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ÚVOD
Na základe uznesenia vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013 Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky vypracovalo Prípravnú dokumentáciu pre projekt geologickej úlohy
ako podklad pre vypracovanie Plánu prác podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 3. pre environmentálnu záťaž
evidovanú v informačnom systéme environmentálnych záťaží ako B4 (001) / Bratislava – Devínska
Nová Ves – kameňolom Srdce (SK/EZ/B4/147).
Kameňolom Srdce sa nachádza v extraviláne Bratislava IV, m. č. Devínska Nová Ves. Prístup
na lokalitu je voľný, pričom skládka je zabezpečená proti vstupu náhodných návštevníkov
provizórnym oplotením s bránou. Situáciu záujmového územia uvádza príloha č.1.
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Vymedzenie geologickej úlohy

Prípravná dokumentácia pre projekt geologickej úlohy je vypracovaná v súlade s vyhláškou
MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.
Geologické práce sú navrhnuté tak, aby bolo možné dosiahnuť nasledujúce ciele:
 získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,
 spracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť rozsah sanácie,
 zamedziť šíreniu sa kontaminácie do podzemnej vody a horninového prostredia,
 odstrániť a bezpečne zneškodniť kontaminovanú zeminu a uložený nebezpečný odpad vo
vymedzenej oblasti,
 vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie.
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Vymedzenie záujmového územia
2.1

Základné a administratívne údaje o území
Názov obce
Číselný kód
Názov okresu
Kód okresu
Názov kraja
Kód kraja
Názov katastrálneho územia
Kód katastrálneho územia
Parcela č.
Č. listu vlastníctva
Názov a kód lokality (podľa
ISEZ)

Bratislava – Devínska Nová Ves – Srdce

529371
Bratislava IV
104
Bratislavský
100
Bratislava – Devínska Nová Ves – Srdce
810649

3450, 3451
4130
B4 (001) / Bratislava – Devínska Nová Ves –
Kameňolom Srdce (SK/EZ/B4/147)
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2.2

Opis územia

Úložisko gudrónov na lokalite Srdce sa nachádza v opustenom kameňolome na SZ svahu
Devínskej Kobyly, cca 600 m JV od okraja bytovej zástavby sídliska Podhorské, v mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves. Lokalita leží v CHKO Malé Karpaty. Odpad uložený na skládke je
tvorený tekutými kyslými voľnými ropnými produktmi a pastovitými odpadmi – gudrónmi. Povrch
skládky je miestami prekrytý vrstvou ílovitých zemín o hrúbke cca 0,9 až 1,8 m. Celková plocha
úložiska je cca 3 980 m2, celkový objem skládky je cca 30 800 m3, z toho sa odhaduje, že 18 480 m3 je
tvorených gudrónmi a 12 320 m3 sú kontaminované zeminy, vrátane krycej vrstvy.
Na lokalite prebiehala do 60-tych rokov minulého storočia ťažba stavebného kameňa. V roku
1963, ONV Bratislava vidiek povolil vtedy n. p. Slovnaft skládku kyselinových živíc – gudrónov
vyviezť z priestoru dnešného Presscentra (z priestoru bývalej rafinérie Apollo) do priestoru
kameňolomu Srdce. Pôvodným majiteľom a producentom odpadu bola dnes už neexistujúca rafinéria
Apollo Bratislava.

ČASŤ A

–

VYPRACOVANIE PROJEKTU SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE,
VRÁTANE REALIZÁCIE PREDSANAČNEJ ANALÝZY RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA
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Doterajšia geologická preskúmanