulačná plocha o veľkosti spolu  cca 2 000 m2. 

Táto plocha bude slúžiť pre pristavenie techniky počas výstavby a v čase prevádzky na údržbu 

zariadenia. Dominantnou časťou veternej elektrárne je oceľová veža, na vrchole ktorej je 

umiestnený rotor a lopatky. Výška veternej elektrárne bude závisieť od použitej technológie 

(bližšie technický popis nižšie). 

 

Manipulačné plochy 

Ukotvenie veterných turbín pozostáva z betónového základu umiestneného pod povrchom. 

Blízke okolie základne turbín s plochou o veľkosti cca 2 000 m2  bude tvoriť manipulačnú 

plochu, ktorá bude vybudovaná v bezprostrednej blízkosti elektrární. Táto plocha slúži pre 

pristavenie techniky, ktorá vybuduje samotnú konštrukciu elektrárne a na účely spojené 

s údržbou počas prevádzky veternej elektrárne.   

 

Prístupové cesty  

Ku každej elektrárni bude vybudovaná  prístupová cesta cca so šírkou 4,5-5 m. Tam, kde je to 

možné budú využité jestvujúce poľné cesty. Tieto budú spevnené makadamom, alternatívne 

bude požité drvené kamenivo premiešané s hlinou. Makadam použitý na spevnenie 

prístupových ciest bude dovážaný z kameňolomu z obce Podbranč. S použitím asfaltu sa 

neuvažuje. Krátky cca 15-20 m úsek spevnený asfaltom bude len v časti napojenia miestnej 

areálovej komunikácie na cestnú komunikáciu vyššej triedy. Betón bude vyrobený mimo 

dotknutého územia a bude dovážaný. Na jeho prípravu je potrebný piesok a štrk. 

 

Trafostanica (Rozvodňa) 

Privedenie výkonu veternej elektrárne je uvažované do rozvodne, ktorú bude potrebné 

vybudovať pri VVN vedení. Prevádzkovateľ sústavy veterných elektrární vybuduje pri 110 kV 

vedení 110/30-36 kV rozvodňu. Táto bude slúžiť ako transformačné miesto elektrického prúdu 

o napätí 30-36 kV privedeného podzemným káblovým vedením, kde sa bude transformovať na 

prúd o napätí 110 kV a takto bude vyvádzaný do existujúcej 110 kV linky nadzemného vedenia 

s vyústením do trafostanice  juhozápadne od dotknutého územia, pri ktorej dôjde 

k vybudovaniu novej trafostanice. Nová trafostanica bude pokrývať plochu o rozlohe cca 

800 m2. Trasa napojenia je súčasťou príloh zámeru. 
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Elektrické vedenie  

Z každej veternej elektrárne bude jej výkon vedený podzemným 30-36 kV elektrickým káblom. 

Tieto káble budú spoločne vedené popri alebo pod spevnenými cestami spájajúcimi elektrárne 

až k novovybudovanej trafostanici.  

 

Tab. č. 2: Tabuľka s rozlohami jednotlivých objektov Veterných elektrární Rohov  

Objekty Variant 1 Variant 2 

Manipulačné plochy cca do 2 000 m
2  

* 7 VtE cca do 2 000 m
2
 * 7 VtE 

Trafostanica (Rozvodňa) cca 800 m
2 
* 1 cca 800 m

2 
* 1 

Cesty a komunikácie cca šírka 4,5-5 m cca šírka 4,5-5 m 

 

8.2.  Technológia 

Navrhovateľ uvažuje s použitím technológie od výrobcov Siemens a Vestas. Konkrétny výber 

technológie bude závisieť od ekonomickej efektívnosti, dostupnosti na trhu a 

predpokladaných environmentálnych vplyvov. Do užšieho výberu boli zaradené Vestas V162 a  

Siemens - Gamesa SG 170. 

 

Technológia  Vestas V162 

Pri veternej ploche presahujúcej 20 000 m2 je technológia V162-6.0 MW™ vybavená najväčším 

rotorom v rámci Vestas portfólia v snahe dosiahnuť špičkový objem vyrobenej energie pri 

vysokom koeficiente využitia menovitého výkonu. Vďaka svojmu veľkému prevádzkovému 

rozsahu je technológia V162-6.0 MW™ použiteľná pri nízkych až stredne veľkých rýchlostiach 

vetra a má rozsiahlu aplikovateľnosť pri vysokých priemerných rýchlostiach vetra. Pri 

štandardnej hladine akustického výkonu 104dB(A) a max. 30 % vyššej výrobe energie než v 

prípade V150-4.2 MW™, predstavuje V162-6.0 MW™ nový konkurenčný štandard.  

 

Tab. č. 3: Základné charakteristiky technológie Vestas V162 
Rotor Parametre 

Priemer rotora 162 m  

Plocha rotora  20 612 m²  

Orientácia Proti vetru 

Naklopenie rotora 6 stupňov 

Aerodynamická brzda  

Typ 
Nastavenie lopatiek do neutrálnej polohy, 3 rozstupové 
valce 

Veža  

Typ Rúrovitá oceľová veža  

Výška hriadeľa 166 m (DIBt S) 

Prevádzkové údaje  

Minimálna rýchlosť vetra  3 m/s 

Medzná (maximálna) rýchlosť vetra  25 m/s 

Elektrické parametre  

Kmitočet 50/60 Hz 

Systém natáčania rotora do smeru vetra  

Typ Sústava klzných ložísk 

Generátor  

Typ Trojfázový permanentný synchrónny magnetový generátor  

 



                                                                                                                           „Veterné elektrárne Rohov“ 

                                                                                                                         Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SLOWEB s.r.o., WKS Energia I s.r.o.                         Spracovateľ: ADONIS CONSULT, s.r.o. 8 

Rotor 

Veterná turbína je vybavená rotorom pozostávajúcim z troch lopatiek a jedného náboja. 

Lopatky sú ovládané systémom mikroprocesorov OptiTip® slúžiacim na reguláciu ich 

naklonenia. Na základe prevládajúcich poveternostných podmienok je poloha lopatiek neustále 

upravovaná za účelom optimalizácie uhla ich naklonenia. 

 

Gondola 

Konštrukcia gondoly pozostáva z dvoch celkov a tvorí ju predná časť zo zliatiny, základový 

rám, zadná časť nosníkovej konštrukcie a zadná konštrukcia. Základový rám predstavuje 

základy pre hnaciu jednotku a prenáša silu z rotora na vežu cez systém natáčania rotora do 

smeru vetra. Základová plocha je opracovaná a napojená na ložisko systému natáčania rotora 

a prevody natáčania rotora sú priskrutkované k základovému rámu. Nosníky sú pripojené ku 

zadnej konštrukcii. Kryt gondoly je pripevnený ku jej konštrukcii. Tento kryt je vyrobený zo 

sklovlákna. Prielezy sa nachádzajú v podlahách a slúžia na zdvíhanie alebo spúšťania 

zariadení do a z gondoly a na evakuáciu personálu. Strešná časť je vybavená svetlíkmi. 

Svetlíky je možné otvárať zvnútra gondoly na získanie prístupu na strechu alebo zvonku na 

získanie prístupu do gondoly. Prístup z veže do gondoly je možný cez základový rám. 

 

Lopatky 

Lopatky sú vyrobené z uhlíka a sklovlákna a tvoria ich dve krídla so zapustenou konštrukciou. 

Ložiská lopatiek im umožňujú chod pri rôznych uhloch ich nastavenia. 

 

Veža 

Rúrovité oceľové veže a betónové hybridné veže (CHT) sú dostupné ako štandard pre niekoľko 

WTG konfigurácií a viacero vzdialeností rotora od zeme. Rúrovité oceľové veže sú tvorené 

oceľovými sekciami spájanými prírubami. Betónové hybridné veže tvorí spodná betónová časť 

s redukčným prvkom, na ktorý sa napojí vrchný rúrovitý oceľový prvok. Betónová časť je 

vyrobená z vysokopevných odlievaných betónových skruží a rúrovitý vrchný prvok tvoria 

oceľové sekcie spájané prírubami. Veže zahŕňajú modulové vnútorné prvky, ktoré majú 

príslušné typy schválení. Dostupné vzdialenosti rotora od zeme sú uvedené pre každý z 

variantov turbíny v technickej špecifikácií. Navrhnuté vzdialenosti rotora od zeme zahŕňajú 

približne 2,5 m vzdialenosť od príruby vrchného dielu ku stredu náboja. V prípade oceľových 

veží konštrukčná vzdialenosť rotora od zeme zahŕňa taktiež vzdialenosť od základňovej sekcie 

po úroveň terénu o veľkosti približne 0,2 m v závislosti od hrúbky spodnej príruby. V prípade 

oceľových veží je možné na základe požiadaviek dosiahnuť max. 3 m vyvýšenie základov, 

samozrejme v závislosti od pôdy a podmienok projektu, čím sa taktiež dosiahne predĺženie 

vzdialenosti rotora o max. 3 m. Ďalšie možnosti WTG konfigurácie a vzdialenosti rotora od 

zeme už predstavujú neštandardné, na mieru šité produkty. 

 

Generátor 

Ložiská generátora zabezpečujú konštantnú vzduchovú medzeru medzi rotorom a statorom 

generátora. Ložiská sú v rámci montážnej zostavy usporiadané tak, aby umožňovali servisné 

zásahy. 

 

Ide o trojfázový generátor s permanentným magnetom, ktorý je napojený na sieť 

prostredníctvom meniča s plným rozsahom. Kryt generátora umožňuje cirkuláciu chladiaceho 

vzduchu v rámci statora a rotora. Teplo, ktoré vzniká v dôsledku strát sa eliminuje výmenníkom 

tepla na báze vzduch - voda. 
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Systém natáčania rotora do smeru vetra 

Systém natáčania rotora do smeru vetra predstavuje aktívny systém založený na predpätom 

klznom ložisku. 

 

Menič 

Ide o systém meničov s plným rozsahom, ktorý ovláda jednak generátor a jednak energiu 

dodávanú do siete. Menič pozostáva zo 4 jednotiek meničov na strane stroja a 4 jednotiek 

meničov na strane vedenia, ktoré sú v prevádzke súbežne so spoločným ovládaním. Menič 

ovláda zmenu energie meniaceho sa AC prúdu z generátora na energiu stabilného AC prúdu 

pri želaných činných a reakčných výkonových úrovniach (a ostatných parametroch pripojenia 

do siete) vhodných pre danú sieť. Menič sa nachádza v gondole a má menovitý výkon napätia 

na strane siete o veľkosti 720 V. Menovitý výkon napätia na strane generátora dosahuje 800 V. 

To však závisí od rýchlosti generátora. 

 

Riadiaci systém 

Turbínu ovláda a monitoruje riadiaci systém VMP8000. VMP8000 je riadiaci systém 

multiprocesorov pozostávajúci z hlavného ovládania, čiastkových ovládacích uzlov, čiastkových 

IO uzlov, ethernet spínačov a iných sieťových zariadení. Hlavný ovládač sa nachádza v 

spodnej časti veže turbíny. Spúšťa riadiace algoritmy turbíny a všetku IO komunikáciu. 

Komunikačnú sieť prestavuje časovo spúšťaná sieť Ethernet (TTEthernet). 

 

Technológia Siemens - Gamesa SG 170 

SG 6.0-170 predstavuje turbínu novej generácie výrobného sortimentu Siemens Gamesa 

Onshore Geared nazvanú Siemens Gamesa 5.X, ktorá vychádza z dizajnu Siemens Gamesa a 

prevádzkových skúseností získaných na trhu s veternou energiou. Vďaka novej 83,5 m lopatke 

a rozsiahlemu portfóliu veží, vrátane rôznych vzdialeností rotora od zeme v rozpätí od 100 m 

do 165 m, ašpiruje SG 6.0-170 na titul nový štandard účinnosti a ziskovosti na trhu. 

 

Tab. č. 4: Základné charakteristiky technológie Siemens – Gamesa SG 170 

Rotor Parametre 

Priemer  170 m  

Veterná plocha  22 698 m²  

Orientácia Proti vetru 

Naklopenie rotora 6 stupňov 

Aerodynamická brzda  

Typ Naklonenie s úplným rozpätím 

Aktivácia Aktívna, hydraulická 

Veža  

Typ Rúrovitá oceľ / hybrid  

Výška hriadeľa 165 m a na mieru 

Operačné údaje  

Minimálna rýchlosť vetra  3 m/s 

Medzná (maximálna) rýchlosť vetra  25 m/s 

Elektrické parametre  

Kmitočet 50 Hz  

Systém natáčania rotora do smeru vetra  

Typ Aktívne  
Generátor  

Typ Asynchrónny trojfázový generátor 
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Rotor 

Náboj rotora je odlievaný z nodulárnej zliatiny a je osadený do nízkootáčkového hriadeľa 

hnacej jednotky s prírubovým spojom. Náboj je dostatočne veľký na to, aby zabezpečil priestor 

pre servisných technikov počas údržby pätiek lopatiek a ložísk naklonenia zvnútra konštrukcie. 

Rotor predstavuje konštrukciu pozostávajúcu z troch lopatiek, ktorá je nainštalovaná na 

náveternej strane veže. Výstupný výkon je regulovaný požadovaným sklonom a krútiacim 

momentom. Rýchlosť rotora je meniteľná a je navrhnutá tak, aby maximalizovala výstupný 

výkon za súčasného zachovania si zaťaženia a hladiny hluku.  

 

Gondola 

Gondola je navrhnutá tak, aby bola ľahko prístupná zo všetkých servisných miest počas 

plánovaného servisu. Okrem toho je taktiež navrhnutá tak, aby zabezpečovala bezpečnosť 

servisných technikov počas ich prítomnosti v gondole za účelom servisných skúšok počas 

plného chodu veternej turbíny. To umožní vysokokvalitnú prevádzku veternej turbíny a 

zabezpečí optimálne podmienky pre odstraňovanie porúch. Zábrana a kryt okolo strojového 

vybavenia v gondole sú vyrobené z vrstvených panelov vystužených sklovláknom. 

 

Lopatky 

Lopatky Siemens Gamesa 5.X sú vyrobené z lisovaných komponentov zo sklovlákna a hliníka. 

Konštrukcia lopatiek využíva aerodynamické opláštenie obsahujúce pásy nosníkov pripojené k 

dvoch hlavným zavetrávacím stenám s penovým jadrom zo živice a sklovlákna (technológia 

Epoxy-fiberglass-balsa/foam-core). Lopatky Siemens Gamesa 5.X využívajú dizajn na báze 

SGRE krídel. 

 

Veža 

Veterná turbína je štandardne nainštalovaná na zúženú rúrovitú oceľovú vežu. Ostatné 

technológie veží sú dostupné pri väčších vzdialenostiach rotora od zeme. Veža má vnútorné 

zdvíhacie zariadenie a priamy prístup k systému natáčania rotora do smeru vetra a ku gondole. 

Je vybavená plošinami a vnútorným elektrickým osvetlením. 

 

Generátor 

Ide o dvojprúdový asynchrónny trojfázový generátor s navíjaním rotora, ktorý je pripojený na 

PWM menič kmitočtu. Stator a rotor generátora sú vyrobené z vrstvených magnetických lamiel 

a vinutí. Generátor je chladený vzduchom.  

 

Systém natáčania rotora do smeru vetra  

Odliaty spodný rám spája hnaciu jednotku a vežu. Ložisko natáčania rotora je vlastne externe 

poháňané prevodové koleso s klzným ložiskom. Natáčanie poháňa skupina elektromotorov 

planétového súkolia. 

 

Menič  

Tento na rotor priamo napojený menič kmitočtu je pripojený k 4Q meniacej sústave s 2 VSC v 

rámci spoločného DC-linku. Menič kmitočtov umožňuje prevádzku generátora pri rôznych 

rýchlostiach a napätí za súčasnej dodávky energie do MV transformátora pri konštantnom 

kmitočte a napätí. 

 
Diaľkové ovládanie 

Prevádzka veternej turbíny je automatická. Turbína sa teda spustí sama, keď aerodynamický 

krútiaci moment dosiahne určitú hodnotu. Pri rýchlosti vetra pod menovitou úrovňou nastaví 
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ovládač veternej turbíny referenčné hodnoty naklonenia a krútiaceho momentu potrebné na 

prevádzku v optimálnom aerodynamickom bode (maximálna výroba), pričom sa zohľadnia 

kapacitné možnosti generátora. Potom, čo dôjde k prekročeniu menovitej rýchlosti vetra, upraví 

sa podľa potreby poloha naklonenia tak, aby bolo možné zabezpečiť stabilnú výrobu energie na 

úrovni nominálnej hodnoty. 

 

V prípade aktivácie obmedzeného režimu v dôsledku silného vetra, výroba energie bude 

obmedzená potom, čo rýchlosť vetra presiahne hraničnú konštrukčne danú hodnotu a veterná 

turbína prestane vyrábať energiu.  

 

V prípade, že priemerná rýchlosť vetra presiahne maximálnu prevádzkovú hodnotu, dôjde k 

odstávke turbíny naklonením lopatiek. V prípade, že priemerná rýchlosť vetra klesne opäť pod 

úroveň priemernej rýchlosti vetra pri opätovnom nábehu, systémy sa automaticky zresetujú. 

 

Veterná turbína umožňuje napojenie na CSSS. Táto sústava ponúka diaľkové ovládanie a 

rôzne zobrazenia stavu či užitočné výstupy zo štandardného internetového webového 

prehliadača. Zobrazenia stavu udávajú informácie o napr. elektrických parametroch, 

mechanických údajoch a poruchových stavoch, či meteorologické údaje a údaje o sieti. 

 

8.3. Varianty navrhovanej činnosti 

Navrhovaná činnosť je predložená v 2 variantoch realizácie činnosti. Variantnosť spočíva v 

rovnakom počte veterných turbín, t.j. 7, ale v rôznych variantoch technológii. 

 

Variant 1 

Vo variante 1 bude mať sústava veterných elektrární 7 veterných elektrární značky Vestas 

V162 s výkonom 6 MW za jednu veternú elektráreň (7 x 6 MW). Výška stožiara je 166 m. 

Veterná plocha predstavuje v tomto variante 20 612 m2. 

 

Variant 2 

V tomto variante bude mať sústava veterných elektrární 7 veterných elektrární značky Siemens 

- Gamesa SG 170 s výkonom 6 MW za jednu veternú elektráreň (7 x 6 MW). Výška stožiara je 

165 m. Veterná plocha predstavuje v tomto variante 22 698 m2. 

 

8.4. Dopravné napojenie a statická doprava 

Realizácia Veterných elektrární uvažuje s napojením sa na cestnú komunikáciu III. triedy 1147 

a I. triedy 51 s využitím a spevnením miestnych poľných komunikácii v k. ú. obce Rohov. 

Najväčšia dopravná záťaž bude prebiehať počas výstavby sústavy veterných elektrární. 

Zvýšený presun nákladných vozidiel si vyžiada dovoz (betón, štrk, armovacej výstuž a pod.) 

ako aj odvoz materiálu. Samotná preprava elektrární sa zaraďuje podľa legislatívy do kategórie 

prepravy nadmerného nákladu. Tejto skutočnosti musia byť prispôsobené prepravné trasy aj 

značenie vozidiel. 

 

Počas zemných prác v areály výstavby základov bude počet  nákladných automobilov rôzny, 

odvíja sa od fázy výstavby a podania materiálov. Presun hmôt sa bude trasovať výhradne po 

existujúcich komunikáciách a spevnených poľných cestách. Podľa skúseností s výstavbou 

veterných elektrární v iných lokalitách sa predpokladá, že na kompletnú výstavbu jednej 

elektrárne je potrebné cca 150 prejazdov vozidiel. 
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Počas prevádzky bude doprava v priestore veterných elektrární minimálna v priemere 50-60 

návštev za rok. Prístupové cesty budú využívané pre dopravu obsluhy a údržby elektrární. Po 

ukončení činnosti elektrární poslúžia pre dopravu materiálu pri ich demontáži. Verejnosť môže 

cesty využívať pre, cykloturistiku, kondičný beh a bežecké lyžovanie. Rovnako bude možné 

tieto cesty využívať pre poľnohospodárske stroje. 

 

8.5. Technologický proces prevádzky 

Prevádzka veterných elektrární je automatická, nevyžaduje si žiadnu ďalšiu výstavbu, prípadne 

zvýšený pohyb mechanizmov v dotknutom území sústavy veterných elektrární. Počas 

prevádzky budú vykonávané pravidelné kontroly elektrární a nutné opravy. Pri prevádzke 

elektrární nebudú vznikať žiadne nároky na zásobovanie a iné zdroje. 

 

8.6. Zeleň 

V širšom okolí obytnej zóny bude navrhnutá zeleň, ktorá bude plniť funkciu zákrytu vo voľnej 

krajine. Druhovú skladbu bude potrebné prispôsobiť tak, aby neboli vysádzané druhy drevín, 

ktoré atrahujú vtáctvo s rizikom kolízie. Presnejšie informácie o zeleni, resp. druhovom zložení 

a konkrétnych miestach výsadby budú špecifikované v ďalšom stupni projektu. 

 

8.7. Informačné tabule 

Súčasťou projektu uvažuje navrhovateľ s umiestnením viacerých informačných tabúľ o projekte 

veterných elektrární v Rohove. Tabule budú plniť informačnú a vzdelávaciu funkciu krátkeho 

náučného chodníka pre okoloidúcich. Presnejšie umiestnenie tabúľ bude špecifikované 

v ďalšom stupni projektu. S umiestnením vstupnej tabule sa uvažuje v blízkosti obce Rohov  na 

začiatku sústavy veterných elektrární v dostupnosti spevnenej komunikácie. 

 

8.8. Demontáž technológie 

O demontáži veterných elektrární sa uvažuje po ukončení prevádzky približne za 25 - 30 rokov. 

Demontáž spočíva v odpojení stroja od siete VN, odstavení vnútorných ovládačov a počítača 

elektrárne a následnom rozobratí veternej elektrárne. Jednotlivé časti elektrárne budú 

recyklované a s materiálmi sa vynaloží podľa potreby v danom čase. 

 

9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE 

Hlavným pozitívom navrhovanej činnosti je zhodnotenie, v súčasnosti nevyužívaného, 

veterného potenciálu danej lokality na výrobu elektrickej energie. Navrhovaná činnosť tak 

prispeje k zvyšovaniu podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rámci SR.  

 

V Európskej zelenej dohode, ktorú Komisia predložila 11. 12. 2019, sa stanovuje cieľ spraviť z 

Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent. Do platnej legislatívy bol integrovaný 

záväzok EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu a strednodobý cieľ znížiť čisté emisie skleníkových 

plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.  

 

V Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021-2030 Slovenská 

republika stanovila niekoľko priorít energetickej politiky. Jedným z nich je podpora využívania 

obnoviteľných zdrojov energie (ďalej OZE) na výrobu elektriny, vodíka, tepla a chladu; 

diverzifikácia energetických zdrojov a prepravných trás a mnohé iné. V októbri 2014 bol 

odsúhlasený lídrami EÚ Klimatický  a energetický  rámec  2030, ktorý vychádza z Klimatického 

a energetického balíka 2020 stanovuje tri hlavné ciele pre rok 2030: 

1) Minimálne 40 % zníženie emisií skleníkových plynov 
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2) Minimálne 27 % podiel spotreby energie EÚ z obnoviteľných zdrojov energie. 

3) Minimálne 27 % zlepšenie energetickej efektívnosti. 

 

V rámci revízie smernice o energetickej efektívnosti a smernice o podpore OZE boli v novembri 

2018 schválené nové, prísnejšie ciele: 

1) Do roku 2030 by sa energetická účinnosť v EÚ mala zvýšiť o 32,5 %.   

2) Podiel  energie  vyrobenej  z  obnoviteľných  zdrojov  na  hrubej  konečnej  energetickej 

spotrebe by mal v rovnakom čase dosiahnuť aspoň 32 %.  

3) Oba  ciele  by  mali  byť  v  roku  2023  prehodnotené,  pokiaľ  by  sa  však  mali  meniť,  

tak  len smerom k prísnejším cieľom, zníženie cieľov nebude možné. 

 

Slovenská  republika  navrhuje    v roku  2030  cieľ  19,2  % podielu energie z OZE,  čo  je  

nárast   5,2  percentuálneho  bodu v porovnaní s cieľom stanoveným pre rok 2020. 

 

Výroba energie z vetra prispeje k diverzifikácii zdrojov elektrickej energie, tvorbe tzv. 

energetického mixu v okrese a zníži jeho energetickú závislosť na fosílnych palivách 

a tradičných zdrojoch energie. Vietor, ktorý je prítomný všade je veľmi efektívnym čistým 

zdrojom energie. Jeho využívanie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá 

negatívny vplyv na zdravie ľudí. To sú najdôležitejšie dôvody rozvoja využívania vetra ako 

zdroja energie. 

 

Dotknutá lokalita má dobrú veternosť pre umiestnenie sústavy veterných elektrární, nachádza 

sa mimo chránených území a súvislých vodných plôch. Krajina v tejto lokalite je vhodná na 

vybudovanie veterných elektrární aj z toho, že sa v bezprostrednej blízkosti nenachádzajú 

žiadne obytné objekty, ktoré by mohli byť rušené hlukom a tieňom. Zároveň sústava veterných 

elektrární v tejto lokalite vytvorí počas výstavby a prevádzky nové pracovné miesta. 

 

Posudzovaný zámer je situovaný v severnej časti obce Rohov, v ktorej sa nenachádzajú žiadne 

kultúrne pamiatky a celé územie nie je v starostlivosti orgánov ochrany prírody. Z hľadiska 

ochrany prírody nedôjde k negatívnym javom po realizácii zámeru.  

 

Navrhovaná činnosť Veterné elektrárne Rohov nemá prevádzkovú ani priestorovú súvislosť s 

posudzovaným zámerom „Veterný park Rohov“ od navrhovateľa spoločnosti WSB Invest j. s. 

a., IČO: 51 225 999 Šustekova 49, 851 04 Bratislava. Vzhľadom na umiestnenie veterných 

turbín zámeru „Veterné elektrárne Rohov“ a zámeru „Veterný park Rohov“ nie je možné 

realizovať oba zámery naraz v tej istej lokalite. Zámery si priestorovo a konštrukčne prekážajú, 

z toho dôvodu bude možné realizovať len jeden zámer. 

 

10. CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ)  

Celkové predpokladané náklady pre navrhovanú činnosť predstavujú cca 60 miliónov €. 

 

11. DOTKNUTÁ OBEC                                      

o  Obec Rohov  

o  Obec Častkov 

o  Obec Lopašov 

o  Obec Oreské 
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o  Obec Rybky 

o  Obec Smrdáky 

12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

o  Trnavský samosprávny kraj 

 

13. DOTKNUTÉ ORGÁNY 

o Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

o Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

o Krajský pamiatkový úrad Trnava 

o Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava 

o Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

o Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie 

o Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

o Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senica 

o Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senici 

o Dopravný úrad Slovenskej republiky  

o Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

o Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Biele Karpaty 

 

14. POVOĽUJÚCI ORGÁN 

o  Obec Rohov (územné a stavebné konanie)  

 

15. REZORTNÝ ORGÁN 

o Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

16. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA 

OSOBITNÝCH PREDPISOV 

Navrhovaná činnosť sa pripravuje za účelom získania územného a stavebného povolenia pre 

umiestnenie objektu veterných elektrární v obci Rohov podľa stavebného zákona NR SR č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Záverečné stanovisko z procesu posudzovania 

vplyvov na životné prostredie NR SR č24/2006 Z.z.  

 

17. VYJADRENIE O VPLYVOCH ZÁMERU PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE 

Navrhovaná činnosť má lokálny charakter, jej vplyvy preto nepresahujú štátne hranice 

Slovenskej republiky. 
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

Pre účely hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti boli vyčlenené nasledovné typy území: 

a) priamo dotknuté územie. Ide priamo o lokalitu realizácie stavby, resp. navrhovanej 

činnosti. V tomto území sa najvýraznejšou mierou uplatňujú priame vplyvy činnosti ako 

sú záber pôdy, zmena funkcie krajiny, zmena krajinnej scenérie a pod. 

 

b) dotknuté územie. Predstavuje lokalitu s intenzívnym pôsobením priamych 

i nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti rozprestierajúcu sa približne do 500 m od 

priamo dotknutého územia. Toto územie je vyčlenené v prílohe č.1 zámeru. 

 

c) užšie okolie dotknutého územia. Ide o územie vo vzdialenosti cca 2 000 m od hranice 

dotknutého územia. V tomto území sa uplatňujú najmä nepriame vplyvy činnosti, ktoré 

súvisia s jej prevádzkou, napr. prejazdy vozidiel alebo vplyvy na socioekonomickú sféru 

okolitých sídel.  

 

1. CHARAKTERISTIKA  PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

1.1. GEOLÓGIA 

1.1.1. Geologická charakteristika územia  

Na základe regionálneho geologického členenia Západných Karpát patrí dotknuté územie do  

pásma vnútrohorských paniev a kotlín, podoblasti Viedenskej panvy a jej Senickej časti (Vass 

a kol., 1988).  

Podložie Viedenskej panvy na území Slovenska tvoria tektonické jednotky flyšového pásma 

vonkajších Západných Karpát, Severných Vápencových Álp, jednotky centrálnych Východných 

Álp a centrálnych Západných Karpát. Neogénna sedimentárna výplň v najhlbších častiach 

panvy dosahuje hrúbku až 5 500 m. Zastúpené sú predovšetkým miocénne usadeniny veku 

egenburg až panón. Zdrojom klastického materiálu boli predovšetkým vyzdvihujúce sa pohoria 

v okolí panvy, horský reťazec Východných Álp a Západných Karpát (Kováč et al., 2008). 

Neogénne sedimenty v regióne vystupujú na povrch len v malej miere, sú prekryté 

sedimentami kvartérneho veku. Viedenská panva je diferencovaná na viacero tektonických 

štruktúr, vymedzených hlavnými zlomovými systémami. 

V zmysle mapy kvartérneho pokryvu (Maglay, Pristaš, 2002) spadá dotknuté územie do 

regiónu s výskytom eolických sedimentov, prípadne deluviálnych sedimentov. Typ sedimentov 

a hornín v tejto oblasti tvoria spraše a piesčité spraše, vápnité sprašovité a nevápnité sprašové 

hliny. K. ú. Rohov budujú predovšetkým neogénne horniny – súvrstvia neogénnych štrkov, ílov, 

slieňov, pieskov a pieskovcov, ktoré sú z väčšej časti prekryté kvartérnymi pokryvnými útvarmi 

– najmä würmskými sprašovými hlinami a sprašami, deluviálnymi hlinami až pieskami, na juhu 

fluviálnymi a proluviálnymi hlinami, ílmi až hlinitými pieskami (Baňacký et al. 1996). 

 
1.1.2. Inžiniersko-geologické vlastnosti hornín 

Podľa Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (Hrašna, Klukanová, 2002) patrí dotknuté 

územie do rajónu deluviálnych sedimentov, ktorý spadá do rajónu kvartérnych sedimentov. 
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Rajón deluviálnych sedimentov je tvorený v závislosti od charakteru predkvartérneho podkladu, 

strmosti a relatívnej polohy vo svahu a klimatických pomerov vytvárajú litologicky i hrúbkou 

rozdielne akumulácie. Pri úpätí svahov a vo svahových depresiách dosahujú hrúbky niekoľko 

metrov, zatiaľ čo na eleváciach, v strmých a horných častiach svahov je hrúbka delúvií malá. 

Charakter delúvií zodpovedá charakteru predkvartérneho podkladu. Obsahujú úlomky hornín 

podkladu. V závislosti od minerálneho zloženia, tektonického porušenia a stupňa zvetrania 

vznikajú ílovito-hlinité, piesčité a piesčito-štrkovité delúviá. V deluviálnych sedimentoch sa len 

zriedkavo vytvára súvislý horizont podzemnej vody. Častejšie sú akumulácie podzemných vôd 

v nižších častiach svahov, najmä na prechode do nížin a kotlín, resp. fluviálnych sedimentov. K 

intenzívnej erózií a častým zosuvom dochádza najmä v delúviách na flyšovom podloží, kde sú 

zvyčajne akumulované hrubé ílovito-hlinité a ílovito-piesčité delúviá s premenlivým obsahom 

úlomkov. Rozsiahlymi procesmi soliflukcie zdôraznené rozhrania delúviá a podkladu vytvára 

predpoklady na vytváranie šmykových plôch po povrchu podkladu. Veľkú úlohu pri vytváraní 

zosuvov a eróznych javov hrá relatívne nepriepustné podložie a veľké množstvo 

atmosférických zrážok vyskytujúce sa vo flyšových hornatinách a vrchovinách (Potfaj et al., 

2003). 

 

1.1.3. Geodynamické javy  

Geodynamické javy spôsobujú zmeny štruktúry horninového prostredia, pôd, reliéfu a 

hydrogeologických pomerov, ako aj celkovú zmenu kvality životného prostredia. 

Najvýznamnejšími geodynamickými prvkami dotknutého územia a širšieho okolia sú výskyty 

neotektonických zlomov a seizmicita územia. 

 

Neotektonické pohyby 

Z neotektonického hľadiska (Maglay, et al., 2002) je dotknuté územie leží na rozhraní 

podsústavy Panónskej panvy a Západných Karpát. Časť Panónskej panvy sa nachádza na jej 

pozitívnej jednotke (nížinná pahorkatina). Časť Západných Karpát rovnako leží na pozitívnej 

jednotke (pohorie). Celkovo sa územie v časti Panónskej panvy vyznačuje veľkým až veľmi 

veľkým zdvihom, naopak časť Západných Karpát má tendenciu malého zdvihu. 

 

Seizmicita územia 

Územie Slovenska je podľa STN EN 1998-1 rozdelené na zdrojové oblasti seizmického rizika. 

Toto rozdelenie bolo vyhotovené pre potreby dimenzovania stavebných konštrukcií na 

seizmické zaťaženia. Seizmické riziko je definované jedným parametrom a to efektívnym 

špičkovým zrýchlením na povrchu terénu skalného podložia alebo veľmi tuhej zeminy. Toto 

zrýchlenie sa označuje ako základné seizmické zrýchlenie agR, ktoré zodpovedá zemetraseniu 

s pravdepodobnosťou výskytu raz za 450 rokov. 

 

Podľa STN EN 1998 – 1/NA/Z2 obrázku „Oblasti seizmického ohrozenia na území Slovenska“ 

sa dotknuté územie nachádza v 7. oblasti, t.j. je mu priradená hodnota základného seizmického 

zrýchlenia väčšieho ako 1,59 m.s-2. 

 

1.1.4. Ložiská nerastných surovín 

Slovenská časť Viedenskej panvy je najznámejšia, najpreskúmanejšia a dosiaľ 

najvýznamnejšia roponosná a plynonosná oblasť Slovenska. Patrí do nej väčšina 

preskúmaných a ťažených ložísk. Ložiská a výskyty ropy a zemného plynu sa nachádzajú vo 

všetkých stupňoch neogénnej výplne panvy (s výnimkou pestrého pontu), ale aj v 

mezozoických a flyšových jednotkách podložia. Najvýznamnejším roponosným a plynonosným 
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súvrstvím je báden a sarmat. Kolektorové horniny predstavujú prevažne piesky, menej slabo 

stmelené pieskovce, ojedinele aj zlepence a vápence (MŽP SR, 2007). 

 

Priamo v dotknutom území sa nevyskytuje žiadne ložisko s vydaným osvedčením o výhradnom 

ložisku, ložisko nevyhradeného nerastu, chránené ložiskové územie, žiadny dobývací priestor 

a nie sú evidované žiadne staré banské diela. Najbližšie ložisko je situované cca 8 km 

východne, ide o dobývací priestor v Podbranči (horľavý stavebný kameň, nerudy) 

(www.geology.sk). 

 

1.2. GEOMORFOLÓGIA  

Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska patrí dotknuté územie a jeho okolie do 

provincie Západopanónska panva, subprovincie Viedenská kotlina, oblasti Záhorská nížina, 

celku Chvojnická pahorkatina (Mazúr et al., 1982). V rámci geomorfologického celku 

Chvojnická pahorkatina sa nachádza na pomedzí jej podcelkov Unínska pahorkatina 

a Zámčisko (Mazúr, Lukniš 1986). 

 

Priamo dotknuté územie je tvorené dvoma typmi reliéfu: hornatinovým a reliéfom nížinných 

pahorkatín s mierne členitým porvchom. Nadmorská výška dotknutého územia je na hladine 

cca 275 - 345 m n.m. Povrch k. ú. Rohov a okolia dotknutého územia sa rozkladá na 

pahorkatinovom povrchu. 

 

Záhorská nížina je zo slovenských nížin rozlohou najmenšia, prevažuje tu akumulačný 

a erózno-akumulačný reliéf. Jej jadro tvorí Bor s pieskovými presypmi, západne sú terasy rieky 

Moravy a východne pozdĺž úpätia Malých Karpát sa tiahne Podmalokarpatská zníženina, 

zložená z depresií a elevácií. Jedná sa o priekopovú prepadlinu, na ktorej sú depresie vyplnené 

náplavmi malokarpatských potokov (náplavovými kužeľmi). Ich zloženie zodpovedá zloženiu 

hornín v povodí príslušného toku. 

 

Chvojnická pahorkatina sa delí na 4 geomorfologické podcelky: Senická pahorkatina na juhu, 

Skalický hájik na severe, Unínska pahorkatina na západe a Zámčisko v centrálnej časti. 

Najvyšším vrchom je Zámčisko (434,1 m n.m.) v rovnomennom podcelku. Povrch nie je veľmi 

členitý, od poslednej ľadovej doby (würm) je modelovaný západnými vetrami, ktoré tu naviali 

mohutné pokrovy spraší a sprašových hlín. Vyskytujú sa tu tiež pieskové presypy, pričom 

piesky sú nevápnité, nezadržiavajú vody a ťažko sa na nich utvára humus. Riekami 

modelovaný reliéf sa vyskytuje v centrálnej časti, najmä v podcelku Zámčisko. 

 

Unínska pahorkatina je geomorfologický podcelok Chvojnickej pahorkatiny, ktorý zaberá veľkú 

časť krajinného celku.  

  

Zámčisko leží v centrálnej časti Chvojnickej pahorkatiny a zaberá širšie okolie masívu 

najvyššieho vrhu. Obklopuje ho len Unínska pahorkatina. Územie je odvodňované riečkou 

Chvojnica s prítokom Pavlovský jarok, ďalej Unínskym potokom a prítokmi Myjavy. Reliéf 

Zámčiska je modelovaný najmä fluviálnou činnosťou vodných tokov. 

 

1.3. PÔDY  

Z hlavných pôdnych jednotiek (Atlas krajiny SR, 2020) sa priamo v dotknutom území a v širšom 

okolí sa nachádzajú hnedozeme ojedinele pararendziny (Šály et. Šurina, 2002). 
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Na základe mapového portálu VÚPOP z mapy  bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek boli 

identifikované na dotknutom území hnedozeme pseudoglejové a regozeme. Dotknuté územie 

je dlhodobo využívané ako poľnohospodárska pôda, na základe toho je viac ako 

pravdepodobný výskyt pôdnych subtypov kultizemí. 
 

V sledovanom k. ú. obce Rohov na základe zistení výskumu (Minár a kol., 2008) prevláda 

hnedozem kultizemná, erodovaná, lokálne pseudoglejová, ďalej regozem modálna a 

kultizemná, na nive a kužeľoch fluvizeme a čiernice modálne až glejové, v menšom rozsahu 

rendziny modálne a kambizemné. 
 

Z hlavných pôdnych jednotiek (Atlas krajiny SR, 2020) sa priamo v dotknutom území a v širšom 

okolí sa nachádzajú hnedozeme ojedinele pararendziny (Šály et. Šurina, 2002). 

 Hnedozeme sú typické svojim trojhorizontovým pôdnym profilom. Vyvinuli sa prevažne 

na sprašiach a iných kvartérnych a neogénnych sedimentoch. Ich vývoj prebiehal v 

podmienkach periodicky premyvného vodného režimu. Pôda je rozšírená najmä v 

územiach pahorkatín a nízko položených kotlín v nadmorských výškach 150-480 m, s 

priemernou ročnou teplotou 8-9°C a s ročným úhrnom zrážok 600-700 mm. 

Pôdotvorným substrátom sú spraše, sprašové hliny, svahoviny a neogénne sedimenty. 

Pôvodným porastom boli lesy s hustým trávnym podrastom. Lesy sa postupne vyrúbali, 

takže dnes je takmer celá oblasť výskytu hnedozemných pôd poľnohospodárskou 

pôdou (Bielek, 2004). 

 Regozem sú to mladé dvojhorizontové pôdy s iniciálnym pôdotvorným procesom 

narúšaným najmä eróziou. Vyvinuli sa na nealuviálnych, stredne ťažkých nespevnených 

nekarbonátových sedimentoch (sprašové a polygenetické hliny a i.) na konvexných 

(vypuklých) partiách reliéfu pahorkatín. Sú to pôdy s tzv. ochrickým A0 – horizontom 

bez ďalších diagnostických horizontov. Na orných pôdach je prechodný horizont rušený 

orbou. Prirodzeným porastom regozemí sú suchomilné rastliny a najmä trávy. 

Regozeme majú nižší ekologický potenciál. Časté sú ich negatívne externé vplyvy, a to 

najmä pri veternej erózii, kedy zaprašujú ovzdušie, alebo ho dokonca znečisťujú (keď 

sú kontaminované). Pri nadmernom 

hnojení (najmä dusíkom) môžu 

znečisťovať vodné zdroje (Bielek, 

2004). 

 

Z hľadiska pôdnych druhov možno pôdy 

v dotknutom území charakterizovať hlinité 

pôdy. Podobné vlastnosti majú aj pôdy 

v širšom okolí, pričom sú lokalizované 

predovšetkým na pahorkatine. Vlhkostný 

režim  pôd dotknutej lokality možno označiť 

ako mierne suchý,  pričom smerom na juh a 

severovýchod vlhkosť stúpa na mierne 

vlhký režim (Fulajtár, 2002). Pre lokálne 

pôdy je typická stredná až veľká retenčná 

schopnosť a stredná priepustnosť (Cambel, 

Rehák, 2002).  

 

Obr. č. 1: Ochranné pôdy a pásma (RÚSES Senica 2018, 2021)  
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1.4. OVZDUŠIE  

Dotknuté územie a jeho širšie okolie patria podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin, et 

al., 2002) do teplej klimatickej oblasti s priemerným počtom letných dní za rok 50 a viac 

s denným maximom teploty vzduchu nad 25 °C. Územie spadá do mierne teplého, vlhkého 

klimatického okrsku s chladnou až studenou zimou, kde sa priemerné januárové teploty 

neklesnú pod -3°C.  

 

1.4.1. Teplotné pomery 

Priemerné dlhodobé teploty vzduchu v dotknutom území a jeho širšom okolí dokazujú, že sa 

táto oblasť zaraďuje medzi teplejšie v rámci Slovenska. Priemerné ročné teploty dosahujú 

hodnotu 9-10°C. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou vzduchu -1,8 až     

-2,3°C a naopak, najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou vzduchu 19,3 až 19,9 °C. 

Hĺbka premŕzania dosahuje v tejto oblasti cca 80 cm. Priemerný počet letných dní v roku 

s maximálnou teplotou 25 ºC a vyššie je 72. Tropických dní evidujeme v priemere 20. 

Priemerný počet mrazivých dní v roku s minimálnou teplotou 0,1 ºC a nižšie je 105 a ľadových 

dní sa v tejto oblasti vyskytuje priemerne 24. 

 

Pre posudzovanie obce Rohov je z hľadiska klimatických pomerov reprezentatívna 

meteorologická stanica Senica, v ktorej je sledovaná väčšina klimatických parametrov. Prehľad 

vývoja teploty v širšom okolí z klimatologickej stanice Senica je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke. 

 

Tab. č. 5: Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu [°C] z k. stanice Senica 

Obdobie I. II.      III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok IV.-IX. 

1951-1980 -2,3 -0,1 4,0 9,2 14,0 17,4 18,8 18,4 14,6 9,5 4,2 0 9,0 15,4 

1961-1990 -2,2 0,1 4,3 9,5 14,4 17,3 18,9 18,6 14,8 9,7 3,9 -0,4 9,1 15,6 

1991-2006 -0,9 0,6 4,6 10,0 15,3 18,4 20,2 19,9 15,0 10,0 4,6 -0,2 9,8 16,5 

Zdroj: ročenky SHMÚ 

 
1.4.2. Zrážkové pomery 

V dotknutom území spadne ročne priemerne 620 - 700 mm zrážok, pričom v mesiaci január je 

to priemerne 30-35 mm a v mesiaci jún priemerne 70-75 mm. Najviac zrážok padne v oblasti 

Záhoria prevažne v letných mesiacoch máj až august. Priemerný ročný počet dní s hmlou 

v okolí dotknutého územia sa pohybuje v priemere  20-45 dní za rok. Priemerné ročné úhrny 

potenciálnej evapotranspirácie sú od 600 – 650 mm. Konkrétnejší prehľad nameraných 

zrážkových úhrnov v stanici Senica je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 6. 

 

Tab. č. 6: Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok [mm] z k. stanice Senica  

Obdobie I. II.      III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok IV.-IX. 

1951-1980 34 33 35 46 55 77 73 62 38 41 47 44 585 351 

1961-1990 35 34 31 41 60 69 61 57 45 38 49 45 565 333 

1991-2006 31 37 42 44 53 74 79 63 57 43 48 47 617 370 

Zdroj: ročenky SHMÚ 
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V tabuľke 7. X sú uvedené hodnoty priemernej výšky snehovej pokrývky za obdobia rokov 

1951-1980 a 1991-2006. Priemerne najvyššie snehové zrážky boli namerané v mesiaci január. 

Trvanie snehovej pokrývky v území je priemerne od 40-60 dní v roku. V posledných rokoch 

pozorujeme trend zvyšovania klimatických extrémov, napriek tomu, že zrážkové úhrny sa 

mierne zvyšujú ich distribúcia počas roku sa mení (extrémne úhrny, dlhé obdobia bez zrážok). 

 

Tab. č. 7: Priemerná výška snehovej pokrývky [cm] na k. Senica 

Obdobie I. II.      III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok IV.-IX. 

1951-1980 17,9 9,7 4,5 0,2 - - - - - - 2,0 8,5 42,8 - 

1991-2006 14,8 12,6 6,6 0,3 - - - - - - 3,2 11,5 49,0 - 

Zdroj: ročenky SHMÚ 

 
 

 
Obr. č.2: Grafické zobrazenie podnebia v obci Rohov (Meteoblue, 2021) 

 

 

1.4.3. Veterné pomery 

V dotknutom území a jeho okolí prevládajú juhovýchodné vetry, ďalšími významnými smermi 

vetra sú severozápadné a západné vetry. Najmenej sú zastúpené juhozápadné a východné 

vetry. V rámci roka dosahujú lokálne vetry rýchlosť priemerne 3,8 m/s. K najveternejším 
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mesiacom možno zaradiť jarné obdobie a naopak najslabšie vetry sú zaznamenané v letných 

mesiacoch. Vo vyšších polohách Chvojnickej pahorkatiny je rýchlosť vetra v priemere väčšia. 

Priemerné rýchlosti a smery vetra namerané za obdobie rokov 1951-1980 a 1991-1980 sú 

uvedené v nasledujúcom prehľade. 

 

Tab. č. 8: Priemerná rýchlosť vetra [m.s-1] na klimatologickej stanici Senica  

Klimatický parameter Obdobie S SV V JV J JZ Z SZ C/v 

Priemerná častosť vetra za tok 

v promile 

1951-1980 88 78 42 275 44 42 105 141 185 

1991-2006 112 48 48 207 67 38 87 123 270 

Priemerná rýchlosť vetra za rok 

v m.s
-1 

1951-1980 4,0 2,3 3,2 4,6 3,4 3,2 3,3 3,8 3,8 

1991-2006 - - - - - - - - 2,3 

Zdroj: SHMÚ 
 

 

1.5. VODY 

Dotknuté územie patrí do hlavného povodia rieky Morava a do čiastkového povodia rieky 

Myjava. Západnú hranicu k. ú. obce Rohov tvorí Rybčiansky potok a južne centrom obce 

preteká Pasecký potok. V k. ú. obce pramení niekoľko pravostranných menších miestnych 

potokov (Rohovský potok, Bôrik a prítok z lokality Kadlúbky), ktoré sa vlievajú do Paseckého 

potoka. Severne od dotknutého územia obcami Lopašov a Oreské preteká vodný tok 

Chvojnica.   

 

Dotknuté územie a jeho širšie okolie patria do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-

snehovým režimom odtoku (Šimo a Zaťko, 2002). Pre tento režim odtoku je charakteristické 

výrazné zvýšenie vodnosti tokov koncom jesene a začiatkom zimy, vysoká vodnatosť 

v mesiacoch február až apríl. Maximálny prietok je obvykle dosiahnutý v marci a minimálny 

prietok v septembri. 

 

1.5.1. Vodné toky  

Najbližšie od dotknutého územia pretekajú miestne menšie prítoky Paseckého potoka. Vo 

vzdialenosti niekoľko stoviek metrov od dotknutých území. Medzi pravostranné prítoky patrí 

Rohovský potok, potok Bôrik, bezmenný prítok z lokality Kadlúbky a Rybčiansky potok.  

 

Pasecký potok je potok na území okresu Senica. Pramení na juhozápadnom okraji bielych 

Karpát juhozápadne od kóty Kútiky (400 m n.m.). Je to pravostranný prítok Teplice, meria 

10 km a je tokom V. rádu. Na hornom toku (cca 1,5 km) v obdobiach bez zrážok vysychá. Na 

dolnom toku, v okolí obce Rybky, sa koryto výraznejšie vlní. Pasecký potok ústi do vodného 

toku Teplica na okraji mesta Senica pri priemyselnej zóne. Pasecký potok sa vybrežuje z koryta 

už pri prietoku Q5. Zaplavuje poľnohospodárske pozemky a miestnu komunikáciu. Rozsah 

vybreženia medzi jednotlivými prietokmi je malý. Priemerný ročný prietok je 0,06 m3.s-1 . 

 

Rybčiansky potok je potok na Záhorí, v severnej časti okresu Senica. Je to pravostranný prítok 

Paseckého potoka, meria 2,6 km a je tokom VI. rádu. Pramení v podcelku Zámčisko v lokalite 

Drienovce (275 m n.m.). Nepriberá žiadne trvalé prítoky. 

Vodný tok Teplica je pravostranným prítokom Myjavy s dĺžkou 34 km, pričom 28 km je na 

území Slovenska. Je to rieka tečúca územím okresov Myjava a Senica. Priemerný ročný 

prietok je 0,21 m3.s-1 . 
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Vodný tok Chvojnica preteká územím okresov Myjava, Senica a Skalica. Je to ľavostranný 

prítok Moravy s dĺžkou 34 km, je tokom III. rádu a priemerná lesnatosť povodia dosahuje 20 %. 

Chvojnica je najzachovalejším vodným tokom severného Záhoria, koryto s priľahlými 

brehovými porastmi je od prameňa až po obec Trnovec chráneným územím (PP Chvojnica). 

Priemerný ročný prietok je 0,02 m3.s-1 . Od dotknutého územia preteká vo vzdialenosti cca 

850 m severne.  

 

Rieka Myjava preteká územím okresov Myjava a Senica. Je to ľavostranný prítok Moravy s 

dĺžkou 79 km, priemerným prietokom v ústí 3,045 m³/s a plochou povodia 806 km². Je vodným 

tokom III. rádu a medzi Myjavou a Jablonicou je vodný tok osobitne chránenou prírodnou 

pamiatkou Rieka Myjava.  

 

Rieka Morava patrí k najvýznamnejším tokom na Záhorskej nížine. Celková plocha jej povodia 

na Slovensku je 2 213,5 km2 a dĺžka jej toku na našom území je 114 km. V celom úseku je 

rieka regulovaná, jej koryto je upravené a tok ohradený. Zachovaný prírode blízky charakter má 

jej záplavové územie. Od dotknutého územia preteká rieka približne vo vzdialenosti cca 21 km 

západne. 

 

Tab. č. 9: Vybrané prietokové charakteristiky vodných tokov [m3.s-1] 

Tok 

Stanica 
Rok I. II.      III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Teplica 

Senica 

2004 0,237 0,512 2,398 0,701 0,482 0,762 0,551 0,334 0,372 0,364 0,383 0,322 0,619 

2005 0,386 0,488 2,750 0,933 0,953 0,447 0,781 0,580 0,207 0,261 0,258 0,340 0,703 

2006 0,690 1,069 4,679 2,863 2,122 1,664 0,758 0,838 0,360 0,251 0,357 0,280 1,330 
 

Tok Stanica Q max. 2004-2008 Q min. 2004-2008 Q max. dlhodobý Q min. dlhodobý 

Teplica Senica 37,880 0,132 37,940 0,091 

Zdroj: SHMÚ 
 

Vodné toky: Pasecký potok, Teplica, Myjava, Chvojnica a Morava  sú zaradené podľa vyhlášky 

MŽP SR č. 211/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných 

vodných tokov a vodárenských vodných tokov ako vodohospodársky významný vodný tok. 

 

1.5.2.Vodné plochy a  nádrže.  

V dotknutom území sa žiadne vodné plochy a nádrže nenachádzajú. V okolí dotknutého 

územia je na rieke Chvojnica vybudovaný protipovodňový polder Oreské vzdialený cca 800 m 

severozápadne od dotknutého územia. V širšom okolí, cca 5,7 km juhovýchodným smerom je 

lokalizovaná Kunovská priehrada. 

 

Polder Oreské slúži ako protipovodňová ochrana územia nachádzajúceho sa pod stavbou. 

Vodná plocha nemá trvalý charakter. Účelom je zachytenie povodňových prietokov a ich 

redukcia, resp. sploštenie povodňovej vlny na prietoky, ktoré nebudú spôsobovať škody 

v území pod poldrom. Polder Oreské bol uvedený do prevádzky v roku 2005. 

 

Priehrada Kunov je vzdialená 5,7 km severovýchodným smerom od mesta Senica. Celková 

plocha vodnej hladiny je 450 000 m2. Nádrž vznikla hospodárskou činnosťou v roku 1965. 

Vodná nádrž sa v minulosti okrem rekreácie využívala ako priemyselná voda pre podnik 

Slovenský hodváb Senica. Okolie vodnej nádrže bolo začiatkom 60. rokov sčasti upravené pre 
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rekreačné a športové účely, čím vzniklo prírodné kúpalisko s plážou. Po rekonštrukcii v roku 

2016-2018 bola priehrada vyčistená a na vodnej nádrži sa vybudoval ostrov pre hniezdenie 

vtákov. 

 

1.5.3. Podzemné vody 

Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Malík, Švasta, 2002) je dotknuté územie 

súčasťou hydrogeologického rajónu N 002 Neogén Chvojnickej pahorkatiny. Využiteľné 

množstvá podzemných vôd hydrogeologického rajónu dosahovali v roku 2001  23,33 l.s-1 

(SHMU, 2015). Do rajónu N 002 patrí rozsiahla oblasť Chvojnickej pahorkatiny s prevládajúcimi 

sedimentmi neogénu v podloží. Ide o pomerne málo významnú oblasť s výskytom artézskych 

vôd, s obmedzenými možnosťami lokálneho zásobovania z artézskych studní. Predpokladané 

zásoby vody sú 200 l.s-1 (0,55 l.s-1.km-2). 

 

Územie Záhorskej nížiny je z hľadiska výskytu podzemných vôd najvýznamnejšou 

hydrogeologickou štruktúrou povodia rieky Moravy (VÚVH, 2009). Člení sa na tri depresie. 

Sološnícka depresia je odvodňovaná riekou Rudavou a tvorená proluviálnymi a eolickými 

sedimentmi. Zdrojom podzemných vôd v tejto depresii sú prestupy zo susediacich 

hydrogeologických celkov, infiltrácia povrchových vôd a zrážok. Významnými prameňmi tejto 

oblasti sú Marheček, Kozánek, Bezedné a Rybníček. Zohorsko-marcheggská depresia je 

tvorená eolickými sedimentmi a fluviálnymi sedimentmi Moravy. Zdrojom vody pre podzemné 

vody sú infiltrácia zrážok a povrchových vôd Moravy. Centrálna depresia je budovaná 

kvartérnymi fluviálnymi sedimentmi Moravy, práve v tejto oblasti je častý výskyt artézskych vôd, 

ktorých výdatnosť obvykle neprekračuje 2 l.s-1. 

 

Podzemné vody v dotknutým období prúdia po relatívne nepriepustnom neogénnom podloží 

prevažne juhozápadným, južným až západným smerom. Doplňované sú atmosférickými 

zrážkami a brehovou infiltráciou okolitých vodných tokov. Hladina podzemnej vody v k. ú. obce 

Rohov sa pohybuje v rozpätí 1-8 m pod povrchom.  

Pramene, minerálne a termálne vody 

V juhozápadnej časti k. ú. obce Rohov sa nachádzajú dva pramene Úskova studnička 

a Stublaky. V susednej obci Častkov sa nachádza prameň Kubina.  

 

V dotknutom území sa nenachádza kúpeľné územie, územie s klimatickými podmienkami 

vhodnými na liečenie, iné zdroje geotermálnej vody a ochranné pásma prírodných liečivých 

zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Vo 

vzdialenosti cca 1,5 km juhozápadne v obci Smrdáky sa nachádzajú kúpele s prameňmi 

v severnej časti areálu kúpeľného parku (SAŽP, 2009): 

 prameň S-3  

 prameň S-8  

 prameň S-9 (prepojený potrubím s prameňom S-8). 

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky sú známe zložením prírodnej minerálnej vody s vysokým 

obsahom sírovodíka. Patria medzi najúčinnejšie slovenské kúpele na liečbu neinfekčných 

kožných chorôb i ochorení pohybového aparátu. Oblasť kúpeľov bola pred 25 miliónmi rokov 

zaliata morom, kde vznikali  biologické usadeniny, ktoré sa neskôr premenili na ložiská liečivej 

minerálnej vody s vysokým obsahom sírovodíka. Po roku 1952 boli navŕtané nové minerálne 

pramene (v súčasnosti sa využívajú dva).  
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1.5.4. Vodohospodársky chránené územia 

Navrhovaná činnosti nebude zasahovať do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti 

(CHVO) ani do žiadnych vodohospodárskych chránených území (napr. pásiem hygienickej 

ochrany, citlivých a zraniteľných oblastí) podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

 

Podľa vodohospodárskej mapy SR priamo dotknuté územie nezasahuje do žiadneho 

vyhláseného pásma hygienickej ochrany vodárenského zdroja. Podľa vyhlášky MŽP SR 

č.211/2005 Z.z. ktorá ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov 

a vodárenských vodných tokov sú Pasecký potok, Teplica, Myjava, Chvojnica a Morava   

zaradené k vodohospodársky významným vodným tokom. Tento vodné toky nezasahuje 

priamo do dotknutého územia.  

 
 

1.6. FAUNA A FLÓRA 

1.6.1. Fauna  

Podľa zoogeografického členenia na základe limnického biocyklusu spadá navrhované územie 

do provincie pontokaspickej, okresu podunajského, časti západoslovenskej (Hensel et. Krno, 

2002). Podľa zoogeografického členenia územia Slovenska patrí dotknuté územie a jeho okolie 

na rozhranie provincie listnatých lesov a podkarpatského úseku (Jedlička et. Kalivodová, 2002). 

 

Krajinná štruktúra dotknutého územia a jeho širšieho okolia podmieňuje výskyt živočíšnych 

druhov v lokalite navrhovanej činnosti. Zastúpenie druhov a ich výskyt vyplývajú zo stupňa 

ovplyvnenia lokálnych biotopov činnosťou človeka, spôsobu ich obhospodarovania a 

z pôsobenia rôznych stresových faktorov. 

 

Dotknuté územia sú v blízkosti s katastrálnymi hranicami obcí: Rybky, Častkov a Oreské. 

Územie je situované na sever od centra obce Rohov, umiestnené sú na plochách pokrytých 

trávnymi porastmi a ornou pôdou. Na väčšine dotknutého územia sa nenachádzajú dreviny, tie 

sú súčasťou brehových porastov a remízok a lokalita je vystavená otvorenosťou prostredia 

prirodzeným klimatickým faktorom (slnko, veternosť, zrážky). V území sa vyskytujú prevažne 

druhy kultúrnej stepi, napr. hraboš poľný (Microstus arvalis), syseľ obyčajný (Citellus citellus), 

krt podzemný (Talpa europaea), do otvorenej krajiny za potravou preniká aj lasica myšožravá 

(Mustela nivalis). Z poľnej zvery sa vyskytuje srnec lesný (Capreolus capreolus), diviak lesný 

(Sus scrofa), králik divý (Oryctolagus cuniculus) a zajac poľný (Lepus europaeus). Medzi 

územia s vyššou koncentráciou druhov patria lokality v okolí poľných ciest s výskytom vzrastlej 

drevinnej vegetácie, zamokrené lokality remízok so stromovou vegetáciou ako aj súvislejšie 

lesné plochy vo výmoľoch. 

 

V dotknutom území prebieha monitoring vtáctva a netopierov, jeho výsledky budú zapracované 

do správy o hodnotení. Priamo v dotknutom území nie je evidovaný významný migračný koridor 

vtáctva. 

 

1.6.2. Flóra  

Na základe fytogeografického členenia územia Slovenska (Futák, 1980) je dotknuté územie 

zaraďované do oblasti panónskej flóry (Panónska panva), do obvodu eupanónskej flóry 

xerotermnej flóry, okresu Záhorská nížina. Z hľadiska fytogeogarficko-vegetačného členenia 
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(Plesník, 2002) patrí lokálna vegetácia dubovej zóny, nížinnej podzóny, pahorkatinnej oblasti 

a okresu Chvojnická pahorkatina. 

 

Potenciálna prirodzená vegetácia  

Potenciálnou prirodzenou vegetáciou dotknutého územia sú dubové a cerovo-dubové lesy, 

rovnako zastúpené sú karpatské dubovo-hrabové lesy a okolie vodných tokov je sprevádzané 

jelšovými lesmi na nivách podhorských a horských vodných tokov (Maglocký, 2002). 

 

Dubovo-hrabové lesy karpatské (C). Lesné porasty, vyskytujúce sa prevažne na alkalických, 

hlbokých pôdach, väčšinou typu hnedých pôd, menej na rendzinách, ilimerizovaných pôdach, 

hnedozemiach a čierniciach a to na rôznorodom geologickom podloží. V stromovom poschodí 

prevládajú dub zimný (Quercus petraea) a hrab obyčajný (Carpinus betulus), často sú 

zastúpené aj javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia 

platyphyllos) a čerešňa vtáčia (Cerasus avium), z krov zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), 

svíb krvavý (Swida sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum 

vulgare), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obyčajný (Crataegus laevigata). Ide 

o prevažujúcu jednotku rekonštruovanej vegetácie v rámci Chvojnickej pahorkatiny a priľahle j 

časti Myjavskej pahorkatiny – zachované sú ich zvyšky v podobe lesných porastov v 

pahorkatinnom území. Vyskytujú sa v súvislom páse v severovýchodnej časti záujmového 

územia vo vyšších polohách (cca od nadmorskej výšky 225 m vyššie). 

 

Dubovo-cerové lesy (Qc). Do tejto jednotky sú zaradené xerotermofilné dubové lesy na 

alkalických podložiach v strednej Európe. Viažu sa najmä na ilimerizované hnedozeme na 

sprašových príkrovoch alebo na degradované černozeme na sprašiach. Pôdy sú sezónne 

vysychavé, ťažké, mierne kyslé až kyslé. Dominantou v týchto porastoch je dub cerový 

(Quercus cerris), ďalej sa vyskytujú dub žltkastý (Quercus dalechampii), dub sivozelený 

(Quercus pedunculiflora), niekedy aj dub zimný (Quercus petraea) a dub letný (Quercus robur). 

Z ďalších drevín sa v stromovom poschodí vtrúsene vyskytujú javor poľný (Acer campestre), 

javor tatársky (Acer tataricum), lokálne aj jaseň mannový (Fraxinus ornus). Krovinné poschodie 

býva pomerne bohaté, tvorené najmä druhmi zob vtáčí (Ligustrum vulgare), drieň obyčajný 

(Cornus mas), svíb krvavý (Swida sanguinea), slivka trnková (Prunus spinosa), ruža galská 

(Rosa galica), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), 

hloh krivokališný (Crataegus curvisepala). Táto jednotka vegetácie je mapovaná v 

ostrovčekoch na chrbtoch a plošinách pahorkatiny v okolí obce Hlboké, ich zvyšky sa zachovali 

v rámci lesných porastov na pahorkatine. 

 

Reálna vegetácia 

Súčasný vegetačný kryt dotknutého územia je v porovnaní s potenciálnou prirodzenou 

vegetáciou výrazne pozmenený v dôsledku urbanizácie územia a poľnohospodárskej činnosti. 

V súčasnosti sú dotknuté plochy využívané predovšetkým na pestovanie kukurice, slnečnice, 

obilnín a iných poľnohospodárskych plodín.  Vzrastlá vegetácia tvorí remízky a brehové porasty 

prevažne vŕbovo-topoľového lesa pri menších vodných tokoch. 

 

Samotná realizácia navrhovanej činnosti nebude vyžadovať odstránenie drevnatej  a krovitej 

vegetácie v centrálnej časti a na hraniciach dotknutého územia. Povolenie pre výrub si podľa 

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. vyžadujú dreviny s priemerom kmeňa nad 80 cm meraným vo 

výške 1,3 m nad zemou alebo kry s rozlohou nad 10 m2. 

 



                                                                                                                           „Veterné elektrárne Rohov“ 

                                                                                                                         Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SLOWEB s.r.o., WKS Energia I s.r.o.                         Spracovateľ: ADONIS CONSULT, s.r.o. 26 

1.7. BIOTOPY  

V dotknutom území sa podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová et. al., 2002) nachádzajú 

viaceré typy biotopov: 

o Cestné komunikácie (cesty) – jedná sa o pozemné komunikácie s vozovkou, krajnicou a 

priekopami. Výskyt druhov odolnejších na mechanické poškodzovanie, zraňovanie 

(zošlap) a posypové soli. 

o Intenzívne obhospodarované polia – tvoria najväčšiu časť dotknutého územia. Ide 

o pravidelne obhospodarované polia s aplikáciou herbicídov, ktoré eliminujú rast 

väčšiny burín. V porastoch kultúry ostáva len malý počet najodolnejších synantropných 

druhov tolerantných k extrémnym podmienkam, pričom sú koncentrované na okraje 

poľných kultúr. 

o Dubovo-hrabové lesy karpatské – sú typom dubovo-hrabového lesa vyskytujúceho sa 

na nížinách a pahorkatinách. Vytvára ho dub zimný, hrab obyčajný, lipa malolistá, v 

krovinnej etáži sa nachádza javor poľný, lieska obyčajná a svíb krvavý. V podraste býva 

často ostrica chlpatá, čo pôsobí dojmom tráv. 

o Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy - v najnižších miestach údolných nív riek a potokov, 

na nivných pôdach bohatých na živiny. Porasty nie sú úplne zapojené, sú spravidla 

viacposchodové.  

Biotopy národného a európskeho významu sa v lokalite plánovanej stavby nenachádzajú. 

Fragmenty vŕbovo-topoľového lesa sa nachádzajú v okolí miestnych tokov. Najbližšie vzácne 

biotopy sú viazané na okolité chránené územia a prvky ÚSES (viď. kap. 1.9.).   

 

 

1.8. CHRÁNENÉ, VZÁCNE A OHROZENÉ DRUHY A BIOTOPY 

Chránené, vzácne a ohrozené druhy 

V priamo dotknutom území nie je evidovaný trvalý výskyt chránených druhov fauny a flóry. 

Lokalitu navrhovanej činnosti obklopuje prevažne poľnohospodárska pôda, trávne porasty 

a stromová vegetácia. Zo severnej strany je dotknuté územie umiestnené v blízkosti 

katastrálnej hranice územia obce Rohov. V okolí dotknutého územia sa nenachádza výrazný 

bariérový prvok pre živočíšnu migráciu. V širšom okolí dotknutého územia je možný výskyt 

takýchto druhov v blízkosti prírodných biotopov. 

 

Ohrozené biotopy 

V samotnom areáli sa nenachádzajú žiadne chránené a ohrozené typy biotopov.  

 
 

1.9. CHRÁNENÉ ÚZEMIA A ICH OCHRANNÉ PÁSMA  

Priamo dotknuté územie nezasahuje do žiadnych vyhlásených ani navrhovaných chránených 

území zákonom NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

aktualizácií. Nenachádza sa tu ani žiaden chránený strom. Dotknuté územie rovnako 

nezasahuje do žiadnej z evidovaných lokalít európskej siete chránených území NATURA 2000. 
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Veľkoplošné chránené územia 

Najbližšie veľkoplošné chránené územiami k dotknutému územiu v zmysle vyššie uvedeného 

zákona je CHKO Záhorie. 

o Chránená krajinná oblasť (CHKO) Biele Karpaty – cca 3,3 km severovýchodným 

smerom od dotknutého územia. Oblasť pokrýva plochu 44 568 ha, ktorá bola vyhlásená 

za CHKO v roku 1979. Územie je chránené z dôvodu zachovania a zveľaďovania 

ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát, ktorej pestrosť a bohatstvo živej 

prírody sú podmienené tak prírodnými podmienkami ako aj dlhodobými ľudskými 

zásahmi, ktoré zvýšili diverzitu oproti pôvodnému nenarušenému stavu. 

 

o Chránená krajinná oblasť (CHKO) Záhorie -  cca 10,3 km juhozápadným smerom od 

priamo dotknutého územia. Oblasť o rozlohe 27 522 ha bola vyhlásená za CHKO v roku 

1988 na ochranu prírody borovicových lesov, viatych pieskov a zachovaných lužných 

lesov pozdĺž rieky Moravy. Pozostáva z dvoch častí - severovýchodnej a západnej. 

Severovýchodná časť je ovplyvnená veternými procesmi súvisiacimi s prenosom 

piesku. Západná časť CHKO predstavuje krajinu modelovanú činnosťou veľkej rieky s 

riečnymi terasami a širokou riečnou nivou.  

 

Maloplošné chránené územia 

Najbližšími maloplošnými chránenými územiami sú:  

o PP Chvojnica - je vzdialená cca 780 m severne od dotknutého územia. Rozloha 

prírodnej pamiatky Chvojnica je 31,651 ha. je vyhlásená na ochranu časti zachovalého 

vodného toku a priľahlého územia. Dôvod ochrany je refúgiom hodnotnej teplomilnej 

pahorkatinnej hydrofauny a vzácne sú tu aj zachovalé prirodzené brehové porasty, 

ktoré tvoria významný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok. Pôsobí ako prírodná 

čistička splaškových vôd z okolitej poľnohospodárskej krajiny. 

o PP Chropovská strž - je vzdialená cca 4,1 km severne od dotknutého územia. Rozloha 

prírodnej pamiatky Chropovská strž je 47,663 ha. Prirodzená strž vo flyšovom pásme je 

zaujímavá významným výskytom skamenelín makrofauny z poslednej transgresie mora 

v mladších treťohorách. Pozostatky živočíchov z poslednej transgresie mora sa 

nachádzajú v troch opustených lomoch. Po botanickej stránke je územie refúgiom pre 

podhorskú flóru, ktorá sa sem sťahuje z okolitého prostredia, keďže je intenzívne 

poľnohospodársky využívané. Územie teda predstavuje refúgium nielen rastlinných, ale 

aj živočíšnych druhov, ktoré v okolitej poľnohospodárskej krajine nenachádzajú vhodné 

podmienky na prežitie. Je tu zachovaná ukážka vývoja podhorských oblastí od treťohôr 

až po súčasnosť. 

o PP Raková - je vzdialená cca 4,7 km severne od dotknutého územia. Rozloha prírodnej 

pamiatky Raková je 86,045 ha. Dôvodom ochrany sú zvyšky typických bielokarpatských 

trávnatých porastov po ľavej strane potoka Raková s veľkou druhovou pestrosťou 

rastlín a živočíchov, ktorých zachovanie má veľký význam pre ekologickú stabilizáciu 

okolitých intenzívne využívaných poľnohospodár. kultúr. 
 

Územia siete NATURA 2000 a územia európskeho významu 

Európsku súvislú sústavu chránených území tvoria chránené vtáčie územia (CHVÚ) a územia 

európskeho významu (ÚEV). Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho územia európskeho 

významu vyhláseného z dôvodu ochrany biotopov a druhov. Ich ochrana je zabezpečená 

zákonom č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny. Z území európskeho významu sa v 
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dotknutom území a jeho širšom okolí nachádza SKUEV0901 Havran, SKUEV0900 Uchánok 

a SKUEV0804 Javorec. 

o SKUEV0901 Havran – cca 1,4 km severne od areálu navrhovanej činnosti. Územie 

o rozlohe 370,690 ha bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu, 

medzi ktoré patria nížinné a podhorské kosné lúky, bukové a jedľové kvetnaté lesy, 

nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-

Batrachion a lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. Druhy, ktoré sú predmetom ochrany 

sú Eriogaster catax a Lucanus cervus. Správcom územia je CHKO Záhorie. Stupeň 

ochrany 2. 

o SKUEV0900 Uchánok– cca 5 km severovýchodným smerom od navrhovanej činnosti. 

Územie o rozlohe 82,630 ha je situované v k. ú. Sobotište. Predmetom ochrany sú 

biotopy európskeho významu, predovšetkým suchomilné travinnobylinné a krovinové 

porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) a biotopy nížinných a 

podhorských kosných lúk. Správcom územia je CHKO Záhorie. Stupeň ochrany 2. 

o SKUEV0804 Javorec – cca 6,2 km severovýchodným smerom od navrhovanej činnosti. 

Územie o rozlohe 34,580 ha bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov nížinných a 

podhorských kosných lúk. 

 

Chránené vtáčie územia 

Z chránených vtáčích území je najbližším k dotknutému územiu CHVÚ Záhorské Pomoravie 

vzdialené 15,1 km západne. Na východ od dotknutého územia viac ako 16 km sa nachádza 

CHVÚ Malé Karpaty.  

 

Ramsarská konvencia – dohovor o mokradiach 

Na dotknutom pozemku sa nenachádzajú žiadne Ramsarské lokality podľa medzinárodného 

dohovoru o mokradiach. Podľa údajov ŠOP SR nie sú v blízkom ani širokom okolí navrhovanej 

činnosti evidované žiadne ramsarské lokality. Najbližšia ramsarská lokalita je Alúvium Rudavy, 

ktorá je vzdialená od dotknutého územia cca 15,8 km južne. Územie zaberá celkovo plochu 

o rozlohe 560 ha. 
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Obr. č. 3: Mapa chránených území v širšom okolí dotknutého územia (Zdroj: ŠOP SR) 

 

 

2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA  

2.1.  ŠTRUKTÚRA KRAJINY 

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná na siedmych miestach v severnej a centrálnej časti 

katastrálneho územia Rohov. Všetky lokality sa nachádzajú na otvorených plochách, v štyroch 

prípadoch sú čiastočne obklopené stromovou vegetáciou. Všetky dotknuté územia sú 

umiestnené na poľnohospodárskej pôde. 

  

Krajinná štruktúra dotknutej lokality je značne antropogénne pozmenená (poľnohospodárska 

činnosť), na jej zložení sa podieľajú tak prírodné ako i antropogénne vplyvy. Dominantnými 

štruktúrnymi prvkami v okolí navrhovanej činnosti sú plochy ornej pôdy s časti susediace 

s lesnými spoločenstvami. Plochy so  stromovou vegetáciou prevládajú predovšetkým v užšom 

okolí miestnych vodných tokov, ktoré ústia do Paseckého potoka.  

 

Širšie okolie dotknutého územie predstavuje poľnohospodársko-sídelno-lesnú krajinu. Z 

hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom pozmenenú krajinu s vyšším podielom 

obhospodarovaných plôch a so značným podielom zastavaných plôch v samotnej obci Rohov 

a v susedných obciach. Krajinnoekologicky hodnotným prvkom v okolí sú biotopy vodných 

tokov: Chvojnica a Pasecký potok (s ich prítokmi), severne a južne od dotknutého územia. 

Tieto prispievajú k zachovaniu prírodného charakteru územia a prispievajú k jeho ekologickej 

stabilite. V širšom okolí dotknutého územia sú tiež zastúpené prvky sídelnej infraštruktúry, resp. 
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obytné budovy, cestné komunikácie a prvky sídelnej zelene. Najbližší obytný dom sa 

nachádzajú cca 1 000 m severne v obci Lopašov. Súvislá rodinná zástavba v obci Rohov je vo 

vzdialenosti cca 1 200 m južne od dotknutého územia.  

 

2.2. KRAJINNÝ OBRAZ A SCENÉRIA  

Priamo dotknuté územie je pahorkatinného charakteru. Dotknuté územia svojou polohou 

nezasahujú do zastavaného územia obce Rohov sú situované v severnej a centrálnej časti 

obci. Vo všeobecnosti možno dotknutú krajinu označiť za antropogénne pozmenenú s vysokým 

podielom poľnohospodárskych plôch. Popis krajinného obrazu dotknutého územia závisí 

predovšetkým od pohľadového uhla a miesta pozorovania. Vo všeobecnosti ide o krajinu 

poloprírodnú sčasti pozmenenú človekom a jeho činnosťou.  

 

Priamo dotknuté územie je mierne členité, bez výskytu blízkej zástavby v okolí dotknutého 

územia. V súčasnosti je tvorené prevažne otvorenými plochami. Všeobecne možno krajinný 

obraz dotknutého územia a jeho širšieho okolia zhodnotiť ako priemerne kvalitný, strieda sa tu 

urbanizovaná krajina s prírodnou krajinou, ktorá je rozdelená pozdĺžnymi lesnými komplexmi 

v centrálnej časti obce Rohov. 

 

2.3. ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY  

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených 

ekosystémov a ich častí, resp. významných segmentov krajiny, ktoré súhrnne zabezpečujú 

zachovanie druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu rastlín a živočíchov. Základom tohto 

systému sú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo 

lokálneho významu. 

S dotknutým územím a jeho širším okolím súvisia spracované dokumenty ÚSES. Na 

regionálnej úrovni bol spracovaný RÚSES Senica (Kočický a kol., 2019). Prvky ÚSES boli 

zapracované aj do ÚPD obce Rohov (2002) so zmenami a doplnkami (2017).  

 

V dotknutom území a jeho širšom okolí sa podľa Regionálneho územného systému ekologickej 

stability pre okres Senica (2019) sa nachádzajú viaceré prvky významné z krajinotvorného 

hľadiska, pričom niektoré zasahujú priamo do dotknutého územia (pre tie najbližšie prvky je 

uvádzaná aj ich vzdialenosť od navrhovanej činnosti): 

 nRBk 1 Stubláky (prepojenie NRBc1 Biele Karpaty a NRBc 6)  novonavrhovaný 

biokoridor 

Približná vzdialenosť od dotknutého územia – prekrýva sa s dotknutým územím 

Výmera nRBk1 Stubláky pokrýva plochu o výmere 504,66 ha. Biotopy prevažne tvorí 

intenzívne poľnohospodársky využívaná krajina s výskytom líniových interakčných 

prvkov, hlavne menších vodných tokov, ktoré rozčleňujú súvislé plochy ornej pôdy. 

Cieľovými spoločenstvami sú porasty nelesnej drevinovej vegetácie, ktorých druhové 

zloženie vychádza z jednotky dubovo-hrabové lesy karpatské. 

 NRBc 6 Zámčisko 

Približná vzdialenosť od dotknutého územia – cca 0,9 km severozápadne 

Výmera NRBc 6 Zámčisko pokrýva plochu o výmere 185,98 ha. Zámčisko je plošne 

významný lesný porast dubovo-hrabových lesov. Pri menších vodných tokoch 

pretekajúcim územím sú brehové porasty zodpovedajúceho druhového zloženia. 

Cieľom ochrany sú lesné spoločenstvá.  

 NRBc 1 Biele Karpaty 

Približná vzdialenosť od dotknutého územia – cca 1,9 km severovýchodne 
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Výmera NRBc 1 Biele Karpaty pokrýva plochu o výmere 325,24 ha. Typické biotopy sú 

tvorené mozaikou lesných biotopov prevažne bukových a jedľových kvetnatých lesov a 

ovsíkových lúk. Pri tokoch (napr. Chvojnica) sú zachovalé prirodzené brehové porasty. 

Krajinnú mozaiku dopĺňajú polia a skupiny nelesnej drevinovej vegetácie. Biocentrum 

zasahuje väčšou časťou do susediaceho okresu Myjava a územne zasahuje v rámci 

širších vzťahov aj do Českej republiky. Cieľom ochrany sú lesné a lúčne spoločenstvá, 

nelesná vegetácia a vodné spoločenstvá. 

 

Severne od dotknutého územia prechádza hranica okresu Skalica, v jej blízkosti sa nachádzajú 

významné prvky podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability pre okres Skalica 

(2019). Najbližšie lokalizované od dotknutému územiu sú:  

 NRBc 6 pokračuje na území okresu Skalica ako NRBc 1 Zámčisko 

 RBk 1 Chvojnica 

Približná vzdialenosť od dotknutého územia – cca 0,6 km severne 

Hydrický biokoridor v dĺžke cca 20 km a šírkou 80-200 m. Biokoridor Chvojnica je 

ľavostranný prítok Moravy s prevažne dobre vyvinutými brehovými porastmi a miestami 

v intenzívne poľnohospodársky obhospodarovanej krajine. 

 

V dotknutom území a jeho širšom okolí sa podľa ÚPD obce Rohov (2002, 2017) a MÚSES 

obce Rohov (2005) nachádzajú viaceré významné prvky, pričom niektoré sú lokalizované 

v úzkej vzdialenosti od dotknutého územia, napriek tomu do nich nezasahujú: 

 Biocentrum č. 1 na ploche 16,18 ha je rozložená rôznoveká tenká kmeňovina s 

prevahou agátu bieleho. Ojedinele vyrastá jaseň, vŕba, čerešňa vtáčia. 

 Biocentrum č. 2 pokrýva plochu 12,20 ha so zastúpením rôznovekej tenkej kmeňoviny 

s prevahou agátu bieleho, ojedinele jaseň, čerešňa vtáčia, podrast tvorí baza čierna, 

ruža šípová. 

 Biocentrum č. 3 zaberá územie o rozlohe 11,07 ha s výskytom tenkej kmeňoviny z 

výmladkov agátu bieleho a ojedinele s čerešňou vtáčou, smrekovcom opadavým, 

smrekom lesným. 

 Biocentrum č. 4 je navrhované na ploche s bylinným porastom pasienku (lúky) s 

pomiestnym nárastom jedincov a skupín stromov a krovín. Je navrhované na ploche 

cca 13,45 ha. 

 Biocentrum č. 5 je navrhované na ploche sústavy veterných elektrární, ktorý je spolu s 

kaštieľom zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Pokrýva plochu 

cca 3,16 ha. 

 Biocentrum č. 6 je navrhované na ploche nelesnej drevinnej vegetácie a zvyškov lúk a 

pasienkov, ktoré postupne zarastajú náletom krovín. Je navrhované na ploche cca 

5,28 ha. 

 Biokoridor č. 1,2,4a,5a,5d,6a,7,8 sú terestrické, navrhované ako migračné trasy a 

ekostabilizačné pásy vegetácie na poľnohospodárskej pôde. 

 Biokoridor č.3, 4,5,5c,6,4b,4c,5b sú terestrické, navrhované v trase poľných ciest. 

 Biokoridor č.9, 9a,b, 10 sú hydrické, navrhované na tokoch s trvalým alebo sezónnym 

zvodnením (PHSR obce Rohov 2015-2020, 2021). 
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Obr. č. 4: Mapa miestnych koridorov a biocentier v širšom okolí dotknutého územia (Zdroj: 

MÚSES obce Rohov 2005, 2021) 

 

Genofondové lokality: 

Do hodnoteného územia navrhovanej činnosti nezasahuje žiadna z genofondovo významných 

lokalít flóry či fauny. Najbližšia genofondová lokalita GL42 Holíč-Chvojnica sa nachádza cca 

0,6 km severne v susednom okrese Skalica, jedná sa o mokraďové spoločenstvá 

v medzihrádzovom priestore s výskytom zaujímavých spoločenstiev chrobákov. Výmera 

genofondovej lokality je 12,09 ha.  
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Obr. č. 5: Mapa nadregionálnych a regionálnych koridorov a biocentier v širšom okolí 

dotknutého územia (Zdroj: RÚSES Senica a Skalica, 2019) 
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3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ 

HODNOTY ÚZEMIA 

V tejto časti je opis venovaný najbližším obciam k zámeru, podrobný opis je venovaný priamo 

dotknutej obci Rohov a susedným obciam Rybky a Častkov (okres Senica) a obci Oreské 

(okres Skalica). 

3.1. DEMOGRAFIA  

Dotknuté územie sa nachádza v katastri obce Rohov, v okrese Senica, v Trnavskom kraji. 

Rozmiestnenie dotknutého územia je v blízkosti katastrálnej hranice s obcami Rybky a Častkov 

(okres Senica) a obcou Oreské (okres Skalica). Dopravné napojenie zámeru je po miestnych 

komunikáciách v katastri obce Rohov. 

 

Okres Senica 

V okrese Senica sa nachádza 29 obcí a 2 mestá, Senica a Šaštín-Stráže majú štatút mesta. 

Hustota obyvateľstva okresu predstavovala ku dňu 31.12.2019 hodnotu 88,39 obyvateľov 

na km2. Počet obyvateľov okresu Senica je podľa aktuálnych údajov (stav k 31.12.2019) 

60 419. Výmera okresu Senica predstavuje 683,54 km2 (Štatistický úrad SR, 2020). 

 

Okres Skalica 

V okrese Skalica sa nachádza 18 obcí a 3 mestá, Skalica, Gbely a Holíč majú štatút mesta. 

Hustota obyvateľstva okresu predstavovala ku dňu 31.12.2019 hodnotu 131,82 obyvateľov 

na km2. Počet obyvateľov okresu Skalica je podľa aktuálnych údajov (stav k 31.12.2019) 

47 078. Výmera okresu Skalica predstavuje 357,14 km2 (Štatistický úrad SR, 2020). 

 

Obec Rohov (okres Senica) 

Obec Rohov má podľa aktuálnych údajov 373 obyvateľov. Podľa vekovej štruktúry prevláda 

obyvateľstvo produktívneho veku t.j. 65,7 %, v poproduktívnom veku je 24,2 % a 

predproduktívny vek predstavuje 10,1 % obyvateľstva. Hustota obyvateľstva obce Rohov 

predstavovala hodnotu 81,62 obyvateľov na km2, pričom výmera obce Rohov predstavuje 

4,57 km2 (Štatistický úrad SR, stav ku 31.12.2020). 

 

Obec Rybky (okres Senica) 

Obec Rybky má podľa aktuálnych údajov 419 obyvateľov (stav k 31.12. 2019). Podľa vekovej 

štruktúry prevláda v obci Rybky obyvateľstvo produktívneho veku t.j. 55,6 %, v 

predproduktívnom veku je 15,0 % a poproduktívny vek predstavuje 29,4 % obyvateľstva. 

Hustota obyvateľstva v obci Rybky predstavovala k 31.12.2019 hodnotu 72,49 obyvateľov na 

km2, pričom výmera obce Rybky predstavuje 5,78 km2 (Štatistický úrad SR, 2020). 

 

Obec Častkov (okres Senica) 

Obec Častkov má podľa aktuálnych údajov 571 obyvateľov (stav k 31.12. 2019). Podľa vekovej 

štruktúry prevláda v obci Častkov obyvateľstvo produktívneho veku t.j. 57,8 %, v 

predproduktívnom veku je 14,0 % a poproduktívny vek predstavuje 28,2 % obyvateľstva. 

Hustota obyvateľstva v obci Častkov predstavovala k 31.12.2019 hodnotu 43,32  obyvateľov na 

km2, pričom výmera obce Častkov predstavuje 13,18 km2 (Štatistický úrad SR, 2020). 

 

 

Obec Oreské (okres Skalica) 
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Obec Oreské má podľa aktuálnych údajov 389 obyvateľov. Podľa vekovej štruktúry prevláda 

obyvateľstvo produktívneho veku t.j. 56,8 %, v poproduktívnom veku je 25,2 % a 

predproduktívny vek predstavuje 18,0 % obyvateľstva. Hustota obyvateľstva obce Oreské 

predstavovala hodnotu 104,29 obyvateľov na km2, pričom výmera obce Oreské predstavuje 

3,73 km2 (Štatistický úrad SR, stav ku 31.12.2020). 

 

Obec Lopašov (okres Skalica) 

Obec Lopašov má podľa aktuálnych údajov 333 obyvateľov. Podľa vekovej štruktúry prevláda 

obyvateľstvo produktívneho veku t.j. 55,0 %, v poproduktívnom veku je 24,6 % a 

predproduktívny vek predstavuje 20,4 % obyvateľstva. Hustota obyvateľstva obce Lopašov 

predstavovala hodnotu 63,92 obyvateľov na km2, pričom výmera obce Lopašov predstavuje 

5,21 km2 (Štatistický úrad SR, stav ku 31.12.2020). 

 
Tab. č. 10: Trvalo bývajúce obyvateľstvo k 31.12.2019 (ŠÚ SR, 2020). 

Ukazovateľ 

Počet 

obyvateľov 

obce Rohov 

Počet 

obyvateľov 

obce Rybky 

Počet 

obyvateľov 

obce 

Častkov 

Počet 

obyvateľov 

obce 

Oreské 

Počet 

obyvateľov 

obce 

Lopašov 

Počet 

obyvateľov 

okresu 

Senica 

Počet 

obyvateľov 

Trnavského 

kraja 

Obyvateľstvo  373 419 571 389 333 60 419 564 917 

 č % č % č % č % č % č % č 

Muži 142 38,1 211 50,4 278 48,7 191 49,1 168 50,5 29 762 49,3 276 738 

Ženy 231 61,9 208 49,6 293 51,3 198 50,9 165 49,5 30 657 50,7 288 179 

Predproduktívny vek 

muži (0-14 rokov) 

ženy (0-14 rokov) 

40 

24 

16 

10,1 

60,0 

40,0 

63 

34 

29 

15,0 

54,0 

46,0 

80 

46 

34 

14,0 

57,5 

42,5 

70 

34 

36 

18,0 

48,6 

51,4 

68 

36 

32 

20,4 

52,9 

47,4 

8 805 

4 489 

4 316 

14,6 

51,0 

49,0 

82 355 

42 366 

39 989 

Produktívny vek   

muži (15-59 rokov) 

ženy (15-54 rokov) 

245 

89 

156 

65,7 

36,3 

63,7 

233 

128 

105 

55,6 

54,9 

45,1 

330 

178 

152 

57,8 

53,9 

46,1 

221 

117 

104 

56,8 

52,9 

47,1 

183 

100 

83 

55,0 

54,6 

45,4 

35 180 

19 060 

16 120 

58,2 

54,2 

45,8 

327 619 

176 634 

150 985 

Poproduktívny vek  

muži (60 r. a viac) 

ženy (55 r. a viac) 

88 

29 

59 

24,2 

33,0 

67,0 

123 

49 

74 

29,4 

39,8 

60,2 

161 

54 

107 

28,2 

33,5 

66,5 

98 

40 

58 

25,2 

40,8 

59,2 

82 

32 

50 

24,6 

39,0 

61,0 

16 434 

6 213 

10 221 

56,4 

37,8 

62,2 

154 943 

57 738 

97 205 

*č = číselná hodnota  

 

Z národnostnej štruktúry prevláda v dotknutom okrese Senica slovenská národnosť, druhou 

najpočetnejšou je česká a menej zastúpená moravská národnosť, čo je aj v dôsledku 

historického vývoja osídlenia a geografickej polohy mesta v relatívnej blízkosti hraníc s Českou 

republikou. Ako tretia nasleduje rumunská národnosť. 

 
Tab. č. 11: Národnostné zloženie obyvateľstva v roku 2019 (ŠÚ SR, 2020). 
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Okres 

Senica 
57 180 109 613 32 32 37 12 227 32 283 28 42 1 748 

Okres 

Skalica 
44 275 143 926 94 30 94 3 141 17 136 16 30 1 149 

Trnavský 

kraj 
408 247 118 848 4 244 346 537 460 277 2 925 476 1 911 411 288 25 447 
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Z hľadiska vierovyznania je obec homogénnym územím. Väčšina (cca 70%) obyvateľov sa 

hlási k rímskokatolíckej cirkvi, nasleduje 21% populácie bez vyznania a len 2% populácie 

k evanjelickej cirkvi.  

 

Dotknutá obec Rohov dosiahla k 31.12.2019 celkový prírastok -2 obyvateľov. Počet 

živonarodených neprevyšuje počet zomretých a spolu s migráciou spôsobuje záporné hodnoty 

celkového prirodzeného prírastku v obci (tab. č. 11). V roku 2019 vykázali jedine obce Lopašov 

a Oreské kladný celkový prírastok obyvateľstva. Okresné mesto Senica má celkový prírastok 

obyvateľstva záporný -54 obyvateľov, čo súvisí aj s vyšším počtom zomretých a s migráciou. 

Súčasný demografický profil obyvateľstva okresu nevytvára možnosti výraznejšieho rastu počtu 

obyvateľov z prirodzených prírastkov. Z tohto hľadiska by do budúcnosti bolo možné 

prognózovať stagnáciu, za lepších podmienok prípadne mierny rast počtu obyvateľov. 

 
Tab. č. 12: Celkový prírastok obyvateľstva zo dňa 31.12. 2019 (ŠÚ SR, 2020). 

 

 

3.2.  SÍDLA 

Priamo dotknuté územie sa nachádza v centrálnej a severnej okrajovej časti katastrálneho 

územia obce Rohov, okresu Senica. Širšie okolie dotknutého územia tvoria obce Rybky, 

Častkov (okres Senica), Oreské (okres Skalica). V blízkosti hraníc obcí Častkov a Oreské sa 

nachádza obec Lopašov, ktorá však nesusedí priamo s obcou Rohov. Dotknuté územie sa 

nachádza v extraviláne obce Rohov, intravilán je lokalizovaný cca 1 100 m južne. Širšie okolie 

dotknutého územie predstavuje poľnohospodársko-sídelno-lesnú krajinu. Z hľadiska súčasnej 

krajinnej štruktúry ide o človekom pozmenenú krajinu s vyšším podielom obhospodarovaných 

plôch a so značným podielom zastavaných plôch v samotnej obci Rohov a v susedných 

obciach. V širšom okolí dotknutého územia sú tiež zastúpené prvky sídelnej infraštruktúry, 

resp. obytné budovy, cestné komunikácie a prvky sídelnej zelene. 

 

V obci Rohov sa nachádza spolu 80  rodinných domov a žiadne bytové domy, viac v tabuľke 12 

(ŠÚ SR, 2020). Najbližšia zástavba sa nachádza cca 1 000 m severne v obci Lopašov. Súvislá 

rodinná zástavba v obci Rohov je vo vzdialenosti cca 1 200 m južne od dotknutého územia. 

 
 
 
 
 

Obec Živonarodení Zomretí 
Prirodzený prírastok 

obyvateľstva 

Celkový prírastok 

obyvateľstva 

Obec Rohov 3 4 -1 -2 

Obec Rybky 4 1 3 -9 

Obec Častkov 4 2 2 -22 

Obec Oreské 2 3 -1 1 

Obec Lopašov 2 7 -5 4 

Okres Skalica 394 459 -65 -53 

Okres Senica 506 572 -67 -54 

Trnavský kraj 5 398 5 410 -25 1 326 
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Tab. č. 13: Počet domov a bytov v sídlach roku 2015 (ŠÚ SR, 2020) 

Mestá / obce Rodinné domy Bytové domy Iné Spolu 

Rohov 80 0 5 100 

Rybky 125 0 0 148 

Častkov 156 3 5 194 

Oreské 89 1 1 110 

Lopašov 72 2 1 88 

Okres Skalica 7 925 631 81 10 200 

Okres Senica 12 123 606 98 16 193 

Trnavský kraj 103 932 6 313 843 131 016 

 

Okres Senica 

Okres Senica patrí svojou rozlohou medzi stredne veľké okresy Slovenska. Pahorkatinné 

územie okresu je osídlené viac menej rovnomerne. Väčšina obyvateľstva približne 68% žije vo 

vidieckych sídlach. Okres zaberá severozápadnú časť Trnavského kraja, pričom na západe 

hraničí s Rakúskom a Českou republikou. 

 

Obec Rohov 

Obec Rohov sa nachádza na západnom Slovensku, v Záhorskom regióne, v oblasti Horné 

Záhorie. Obec je lokalizovaná približne 5 kilometrov severne od okresného mesta Senica a cca 

48 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Samotné mesto sa rozprestiera v 

nadmorskej výške 205 - 352 m n.m. na ploche 457 ha. 

 

Prvá písomná zmienka o obci Rohov pochádza z roku 1471, odkedy patrila hradu Branč, kde 

sídlil gróf Hyjari. Obec patrila od roku 1569 rodine Amádeovcov, neskôr rodine Gvadányiovcov, 

Hederváriovcov, Nyáryovcov, Zichiovcov, Esterháziovcov, Erdodyovcov a Horeckých. 

Obyvatelia Rohova sa pôvodne zaoberali vinohradníctvom a neskoršie poľnohospodárstvom. 

Vinohradnícky a poľnohospodársky charakter obce sa zachoval aj po roku 1918. V roku 1990 

sa podpisovala petícia na rozdelenie obcí Rohova a Rybiek. Dedina získala opäť svoju 

suverenitu s pôvodným názvom Rohov. 

 

3.3. AKTIVITY OBYVATEĽSTVA 

3.3.1. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

V dotknutom území a jeho užšom okolí sa nachádza prevažne poľnohospodárska pôda. 

V širšom okolí dotknutého územia sa nachádza rovnako poľnohospodárska pôda, lesné 

spoločenstvá a plochy s trávnatým porastom. 

 

Poľnohospodárstvo 

Do dotknutého územia zasahujú prevažne plochy poľnohospodárskej pôdy. V k. ú. okresu 

Senica je zastúpenie poľnohospodárskej pôdy na úrovni 56,8 %. Dominantný podiel z výmery 

poľnohospodárskej pôdy zaberá orná pôda s podielom 81,8 %, trvalé trávne porasty zaberajú 

14,6 %, záhrady 2,4 %, ovocné sady 0,8 % a vinice 0,4 %. Chmeľnice v tomto okrese nie sú 

registrované (stav k 1.1.2020).  
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Tab. č. 14: Výmera pôdy (v ha) v okrese Senica (1.1.2020) (ŠÚ SR, 2020) 

Rozloha 68 326 ha 100 % 

Poľnohospodárska pôda 38 811 56,8 

 Orná pôda 31 742 

 

81,8 

Vinice 145 0,4 

Záhrady 941 2,4 

Ovocné sady 320 0,8 

Chmeľnice 0 0 

Trávne porasty 5 663 14,6 

Lesné pozemky 21 716 31,8 

Zastavané plochy 3 786 5,5 

Vodné plochy 1 347 2,0 

Ostatné plochy 2 666 3,9 

 

Trnavský kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske kraje SR a zároveň sa 

vyznačuje aj pestrou odvetvovou štruktúrou priemyslu. Kým na úrodnom juhu prevláda 

potravinársky, sever je domovom spotrebného priemyslu. V okrese Senica dominuje 

z rastlinnej výroby pestovanie cukrovej repy spolu s pestovaním zemiakov. Menej významný 

podiel tvorí pestovanie obilnín, zrnín, olejnín a viacročných krmovín. Presná výmera pôdy 

v okrese je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. č. 15: Hektárové úrody vybraných poľnohospodárskych plodín v okrese Senica v roku 

2019 (ŠÚ SR, 2021) 

Druh plodiny 2019 

Zrniny spolu 4,54 

Obilniny 4,56 

Olejniny 2,23 

Zemiaky 29,78 

Cukrová repa 58,79 

Viacročné krmoviny 3,93 

 

Chov hospodárskych zvierat má v posledných rokoch na území okresu klesajúcu tendenciu. 

Poľnohospodárske podniky, ktoré sa zaoberajú živočíšnou výrobou sa zameriavajú na chov 

hydiny a ošípaných. Chov oviec  zachováva už len nevýznamný počet poľnohospodárov. 
 

Tab. č. 16: Intenzita chovu hospodárskych zvierat v okrese Senica v roku 2019 (ŠÚ SR, 2021) 

Druh plodiny 2019 

Hovädzí dobytok (spolu)  7 433 

Kravy   3 624 

Ošípané (spolu) 39 858 

Prasnice 209 

Ovce (spolu) 102 

Bahnice 93 

Hydina (spolu) 93 633 

Sliepky  39 261 
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Lesné hospodárstvo 

V rámci nepoľnohospodárskeho pôdneho fondu má najväčšie zastúpenie lesná plocha 31,8%, 

čo predstavuje plochu o rozlohe 21 716 ha. Lesy v k. ú. obce Rohov patria do LHC Holíč. 

V rámci lesného hospodárskeho plánu boli vyčlenené 3 lokality – dielce ochranných lesov. 

Riešené územie charakterizuje pahorkatina s intenzívnym poľnohospodárskym využívaním 

a nedostatkom vegetačných plôch a línií. 

 

Z hľadiska kategorizácie lesa prevládajú v k. ú. hospodárske lesy so 84,33 % (17 213 ha) 

podielom, lesy osobitného určenia (prímestské a rekreačné lesy) tvoria 2,48 % (507 ha), lesy 

ochranné (s prevažujúcou ochranou pôdy) dosahujú z celkovej výmery lesných pozemkov 

13,18% (2 691 ha). Z hľadiska výskytu lesných ekosystémov je územie okresu pomerne 

rôznorodé. Hlavnými drevinami v lesoch sa území okresu Senica sú: borovica, dub, buk, agát, 

jelša, prípadne iné listnaté druhy. Charakteristika druhového zloženia lesov na území okresu 

Senica je uvedená v tabuľke č. 17. 

 

Tab. č. 17: Druhové zloženie lesov v k. ú. okres Senica 2019 (NLC ZV, 2021) 

Drevina 
Zastúpenie 

v % 

Rozloha  

v ha 
Drevina 

Zastúpenie  

v % 

Rozloha  

v ha 

Domáce druhy dubov 11,14 2 226,09 Smrek obyčajný 0,29 57,95 

Dub cerový (cer) 2,29 457,61 Jedľa biela 0,02 4,00 

Buk lesný 10,36 2 070,22 Borovica lesná (sosna) 49,26 9 843,56 

Hrab obyčajný 3,41 681,42 Smrekovec opadavý 0,55 109,91 

Domáce druhy javorov 0,97 193,83    

Jaseň štíhly 4,24 847,27    

Domáce druhy brestov 0,05 9,99    

Agát biely 9,71 1 940,34    

Breza bradavičnatá 1,34 267,77    

Jelša lepkavá 4,46 891,24    

Lipa malolistá a lipa 

veľkolistá 
0,44 87,92    

Domáce druhy topoľov 0,66 131,89    

Topoľ šľachtený 0,45 89,92    

Domáce druhy vŕb 0,18 35,97    

Ostatné listnaté 0,19 37,97    

 
  
3.3.2. Priemysel 

V priamo dotknutom území a jeho bližšom okolí sa nenachádza žiaden priemyselný areál. 

Najbližšia priemyselná výroba je zastúpená najmä v okolí mesta Senica. V južnej časti mesta 

Senica sa nachádza Priemyselný park – Kaplinské pole. 

 

Okres Senica 

Trnavský kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske kraje SR a zároveň sa 

vyznačuje aj pestrou odvetvovou štruktúrou priemyslu. Kým na úrodnom juhu prevláda 

potravinársky, sever je domovom spotrebného priemyslu. V rámci Trnavského kraja okres 

Senica spolupracuje najmä s Českou republikou a Rakúskom a spolupráca prebieha v oblasti 

poľnohospodárstva, kultúry a školstva. Medzi výrazne zastúpené odvetvia patria predovšetkým 
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strojársky priemysel, automobilový priemysel, potravinársky priemysel, priemysel stavebných 

hmôt, elektrotechnický, sklársky a chemický priemysel. 

 

Obec Rohov  

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že pre obyvateľov obce Rohov sú v okolí možnosti 

nájsť si prácu. Drvivá väčšina ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádza za prácou mimo 

obec (podľa výsledkov zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 je to 87%). Tabuľka č. 18 ukazuje 

sektorovú štruktúru zamestnanosti v obci Rohov, na základe údajov zo sčítania obyvateľstva v 

roku 2011: najviac ľudí pracovalo v terciárnom sektore, o niečo menej v sekundárnom sektore. 

Najväčší prírastok pracujúcich v segmente trhových služieb bol zaznamenaný v 

administratívnych službách a ubytovacích a stravovacích službách. V súčasnom období je 

odvetvím s najvyššou zamestnanosťou stále priemysel. Ekonomická základňa obce Rohov je 

tvorená najmä súkromným sektorom. Na území obce majú svoje sídlo malé firmy. 

 

Tab. č. 18: Sektorová štruktúra zamestnanosti v obci Rohov (ŠÚ SR, 2011) 

Sektorová štruktúra 2011 

Primárny sektor 6,6 % 

Sekundárny sektor 35,4 % 

Terciárny sektor 58,0 % 

 
3.3.3. Služby 

V priamo dotknutom území je ho bližšom okolí sa nenachádzajú prevádzky služieb.  Služby sú 

sústredené predovšetkým v intraviláne obce Rohov, južne od dotknutého územia a v okolitých 

susedných obciach a samotnom okresnom meste Senica.  

 

Obec Rohov 

Obec Rohov ako malá obec v okrese Senica disponuje základnými službami občianskej 

vybavenosti. Vzhľadom na nízky počet obyvateľov bolo by neekonomické poskytovať všetky 

služby. Obec sa musí preto orientovať na služby obyvateľstvu, ktoré sú v obci vykonávané 

lepšie a výhodnejšie ako v okolitých sídelných centrách. Obec Rohov má vybudovanú základnú 

sociálnu infraštruktúru, aj komerčnú vybavenosť. Napriek tomu v terciárnom sektore (služby) 

pracuje 58% obyvateľov. Centrom služieb pre obyvateľov obce Rohov a širšieho okolia sú 

okresné mestá Senica a Skalica.  

 

V obci Rohov sa nachádzajú len predškolské zariadenie, Materská škola rohov. MŠ Rohov je 

jednotriedna s počtom detí 24 s celodennou starostlivosťou, a to aj pre okolité obce: Rybky 

a Rovensko. V obci absentuje zdravotnícke zariadenie, je však k dispozícii pre obyvateľov v 

neďalekej Senici. Sociálnu starostlivosť v obci predstavuje zabezpečovanie stravovania pre 

dôchodcov (v DSS). Na území obce sa nachádza Domov sociálnych služieb pre deti a 

dospelých v Rohove, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. V obci sa 

ďalej nachádzajú potraviny Ši-Mix, Coop Jednota a prevádzka Slovenskej pošty. 

 

3.3.4. Rekreácia, cestovný ruch, kultúrne a historické pamiatky 

Podľa Regionalizácie cestovného ruchu v Slovenskej republike (2005) patrí obec Rohov do 

regiónu Záhorie. Na pomerne malom území regiónu žije takmer 300 000 obyvateľov. Záhorie 

má bohatú históriu. V období Veľkej Moravy bolo súčasťou Moravského kniežatstva. Cez jeho 

územie prechádzala Česká cesta, ktorá spájala Uhorsko s Moravou. Centrom Záhoria je mesto 
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Senica. Región Záhoria je plný pohostinnosti, žijúci kultúrou a známy svojou typickou 

záhoráčtinou. 

 

Rekreácia a cestovný ruch 

Priamo v dotknutom území sa plochy rekreácie a športu nenachádzajú, rovnako sa tu 

nevyskytuje ani občianska vybavenosť pre kultúru a oddych. Najbližšie možnosti pre rekreáciu 

ponúka južne položené centrum obce Rohov a susedné obce v okolí. Základné služby 

cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie zariadenia) v obci Rohov absentujú. Obec Rohov 

nepatrí k atraktívnym turistickým destináciám regiónu, avšak návštevník tu môže nájsť rôzne 

zaujímavosti. 

 

Historické a kultúrne pamiatky 

Priamo v dotknutom území nie sú evidované historické ani kultúrne pamiatky. Výskyt pamiatok 

sa viaže na širšie okolie dotknutého územia, konkrétne na historické centrum obce Rohov. Na 

území obce sa nachádzajú nasledovné nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, evidované v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 

 Kaštieľ je klasicistická stavba postavená v prvej štvrtine 19. storočia. Stojí na mieste 

staršej stavby, ktorej hmota bola použitá pri jeho stavbe. Dnes je v kaštieli umiestnený 

domov sociálnych služieb, v ktorom je umiestnených 120 dievčat. 

 Oproti sa nachádza Park pri Kaštieli, ktorého kostru tvoria listnaté a ihličnaté stromy so 

zastúpením 11 druhov. Zachovali sa tu časti pôvodnej gaštanovej a hrabovej aleje. Park 

je dnes pre verejnosť neprístupný.  

 Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny je renesančná sakrálna pamiatka obce Rohov. 

Postavili ho v rokoch 1628 až 1636, v polovici 18. storočia ho barokovo upravili. Kostolu 

dominuje neskorobarokový hlavný oltár s obrazom sv. Kataríny. Okolo kostola je vysoká 

ohrada, ktorá v čase vojenských nepokojov v 17. a 18. storočí slúžila ako obranný múr. 

 Prícestná kamenná socha sv. Floriána je neskorobaroková socha z druhej polovice 18. 

storočia. 

 

Kultúrnohistorickú hodnotu miestneho významu má v obci Mariánsky stĺp z roku 1873, ktorý 

sa nachádza pred kostolom sv. Kataríny. Ďalšou pamiatkou je kaplnka Panny Márie situovaná 

nad obcou, ktorú obec plánuje obnoviť v súčasnom programovacom období. Kaplnka je z roku 

1875. 

 

Spoločenský a kultúrny život v obci Rohov sa zabezpečuje v priestoroch kultúrneho domu. 

Obec plánuje rekonštrukciu spoločného objektu kultúrneho domu a obecného úradu. Pre 

športové vyžitie obyvateľov je v obci k dispozícii športový areál, kde nedávno prebehla 

rekonštrukcia. Futbalové ihrisko je vo veľmi dobrom stave. Rozvoj pohybových aktivít obec 

mieni podporiť aj budovaním multifunkčného ihriska z vlastných prostriedkov. Práce sa začali v 

roku 2015, v najbližšom období tu obec mieni dobudovať osvetlenie a detské ihrisko (PHSR 

obce Rohov 2015-2020, 2021). 

 

Obec realizuje svoju pôsobnosť aj v oblasti kultúry, vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a 

rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít, na udržiavanie miestnych zvykov a ľudových 

tradícií. Finančne podporuje spoločenské a kultúrne aktivity na území obce, resp. rôzne 

občianske združenia (napr. Občianske združenie Rohováčik). 

 

Zásluhou obecného úradu a občianskych združení sa tu ľudové zvyky dodnes objavujú a 

konajú sa rôzne podujatia kultúrneho a spoločenského charakteru (fašiangová zabíjačka, 
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stavanie mája, májová veselica, Deň detí, Deň Zeme, posedenie s dôchodcami, atď.). Športové 

podujatia sa tešia v obci veľkej popularite. Obec finančne podporuje Obecný športový klub 

Rohov. 

 

V Rohove má sídlo aj Občianske združenie Promethea – dobrovoľná organizácia, ktorej cieľom 

je vzdelávanie, poradenstvo a pomoc pri presadzovaní dôstojného spôsobu života mentálne a 

telesne postihnutých spoluobčanov v spolupráci s pracovníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí v tejto 

oblasti pracujú, rodičmi postihnutých detí, študentmi ako aj inými občanmi, ktorí o problematiku 

prejavujú záujem. 

 

Archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

V dotknutom území nie sú evidované žiadne archeologické, paleontologické náleziská 

a geologické lokality. Najbližšia pamiatková zóna sa nachádza v centre obce Sobotište – 

Habánský dvor, približne 5 km východne od dotknutého územia.  

 

 

3.3.5. Infraštruktúra 

Cestná doprava 

Dotknuté územie je prepojené miestnymi komunikáciami na cestu III. triedy č. 1147, ktorá 

prechádza centrom obce Rohov v smere juhozápad severovýchod. Cesta III/1147 začína 

v centre obce Rybky, prechádza obcou Rohov a na hranici katastra sa napája na cestu I/51. 

Ďalej pokračuje už ako cesta II/581 smerom na obec Sobotište. Cestný ťah I/51 plní funkciu 

prevedenia dopravných vzťahov v smere severozápad – juhozápad. Cestu charakterizuje 

väzba na Českú republiku (hraničný prechod Holíč – Hodonín). Na cestu III/1147 je pripojená 

sieť miestnych komunikácií. Všetky majú charakter miestnych obslužných komunikácií s 

priamou obsluhou objektov priľahlej zástavby. Nemotorovú a pešiu dopravu v Rohove 

reprezentujú chodníky. Hlavné pešie prúdy v obci sledujú väzby základných urbanistických 

prvkov. Nároky statickej dopravy plynúce z funkcie doplnkovej občianskej vybavenosti a 

administratívy sú v obci riešené individuálne ako rozptýlené viazané plochy statickej dopravy. 

Obec má dobré zabezpečenie prímestskou autobusovou dopravou. 

 

 
Obr. č. 6: Intenzita dopravy v okolí obce Rohov a v okolí dotknutého územia za rok 2015 

(www.ssc.sk) 



                                                                                                                           „Veterné elektrárne Rohov“ 

                                                                                                                         Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SLOWEB s.r.o., WKS Energia I s.r.o.                         Spracovateľ: ADONIS CONSULT, s.r.o. 43 

Tab. č. 19: Intenzita dopravy v okolí obce Rohov a v okolí dotknutého územia za rok 2015 

(www.ssc.sk) 

Číslo 

sčítacieho 

úseku 

Číslo cesty Okres 
Nákladné 

vozidlá 

Osobné 

automobily 
Motocykle 

Súčet 

všetkých 

vozidiel 

83587 1146 Skalica 101 675 7 783 

83586 1146 Senica 131 1 373 7 1 511 

80740 51 Senica 1 165 3 593 18 4 776 

80730 51 Skalica 1 832 4 651  17 6 500 

85960 581 Senica 304 1 871 9 2 194 

 

Cyklotrasy 

Územím obce Rohov neprechádzajú cyklistické trasy. Najbližšia cyklotrasa prechádza 

susednou obcou Rybky, ide o Záhorskú cyklomagistrálu 024 (Devín – Zohor – Malacky – 

Gajary – Závod – Šaštín – Holič – Skalica – Senica), ktorá je označená červenou farbou.    

 

Železničná doprava 

Dotknutým územím ani jeho okolím neprechádza železničná trať. Obec Rohov nie je napojená 

na železničnú dopravu. Najbližšie železničné spojenie je v Senici – umožnené železničnou 

traťou Kúty – Trnava.  

 

Letecká doprava 

V dotknutom území nie je letecká doprava zastúpená. Najbližšie k dotknutému územiu cca 

9 km sa nachádza areál neverejného letiska Senica. Jeho prevádzkovateľom je Záhorácky 

Aeroklub Senica. Letisko sa používané na súkromné lety, športové lety, výučbu pilotáže 

vetroňov a ďalšie typy špeciálnych letov. Od začiatku slúžilo na športové účely, preto sa na 

ňom nikdy nevybudovala pravidelná linka. 

 

Vodná doprava 

V dotknutom území nie je vodná doprava zastúpená. Vodné toky v okolí dotknutého územia sa 

pre vodnú dopravu nevyužívajú. Na ostatných vodných plochách sa vykonáva prevažne 

rekreačná a technologická plavba. 

 

3.3.6. Technická infraštruktúra 

Technická infraštruktúra je tvorená energetickými sieťami (na rozvod elektrickej energie, 

zemného plynu a tepla), environmentálnou infraštruktúrou (vodovodmi, kanalizáciami a 

čistiarňami odpadových vôd) a informačnou a komunikačnou infraštruktúrou. Obec Rohov 

disponuje čiastočnou technickou infraštruktúrou, má vybudované prvky distribúcie zemného 

plynu, elektriny a  telekomunikácií. Obce však nemá vybudovaný verejný vodovod, kanalizačnú 

sieť a ani zberný dvor. Pre trasy vedenia technickej infraštruktúry hodnoteného zámeru sú 

vymedzené koridory ochranných pásiem, ktoré sú definované v zmysle platných STN. 

 

Zemný plyn      

Obec Rohov je splynofikovaný od roku 1997. Obec je prostredníctvom prípojky plynu DN 50 

PN 64 napojená na jestvujúci VVTL plynovod DN 700 PN 63 Senica – Holíč. Pokrytie obce je 

úplné, na plynovod je napojená väčšina objektov občianskej vybavenosti a domácností. Plyn je 

využívaný pre potreby varenia, prípravu TÚV a približne polovica domácností plyn využíva aj 
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pre potreby vykurovania. Ďalším možným spôsobom vykurovania domácností je kúrenie tuhým 

palivom, nakoľko je finančne menej nákladné (PHSR obce Rohov 2015-2020, 2021). 

 

Elektrická energia 

Zásobovanie obce elektrickou energiou je problémové. Obec Rohov je elektrickou energiou 

zásobovaná prostredníctvom 22 kV vzdušného vedenia č. 455 Senica - Častkov. K vedeniu je 

pripojená jediná distribučná transformačná stanica, lokalizovaná pri obecnom úrade. Z nej sú 

elektrickou energiou zásobované distribučné siete NN v obci. Stanica však svojou kapacitou už 

nepostačovala a obec preto požiadala Západoslovenskú distribučnú o vybudovanie ďalšej 

trafostanice v blízkosti futbalového ihriska. Rozvody NN sú realizované zväčša vzduchom, 

závesnými káblami na stĺpoch. Podporné body NN siete slúžia zároveň ako podpory verejného 

osvetlenia obce (PHSR obce Rohov 2015-2020, 2021). 

 

Kanalizácia 

Obec Rohov nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Dažďové vody z komunikácií sú odvádzané 

cestnými rigolmi voľne do terénu alebo do miestneho vodného toku – Paseckého potoka. 

Splašky z rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti sú odvádzané do žúmp, septikov 

a potom vyvážané. Kvalita žúmp a septikov je často na nevyhovujúcej úrovni, čo ovplyvňuje 

kvalitu podzemných vôd. Táto skutočnosť je veľmi závažná aj vzhľadom na to, že v obci nie je 

vybudovaný vodovod a zdrojom pitnej vody sú vodné zdroje – miestne súkromné studne. 

Výstavbu splaškovej kanalizácie súbežne s budovaním vodovodu preto patrí medzi najväčšie 

priority súčasného programovacieho obdobia (PHSR obce Rohov 2015-2020, 2021). 

 

Telekomunikácie  

Na území obce Rohov je v prevádzke miestna telekomunikačná sieť. V súčasnosti sú účastníci 

v obci z hľadiska telefonizácie zaradení do uzlového telefónneho obvodu UTO Senica a z 

hľadiska vyššej telefónnej úrovne do primárnej oblasti (PO) Senica. Územie obce je dostatočne 

pokryté signálom mobilných operátorov (PHSR obce Rohov 2015-2020, 2021). 

 

Vodovodná sieť 

Obec Rohov nemá vybudovaný verejný vodovod. Obyvateľstvo je zásobované pitnou vodou 

individuálne z miestnych súkromných studní. Voda z týchto zdrojov nie vždy spĺňa kritériá pre 

pitnú vodu. Obsahuje dusičnany v takých množstvách, ktoré nevyhovujú súčasným normám. 

V roku 2018 začala obec komunikovať s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. 

o riešení problému a realizácie vodnej stavby „Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa“ 

s vybudovaním miestneho vodovodu Rohov. 

 

3.3.7. Odpady  

Na území obce Rohov je zavedený separovaný systém zberu komunálnych odpadov v zmysle 

platnej legislatívy. Vrecia pre separovaný zber občanom poskytuje obec bezplatne. Zber 

separovaných zložiek odpadu sa uskutočňuje v neregulárnom zbernom dvore. Zberný dvor 

spĺňajúci zákonné kritéria, ani kompostovisko sa v obci nenachádzajú. Vývoz zmesového 

komunálneho odpadu zabezpečuje zmluvná spoločnosť. Na likvidáciu čiernej skládky obec v 

súčasnosti čerpá dotáciu z Environfondu. 



                                                                                                                           „Veterné elektrárne Rohov“ 

                                                                                                                         Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SLOWEB s.r.o., WKS Energia I s.r.o.                         Spracovateľ: ADONIS CONSULT, s.r.o. 45 

4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA  

Z hľadiska environmentálnej kvality patrí dotknuté územie do Záhorského regiónu s mierne 

narušeným životným prostredím – 2. trieda environmentálnej kvality (Správa o stave životného 

prostredia SR 2017).  

 

4.1. STAV ZNEČISTENIA HORNINOVÉHO PROSTREDIA 

V priamo dotknutom území nie je evidovaná žiadna pravdepodobná alebo potvrdená 

environmentálna záťaž (www.enviroportal.sk). Staré záťaže nie sú z priamo dotknutého územia 

známe. Prípadné znečistenie by mohlo byť naviazané na antropogénne aktivity z minulosti. 

Znečistenie horninového prostredia je možné prostredníctvom šírenia kontaminujúcich látok 

z pôdnych vrstiev alebo podzemným vodami. Priamo v dotknutej lokalite ani v jej širšom okolí 

nebol vykonaný prieskum kontaminácie horninového prostredia, avšak vzhľadom na bývalé 

poľnohospodárske využitie územia nie je predpoklad jeho znečistenia. 

 

Do priamo dotknutého územia nezasahuje žiadna environmentálna záťaž. V rámci registra 

starých environmentálnych záťaží sú najbližšia environmentálne záťaže nasledovné: 

 SE (018) / Rovensko – skládka TKO Výmoľ, SK/EZ/SE/842 

Vzdialenosť od dotknutého územia cca 4,2 km juhovýchodne 

 SE (020) /Sobotište – skládka TKO Garajka, SK/EZ/SE/844 

Vzdialenosť od dotknutého územia cca 5,1 km východne 

 SE (2004) / Senica – areál bývalého SH Senica, SK/EZ/SE/2004 

Vzdialenosť od dotknutého územia cca 5,5 km južne 

 

4.1.1. Radónové riziko 

Podľa mapy prognóza radónového rizika Slovenského geologického ústavu Dionýza Štúra 

(SGÚDŠ) je v území predkladaná stredná miera zaťaženosti radónom.. Vhodnosť a podmienky 

stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa 

zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Pri 

výstavbe objektov je potrebné obmedziť podzemné priestory prípadne zabezpečiť ich účinné 

vetranie.  

 

4.2. KVALITA S STUPEŇ ZNEČISTENIA PÔD 

Pôdy dotknutého územia a jeho širšieho okolia patria medzi nekontaminované relatívne čisté 

pôdy (Čurlík a Šefčík, 2002). Pôdy dotknutého územia patria do skupiny pôd na minerálne 

chudobných substrátoch, ktoré sú veľmi náchylné až slabo náchylné na acidifikáciu (Čurlík, 

2002). Ďalej môžeme tieto pôdy zaradiť medzi silné až slabo odolné voči kompakcii, zároveň 

stredne odolné voči intoxikácii kyslou skupinou rizikových látok a stredne voči intoxikácii 

alkalickou skupinou rizikových kovov (Bedrna, 2002). Potenciálna vodná erózia pôdy v 

dotknutom území je vzhľadom na pahorkatinný charakter reliéfu hodnotená ako stredná 

(VÚPOP). Z hľadiska chemickej kontaminácie sa v dotknutom území predpokladá výraznejší 

zdroj znečistenia, keďže väčšinu dotknutého územia tvorí poľnohospodárska pôda, v ktorých je 

možné očakávať zvýšené obsahy niektorých rizikových látok. 
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4.3. STAV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA 

Okres Senica možno zaradiť medzi regióny s priemernou kvalitou prostredia. Na znečisťovaní 

ovzdušia sa v regióne v podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje znečisťovania 

ovzdušia – predovšetkým priemyselný komplex v meste Senica – a automobilová doprava, 

ktoré zaťažujú ovzdušie hlavne tuhými znečisťujúcimi látkami. Medzi malé zdroje znečistenia 

patria prevádzky poľnohospodárskych výrobných podnikov.  

 

4.3.1.Emisná situácia 

Aktuálny stav znečistenia ovzdušia dotknutého okresu Senica je vyjadrený množstvom 

emitovaných látok zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia. Prehľad vypustených emisií 

za posledné roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Pre možnosť porovnania sú uvedené aj 

množstvá emisií za rovnaké časové obdobie zistené v Trnavskom kraji. 

 

Na základe uvedených dát možno pozorovať kontinuálny nárast emisií tuhých znečisťujúcich 

látok v Trnavskom kraji. Tento nárast má rovnakú tendenciu aj v okrese Senica, kde množstvá 

TZL sa po roku 2016 podstatne znížili a následne znova vzrástli, čo môže súvisieť so 

zvyšovaním intenzity priemyselnej výroby a hospodárstva. Situácia s emisiami NO2 a TOC 

v okrese Senica postupne klesá, avšak pri pohľade na hodnoty celého Trnavského kraja tieto 

hodnoty stúpajú. Hodnoty množstva vypúšťaných emisií SO2 a CO majú nevyrovnaný 

charakter.  

 

Tab. č. 20: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Senica a v Trnavskom kraji za 

roky 2015 až 2019 (www.air.sk) 

Územie 
Emisie znečisťujúcich látok (t/rok) 

TZL SO2 NOx CO TOC 

Okres: Senica 

2015 12,703 9,582 51,709 184,746 18,086 

2016 13,469 25,174 53,456 195,166 20,331 

2017 9,144 16,784 52,838 197,798 20,609 

2018 8,291 18,137 50,555 197,230 22,057 

2019 10,380 19,579 44,968 164,517 21,144 

Kraj: Trnavský 

2015 193,825 440,582 925,604 501,359 1 082,480 

2016 204,309 422,734 876,672 521,651 1 183,969 

2017 180,923 471,664 899,662 562,987 1 281,543 

2018 176,167 384,127 850,384 612,244 1 349,725 

2019 198,412 348,190 903,657 692,950 1 432,411 

Zdroj: www.air.sk, 2020 

 

Zdrojom znečisťovania ovzdušia v okrese Senica je predovšetkým antropogénna činnosť, 

najmä priemyselná výroba spojená s intenzívnou cestnou dopravou a prašnosť 

z poľnohospodárskej výroby. Kvalitu ovzdušia ovplyvňujú do značnej miery vlastné zdroje 

znečistenia lokalizované na území okresu Senica. 

 

Lokálne znečistenie ovzdušia je výsledkom emisií z blízkych stacionárnych zdrojov. Ďalším 

významným zdrojom je automobilová doprava na miestnych a účelových komunikáciách 

a predovšetkým III/1147, III/1146 a I/51. Viaceré zdroje znečistenia ovzdušia nachádzajúce sa 
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v okrese Senica sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 21. K tým významnejším patria najmä 

spoločnosti SHARK.AERO s. r. o., Službyt, spol. s r. o., Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v 

skratke HBP, a.s. a Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské).  

 

Tab. č. 21: Najväčší znečisťovatelia ovzdušia dotknutého okresu Senica a množstva emisií 

nimi vypúšťaných za rok 2019 (www.air.sk) 

Typ 

znečisťujúcej 

látky 

Znečisťovatelia 
Emisie 

[t] 

TZL:  SHARK.AERO s. r. o. 1,380 

Službyt, spol. s r.o. 1,114 

Agropodnik a.s. Trnava 1,063 

Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o. 0,890 

HÍLEK a spol., a.s. 0,875 

SO2:  Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 14,244 

IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 2,476 

SHARK.AERO s. r. o. 1,563 

Obec Lakšárska Nová Ves 1,016 

SEGUM s. r. o. 0,202 

NO2: Službyt, spol. s r.o. 30,088 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 2,052 

IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 1,996 

Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské) 1,486 

Syráreň Havran, a.s. 1,471 

CO: Službyt, spol. s r.o. 145,146 

SHARK.AERO s. r. o. 5,842 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 4,104 

Obec Lakšárska Nová Ves 2,439 

Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské) 1,869 

TOC: Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské) 4,307 

SLOVNAFT, a.s. 3,987 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2,332 

IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 1,978 

Službyt, spol. s r.o. 0,949 
Zdroj: www.air.sk, 2020 

 
4.3.2.Imisná situácia  

V regionálnom meradle sa vo forme imisií uplatňujú hlavne škodliviny zo spaľovacích procesov, 

oxid siričitý, oxidy dusíka, uhľovodíky, ťažké kovy. Doba zotrvania týchto látok v ovzduší je 

niekoľko dní, preto môžu byť v atmosfére prenesené až do niekoľko tisíc kilometrov od zdroja.                            

V súčasnosti sa v meste Senica nachádza jedna monitorovacia stanica znečistenia ovzdušia 

na Hviezdoslavovej ulici patriaca do národnej monitorovacej siete SHMÚ. Kvalita ovzdušia sa 

monitoruje od roku 2004. Sledujú sa tieto znečisťujúce látky: oxidy dusíka - NOx, oxid uhoľnatý 

- CO, oxid siričitý – SO2, tuhé častice PM10 a ťažké kovy – Cd, As, Ni, Pb.   
  

Hlavné lokálne zdroje z hľadiska znečistenia ovzdušia PM10 sú najmä doprava, suspenzia a 

resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, skládok sypkých 

materiálov a poľnohospodárstvo. Medzi potenciálne tzv. neznáme zdroje PM10 v okrese 

Senica patrí intenzívna stavebná činnosť. Ďalším potenciálnym zdrojom je poľnohospodárska 
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činnosť - mesto je obkolesené poľnohospodárskou pôdou, a to hlavne na severe, kde je medzi 

automatizovanou monitorovacou stanicou a poľom iba nízka zástavba. Tomu zodpovedajú 

pomerne vysoké koncentrácie pri vysokých rýchlostiach vetra zo SZ až S smeru. Na 

koncentráciách z tohoto smeru sa však môže značne podieľať aj cezhraničný prenos. V 

neposlednom rade sa na prekročeniach v zimnom období podieľajú aj lokálne zdroje 

vykurovania. 

 

4.4. ZNEČISTENIE POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

Dotknuté územie leží v povodí rieky Morava a do čiastkového povodia rieky Myjava, 

s najbližším vodným tokom Paseckým potokom, ktorý preteká približne vo vzdialenosti cca 

1 000 km južne od navrhovanej činnosti. Vo všeobecnosti dochádza k znečisteniu podzemných 

vôd prevažnou mierou nepriamo infiltráciou znečisťujúcich látok z pôdy alebo priesakom 

znečistených povrchových vôd, pričom oba stavy súvisia priamo s antropogénnou činnosťou. 

Zdrojmi bodového znečistenia v oblasti sú vypúšťané odpadové vody. Zdroje plošného 

znečistenia sú ťažšie identifikovateľné než bodové, ale ich účinky sú rovnako dlhodobé a ťažko 

odstrániteľné. Najväčšími zdrojmi plošného znečistenia sú: poľnohospodárstvo, rozptýlené 

skládky, kontaminovane závlahové, ale i zrážkové vody. 

 

V obci Rohov významné nebezpečenstvo pre životné prostredie predstavuje absencia 

kanalizačnej siete a ČOV a voda akumulovaná v žumpách, ktorých technický stav, resp. 

spôsob nakladania s nimi je často nevyhovujúci. Do miestneho potoka ústia nielen 

odvodňovacie kanály, ale vteká doňho aj obsah žúmp, preto je značne znečisťovaný. 

 

4.4.1. Znečistenie povrchových tokov a vodných plôch  

Sumárne sú kvalitatívne informácie o vodných tokoch na území Slovenskej Republiky 

spracované v Správe o hodnotení kvality povrchovej vody Slovenska. V rámci dotknutého 

územia nie sú povrchové toky z hľadiska ich kvality alebo kvantity pravidelne a d lhodobo 

monitorované. Najbližšie monitorovacie miesto sa nachádza na vodnom toku Pasecký potok, 

Rybky pod (rkm 1,2). 

 

Ukazovatele kvality povrchových vôd uvedené v prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 

Z.z. sa delia do piatich nasledovných skupín:  

 časť A - všeobecné ukazovatele 

 časť B - nesyntetické látky 

 časť C - syntetické látky 

 časť D - ukazovatele rádioaktivity 

 časť E - hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele 

 

Tab. č. 22: Kvalita povrchových vôd Paseckého potoka v rokoch 2010 a 2018  

Miesto sledovania 
Riečny 

km 

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu 

povrchovej vody podľa Prílohy č. 1: 

2018 2010 

Časť A Časť A 

Pasecký potok, Rybky pod 1,2 O2,BSK5,EK (vodivosť),N-NH4,Pcelk.,Ca N-NO3, Pcelk., Ca 

Zdroj: Spracovanie údajov z monitorovania kvality povrchovej vody za roky 2010 a 2018 (MŽP SR) 
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V dotknutom území sa žiadne vodné plochy a nádrže nenachádzajú. V okolí dotknutého 

územia je na rieke Chvojnica vybudovaný protipovodňový polder Oreské vzdialený cca 800 m 

severozápadne od dotknutého územia. Vodná plocha nemá trvalý charakter. V širšom okolí, 

cca 5,7 km juhovýchodným smerom je lokalizovaná Kunovská priehrada, na ktorej je sledovaná 

kvalita vody, vzhľadom k rekreačnému využitiu priehrady.  

 

4.4.2. Znečistenie podzemných vôd 

Dotknuté územie a jeho širšie okolie je z hľadiska ohrozenia zásob podzemných vôd 

znečisťujúcimi látkami na rozhraní oblastí veľmi nízkeho a veľmi nízkeho až žiadneho 

ohrozenia. V okolí rieky Myjava je riziko ohrozenia vysoké, súvisí to so znečistením 

povrchových vôd. Naopak územie ďalej od vodného toku Myjava má nízke riziko ohrozenia 

zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami (Atlas krajiny SR, 2002). 

 

Sumárne sú kvalitatívne informácie o podzemných vodách na území Slovenskej Republiky 

spracované v správe o Kvalite podzemných vôd Slovenska. Monitorovanie kvality sa vykonáva, 

na základe ohraničenia útvarov podzemných vôd pre každé povodie, pričom dotknuté územie 

spadá do predkvartérneho vodného útvaru SK200020OP Medzizrnové podzemné vody 

západnej časti Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj. Najbližšie monitorované miesto sa 

nachádza na lokalite Senica nad Myjavou, vzdialenej cca 6 km južným smerom od 

navrhovaného zámeru. 

Tab. č. 23: Hodnoty prekročení limitných a prahových hodnôt pre útvary podzemných vôd 

Číslo objektu / 

Názov objektu 

Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v jednotlivých objektoch 

2018, 2017, 2016 2015 2014 2013 

Prahová Limitná Prahová Limitná Prahová Limitná Prahová Limitná 

PM 8190 

Senica nad Myjavou 

Fe,  

Fe2+,  

Mn,  

NH4+ 

-Fe,  

Fe2+,  

Mn,  

NH4+ 

Cl-, Fe, 

Fe2+, 

Mn, 

NH4+, 

Vodivosť 

25 terén 

Fe, 

Fe2+, 

Mn, 

NH4+, 

Vodivosť 

25 terén 

CHSK-

Mn, Fe, 

Fe2+, 

Mn, 

NH4+ 

CHSK-

Mn, Fe, 

Fe2+, 

Mn, 

NH4+ 

Fe, 

Fe2+, 

Mn, 

NH4+, 

Terbutryn 

Fe, 

Fe2+, 

Mn, 

NH4+, 

Terbutryn 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2013-2018 
 

Aktualizované nariadenie vlády SR č. 174/2017 Z.z. ustanovuje citlivé a zraniteľné oblasti 

podľa § 33 a 35 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky 

využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do 

podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v 

blízkej budúcnosti prekročiť. Medzi zraniteľné oblasti patrí i katastrálne územie obce Rohov 

a rovnako územia susedných obcí Rybky, Častkov a Oreské. 

Kvalita podzemných vôd býva často negatívne ovplyvňovaná zvýšenými obsahmi železa, 

mangánu, amónnych iónov. Z hygienického hľadiska podzemná voda je nevyhovujúca pre 

výskyt baktérií. Prioritou obce je preto zabezpečiť zásobovanie obce pitnou vodou a 

odkanalizovanie obce prostredníctvom súbežného budovania obecného vodovodu a 

kanalizácie, resp. ČOV.  
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4.5. OHROZENÉ BIOTOPY 

Navrhovaná činnosť nezasahuje do biotopov národného ani európskeho významu. Takéto 

biotopy sa nachádzajú v blízkosti dotknutého územia, avšak nezasahujú do nich. V centrálnej 

časti  k. ú. obce Rohov sa nachádza novonavrhovaný  regionálny terestrický nespojitý 

biokoridor – nRBk 1 Stubláky, štyri zo siedmych veterných turbín sú lokalizované v tomto 

biokoridore. Biotopy novonavrhovaného biokoridoru prevažne tvoria intenzívne 

poľnohospodársky využívaná krajina s výskytom líniových interakčných prvkov, hlavne menších 

vodných tokov, ktoré rozčleňujú súvislé plochy ornej pôdy. Územia, ktoré sú predmetom 

ochrany sú detailne popísané v kapitolách III.1.9. a III.2.3. 

 

4.6. HLUKOVÁ SITUÁCIA 

Zámer je navrhovaný do lokality severne od centra obce Rohov, zároveň je lokalizovaný mimo 

väčších cestných komunikácii. Dotknuté územie nie je zaťažené hlukom. Priamo dotknuté 

územie je umiestnené prevažne na poľnohospodárskej pôde. Okolie dotknutého územia tvoria 

otvorené plochy a plochy súvislej lesnej vegetácie, ktoré v súčasnosti tvoria prirodzenú bariéru 

pre zdroje hluku. Najbližšia zástavba sa nachádza cca 1 000 m severne v obci Lopašov. 

Súvislá rodinná zástavba v obci Rohov je vo vzdialenosti cca 1 200 m južne od dotknutého 

územia. 

 

4.7. ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomickej a 

sociálnej situácie, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej starostlivosti, ako 

aj životného prostredia. Zdravotný stav obyvateľstva sa určuje dĺžkou života, prítomnosťou 

alebo absenciou určitej choroby, ale aj radom ďalších psychických a sociálnych faktorov.  

 

Podľa príčin smrti dominuje v meste Senica úmrtnosť predovšetkým na choroby obehovej 

sústavy, nádorové ochorenia, choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy. Z 

vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti má najväčšie zastúpenie úmrtie v dôsledku 

dopravných nehôd, pádov a iných udalostí s neurčitým úmyslom. 

 

Tab. č. 24: Úmrtnosť podľa najčastejších príčin smrti v okrese Senica za roky 2010,2015 a 

2019 

Názov choroby 2010 2015 2019 

Infekčné a parazitárne choroby 6 7 17 

Nádory 152 160 146 

Choroby žliaz, výživy a premeny látok 12 18 8 

Choroby nervového systému 11 21 18 

Choroby obehovej sústavy 340 297 221 

Choroby dýchacej sústavy 37 39 49 

Choroby tráviacej sústavy 39 27 45 

Choroby močovej a pohlavnej sústavy 11 14 16 

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti 29 25 29 

 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020 
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IIVV..  ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  OO  PPRREEDDPPOOKKLLAADDAANNÝÝCCHH  VVPPLLYYVVOOCCHH  

NNAAVVRRHHOOVVAANNEEJJ  ČČIINNNNOOSSTTII  NNAA  ŽŽIIVVOOTTNNÉÉ  PPRROOSSTTRREEDDIIEE  

VVRRÁÁTTAANNEE  ZZDDRRAAVVIIAA  AA  OO  MMOOŽŽNNOOSSTTIIAACCHH  OOPPAATTRREENNÍÍ  NNAA  

IICCHH  ZZMMIIEERRNNEENNIIEE  

1. POŽIADAVKY NA VSTUPY 

1.1. ZÁBER PÔDY 

Navrhovaná činnosť sa nachádza na plochách využívaných ako poľnohospodárska pôda 

a vyžiada si záber poľnohospodárskej pôdy o rozlohe veterných elektrární a prístupových ciest. 

Bilancie záberov sú uvedené nižšie. Životnosť sústavy veterných elektrární sa predpokladá 

25 - 30 rokov.  

 

Prevádzka Veterných elektrární Rohov je lokalizovaná v severnej časti obce Rohov na 

pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v tabuľke č. 25. Parcely sú vedené v Katastri 

nehnuteľností SR ako pozemky kategórie C. V súčasnosti sú pozemky poľnohospodársky 

využívané, prevláda na nich orná pôda. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.  

 

Spôsob využívania pozemkov je vo väčšine zadefinovaný nasledovne: 

 pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, 

krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok 

dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu 

 

Tab. č. 25: Pozemky, na ktorých má byť výstavba realizovaná sa týkajú nasledujúcich parciel 

s rozlohami:  

Parcela 
Číslo listu 

vlastníctva 

Rozloha 

(m
2
) 

Vlastník Druh pozemku Poznámka 

800 1113 13 598 Obec Rohov Zastavaná plocha a nádvorie prístupové cesty 

801 1113 15 179 Obec Rohov Zastavaná plocha a nádvorie prístupové cesty 

802 1113 3 460 Obec Rohov Zastavaná plocha a nádvorie prístupové cesty 

803 1113 15 092 Obec Rohov Zastavaná plocha a nádvorie prístupové cesty 

804 1113 6 284 Obec Rohov Zastavaná plocha a nádvorie prístupové cesty 

806 1113 443 Obec Rohov Ostatná plocha prístupové cesty 

807 1113 3 212 Obec Rohov Ostatná plocha prístupové cesty 

1230 1113 1 016 Obec Rohov Ostatná plocha prístupové cesty 

1484 1113 3 377 Obec Rohov Ostatná plocha prístupové cesty 

 

1338 1099 18 065 Paulína Vlčejová Orná pôda trafostanica 

 

805 1294 227 416 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

1038 1294 107 055 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 
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1225 1006 11 042 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

1226 1253 8 565 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

1227 1042  1 130 Imrich Horváth Orná pôda veterné turbíny 

1228 1125 2 785 Imrich Horváth Orná pôda veterné turbíny 

1229 1235 8 800 Klevetová Karolína Orná pôda veterné turbíny 

1385 1253 2 475 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

1386 1253 4 926 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

1387 1221 8 296 Stanislav Blažek Orná pôda veterné turbíny 

1388 1232 4 701 Stanislav Blažek Orná pôda veterné turbíny 

1389 1128 16 024 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

1453 1253 11 703 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

1454 1076 14 917 Bederková Mária Orná pôda veterné turbíny 

1455 1006 20 001 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

1483 1294 97 280 HKHAGRO s.r.o. Orná pôda veterné turbíny 

 

Zábery pre prístupové cesty budú spresnené v ďalšom stupni projektu. Realizáciou sústavy 

veterných elektrární dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Veterné elektrárne nemajú 

výrazné nároky na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Ide o záber pre základy, manipulačnú 

plochu a príjazdové cesty. Okolité plochy ostanú ďalej využívané ako poľnohospodárska pôda. 

Elektrické vedenie bude vybudované ako podzemné, príjazdové komunikácie budú maximálne 

využívať jestvujúcu sieť poľných ciest, ktoré budú spevnené. Hodnotená činnosť nezasahuje do 

lesnej pôdy. 

 
 

1.2. SPOTREBA VODY 

1.2.1. Stavenisková voda  

Voda pre potreby výstavby bude dovážaná v cisternách. Betónová hmota bude pripravená 

v betonárke mimo dotknutého územia a dovezená na miesto výstavby. Pre pracovníkov stavby 

bude potrebné zabezpečiť pitnú vodu a vodu na hygienické účely.  

 

1.2.2. Spotreba vody počas prevádzky 

Hodnotená činnosť nebude mať nároky na vodu počas prevádzky. Prevádzka elektrární je plne 

automatická. Pre chladenie sa používajú špeciálne chladiace látky a zmesi. Pracovníci údržby 

sa nebudú v areáli sústavy veterných elektrární zdržiavať dlhšiu dobu, nie je preto potrebné 

zabezpečiť hygienické zariadenia.   

 

 

1.3. OSTATNÉ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

1.3.1. Elektrická energia 

Spotreba počas výstavby 

Počas výstavby sa nároky na odber elektrickej energie nepredpokladajú. V prípade, že si 

súvisiace činnosti vyžiadajú odber elektrickej energie budú tieto nároky zabezpečené 

stavebnou firmou z prenosných zdrojov. 
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Napojenie na rozvod elektrickej energie 

Z každej veternej elektrárne bude jej výkon vedený podzemným 30-36 kV elektrickým káblom. 

Privedenie celého výkonu sústavy veternej elektrárne je plánované do 110/30-36 kV rozvodne, 

ktorú bude potrebné vybudovať pri VVN vedení. Rozvodňa bude slúžiť ako transformačné 

miesto elektrického prúdu o napätí 30-36 kV vedeného z veterného na prúd o napätí 110 kV a 

takto bude vyvádzaný do existujúcej 110 kV linky nadzemného vedenia vo vlastníctve. Tieto 

káble budú spoločne vedené popri, resp. pod spevnenými cestami spájajúcimi jednotlivé 

elektrárne až k novovybudovanej rozvodni. 

 

Spotreba počas prevádzky  

Potreba odberu elektrickej energie samotnými veternými elektrárňami je veľmi malá. Ide len o 

zabezpečenie prevádzky vonkajšieho výstražného osvetlenia a elektronických riadiacich 

jednotiek v čase bezvetria. V ostatnom čase túto spotrebu plne pokryje vyrobená energia 

z vetra. Uvedená spotreba je zanedbateľná v porovnaní s produkciou, ktorú sústava veterných 

elektrární vyrobí a bude dodávať do prenosovej sústavy. 

 

1.3.2. Iné suroviny 

Počas výstavby 

Výstavba základov veterných elektrární si vyžiada nároky na betónovú hmotu a špecifickú 

armovaciu betonársku oceľ. Prístupové cesty budú spevnené štrkom – makadamom, 

alternatívne bude požité drvené kamenivo premiešané s hlinou. Makadam použitý na 

spevnenie prístupových ciest bude dovážaný z kameňolomu z obce Podbranč. S použitím 

asfaltu sa neuvažuje. Krátky cca 15-20 m úsek spevnený asfaltom bude len v časti napojenia 

miestnej areálovej komunikácie na cestnú komunikáciu vyššej triedy. Betón bude vyrobený 

mimo dotknutého územia a bude dovážaný. Na jeho prípravu je potrebný piesok a štrk. 

 

Montáž veterných elektrárni sa bude uskutočňovať s použitím importovaných modulov, ktoré 

budú od výrobcu kompletne zhotovené a dopravené po častiach na určené miesto pomocou 

ťahačov s návesmi. 

 

Počas prevádzky  

Pre zabezpečenie bezchybného chodu pohyblivých častí veterných elektrárni sa budú počas 

údržby pravidelne servisnou firmou aplikovať prevádzkové médiá ako sú lubrikanty, oleje a 

chladiace látky.  

 

 

1.4. DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA, NÁROKY NA DOPRAVU 

1.4.1. Počas výstavby 

Najväčšia dopravná záťaž bude prebiehať počas výstavby sústavy veterných elektrární počas 

cca 6-ich mesiacov. Dopravné nároky si vyžiada dovoz (betón, štrk, armovacej výstuž a pod.) 

ako aj odvoz materiálu (výkopová zemina, ornica). Samotná preprava elektrární sa zaraďuje 

podľa legislatívy do kategórie prepravy nadmerného nákladu. Tejto skutočnosti musia byť 

prispôsobené prepravné trasy aj značenie vozidiel. 

 

Počas zemných prác a výstavby základov bude v dennej dobe pohyb cca 20 nákladných 

automobilov. Presun hmôt sa bude trasovať výhradne po existujúcich komunikáciách a poľných 

cestách. Podľa skúseností s výstavbou veterných elektrární v iných lokalitách sa predpokladá, 

že na kompletnú výstavbu jednej elektrárne je potrebné cca 150 prejazdov vozidiel.  
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Pre obsluhu každej veternej elektrárne sa vybuduje príjazdová komunikácia. Pre výstavbu sa 

využijú jestvujúce poľné cesty, ktoré budú spevnené prírodnými materiálmi v šírke min. 4,5 

metra a hĺbke cca 40 cm. Tieto požiadavky vyplývajú z potreby dopravy betónu a komponentov 

veterných elektrární na miesto výstavby. 

 

Počas prevádzka veterných elektrární budú využívané prístupové cesty pre dopravu obsluhy a 

údržby elektrární. Po ukončení činnosti elektrární poslúžia pre dopravu materiálu pri ich 

demontáži. Verejnosť môže byť cesty využívať pre, cykloturistiku, kondičný beh a bežecké 

lyžovanie. Rovnako bude možné tieto cesty využívať pre poľnohospodárske stroje. 

 

1.4.2. Počas prevádzky 

Pre krátkodobé a ojedinelé odstavenie servisného vozidla v čase nevyhnutnej údržby budú 

slúžiť spevnené plochy v blízkosti elektrární. Nároky na dopravu počas prevádzky sa teda viažu 

takmer výlučne k dynamickej doprave. Počas prevádzky sa predpokladá len pohyb servisných 

vozidiel, ktoré sa budú pohybovať po prístupových cestách k jednotlivým veterným 

elektrárňam. Predpokladá sa, že tieto cesty budú využívané pre poľnohospodárske stroje, 

cykloturistiku, kondičný beh a bežecké lyžovanie. 

 

 

1.5. NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY 

Počas výstavby sa predpokladajú nároky na pracovné sily cca 40 – 50 osôb. Ide o pracovníkov, 

ktorí budú zabezpečovať terénne práce a samotnú montáž veterných elektrární. Doba výstavby 

je predpokladaná na 12 mesiacov. 

  

Počas prevádzky budú vykonávané pravidelné kontroly elektrární a nutné opravy. Počas 

prevádzky sa počíta s odborným pracovníkom z obce Rohov alebo blízkeho okolia, ktorý bude 

zabezpečovať servisné práce pri náhlych technických poruchách. Pri závažnejších problémoch 

bude vyslaná technická služba, ktorá bude riešiť technické problémy  a pravidelnú servisnú 

kontrolu niekoľkokrát do roka. 

 

 

1.6. INÉ NÁROKY 

Iná nároky na suroviny nebudú vznikať.  
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2. POŽIADAVKY NA VÝSTUPY 

2.1.  ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA  

2.1.1. Počas výstavby 

Počas výstavby a to najmä v suchom období bude zdrojom znečistenia ovzdušia zvýšená 

prašnosť, bude preto potrebné prijať potrebné opatrenia pre jej zamedzenie. Na znečistení 

ovzdušia sa budú podieľať aj stavebné mechanizmy spaľujúce pohonné látky a zabezpečujúce 

potrebné stavebné a technologické prvky a zariadenia. Vzhľadom k frekvencii prejazdov 

a situovaniu obytnej zóny je uvedený vplyv málo významný.  

 

2.1.2. Počas prevádzky 

Hodnotená činnosť neobsahuje stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. Mobilným zdrojom 

znečistenia ovzdušia bude automobilová doprava pre údržbu zariadení. Uvedený vplyv je 

občasný a málo významný.  

 

Podľa platnej legislatívy nie je sústava veterných elektrární klasifikovaná ako zdroj znečistenia 

ovzdušia. Veterné elektrárne produkujú ekologicky čistú energiu bez znečistenia okolitého 

ovzdušia splodinami ako je tomu u zariadení na výrobu elektrickej energie na báze fosílnych 

palív. 

 

 

2.2. ODPADOVÉ VODY 

2.2.1. Vody z povrchového odtoku 

Počas výstavby ako aj prevádzky bude dochádzať prostredníctvom zrážkovej činnosti k vzniku 

odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) spevnených plôch a prístupových ciest. 

Tieto nebudú kontaminované a budú prirodzene vsakované do terénu. 

 

2.2.2. Splaškové, technologické a iné odpadové vody  

Počas výstavby bude inštalované chemické WC. Hodnotená činnosť si počas prevádzky 

nebude vyžadovať stálu prítomnosť pracovníkov. Splaškové odpadové vody preto nebudú 

vznikať. Prevádzka sústavy veterných elektrární nebude produkovať odpadové vody 

z technológie. 

 

 

2.3. INÉ ODPADY 

2.3.1. Odpady  počas výstavby 

Množstvo a zatriedenie odpadov 

Počas výstavby budú vznikať druhy odpadov uvedené nižšie. Kategorizácia odpadov je 

uvedená podľa  vyhlášky MŽP SR č.75/2015 v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR 

č. 365/2015 Z.z., v zmysle katalógu odpadov a vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z.  
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Tab. č. 26: Počas výstavby navrhovaného zámeru predpokladáme, že budú vznikať 

nasledovné odpady: 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH  PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05,12) 

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ 

ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky  O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 

Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 

17 01 01 betón O 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné ako 
uvedené v 17 01 06 

O 

17 02 03 plasty O 

17 04 05 železo a oceľ O 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 170901, 
170902 a 170903 

O 

20 KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

 

Spôsob nakladania s odpadom  

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby objektu bude potrebné priebežne odvážať na 

riadenú skládku s nekontaminovaným odpadom najbližšie k hodnotenej činnosti. Výkopová 

zemina, vznikajúca pri realizácii základov zhromažďovaná na pozemku a následne využitá pri 

terénnych úpravách areálu. V prípade zistenia jej kontaminácie bude potrebné zeminu najprv 

dekontaminovať. Ornica stiahnutá z pozemku bude využitá podľa odporúčaní príslušného 

úradu ochrany pôdy.  

 

So zeminou bude nakladané i počas výstavby spevnených plôch, komunikácie, pri pokládke 

navrhovaných inžinierskych sietí. Zemina z výkopov pre položenie navrhovaných prípojok 

inžinierskych sietí bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ nebude stanovené 

v projekte ináč.  

 

V prípade, že by došlo ku kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými látkami, je 

potrebné nakladať s ním ako s nebezpečným odpadom. Nakladanie s odpadmi musí byť v 

súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 
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2.3.2. Odpady  počas prevádzky 

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších predpisov budú vznikať počas prevádzky druhy odpadov uvedené nižšie v tabuľke 

č. 27. 

 

Tab. č. 27: Predpokladané druhy odpadov vznikajúce počas prevádzky 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH  PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05,12)  

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ 

ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  

15 01 01 obaly z papiera a lepenky  O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 

Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)  

17 04 05 železo a oceľ O 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

 

Počas prevádzky elektrárne bude vznikať minimálne množstvo odpadov. Odpady, ktoré 

vzniknú pri údržbe, budú spresnené v ďalšom stupni projektu. Tieto odpady budú odvezené a 

zrecyklované na základe zmlúv. Konkrétne druhy týchto odpadov vyšpecifikuje prevádzkovateľ 

veterných turbín, ktorý bude aj zodpovedný za spôsob ich likvidácie. V prípade, že by došlo ku 

kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými látkami, je potrebné nakladať s ním ako s 

nebezpečným odpadom. Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch v platnom znení. 

 

2.3.3. Miesto vzniku a spôsob nakladanie s odpadom  

Počas výstavby bude ornica zhrnutá a bude s ňou nakladané podľa zákona č.220/2004 

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Výkopová zemina vzniknutá realizáciou stavby 

bude kontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok. V prípade zaznamenania ich výskytu 

bude táto odovzdaná oprávnenému odberateľovi na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 

 

Odpady z výstavby budú zhromažďované oddelene podľa ich kategórii, zvlášť budú 

zhromažďované nie nebezpečné odpady a nebezpečné odpady. S ohľadom na ochranu 

podzemných vôd budú prijaté náležité opatrenia. Manipulácia s nebezpečným odpadom bude 

prebiehať na spevnených plochách. Všetky odpady budú počas ich zhromažďovania riadne 

označené a odvezené autorizovanou firmou. Podľa legislatívy bude vedená presná evidencia 

odpadov. 

 

Počas prevádzky bude vznikať odpad súvisiaci s údržbou veterných elektrární. Ide 

o prevádzkové kvapaliny (oleje, mazadlá, nemrznúce zmesi). Tieto kvapalné látky budú 

zhromažďované v izolovaných nádobách určených na tento účel a po ich odobratí, riadnom 



                                                                                                                           „Veterné elektrárne Rohov“ 

                                                                                                                         Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SLOWEB s.r.o., WKS Energia I s.r.o.                         Spracovateľ: ADONIS CONSULT, s.r.o. 58 

označení servisnou firmou budú odvezené na zhodnotenie alebo likvidáciu. Prevádzkovateľ 

sústavy veterných elektrární uzavrie počas obdobia prevádzky zmluvu o odbere odpadu 

s oprávnenou firmou. 

 

Nakladanie s odpadmi bude prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom 

hospodárstve. Odpady budú zhromažďované a skladované oddelene podľa druhov, o ich 

množstvách vrátane kategorizácie bude vedená presná evidencia. Pred zahájením prevádzky 

požiada prevádzkovateľ príslušný orgán štátnej správy o udelenie súhlasu k nakladaniu s 

nebezpečnými odpadmi. 

 

Pre zabezpečenie zneškodňovania uvedených  odpadov podľa platnej legislatívy v odpadovom 

hospodárstve bude uzatvorená zmluva s oprávnenou organizáciou v zmysle Zákona č.75/2015 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.. Uvedená firma musí vlastniť 

na túto činnosť príslušné povolenia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve, pričom 

odobraté odpady budú firmou prepravené k prevádzkovateľom zariadení na zneškodňovanie 

odpadov (skládky, spaľovne nebezpečného odpadu), alebo budú upravené na zariadeniach pre 

úpravu odpadov vákuovou destiláciou, extrakciou prípadne fyzikálnou úpravou. Odber odpadov 

sa uskutoční v zmluvne dohodnutých termínoch. 

 

2.4. ZDROJE HLUKU, VIBRÁCIÍ, ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU  

2.4.1. Zdroje hluku počas výstavby 

Mobilným zdrojom hluku počas výstavby bude stavenisková doprava, stacionárnym zdrojom 

budú mechanizmy vykonávajúce osadenie veterných elektrárni. Okrem samotného staveniska 

bude zvýšená hlučnosť sústredená do koridoru areálových cestných komunikácií využívaných 

k preprave stavebného materiálu. Pohyby vozidiel počas výstavby budú konzultované 

s dotknutou obcou tak, aby nedochádzalo k narúšaniu pohody a kvality života miestnych 

obyvateľov. 

 

Vplyv hluku však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, 

predovšetkým v čase terénnych úprav a výstavby technickej infraštruktúry. V blízkom okolí sa 

nenachádza obytná zástavba, najbližšia zástavba je lokalizovaná cca 1 000 m severne v obci 

Lopašov. Súvislá rodinná zástavba v obci Rohov je vo vzdialenosti cca 1 200 m južne od 

dotknutého územia, pričom je od zámeru oddelená zeleňou a inými objektmi. 

 

Pre stavebnú činnosť možno uväzovať s orientačnými hodnotami akustického tlaku vo 

vzdialenosti 7 m od obrysu jednotlivých strojov: 

- nákladné automobily  87 - 89 dB(A)  grader 86 - 88 dB(A) 

- zhutňovacie stroje    83 - 86 dB(A)   buldozér 86 - 90 dB(A) 

- nakladače zeminy    86 - 89 dB(A)   bager 83 - 87 dB(A) 

 

Vzhľadom na lokalizáciu činnosti veterných elektrární, vzdialenosť a polohu najbližších 

obytných objektov a použitie vhodných technológií a stavebných postupov k výraznejšiemu 

narušeniu kvality života dotknutých obyvateľov počas výstavby činnosti nedôjde.  
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2.4.1. Zdroje hluku počas prevádzky 

Počas prevádzky budú stacionárnym zdrojom hluku veterné elektrárne. Pri prevádzke sústavy 

veterných elektrární vzniká mechanický hluk spôsobený činnosťou zariadenia (generátor, 

prevodovka), tento je však málo významný a prejavuje sa iba v tesnej blízkosti  elektrárne. 

 

Druhým typom je hluk aerodynamický, ktorý spôsobuje samotný vietor, narážajúci do 

otáčajúcich sa listov rotora. Na produkcii hluku z veternej elektrárne sa podieľa hlavne 

aerodynamický hluk. 

 

Súčasťou príloh sú hlukové vizualizácie vytvorené programom windPRO pre oba varianty. 

Susedné obce a aj obec Rohov sa nachádzajú na okraji žltej zóny, resp. oblasti s hlučnosťou 

v rozmedzí 35-<40 dB. Na základe, čoho nebudú prekročené prípustné hodnoty v II. ani v III. 

kategórii podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. 

 

Pri posudzovaní vplyvu hluku veternej elektrárne na okolie je dôležitým parametrom blízkosť 

obytnej zóny. Najbližšia obytná zóna sa nachádza v oboch variantoch cca 1 000 m od krajnej 

veternej elektrárne. Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. najbližšie obytné územie 

zaraďujeme do kategórie II. a III., kde platia nižšie uvedené prípustné hodnoty hluku vo 

vonkajšom prostredí. 

 

Ojedinelým zdrojom hluku budú servisné vozidlá zabezpečujúce údržbu veterných elektrárni. 

Tento vplyv ja zanedbateľný. Počas prevádzky nevznikajú s výnimkou servisných vozidiel 

nároky na dynamickú dopravu.  

 

Vplyvom výstavby a prevádzky objektu nedôjde k prekročeniu povolených hladín hluku vo 

vonkajšom prostredí chránených objektov pre najbližšie obytné celky podľa vyhlášky MZ SR 

č.549/2007.  

 

Ku kolaudácii stavby bude potrebné predložiť výsledky reálneho merania hluku, preukazujúce 

ochranu chránených vnútorných  priestorov od zdrojov hluku z vonkajšieho i vnútorného 

prostredia v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky. 

 

Tab. č. 28: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa vyhlášky 

MZ SR č. 549/2007 Z.z. 

K
a
te

g
ó

ri
a

 

ú
z
e

m
ia

 

Opis chráneného územia 

alebo vonkajšieho priestoru 

Ref. 

čas. 

interval 

Prípustné hodnoty 

(dB) 

Hluk z dopravy 

Hluk 

z iných 

zdrojov 

LAeq, p 

Pozemná 

a vodná 

doprava b) 

c) 

LAeq, p 

Železničné 

dráhy c) 

LAeq, p 

Letecká doprava 

LAeq, p LASmax, p 

 

 

I. 

Územie s osobitnou ochranou 

pred hlukom (napríklad  

kúpeľné miesta ,  kúpeľné  

a liečebné areály). 

deň 

večer 

noc 

45 

45 

40 

45 

45 

40 

50 

50 

40 

- 

- 

60 

45 

45 

40 
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II. 

Priestor pred oknami obytných 

miestností bytových 

a rodinných domov, priestor 

pred oknami chránených 

miestností školských budov, 

zdravotníckych zariadení 

a iných chránených objektov,   

rekreačné územie. 

deň 

večer 

noc 

50 

50 

45 

50 

50 

45 

55 

55 

45 

- 

- 

65 

50 

50 

45 

 

 

III. 

Územie ako v kategórii II. 

v okolí diaľnic, ciest I. a II. 

triedy, miestnych komunikácii 

s hromadnou dopravou, 

železničných dráh a letísk, 

mestské centrá  

deň 

večer 

noc 

60 

60 

50 

60 

60 

55 

60 

60 

50 

- 

- 

75 

50 

50 

45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie 

a bez chránených vonkajších 

priestorov, výrobné zóny, 

priemyselné parky, areály 

závodov. 

deň 

večer 

noc 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

- 

- 

95 

70 

70 

70 

Poznámky k tabuľke: 

a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén.  

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.  

c) Zástavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb 

určené na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.  

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania 

 

2.4.2. Infrazvuk a ultrazvuk 

Infrazvuk, je hluk o frekvencii nižší než je 16 - 20 Hz. Vzniká pri náraze vetra o listy rotoru so 

zväčšujúcou sa vzdialenosťou od zdroja sa jeho hodnota znižuje. Ako ultrazvuk označujeme 

akýkoľvek zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 000 Hz. 

 

Výrobcovia veterných elektrární firmy Vestas a Siemens garantujú hladinu produkovaného 

infrazvuku ako aj ultrazvuku pod limitnými hodnotami uvádzanými vo všetkých Európskych 

krajinách. Intenzity ultrazvuku a infrazvuku vplyvom sústavy veterných elektrární sú veľmi 

nízke. Výkonové hodnoty sú extrémne nízke a ovplyvňovanie fauny je vylúčené. 

 

2.4.3. Zdroje vibrácií  

Zdrojom vibrácii počas výstavby objektu budú stavebné mechanizmy vykonávajúce stavebnú 

činnosť v dotknutom území. Vibrácie budú pôsobiť vo vzdialenosti rádovo niekoľkých metrov. 

Ku nadmernému šíreniu vibrácii v zmysle platných STN, ktoré by mohlo ohroziť zložky 

životného prostredia a zdravie obyvateľstva nebude dochádzať. Problematiku vibrácii upravuje 

Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z. 

 

Počas prevádzky nepredpokladáme šírenie vibrácii do okolia. Minimálny zdroj vibrácii budú 

predstavovať pravidelné kontroly elektrární a nutné opravy, ktoré budú vykonávané odborným 

pracovníkom alebo servisnou službou. Vzhľadom na frekvenciu plánovanej dopravy v priemere 

50 osobných aut za rok, vplyv vibrácií z dopravy bude počas prevádzky minimálny. 
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2.4.4. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

Hodnotená činnosť nebude zdrojom elektromagnetického ani rádioaktívneho žiarenia. Počas 

prevádzky sa nepredpokladá vznik zápachu a nepredpokladá sa ani šírenie tepla a iného 

žiarenia zo zámeru. 

 

 

2.5. INÉ OČAKÁVANÉ VPLYVY (NAPR. VYVOLANÉ INVESTÍCIE) 

Veterné elektrárne nemajú, vplyv na kvalitu príjmu televízneho vysielania, poukazujú na to 

skúseností zo štátov, kde sú už tieto zariadenia dlhšiu dobu inštalované. 

 

Pokiaľ sú kovové veže veterných elektrární inštalované mimo príjmový signál mobilných 

telekomunikačných operátorov a ich ochranných pásiem (cca 8 m), nebol podľa doterajších 

prieskumov preukázaný vplyv na kvalitu tohto signálu. Podľa doterajších vyjadrení jednotlivých 

operátorov k technológii veterných elektrární priebeh listov rotora cez signály neovplyvňuje jeho 

kvalitu. Listy sú vyrobené z epoxidových živíc a tá nezatieňuje signály týchto komunikačných 

ciest. Vyjadrenie telekomunikačných sieti Orange a O2 sú súčasťou príloh. 

 

Vyvolanou investíciou bude vybudovanie trafostanice a prístupových ciest. 

 

Stroboskopický efekt bude posúdení v ďalšom stupni projektovej prípravy. 

 

 

2.6. OVPLYVNENIE SVETLOTECHNICKÝCH POMEROV 

K ovplyvneniu svetlotechnických pomerov okolitých objektov prekračujúcim platné STN normy 

pre denné osvetlenie nebude dochádzať. V tesnom susedstve sa nenachádzajú žiadne obytné 

ani administratívne objekty. V blízkom okolí sa nenachádza obytná zástavba, najbližšia 

zástavba je lokalizovaná cca 1 000 m severne v obci Lopašova cca  1 200 m južne od 

dotknutého územia v obci Rohov, pričom je od zámeru oddelená zeleňou a inými objektmi. 

 

Veterné elektrárne môžu byť zdrojom stroboskopického vplyvu vrhanie tieňa na okolité objekty. 

Tento vplyv bude posúdený samostatným posudkom v správe o hodnotení.  
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3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 

3.1. VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 

Hodnotená činnosť bude mať priamy vplyv na geologické prostredie. Vplyv navrhovane j 

činnosti na horninové prostredie počas výstavby možno charakterizovať ako málo významný. 

Pri zakladaní objektov veterných elektrární dôjde k vyťaženiu zeminy vrátane vrchných 

sedimentov tvoriacich geologický podklad do hĺbky budovania základov – cca do 3 m, 

v závislosti od geologického podložia.  

 

Riziko kontaminácie horninového prostredia (únik ropných látok počas výstavby) je v prípade 

dodržania navrhovaných opatrení nízke. V dotknutom území sa nenachádzajú vyhradené, 

nevyhradené ložiská nerastných surovín ani dobývacie priestory. 

 

Vplyvy na geomorfologické prostredie činnosť mať nebude. Pôvodný reliéf v okolí stavby bude 

zachovaný. Dotknuté územie sa nachádza podľa archívnych prác v oblasti so zvýšeným 

výskytom zosuvov. Veterné elektrárne boli umiestňované po konzultácii s geológom na 

stabilnejšie plochy a vyvýšené miesta v rámci dotknutého územia a mimo plôch údolí menších 

vodných tokov, ktoré sú ohrozené zosuvmi. V prípade spoľahlivého založenia objektov nehrozí 

riziko aktivácie geodynamických javov. 

 

Počas výstavby a prevádzky budú prijaté dostatočné organizačné, technické a technologické 

opatrenia, ktoré budú minimalizovať možné riziko kontaminácie horninového prostredia (napr. 

izolovanie stavby od podložia, použitý stavebný materiál a pod.). 

 

 

3.2. VPLYVY NA PÔDU 

Navrhovaná činnosť bude vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území 

obce Rohov, kde sú viaceré pozemky vedené v Katastri nehnuteľností ako orná pôda. 

Základne veterných turbín s blízkym okolím (manipulačná plocha) budú zaberať plochu o 

veľkosti cca 2 000 m2. 

 

Medzi priame negatívne vplyvy na pôdu patrí predovšetkým trvalý záber poľnohospodárskej 

pôdy (počas doby prevádzky 25 rokov). Týmto vplyvom dôjde v malom rozsahu k zmenšeniu 

rozlohy poľnohospodárskej pôdy. S vrstvou ornice odstránenou počas stavebných prác 

z pozemkov, ktoré budú trvalo vyňaté, je nevyhnutné nakladať v kontexte s odporučením 

príslušných úradov. Orná pôda bude po ukončení stavebných prác rozprestretá na okolité 

pozemky, prípadne bude použitá na rekultiváciu vybranej lokality. Časť podorničnej vrstvy bude 

využitá k úprave ciest a manipulačných plôch. Veľké množstvo pôdy bude uložené nad 

základovou doskou v hrúbke cca 1 m. Výkopová zemina zo stavebných prác bude 

monitorovaná na prítomnosť škodlivých látok a podľa zistených výsledkov bude následne 

zhodnotená (zneškodnená) v súlade s platnou legislatívou SR. Pri dodržaní potrebných 

ochranných opatrení sa v tejto etape kontaminácia pôd nepredpokladá. Presné údaje o ploche 

nutnej pre vyňatie a objemoch ornej pôdy budú vyčíslené vo fáze dokumentácie pre územné 

rozhodnutie. 
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Z hľadiska rozsahu záberu poľnohospodárskej pôdy sa nejedná o významný rozsah záberu, z 

hľadiska veľkosti vplyvu ho možno označiť za malý. Z hľadiska porovnania variantov bude 

menší záber pri variante č. 1. Nepredpokladá sa, že v prípade realizácie predkladaného 

zámeru dôjde ku zhoršeniu dostupnosti poľnohospodárskych pozemkov, resp. spôsobu ich 

využívania a obrábania. 

 

Zámer výstavby nezahŕňa iba výstavbu samotných veterných elektrární, ale jeho realizácia je 

spojená tiež s vybudovaním trafostanice, príjazdových komunikácií, manipulačných plôch, 

káblových prípojok a pod.  

 

Etapa výstavby nepredstavuje významnejšie riziko ohrozenia kvality pôd. Kontaminovaná 

a zvyšná zemina bude odvezená na riadenú skládku odpadov. Po ukončení životnosti 

zariadení bude pôda navrátená do pôvodného stavu (poľnohospodárska pôda). 

 

Počas výstavby bude zabezpečené, aby ťažké mechanizmy jazdili výlučne po poľných cestách, 

resp. podľa opatrení uvedených v kapitole IV/10. Týmto spôsobom bude zabránené 

vzniku nežiaducich vlastností pôdy (sekundárne zhutnenie pôd). Pri dodržaní nápravných 

opatrení etapa výstavby všeobecne nepredstavuje významnejšie riziko ohrozenia kvality pôd. 

 

V etape prevádzky nebude mať zámer priame vplyvy na pôdy. Z hľadiska samotnej prevádzky 

objektívne nemožno predpokladať významnú pravdepodobnosť kontaminácie pôd. Všeobecne 

možno vyhodnotiť vplyv na kontamináciu pôd ako nevýznamný až nulový.  

 

 

3.3. VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLIMATICKÉ POMERY 

Počas výstavby bude zdrojom znečistenia samotná stavebná činnosť. Ovzdušie bude 

zaťažované zvýšenou prašnosťou a emisiami zo stavebných vozidiel. Uvedený vplyv 

nepovažujeme za významný. V závislosti na klimatických podmienkach v čase výstavby môže 

dochádzať v suchom období k zvýšenej prašnosti v lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti.. 

V takomto prípade budú prijaté účinné opatrenia (napr. kropenie). Z časového hľadiska ide 

o vplyvy dočasné, obmedzené na etapu výstavby činnosti, obmedzené na pozemok a jeho 

blízke okolie. 

 

Mobilným zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby bude dynamická cestná doprava. 

Nákladné vozidlá a osobné vozidlá budú zdrojom znečistenia najmä v okolí cestných ťahov 

a samotného staveniska. Trasovanie dopravy bude vedené v maximálnej možnej miere mimo 

obytných zón.  

 

Výroba energie z vetra prispeje k diverzifikácii zdrojov elektrickej energie, tvorbe tzv. 

energetického mixu v okrese a zníži jeho energetickú závislosť na fosílnych palivách 

a tradičných zdrojoch energie. Vietor, ktorý je prítomný všade je veľmi efektívnym čistým 

zdrojom energie. Jeho využívanie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá 

negatívny vplyv na zdravie ľudí.  

 

Realizácia hodnotenej činnosti bude mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia z regionálneho 

hľadiska. Rozvojom ekologicky čistej energie dôjde k úspore skleníkových plynov z iných 

zdrojov energetickej výroby. Výstavba, prevádzka ani likvidácia navrhovanej činnosti nemá 

priame vplyvy na zmenu miestnych klimatických pomerov a vplyv na klímu možno hodnotiť ako 
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pozitívny. Prostredníctvom úspory znečistenia pri výrobe elektrickej energie bude sústava 

veterných elektrární v regionálnom kontexte vplývať pozitívne na kvalitu ovzdušia. 

 

 

3.4. VPLYVY NA VODY 

3.4.1. Vplyv na povrchové vody  

Odpadové nekontaminované vody z povrchového odtoku spevnených plôch základov 

veterných elektrárni a prístupových ciest budú vsakované priamo v dotknutom území. 

Nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových tokov ani ich prietokové pomery činnosť mať nebude. 

Množstvá dažďových vôd budú málo významné. Splaškové odpadové vody počas prevádzky 

nebudú vznikať. 

 

Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych vodohospodárskych chránených oblastí ani do 

pásiem hygienickej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. Dotknutým územím 

neprechádza žiaden vodohospodársky významný tok. Tieto prvky nebudú ani navrhovanou 

činnosťou ovplyvnené. 

 

Podľa nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z. spadá priamo dotknuté územie do zraniteľne j 

oblasti, ktorou je celé k. ú. obce Rohov. Ide o územia poľnohospodársky využívané, z ktorých 

odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo sa vsakujú do podzemných vôd, v ktorých 

je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. 

Vzhľadom na zvolený spôsob odvádzania odpadových vôd z prevádzky a vzhľadom na to, že 

prevádzkou žiadne technologické odpadové vody vznikať nebudú, nepredpokladá sa 

ovplyvnenie tejto oblasti navrhovanou činnosťou.  

 

3.4.2. Vplyv na podzemné vody 

Vplyv na podzemné vody je možné predpokladať najmä v etape výstavby objektu. Pri hĺbení 

stavebnej jamy bude potrebné prijať také opatrenia, ktoré zabránia kontaminácii spodných vôd.  

 

V etape prevádzky nepredpokladáme nepriaznivé vplyvy na podzemné vody. Prevádzka 

neprodukuje žiadne odpadové vody (splaškové ani technologické) a preto nie je predpoklad 

negatívneho vplyvu na kvalitu podzemných. Prípad potenciálneho úniku oleja je popísaný 

v kapitole IV/9. 

 

Pre etapu výstavby aj prevádzky bude potrebné dodržiavať navrhované opatrenia, aby nedošlo 

k negatívnemu vplyvu navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody. 

 

 

3.5. VPLYVY NA FAUNU A FLÓRU 

3.5.1. Vplyvy na flóru  

Navrhovaná činnosť je umiestnená na poľnohospodárskej pôde v rozsahu rozlohy základov 

veterných turbín a prístupových ciest, v území s 1. stupňom ochrany prírody. V dôsledku 

pohybu ťažkých mechanizmov v dotknutom území a následného narušenia a zmien vlastností 

pôdneho krytu má preto čiastočne negatívne vplyvy na flóru a jej biotopy. Tieto zmeny môžu 

negatívne ovplyvniť druhové zloženie pasienkov a fragmentov lúk. Môže dôjsť až 

k ochudobneniu druhového zloženia, najmä o druhy citlivé. Rovnako dôjde k zmenšeniu 
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rozlohy poľnohospodárskej pôdy, čo bude mať za následok úbytok výnosov 

poľnohospodárskych plodín z dotknutého územia.  

 

Počas výstavby môže dôjsť k ruderalizácii okolitých pozemkov a bezprostredného okolia 

veterných elektrární. Uvedený vplyv je málo významný. 

 

Z dôvodu výstavby veterných elektrární sa nepredpokladá výrub drevín. K výrubu môže dôjsť 

len pri vyvolaných investíciách: vybudovanie elektrických vedení a pri budovaní prístupových 

ciest k jednotlivým veterným elektrárňam, tam, kde nie sú jestvujúce poľné cesty. Rozsah 

výrubu bude známy v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  

 

Ako súčasť zámeru je plánovaná výsadba drevinovej vegetácie (stromov a krov) predstavujúca 

snahu o zosúladenie estetickej stránky závodu s lokálnym urbánnym zázemím. V prípade 

výrubu vegetácie bude navrhnutá kompenzácia vo forme nových vysadených drevín v k.ú. 

obce Rohov. 

 
3.5.2. Vplyvy na faunu 

Fáza výstavby navrhovanej činnosti predpokladá odstránenie súčasného vegetačného krytu, 

ktorý momentálne predstavuje biotopy pre viaceré živočíšne druhy. Výsledkom tohto vplyvu 

bude premiestnenie živočíchov na susedné lokality s ponukou podobných stanovištných 

podmienok. Realizáciou činnosti však budú zachované migračné možnosti týchto živočíchov 

medzi blízkymi lokalitami, a to vzhľadom na zastavanosť predmetnej parcely a stavebné 

riešenie areálu. 

 

Počas výstavby činnosti aj počas jej prevádzky bude v území zvýšená hlučnosť či už 

realizáciou stavebných prác, výrobnou technológiou alebo dopravou. Tento vplyv nebude 

významný. Pri hodnotení vplyvov na faunu sme sa zamerali hlavne na rizikové lietajúce skupiny 

živočíchov, ktoré boli hodnotené podrobnejšie. 

 

3.5.2.1. Vplyv na vtáctvo 

Monitoring začal v mesiaci marec 2021 a neustále prebieha. Dotknuté územie je pozorované 

z viacerých lokalít, resp. smerov a rovnako aj z územia susedných obcí. V súčasnosti bolo 

registrovaných 96 druhov vtákov a niekoľko druhov netopierov. Na základe rozpracovanej 

štúdie a len čiastočných informácii nemožno vytvárať predčasné závery a hodnotenia. 

Navrhovaná činnosť môže mať nepriamy vplyv na lietajúce skupiny živočíchov (vtáctvo 

a netopiere) obývajúce dané území a zalietajúce do dotknutej lokality.  

 

Tento vplyv bude hodnotený v celoročnom pozorovaní v ornitologickej a chiropterologickej 

štúdii, na základe ktorej budú prijaté osobitné opatrenia a vyhodnotené riziko kolízie 

s lietajúcimi živočíchmi. V správe o hodnotení bude podrobne vyhodnotený vplyv na vtáctvo na 

základe monitoringu. 

 

3.5.2.2.Vplyvy na netopiere 

Ďalšou rizikovou skupinou pre výstavbu a prevádzku sústavy veterných elektrární sú netopiere, 

a to konkrétne druhy s letovými hladinami viac ako cca 50 m nad terénom. V prípade dodržania 

opatrenia umiestnenia veterných elektrární do min. vzdialenosti cca 50 m od okraja lesných 

porastov je riziko kolízie s týmito druhmi nízke. V etape správy o hodnotení bude podrobne 

vyhodnotený vplyv na vtáctvo na základe monitoringu. 
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3.5.2.3. Vplyvy na ostatné skupiny živočíchov 

Na ostatné skupiny živočíchov (obojživelníky, plazy, cicavce, hmyz) nebude mať navrhovaná 

činnosť významný vplyv. Prevádzka sústavy veterných elektrární nebude mať zaberať biotopy 

so zvýšeným výskytom obojživelníkov alebo plazov. Väčšie druhy cicavcov nebudú 

navrhovanou činnosťou ovplyvnené. Vplyvy sústavy veterných elektrární na túto skupinu môžu 

byť iba nepriame prostredníctvom zvýšenej hlučnosti. V dotknutom území nie je evidovaný 

zvýšený výskyt väčších druhov cicavcov. 

 

Hodnotená činnosť je situovaná v dostatočnej vzdialenosti od poľnohospodárskych dvorov 

a hlučnosť veterných turbín nebude mať vplyv na chov ustajnených hospodárskych zvierat. 

 

 

3.6. VPLYVY NA BIOTOPY 

Hodnotená činnosť nevyžaduje záber biotopov národného alebo európskeho významu podľa 

vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Biotopy nachádzajúce sa v okolí môžu byť navrhovanou činnosťou ovplyvnené nepriamo počas 

výstavby, a to prostredníctvom rozptylu imisii. Tieto vplyvy sú však vzhľadom na jednotlivé 

opatrenia, veterné pomery v území a polohu a vzdialenosť týchto biotopov málo významné. 

Okolité lúky, pasienky a orná pôda ostanú zachované, vrátane režimu ich hospodárenia, ktorý 

nebude navrhovanou činnosťou dotknutý.  

 

 

3.7. VPLYVY NA KRAJINU 

3.7.1. Vplyvy na scenériu krajiny 

Vnímanie scenérie krajiny patrí medzi subjektívne faktory do značnej miere závislé na 

pozorovateľovi. Technické objekty veľkých rozmerov teda aj veterné elektrárne môže jedna 

skupina pozorovateľov hodnotiť v území pozitívne, ako prvky ktoré spestrujú krajinu, iná 

skupina pozorovateľov môže tie isté prvky vnímať ako prvky narúšajúce krajinný ráz a hodnotiť 

ich negatívne. 

 

Krajinný obraz je odrazom reálneho priestorového zoskupenia krajinných prvkov vo vedomí 

pozorovateľa, pričom  za určujúci faktor môžeme pozorovať voľbu stanovišťa pozorovateľa. So 

zmenou stanovišťa pozorovateľa sa mení aj krajinný obraz, jeho vnútorná obsahová skladba i 

priestorové vymedzenie a ohraničenie (GÁL, 1998).  

 

Realizáciou zámeru vznikne nová krajinná dominanta, ktorá je svojim tvarom a veľkosťou 

v krajine celkom nová a neobvyklá. Nesporne je však znakom trvalej udržateľnosti, čo možno 

chápať ako logický doplnok harmonickej kultúry krajiny. 

 

Napriek individuálnemu prístupu k hodnoteniu krajinného obrazu a dominánt v krajine je možné 

vplyvy na scenériu krajiny spôsobené zakomponovaním navrhovanej činnosti do predmetného 

územia hodnotiť ako významné. Z hľadiska sumy možných negatívnych vplyvov patrí vplyv 

zámeru na krajinný ráz určite medzi najvýznamnejšie. V prípade dotknutého územia a jeho 

širšieho okolia však možno hovoriť o vplyve, ktorý je akceptovateľný. Vo všeobecnosti možno 

konštatovať, že priaznivejší je variant č. 1. 
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3.7.2. Vplyvy na krajinnú štruktúru 

V súčasnej štruktúre krajiny dotknutého územia dominuje v obidvoch variantoch 

poľnohospodárska pôda. Vplyvom činnosti dôjde k zmene krajinnej štruktúry. Sústava 

veterných elektrární obohatí štruktúru krajiny o nové funkčné využitie. V krajine pribudnú plochy 

veterných elektrárni, zrenovované budú prístupové cesty vedúce k veterným turbínam a objekt 

novej trafostanice. Okolie veterných elektrárni bude zachované a budú tu prebiehať aj naďalej 

doterajšie procesy využívania poľnohospodárskej pôdy.  

 

Pre navrhovanú činnosť sú v procese spracovania zmeny a doplnky k územnému plánu 

dotknutého sídla. 

 

 

3.8. VPLYVY NA ÚSES  

Navrhovaná činnosť predstavuje z hľadiska územného systému ekologickej stability tzv. 

stresový jav, ktorý môže mať priamy negatívny vplyv na ekologickú stabilitu dotknutého územia 

(konkrétne na biotu). 

 

Navrhovaná sústava veterných elektrární nebude zasahovať do biokoridorov a biocentier 

ÚSES na národnej i regionálnej úrovni. Do biocentier priamo zasahovať navrhovaná činnosť 

nebude. V dokumentácii RÚSES okresu Senica z roku 2019 sa v centrálnej časti  k. ú. obce 

Rohov nachádza novonavrhovaný  regionálny terestrický nespojitý biokoridor – nRBk 1 

Stubláky.  Priamo do tohto biokoridoru zasahuje 5 veterných elektrární. Jedná sa o biokoridor s 

výmerou 504,66 ha. Biotopy novonavrhovaného biokoridoru prevažne tvoria intenzívne 

poľnohospodársky využívaná krajina s výskytom líniových interakčných prvkov, hlavne menších 

vodných tokov, ktoré rozčleňujú súvislé plochy ornej pôdy. Cieľovými spoločenstvami sú 

porasty nelesnej drevinovej vegetácie, ktorých druhové zloženie vychádza z jednotky dubovo-

hrabové lesy karpatské. Ekologická stabilita širšieho okolia dotknutého územia nebude 

negatívne ovplyvnená v neúnosnej miere a funkčnosť ÚSES zostane zachovaná. 

 

 

3.9. VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO A JEHO AKTIVITY 

Vplyvy na obyvateľstvo sú hodnotené s ohľadom na vzdialenosť najbližšieho obytného objektu, 

ktorým je v tomto prípade obytná zóna lokalizovaná cca 1 000 m severne v obci Lopašov. 

Súvislá rodinná zástavba v obci Rohov je vo vzdialenosti cca 1 200 m južne od dotknutého 

územia. Navrhovaná činnosť je plánovaná na pozemkoch, ktoré sú lokalizované severne od 

centra obce Rohov. Počas jej výstavby možno uvažovať s nepriaznivým pôsobením zvýšenej 

intenzity pohybu motorových prostriedkov a stavebných mechanizmov priamo na dotknutej 

lokalite a priľahlých areálových komunikáciách, čo v lokalite dočasne zvýši hladinu hluku, 

prašnosť a emisie z výfukových plynov. Keďže počas realizácie budú prijaté potrebné technické 

opatrenia, vzhľadom na vzdialenosť najbližšej obytnej zóny, bude zabezpečené dodržania 

zákonných limitov pre sféry zaťaženia územia hlukom a znečistenia ovzdušia. Vplyvy na 

obyvateľstvo sú podrobnejšie rozpracované v nasledujúcich kapitolách.  

 

3.9.1. Vplyvy na sídla 

Navrhovaná činnosť zmení funkciu dotknutého územia z poľnohospodárskeho využitia na 

funkciu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.  
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3.9.2.  Sociálno-ekonomické vplyvy 

Navrhovaná činnosť bude mať z hľadiska socio-ekonomických vplyvov pozitívny vplyv na 

dotknuté územie aj vo fáze výstavby aj počas jej prevádzkovania. Realizácia činnosti si vyžiada 

potrebu viacerých pracovných miest, ide o vplyv dočasného charakteru obmedzený na etapu 

výstavby. Počas výstavby dôjde ku vzniku dočasných pracovných miest v stavebníctve. 

Pozitívne vplyvy sa budú prejavovať najmä v obci Rohov (platenie daní, zvýšenie 

zamestnanosti v regióne). Nepriamo bude činnosť pozitívne vplývať i na okolité obce.  

 

3.9.3. Vplyvy na rekreačné lokality 

Dotknuté územie sa nachádza na poľnohospodárskej pôde. Veterné elektrárne nezasahujú do 

rekreačných a odpočinkových lokalít. Širšie okolie disponuje potenciálom pre aktívne trávenie 

voľného času. Navrhovaná sústava veterných elektrární v prípade vybudovanie informačných 

tabúľ môže zvýšiť atraktivitu a návštevnosť regiónu.  

 

3.9.4. Vplyvy na kultúrne pamiatky, archeologické náleziská 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne pamiatky ani na archeologické náleziská, 

tieto sa nachádzajú vo väčšej vzdialenosti. Taktiež nebude mať žiaden vplyv na miestne 

tradície a zvyklosti. 

 

3.9.5. Vplyvy na priemysel 

Hodnotená činnosť bude mať pozitívny vplyv na priemyselnú činnosť. V etape výstavby bude 

činnosť zdrojom pracovných miest pre stavebníctvo. Počas prevádzky bude sústava veterných 

elektrární produkovať ekologicky čistú energiu, čím zníži závislosť produkcie elektrickej energie 

v regióne od fosílnych palív. Ide tak o vplyv pozitívny. 

 

3.9.6. Vplyvy na lesné hospodárstvo 

Navrhovaná činnosť sa nachádza na pozemkoch evidovaných ako orná pôda, menej trvalé 

trávnaté porasty a nebude mať priamy vplyv na lesné hospodárstvo ani brániť prístupu 

k lesným pozemkom a ich obhospodarovaniu.  

 

3.9.7. Vplyvy na dopravu  

Navrhovaná činnosť bude mať málo významné vplyvy na dopravnú infraštruktúru ako aj 

dynamickú dopravu v širšom okolí. Počas výstavby bude zaťažená miestna cestná sieť 

prevozom veterných elektrární. Počas prevádzky bude vplyv na dynamickú dopravu 

zanedbateľný a bude obmedzený na sporadickú údržbu veterných elektrární.  Bližšie sú vplyvy 

na dopravu popísané v kap. IV/1.4. Nároky na dopravu.  

 

Samotná preprava elektrární sa zaraďuje podľa legislatívy do kategórie prepravy nadmerného 

nákladu. Vzhľadom k tomu bude prevoz nadmerného nákladu uskutočnený na trase 

komunikácií mimo obytných zón. Tejto skutočnosti budú prispôsobené prepravné trasy aj 

značenie vozidiel. Etapa výstavby činnosti si vyžiada dopravu stavebných materiálov a odvoz 

stavebného odpadu. Keďže tento pohyb je časovo obmedzený, jedná sa o málo významný 

dočasný vplyv.  
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3.10. KUMULATÍVNE VPLYVY  

Počas spracovania zámeru neboli identifikované nepriaznivé kumulatívne vplyvy na zdravie 

obyvateľov a zložky životného prostredia, ktoré by nebolo možné zmierniť alebo ich úplne 

eliminovať navrhovanými opatreniami. Jednotlivé identifikované vplyvy a ich účinky sú v rámci 

legislatívnych limitov.  

 

 

4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

Zdravotný stav obyvateľstva dotknutej obce sa výrazne neodlišuje od zdravotného stavu 

obyvateľstva od celoslovenského priemeru. Najbližšie sa obytná zástavba nachádza v obci 

Lopašov vo vzdialenosti cca 1 000 m. Hodnotená činnosť nebude mať priame vplyvy na 

zdravie obyvateľstva, životnú pohodu a kvalitu života. Podľa doterajších skúseností 

s prevádzkovaním sústavy veterných elektrární na území SR a v zahraničí nebude hluk 

(mechanický a aerodynamický hluk, ultrazvuk, infrazvuk) na túto vzdialenosť nepriaznivo 

ovplyvňovať obytné celky. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude vyhodnotený 

vplyv na hlukové pomery v súlade s vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z.z. a vyhodnotený 

stroboskopický vplyv činnosti. 

 

Sústava veterných elektrární nebude zdrojom znečisťujúcich látok do ovzdušia. Pri prevádzke 

navrhovanej činnosti nebude dochádzať k produkcii splaškových ani technologických 

odpadových vôd. Odpad vznikajúci počas prevádzky bude obmedzený len na prevádzkové 

kvapaliny a výmenu opotrebovaných dielov. Ide o málo významné množstva odpadov, s 

ktorými bude nakladané v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. 

 

Hluk 

Počas výstavby dôjde ku krátkodobému a dočasnému zvýšeniu hlučnosti v priamo dotknutom 

území a jeho bezprostrednom okolí. Okrem samotného staveniska bude zvýšená hlučnosť 

sústredená do koridoru cestnej komunikácie využívanej k preprave stavebného materiálu. 

 

Počas prevádzky veternej elektrárne nepredpokladáme šírenie vibrácií len v minimálnej miere. 

Zdrojmi vibrácií bude len nákladná doprava. Vplyv vibrácií z dopravy bude minimálny. 

 

Vzhľadom na lokalizáciu činnosti v severnej časti k. ú. obce Rohov a na vzdialenosť a polohu 

najbližších obytných objektov, k výraznejšiemu narušeniu kvality života dotknutých obyvateľov 

nedôjde. Činnosťou nebude dochádzať k prekročeniu povolených limitov v zmysle vyhlášky MZ 

SR č.549/2007 Z.z.. 

 

Znečistenie ovzdušia 

Samotná navrhovaná činnosť nepredstavuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle 

zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. Jej súčasťou budú stacionárne i mobilné zdroje znečisťovania 

ovzdušia, pričom sa započítava aj doprava. Vzhľadom na charakter činnosti, rozptylové 

podmienky dotknutého územia, predpokladanú intenzitu dopravy sa nepredpokladá výraznejšie 

narušenie kvality ovzdušia znečisťujúcimi látkami. 
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Havárie 

Nepriaznivé vplyvy hodnotenej činnosti na obyvateľstvo súvisia tiež s rizikom havárie, únikom 

nebezpečných látok. Pre zamedzenie takýchto udalostí sú navrhnuté účinné technické 

a technologické opatrenia, ktoré minimalizujú riziko takýchto udalosti na minimum – viď kapitoly 

IV./10. opatrenia, kapitolu riziká IV./9. 

 

 

5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ 

ÚZEMIA A BIODIVERZITU 

Hodnotená činnosť nezasahuje do žiadnych chránených území vyhlásených ani navrhovaných 

podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Územie spadá podľa zákona NR SR 

4. 543/2002 Z.z. do 1. stupňa ochrany prírody a krajiny, t.j. stupňa s najnižšou územnou 

ochranou. Navrhovaná činnosť nezasahuje do pásiem hygienickej ochrany vôd ani 

vodohospodársky chránených území (zákon č.364/2004 o vodách). 

 

Dotknutá lokalita nie je v kontakte so žiadnymi vyhlásenými ani navrhovanými územiami 

ochrany v zmysle daného zákona. Rovnako nezasahuje do žiadneho územia siete NATURA 

2000, do žiadnej Ramsarskej lokality a ani sa na nej nenachádzajú žiadne chránené stromy. 

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, jej umiestnenie a vzdialenosť najbližšieho 

chráneného územia, výstavba ani prevádzka činnosti nebudú mať vplyv na tieto lokality. Pri 

výstavbe a prevádzke nebudú ovplyvnené kultúrne a historické pamiatky ani pamiatkové zóny. 

 
Výstavba a prevádzka sústavy veterných elektrární nebude mať priamy vplyv na chránené 

územia a nedôjde k záberu ich biotopov či ohrozeniu predmetu ich ochrany. Najbližšie 

chránené územie CHKO Biele Karpaty sa nachádza vo vzdialenosti cca 3,3 km 

severovýchodným smerom od hodnotenej činnosti. Nepriamo môže navrhovaná činnosť mať 

vplyv na lietajúce skupiny živočíchov (vtáctvo a netopiere) obývajúce dané území a zalietajúce 

do dotknutej lokality.  

 

V dotknutom území prebieha monitoring vtáctva a netopierov, jeho výsledky budú zapracované 

do správy o hodnotení. Priamo v dotknutom území nie je evidovaný významný migračný koridor 

vtáctva. Tento vplyv bude preverený v rámci ornitologickej a chiropterologickej štúdie, ktorá 

bude súčasťou správy o hodnotení a ktorá vyhodnotí riziko kolízie s lietajúcimi živočíchmi. 

 

Súčasný vegetačný kryt dotknutého územia je v porovnaní s potenciálnou prirodzenou 

vegetáciou výrazne pozmenený v dôsledku urbanizácie územia a poľnohospodárskej činnosti. 

V súčasnosti sú dotknuté plochy využívané predovšetkým na pestovanie kukurice, slnečnice, 

obilnín a iných poľnohospodárskych plodín.  Vzrastlá vegetácia tvorí remízky a brehové porasty 

prevažne vŕbovo-topoľového lesa pri menších vodných tokoch. 

 
Hodnotená činnosť nevyžaduje záber biotopov národného významu, na ktoré sa vzťahuje 

spoločenská hodnota v zmysle vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Okolité biotopy môžu byť ovplyvnené iba nepriamo. Uvedené vplyvy hodnotíme ako málo 

významné. Avšak dotknuté územie zasahuje do novonavrhovaného regionálneho biokoridoru 

nRBk 1 Stubláky. Nepredpokladá sa nepriaznivý vplyv na biodiverzitu dotknutého územia. V 

ďalšom stupni EIA dokumentácie budú vyhodnotené možné riziká, na základe výsledkov 

prieskumov. 
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6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO 

PRIEBEHU PÔSOBENIA 

Významnosť vplyvov navrhovanej činnosti počas etáp jej výstavby a prevádzky boli hodnotené 

prostredníctvom hodnotiacej matice vplyvov. Na kvantifikáciu významnosti vplyvov bola použitá 

nasledovná stupnica, v rámci ktorej boli zohľadnené kritériá charakteru účinku, ich trvania 

a spôsobu pôsobenia: 
 

Tab. č. 29: Stupnica hodnotenia významnosti vplyvov, ich pôsobenia a trvania. 

Klasifikačné kritériá vplyvu Klasifikácia 

Charakter vplyvu a jeho účinok (významnosť vplyvu) 

Významný priaznivý +3 

Priaznivý avšak časovo alebo priestorovo obmedzený +2 

Mierne priaznivý +1 

Bez vplyvu 0 

Mierne nepriaznivý -1 

Nepriaznivý avšak časovo alebo priestorovo obmedzený -2 

Významne nepriaznivý s dlhodobými negatívnymi účinkami -3 

Časové kritériá pôsobenia vplyvu 

Trvalý T 

Dočasný D 

Typ pôsobenia vplyvu 

Priamy P 

Nepriamy N 

 

V nasledujúcom tabelárnom vyjadrení je uvedená hodnotiaca matica predikovaných vplyvov 

navrhovanej činnosti. V tomto hodnotení variant 0 reprezentuje nerealizáciu navrhovanej 

činnosti, resp. zachovanie súčasného stavu priamo dotknutého územia a jeho hospodárenia. 

 

Tab. č. 30: Hodnotenie vplyvov z hľadiska významnosti, typu a časového priebehu. 

Činnosť 

Variant 0 Variant 1 Variant 2 

Nerealizácia Výstavba Prevádzka Výstavba Prevádzka 
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ENVIRONMENTÁLNE KRITÉRIA 

Horninové prostredie 

Kontaminácia horninového prostredia 0 0 0 0 0 

Odťaženie horninového podkladu 
(vrchné sedimenty) 

0 -1, T, P 0 -1, T, P 0 

Reliéf 

Ovplyvnenie reliéfu  

(výkopy, násypy a pod.) 
0 -1, D, P 0 -1, D, P 0 
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Činnosť 

Variant 0 Variant 1 Variant 2 

Nerealizácia Výstavba Prevádzka Výstavba Prevádzka 

Pôdy 

Záber poľnohospodárskej pôdy 0 -2, T, P 0 -2, T, P 0 

Záber lesnej pôdy 0 0 0 0 0 

Kontaminácia pôd -1, D, P -1, D, P 0 -1, D, P 0 

Ovzdušie – klimatické pomery 

Znečistenie ovzdušia 0 -1, D, P 0 -1, D, P 0 

Úspora emisií pri produkcii elektrickej 
energie 

0 0 +2, T, P 0 +2, T, P 

Ovplyvnenie klimatických pomerov 
(vlhkosť, teplotný režim) 

0 0 +1,5 T, N 0 +1,5 T, N 

Ovplyvnenie prameňov, termálnych 
a minerálnych vôd 

0 0 0 0 0 

Vody 

Znečistenie povrchových tokov 0 0 0 0 0 

Znečistenie podzemných vôd 0 0 0 0 0 

Ovplyvnenie prúdenia podzemných vôd 0 0 0 0 0 

Flóra a fauna 

Výrub a odstránenie pôvodnej vegetácie 0 -1, T, P 0 -1, T, P 0 

Vysadenie nových zelených plôch  0 0 +1, T, P 0 +1, T, P 

Prerušenie migračných trás živočíchov 0 0 0 0 0 

Vplyvy na živočíšstvo 0 -1, D, P -0,5 T, P -1, D, P -0,5 T, P 

Krajina 

Zásah do chránených území 0 0 0 0 0 

Zásah od prvkov ÚSES 0 -1, D, P -1, T, P -1, D, P -1, T, P 

Ovplyvnenie scenérie krajiny  - veterné 
elektrárne 

0 -1, D, P -1, T, P -1, D, P -1, T, P 

Vplyv na krajinnú scenériu – nové 
výsadby 

0 0 +1, T, P 0 +1, T, P 

Obyvateľstvo a jeho aktivity 

Ohrozenie zdravia (hluk, imisie) 0 -0,5 D, N 0 -0,5 D, N 0 

Ovplyvnenie pohody a kvality života  0 -0,5 D, N 0 -0,5 D, N 0 

Zvýšenie intenzity dopravy 0 -1, D, P 0 -1, D, P 0 

Zásah alebo vplyv na rekreačné lokality 0 0 0 0 0 

Produkcia odpadov a nakladanie s nimi 0 0 0 0 0 

SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ KRITÉRIA 

Vplyvy na rozvoj sídla 0 0 0 0 0 

Vytvorenie pracovných miest +1, D, P +2, D, P +0,5 T, P +2, D, P +0,5 T, P 

Vplyv na ekonomický rozvoj dotknutej 
obce 

0 +1, D, P +2 ,T, P +1, D, P +2 ,T, P 

Ovplyvnenie priemyselných aktivít  0 +1, D, P 0 +1, D, P 0 

Vplyv na kultúrne pamiatky a hodnoty 0 0 0 0 0 

Vplyv na služby a zvýšenie ich rozsahu  0 +1, D, N +2 ,T, P +1, D, N +2 ,T, P 



                                                                                                                           „Veterné elektrárne Rohov“ 

                                                                                                                         Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SLOWEB s.r.o., WKS Energia I s.r.o.                         Spracovateľ: ADONIS CONSULT, s.r.o. 73 

Činnosť 

Variant 0 Variant 1 Variant 2 

Nerealizácia Výstavba Prevádzka Výstavba Prevádzka 

Produkcia elektrickej energie 0 0 +2,5 T, N 0 +2,5 T, N 

Celkom 
0 T 

0 D 

-4 T 

-3 D 

+10 T 

0 D 

-4 T 

-3 D 

+10 T 

0 D 

 

Na základe vykonaného hodnotenia boli medzi najvýznamnejšie priaznivé a nepriaznivé vplyvy 

činnosti zaradené nasledovné vplyvy: 

 

NEPRIAZNIVÉ A VÝZNAMNE NEPRIAZNIVÉ 

- záber poľnohospodárskej pôdy, 

- zvýšenie hluku a imisií počas výstavby v okolí objektu a na prístupových 

komunikáciách, 

- narušenie scenérie vplyvov staveniska, vplyv na scenériu krajiny v exponovaných 

bodoch, 

- zásah do prvkov ÚSES, 

- vplyvy na živočíšstvo, 

- zásah do povrchových horizontov geologického podložia počas stavebných prác. 

 

PRIAZNIVÉ A VÝZNAMNE PRIAZNIVÉ 

+ výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, 

+ vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu dotknutej obce (podnietenie ďalšieho rozvoja, 

výber daní, zamestnanosť) 

+ tvorba nových pracovných miest, 

+ výsadba nových drevín a krov v ďalších stupňoch projektu, 

 

Trvalé vplyvy budú najvýraznejšie ovplyvňovať okolie stavby počas jej prevádzky. Z hľadiska 

účinkov vplyvov je možné preto považovať trvalé vplyvy za dôležitejšie ako vplyvy dočasné. 

Z pohľadu predloženého hodnotenia prevládajú trvalé pozitívne vplyvy počas prevádzky 

objektu.  

 

Identifikované nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti počas etapy jej výstavby aj 

prevádzkovania bude snaha eliminovať, resp. zmierniť aplikáciou rôznych technických, 

technologických a organizačných opatrení, ktoré sú uvedené v kapitole 10. IV. časti 

predkladaného zámeru.  

 
 

7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyvy, ktoré by svojím pôsobením presahovali štátne hranice 

Slovenskej republiky.  
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8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA 

SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ  

(SO ZRETEĽOM NA DRUH, FORMU A STUPEŇ EXISTUJÚCEJ OCHRANY PRÍRODY, PRÍRODNÝCH 

ZDROJOV, KULTÚRNYCH PAMIATOK) 

Medzi vyvolané súvislosti môžeme zaradiť  vybudovanie prístupových ciest k veterným 

elektrárňam, napojenie sústavy veterných elektrární na elektrickú prenosovú sústavu. Vplyvy 

uvedených činnosti sú hodnotené priebežne v zámere a popísané v predchádzajúcich 

kapitolách.  

 

 

9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Počas prípravy územia a stavebnej činnosti 

Počas výstavby a prípravných prác sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 

o riziko vzniku požiaru pri vysokých teplotách najmä v teplom letnom období, prípad. 

vplyvom nedodržania zásad pri práci (fajčenie), 

o nepredvídané udalosti ako vyvrátenie stromov vplyvom klimatických faktorov (silný 

vietor) a následné riziko ohrozenia zdravia pracovníkov, 

o havária na okolitých pozemkoch, 

o zlyhanie ľudského faktora  (pracovné úrazy), 

o zlyhanie technológie, techniky použitej pri výstavbe, 

o havária vozidla vykonávajúceho dovoz stavebného materiálu, odnos zeminy a pod. 

spojená s únikom ropných látok do prostredia. 

 

Pre zamedzenie rizikám budú pracovníci vyškolení na bezpečnosť práce a budú dodržiavané 

bežné opatrenia, právne normy a predpisy. Zodpovedná organizácia za etapu výstavby je 

povinná dodržiavať všetky legislatívne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri 

práci. 

 

Počas prevádzky areálu 

Počas prevádzky hodnotenej činnosti sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 

o prepuknutie požiaru na pozemku, pre zvládnutie tohto rizika musí byť vypracovaný 

požiarny plán a pracovníci budú pravidelne školení, 

o havária prevádzkového vozidla počas údržby zariadenia spojená s únikom ropných 

látok do okolia, 

o zlyhanie techniky a technológie, 

o prírodné nepredvídateľné javy, 

o zlyhanie ľudského faktora. 

 

Pre zamedzenie resp. na elimináciu uvedených rizík (s výnimkou ťažko predvídateľných rizík) 

je potrebné dbať na dodržiavanie predpisov ohľadom bezpečnosti pri práci, pracovných 

postupov, organizačných opatrení ako aj na zdravotné riziká. 

 

Riziko požiaru bude snaha minimalizovať vypracovaním a dodržiavaním projektu požiarnej 

ochrany pre celý areál. V projekte budú uvedené opatrenia zabezpečujúce minimalizáciu 

možného vzniku a rozširovania požiaru, ochrany ľudských životov a zníženia škôd požiarom 

spôsobených. 
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10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH 

VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 

10.1. ÚZEMNOPLÁNOVACIE OPATRENIA 

Začleniť navrhovaný zámer do územného plánu obce Rohov. Pre obec Rohov nie je 

spracovaný územný plán, zmena územného planú sa bude musieť spracovať.  

 

10.2.TECHNICKÉ  A TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA 

Etapa výstavby 

o Navrhnúť účinné opatrenia pre zakladanie stavby podľa podrobného inžiniersko-

geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu,  

o Pri hĺbení stavebnej jamy bude potrebné prijať také opatrenia, ktoré zabránia 

kontaminácii spodných vôd,  

o Dodržať plánovaný rozostup medzi jednotlivými rotormi umiestniť veterné elektrárne 

min. vo vzdialenosti 50 m od okraja súvislých lesných porastov, 

o Minimalizovať výrub vegetácie a v max. možnej miere využiť jestvujúce poľné cesty 

pre prístup k veterným elektrárňam. 

o Etapa výstavby nepredstavuje významnejšie riziko ohrozenia kvality pôd. Napriek 

tomu pre ďalšiu minimalizáciu tohto rizika je potrebné, aby všetky mechanizmy, ktoré 

sa budú pohybovať na stavenisku, boli v dokonalom technickom stave, predovšetkým 

z hľadiska možných únikov ropných látok.  

 

Etapa prevádzky 

o Ku kolaudácii stavby predložiť výsledky reálneho merania hluku, preukazujúce  

ochranu chránených vnútorných priestorov od zdrojov hluku z vonkajšieho v zmysle 

vyhlášky MZ SR č.549/2007 a doplnením v zmysle MZ SR č.237/2009 Z.z. Ak sa 

preukáže nutnosť protihlukových opatrení vykonať opatrenia v zmysle uvedeného 

nariadenia (zvukovo izolované obvodové plášte, okná a pod.). 

o Zviditeľniť listy vrtúľ farebným značením, 

o Realizovať osvetlenie veterných elektrární prerušovaným (teda nie stálym alebo rýchlo 

pulzujúcim) svetlom, ktoré je pre vtáky v noci menej lákavé. Osvetlenie zabezpečiť 

podľa požiadaviek leteckého úradu, 

o Napojenie jednotlivých elektrární a odvod energie riešiť podzemnými káblami, 

o Zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu rizika úniku ropných látok počas výstavby 

nasledovne. Používať iba také strojov a zariadení, ktoré sú v riadnom technickom 

stave. Dodržovať bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s nebezpečnými látkami 

a odpadmi. Manipuláciu s ropnými produktmi a pohonnými hmotami uskutočňovať 

mimo stavbu a len na plochách k tomu určených,  

o V prípade havárie a úniku škodlivých látok do pôdneho prostredia realizovať 

zneškodnenie zasiahnutej zeminy podľa zásad nakladania s nebezpečnými látkami, 

o Zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu rizika zhutnenia pôdy a iniciácie zosuvných 

procesov nasledovným postupom: Najprv vybudovať obslužné komunikácie a až 

potom realizovať výkopové práce pre základy stavieb. Pri ďalších stavebných prácach 

prednostne využívať iba príjazdové komunikácie,  

o Zaistiť, aby v prípade realizácie zámeru nedošlo ku zhoršeniu dostupnosti 

poľnohospodárskych pozemkov, resp. spôsobu ich obrábania, 
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o Rozšírenie cesty a výstavbu nových komunikácií zaistiť z prírodných materiálov 

s priepustnosťou dažďovej vody, 

o Zabezpečiť, aby všetky úkony súvisiace s narábaním s pôdou boli riešené v súlade a 

podľa zákona NR SR č. 245/2003 Z. z.,  

o S odpadmi nakladať podľa zákona NR SR č.79/2015 a jeho vykonávacích vyhlášok 

 

Ochrana zdravia a bezpečnosť 

o V priebehu výstavby aj prevádzky navrhovanej činnosti dodržiavať pravidlá bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci (zákon NR SR č. 124/2006 Z.z.), požiarne predpisy, 

hygienické a bezpečnostné právne predpisy a normy.  

o Dodržiavať podmienky ochrany verejného zdravia stanovené zákonom NR SR č. 

355/2007 Z.z.  

 

Ochrana vôd 

o V priebehu výstavby zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri manipulácii 

s ropnými látkami a kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov. 

o Počas výstavby navrhovanej činnosti neumiestňovať sklady materiálov a stavebného 

odpadu a využívané vozidlá mimo staveniska. 

o V prípade havarijného úniku ropných látok z motorových prostriedkov, resp. škodlivých 

látok z výrobných procesov eliminovať nebezpečenstvo pre povrchové a podzemné 

vody vykonaním preventívnych opatrení (umiestnenie havarijných jímok 

k manipulačným plochám areálu, vybavenie prevádzky havarijnou súpravou a pod.). 

 

Ovzdušie  

o Počas výstavby minimalizovať prašnosť najmä v suchých obdobiach technicky 

dostupnými prostriedkami (kropenie zeminy, odvoz sute, prekrytie zariadení na dopravu 

prašných materiálov a pod.). 

o Minimalizovať skladovanie prašných materiálov počas realizácie navrhovanej činnosti 

na stavenisku. V prípade dočasného skladovania týchto materiálov zabezpečiť ich 

umiestnenie v uzatvárateľných skladoch a stavebných silách. 

o Počas prevádzky minimalizovať rozptyl znečisťujúcich látok do ovzdušia čistením 

vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch. 

 

Doprava  

o Počas výstavby navrhovanej činnosti minimalizovať prejazdy stavebných mechanizmov 

cez obytné zóny a vylúčiť ich pohyb v čase nočného pokoja. Počas prestávok vypínať 

motory týchto mechanizmov. 

o Počas prevádzky činnosti minimalizovať pohyb nákladných automobilov cez obytné 

zóny. 

 

Odpady  

o Počas výstavby zámeru zabezpečiť zhodnotenie, príp. zneškodnenie odpadov 

vzniknutých pri tejto činnosti podľa druhov odpadov v zmysle požiadaviek platnej 

legislatívy SR. 

o Odpady vzniknuté počas realizácie zámeru v čo najvyššej miere zhodnotiť. 

o Odpad z výkopových prác monitorovať na prítomnosť škodlivých látok a podľa zistených 

výsledkov ho zneškodniť v súlade s platnou legislatívou SR. 

o Rešpektovať Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 až 2020 a Program 

odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 až 2020. 
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o Viesť evidenciu vzniknutých odpadov počas prevádzky a manipuláciu s nimi zabezpečiť 

v zmysle platnej legislatívy SR (zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších 

predpisov) a platného VZN obce Rohov. 

o Počas prevádzky navrhovanej činnosti zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov 

oprávnenými spoločnosťami na účel jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia v zmysle 

zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. 

o Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky navrhovanej činnosti zabezpečiť 

zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov, označovať ich určeným spôsobom, 

nakladať s nimi a viesť evidenciu v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2005 

Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vykonávaných vyhlášok. 

o V prípade, že sa v prevádzke bude ročne nakladať s nebezpečným odpadom súhrnne 

v množstve väčšom ako 100 kg je povinnosť požiadať príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 zákona NR SR č. 79/2015 

Z.z. 

 

Hluk 

o Vo fáze výstavby zámeru uprednostňovať presun materiálov a stavebných 

mechanizmov mimo obytných častí. 

o Počas stavebných prác používať len stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti 

a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu.  

o Počas prevádzky činnosti zabezpečiť súlad expozičných limitov hluku v súlade 

s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. 

 

Zeleň  

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. dôjde k výrubu drevín, preto sú v tomto smere 

navrhované opatrenia. 

o Rešpektovať vzrastlú zeleň v okolí výstavby navrhovanej činnosti 

o Pri sadových úpravách prednostne použiť domáce druhy drevín typické pre danú 

biogeografickú oblasť.  

o Zamedziť rozširovaniu nepôvodných druhov. 

o V ďalších stupňoch zvážiť adaptačné opatrenia na zmenu klimatických pomerov 

 

10.3. TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA 

o Pri zakladaní stavby odstrániť prípadné antropogénne sedimenty, ktoré sú pre svoje 

nepriaznivé fyzicko-mechanické vlastnosti pre zakladanie stavby nevhodné. 

o V prípade archeologického nálezu počas zemných prác v etape výstavby prevádzky 

postupovať podľa pamiatkového zákona a nález oznámiť príslušnému pamiatkovému 

úradu.   

o Voliť technológie do prevádzky na základe dodržania ustanovenia platných právnych 

predpisov v EÚ a na SR a súboru súvisiacich technických noriem (STN). 

o Využívané technologické zariadenia udržiavať v bezchybnom technickom stave a tento 

stav pravidelne kontrolovať.  
 

10.4. ORGANIZAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA 

Etapa výstavby 

o Pohyb a trasy stavebných vozidiel a mechanizmov konzultovať a usmerňovať 

s dotknutou obcou a susednými obcami, 
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o Pri výrube drevín a odstraňovaní krovín postupovať v zmysle zákona NR SR 

č.543/2002 Z.z. 

o Zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy 

riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu 

na zriadenom stavenisku, 

o Zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými 

prostriedkami (ručne  resp. malou mechanizáciou), 

o Pri nevyhnutnom výrube drevín je potrebné uhradiť spoločenskú hodnotu a po dohode 

s dotknutom obcou  realizovať náhradnú výsadbu na jej území v zmysle platnej 

legislatívy (zákon NR SR č.543/2002 Z.z.).   

o Odstrániť vzrastlú vegetáciu v nevyhnutnom rozsahu, tak aby bola dodržaná 

podmienka umiestnenia elektrární min 50 m od okraja rotora od lesných porastov. 

Lúčne spoločenstvá zalesniť nízko rastúcimi krovinami, ktoré nie sú plodonosné.    

o Zabezpečiť, aby ostatná vzrastlá zeleň, bola počas výstavby  rešpektovaná 

v maximálnej miere a v plnom  rozsahu, v prípade poškodenia porasty obnoviť, 

o Zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu rizika úniku ropných látok počas výstavby 

používaním iba takých strojov a zariadení, ktoré sú v riadnom technickom stave. 

Dodržovať bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s nebezpečnými látkami 

a odpadmi. 

 

Etapa prevádzky 

o Vypracovať organizačný a prevádzkový poriadok, 

o Počas výstavby a prevádzky zaškoliť pracovníkov do predpisov ohľadom ochrany 

zdravia pri práci, 

o Dodržiavať zákon NR SR č.73/2021 Z.z. (platný od 1.4.2021) o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v zmysle neskorších aktualizácii, 

o Zabezpečiť, aby s jestvujúcou zeleňou na dotknutých pozemkoch nakladala zo zákona 

oprávnená odborne spôsobilá organizácia a výrub drevín a odstraňovanie ostatnej 

zelene bolo uskutočnené mimo vegetačného obdobia (mesiace 11-03),  

o V ďalšom stupni projektovej dokumentácie zabezpečiť reálne meranie stupňa 

radónového rizika priamo v dotknutom území. Ak bude zistený stupeň radónového 

rizika zvýšený, bude potrebné realizovať ozdravné protiradónové opatrenia týkajúce sa 

zníženia zásahovej úrovne radiačnej záťaže obyvateľstva a zároveň toto riešenie 

zahrnúť do projektovej dokumentácie stavby.  

o S odpadom nakladať v zmysle príslušnej legislatívy, zhromažďovať a triediť jednotlivé 

druhy nebezpečný odpadu oddelene,   

o Po dohode s dotknutou obcou doriešiť kompenzáciu za prípadný výrub drevín, 

prípadne realizovať náhradnú výsadbu v k. ú. dotknutého sídla.   

o Zlepšiť podmienky pre netopiere v širšom okolí vyvesovaním búdok do vhodných 

biotopov,  

o Zamedziť využívanie veterných turbín ako odpočinkových úkrytov netopiermi mimo ich 

prevádzky, 

o V území celej sústavy veterných elektrární je potrebné zachovať doterajší spôsob 

hospodárenia. 

o V bezprostrednom okolí veterných turbín je nevyhnutné eliminovať prípadnú a v celom 

území sústavy veterných elektrární nerozširovať ďalšiu drevinovú vegetáciu (okrem 

biokoridorov). 
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o V území celej sústavy veterných elektrární nezakladať skládky organického odpadu 

(kompost, hnojiská) a do 500 m od veterných turbín ani stohy slamy, ktoré sú bohaté 

na hmyz a hlodavce a tým atraktívne pre hmyzožravé a dravé vtáky. 

o Vytvoriť, resp. sfunkčniť existujúce biokoridory s nižšie položenými časťami 

v dostatočnej vzdialenosti od VTE. 

o Realizovať ročný monitoring vtáctva a netopierov v predmetnej lokalite počas 

prevádzky sústavy veterných elektrární s dôrazom na sledovanie kolíznych situácií. 

 

10.5. INÉ OPATRENIA 

Nie sú navrhované.  

 

10.6.VYJADRENIE K TECHNICKO-EKONOMICKEJ REALIZOVATEĽNOSTI OPATRENÍ 

Opatrenia navrhované v tomto zámere sú po technickej a ekonomickej stránke pri použití 

štandardných metód realizovateľné. 

 

 

11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ 

NEREALIZOVALA 

V prípade, že sa navrhovaná činnosť realizovať v dotknutom území nebude, bude dotknuté 

územie využívané ako poľnohospodárska pôda (orná pôda). Ak sa navrhovaná činnosť nebude 

realizovať nedôjde k vybudovaniu sústavy veterných elektrární a produkcii ekologicky čistej 

energie a vzniku nových pracovných miest pre miestne obyvateľstvo s pozitívnym vplyvom na 

socioekonomickú sféru dotknutej obce.  

 

 

12. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNO-

PLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI 

DOKUMENTMI 

Dotknuté územie, na ktorom je navrhovaná činnosť plánovaná, je situované  v severnej časti 

k.ú. Obce Rohov. Obec Rohov nemá spracovaný územný plán v dotknutej lokalite. Dotknuté 

plochy, na ktorých sa uvažuje s výstavbou sú definované ako orná pôda. Začlenenie projektu 

do územného plánu obce bude predmetom samostatného konania.  

 

Pozrieť ÚPN VÚC Trnavského kraja (2014) spadajú plochy, na ktorých sa ráta s výstavbou 

veterných turbín do kategórie: les, zeleň a plocha poľnohospodárskej pôdy zaradená do 5.-9. 

skupiny bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky. 
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Obr. č. 7: ÚPN VÚC Trnavského kraja (Aurex spol. s.r.o., 2014, 2021) 
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13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV 

PROBLÉMOV 

Hodnotená činnosť podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

v znení zákona č. 408/2011 Z.z. Príslušným orgánom procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie je Okresný úrad životného prostredia Senica. 

 

O podrobnostiach ďalšieho posudzovania hodnotenej činnosti rozhodne Ministerstvo životného 

prostredia SR, na základe informácií a predpokladaných vplyvov identifikovaných 

v predloženom zámere, stanovísk dotknutých orgánov a verejnosti.  

 

Medzi najvážnejšie okruhy problémov spojených s navrhovanou činnosťou patrí vplyv činnosti 

na avifaunu, netopiere, scenériu krajiny, pohody a kvality života miestnych obyvateľov, záber 

pôdy a výrub drevín. Uvedené okruhy problémov budú podrobne spracované v správe 

o hodnotení. 

 

Navrhovaná činnosť podlieha povinnému hodnoteniu. Vzhľadom na vyššie uvedené 

skutočnosti, na zhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie a zdravie obyvateľov a na uvedenie všetkých známych faktorov vstupujúcich 

do hodnotenia budú pripomienky účastníkov konania zapracované do rozsahu 

hodnotenia a podrobne vyhodnotené v správe o hodnotení, ktorá predstavuje ďalší krok 

povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č.24/2006 

Z.z.   
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VV..  ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  PPOORROOVVNNAANNIIEE  VVAARRIIAANNTTOOVV  NNAAVVRRHHOOVVAANNEEJJ  

ČČIINNNNOOSSTTII  AA  NNÁÁVVRRHH  OOPPTTIIMMÁÁLLNNEEHHOO  VVAARRIIAANNTTUU  ((VVRRÁÁTTAANNEE  

PPOORROOVVNNAANNIIAA  SS  NNUULLOOVVÝÝMM  VVAARRIIAANNTTOOMM))  

1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER OPTIMÁLNEHO 

VARIANTU 

Zámer je predložený v dvoch variantoch, ktoré sa líšia použitou technológiu veterných turbín. 

Situácia variantu A a variantu B je súčasťou príloh. 

 

Variant 0 

Zachovanie súčasného stavu lokality, resp. prípad ak by sa zámer nerealizoval. Na dotknutej 

lokalite by sa stále nachádzala plocha poľnohospodárskou pôdou. Dotknuté územie by 

v prípade neobhospodarovania postupne pokryla náletová vegetácia a postupne sa rozširujúca 

lesná vegetácia z južnej časti. Prípadne by bolo možné očakávať realizáciu iného zámeru 

v súlade s prijateľnosťou pre obec Rohov. V zámere je variant 0 posudzovaný ako zachovanie 

súčasného stavu na pozemku a jeho obhospodarovania. 

 
Variant 1 

Vo variante 1 bude mať sústava veterných elektrární 7 veterných elektrární značky Vestas 

V162 s výkonom 6 MW za jednu veternú elektráreň (7 x 6 MW). Výška stožiara je 166 m. 

Veterná plocha predstavuje v tomto variante 20 612 m2.  

 

Variant 1 počíta s vybudovaním 7 veterných turbín s prislúchajúcou manipulačnou plochou, 

technickou infraštruktúrou a dopravným napojením.  

 

Variant 2 

V tomto variante bude mať sústava veterných elektrární 7 veterných elektrární značky Siemens 

- Gamesa SG 170 s výkonom 6 MW za jednu veternú elektráreň (7 x 6 MW). Výška stožiara je 

165 m. Veterná plocha predstavuje v tomto variante 22 698 m2.  

 

Variant 2 počíta s vybudovaním 7 veterných turbín s prislúchajúcou manipulačnou plochou, 

technickou infraštruktúrou a dopravným napojením.  

 
Pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti boli stanovené kritériá štyroch typov 

(tabuľka č. 31). Z hľadiska dôležitosti týchto kritérií, resp. určenia ich váhy, sú dané kritériá 

považované za rovnocenné. 
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Tab. č. 31: Kritériá zvolené pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti. 

 
Z hľadiska dôležitosti uvedených kritérií resp. určenia ich váhy považujeme dané kritéria za 

rovnocenné. V prípade rovnosti bodového hodnotenia je vyššia hodnota priradená vplyvom 

počas prevádzky.  

 

2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA VHODNOSTI PRE 

POSUDZOVANÉ VARIANTY 

Hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti založené na stanovených kritériách je vykonané 

v kapitole IV/6 (Posúdenie očakávaných vplyvov). Komparácia výsledkov v tejto kapitole je 

vykonaná s ohľadom na nulový variant.  

 

Environmentálne kritériá 

Pri príprave zámeru dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy v lokalite umiestnenia veterných 

elektrární a prístupových ciest. Dotknutý pozemok je evidovaný z väčšej časti ako orná pôda a 

ostatné plochy. Realizáciou zámeru budú odstránené vrchné sedimenty, vrchné pôdne vrstvy a 

súčasný vegetačný kryt. Vzrastlá okolitá vegetácia bude zachovaná. Nutnosť odstránenia 

vegetácie bude známa až po zameraní objektov vrátane prístupových ciest. 

 

Jedným z významnejších vplyvov sústavy veterných elektrární počas prevádzky je jeho vplyv 

na hlukovú situáciu a scenériu krajiny. Sústava veterných elektrární sa nachádza vo 

vzdialenosti cca 1 000 m od zástavby v obci Lopašov a 1 200 m od zástavby v obci Rohov. 

Dominantným zdrojom hluku v širšom okolí je hluk z pozemnej dopravy. 

 

Počas výstavby bude scenéria krajiny dočasne nepriaznivo ovplyvnená stavebnými prácami. 

Uvedený vplyv je málo významný. Po ukončení výstavby budú v rámci kompenzačných 

opatrení v širšom okolí vysadené nové stromy a kry.  

 

Pre posúdenie dopadov na krajinnú scenériu boli z najbližších obcí vyhotovené vizualizácie, 

ktoré sú súčasťou príloh zámeru. Vplyv na krajinnú scenériu je subjektívny a záleží vždy od 

osobných preferencií pozorovateľa. V dotknutej lokalite sa nenachádzajú významné kultúrne 

a historické pamiatky (hrady, zámky, opevnenia), ktoré by mohli byť činnosťou ovplyvnené. 

Domnievame sa, že pri realizácii zámeru bude vplyv na scenériu krajiny akceptovateľný.  

 

Hodnotná činnosť nebude počas prevádzky vypúšťať žiadne odpadové vody (splaškové ani 

technologické). 

Výberové kritériá 

Environmentálne 

Vplyvy na horninové prostredie 

Vplyvy na reliéf a pôdy 

Vplyvy na podzemné a povrchové vody 

Vplyvy na ovzdušie – klimatické pomery 

Vplyvy na flóru, faunu a biotopy 

Vplyvy na krajinu, krajinný obraz a chránené územia a prvky ÚSES 

Socio-ekonomické 

Vplyvy na obyvateľstvo a jeho aktivity 

Vplyvy na zamestnanosť a pracovné príležitosti  

Vplyvy na rozvoj obce a regiónu 

Technicko-ekonomické kritériá 

Technologické 
Vhodnosť technologických zariadení 

Ekonomická dostupnosť technológie 
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Ovplyvnenie ovzdušia bude počas výstavby územia zvýšenou prašnosťou. Počas prevádzky 

bude vplyv na kvalitu ovzdušia v širšom kontexte pozitívny. Technológia výroby elektrickej 

energie je bez produkcie znečistenia. Činnosť neobsahuje stacionárne zdroje znečistenia 

ovzdušia. 

 

Vplyvy na faunu budú počas prípravy územia, kedy bude dochádzať vplyvom záberu 

poľnohospodárskej pôdy k strate pôvodných biotopov poľnohospodárskej krajiny 

a k odstráneniu sukcesiou  narastených drevín. Počas prevádzky môžu veterné elektrárne 

nepriaznivo vplývať na vtáctvo najmä za zníženej viditeľnosti. Podľa dostupných údajov sa 

v území nepotvrdila prítomnosť letových koridorov vtáctva a netopierov, dotknutú lokalita je 

podmienečne vhodná pre výstavbu sústavy veterných elektrární. Monitoring vtáctva 

a netopierov bude súčasťou správy o hodnotení.  

 

Za trvalé vplyvy počas výstavby a prípravy územia je možné považovať odstránenie vegetácie 

trvalých trávnatých porastov, úbytok (odťaženie) vrchnej vrstvy sedimentov. Počas prevádzky 

dôjde vplyvom činnosti k zvýšeniu hluku vo vonkajšom prostredí, ovplyvneniu scenérie krajiny, 

zvýšenému riziku kolízie s lietajúcimi druhmi fauny. Pri dodržaní navrhovaných opatrení 

v zámere a projekte k stavbe nebude hodnotená činnosť spôsobovať nadmernú zaťaž pre 

životné prostredie. Pre jednotlivé zložky životného prostredia ako aj pre obyvateľstvo budú 

splnené všetky limity vyplývajúce z príslušnej legislatívy. 

 

Trvalo bude pozitívne činnosť vplývať prostredníctvom zníženia emisie znečisťujúcich látok na 

ovzdušie a regionálnu klímu. Z pohľadu environmentálnych kritérií je z predložených variantov 

priaznivejší variant 1.  

 

Dotknuté územie nezasahuje do žiadnych prvkov ochrany prírody ani chránených území.  Cez 

dotknuté územie prechádza nadregionálny biokoridor so širším vyhraničením. Pri realizácii 

činnosti nedôjde k výrubu drevín a nepredpokladá sa ani zásah do chránených a ohrozených 

biotopov a druhov.  

 

Sociálno-ekonomické kritériá 

Zo skupiny sociálno-ekonomických kritérií pri porovnaní s nulovým variantom vychádzajú 

varianty predstavujúci realizáciu navrhovanej činnosti. Počas prípravy územia aj počas 

prevádzky budú vznikať nové pracovné miesta, ktoré budú môcť využiť obyvatelia dotknutého 

sídel. Vplyvy na ekonomiku dotknutých obcí bude priaznivý cez priame zvýšenie daní do 

obecného rozpočtu a kompenzačných platieb za umiestnenie veterných elektrární. 

V dotknutom sídle dôjde k zmene funkcie územia a rozšíreniu možnosti ekologickej produkcie 

elektrickej energie. S miernym zvýšením intenzity dopravy sa predpokladá len počas obdobia 

výstavby. V období prevádzky bude doprava minimálna. 

 
Vhodnosť technologických zariadení s dopadom na životné prostredie 

Z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva je lokalita umiestnenia sústavy veterných elektrární 

vhodná. Použitá technológia bude nová s nízkou hlučnosťou, estetickým tvarom, vysokou 

efektivitou využitia vetra ako zdroja energie. Technológia bude spĺňať požiadavky BAT 

(najlepšie dostupnej technológie). 

 

Porovnanie s nulovým variantom 

Pri porovnaní s nulovým variantom dôjde k zmene funkcie dotknutého územia a vybudovaniu 

nových objektov. Ak by pozemok ostal v súčasnom stave prebiehala by tu naďalej 
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poľnohospodárska činnosť. Zvýšené zaťaženie niektorých zložiek životného prostredia, ktoré 

so sebou prináša realizácia každej stavby bude kompenzované sociálno-ekonomickými 

benefitmi a výsadbami zelene v širšom okolí.   

 

Na základe hodnotenia v predchádzajúcich kapitolách z pohľadu zvolených kritérií je poradie 

výberu vhodnosti variantov nasledovné: 

1) variant 1 a 2 - realizácia činnosti 

2) variant 0 - nerealizácia činnosti. 

 

Konkrétny výber optimálneho variantu bude stanovený, na základe podrobného vyhodnotenia 

vplyvov v správe o hodnotení a výsledkov odborných prieskumov vypracovaných pre správu 

o hodnotení vrátane prieskumov určených v rozsahu hodnotenia . 

 

Uvedené poradie variantov je odporúčané len v prípade dodržania a realizovania opatrení 

definovaných v kapitole IV./10, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s jednotlivými špecialistami. 

 

3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

Pri porovnaní variantov konštatujeme, že variant 1 a 2 sú z hľadiska sociálno-ekonomických 

kritérií vhodnejšie ako variant nulový. Z pohľadu environmentálnych kritérií sú oba predložené 

varianty činnosti pri rešpektovaní opatrení variantmi, ktoré nebudú nadmerne zaťažovať 

jednotlivé zložky životného prostredia. Z pohľadu celkového hodnotenia environmentálnych 

a sociálnych kritérií budú prevládať pozitívne vplyvy počas prevádzky. 

 

Na základe vykonanej predikcie a hodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej 

činnosti na životné prostredie a stanovení odporúčaní a opatrení, navrhujeme 

navrhovanú činnosť realizovať vo variante č. 1 a 2.  
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VVII..  MMAAPPOOVVÁÁ  AA  IINNÁÁ  OOBBRRAAZZOOVVÁÁ  DDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIAA  

1. MAPOVÁ DOKUMENTÁCIA 

o Príloha č. 1: Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 1:50 000 

o Príloha č. 2: Ortofotomapa umiestnenia navrhovanej činnosti 

o Príloha č. 3: Trasa napojenia na elektrické vedenie s lokalizáciou trafostanice  

o Príloha č. 4: Technické výkresy veterných turbín 

 

2. INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA  

o Fotodokumentácia 

o Ilustračná fotodokumentácia 

o Vizualizácie 

 

3. NEOBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA  

o Hlukové mapy - Hlukové predbežné posúdenie  

o Vyjadrenie – Orange 

o Vyjadrenie – O2 
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VVIIII..  DDOOPPLLŇŇUUJJÚÚCCEE  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  KK  ZZÁÁMMEERRUU  

1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VYPRACOVALA PRE 

ZÁMER, A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV 
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Aktuálnosť použitých informácii a údajov na internetových stránkach bola overovaná 

k 15.07.2021. 

  

1.3. PRÁVNE PREDPISY 

Nariadenie vlády SR č. 249/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti 

Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

Nariadenie vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 

stavu vôd 

Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 

významných tokov a vodárenských vodných tokov 

Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí 

Vyhláška MPŽPaRR SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia 

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

o ovzduší 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon) 

Zákon NR SR č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších 

predpisov 

Zákon NR SR č. 283/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 

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

Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

Zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
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2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRED 

VYPRACOVANÍM ZÁMERU 

Pred vydaním zámeru boli vyžiadané stanoviská od vybraných správcov telekomunikačných 

sietí. 

   

 

3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY 

NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Pre zámer veterných elektrárni Rohov boli spracované vizualizácie a simulácia hlukového 

posúdenia.  
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VVIIIIII..  MMIIEESSTTOO  AA  DDÁÁTTUUMM  VVYYPPRRAACCOOVVAANNIIAA  ZZÁÁMMEERRUU    

Zámer bol spracovaný v Bratislave vo februári až júli 2021. 
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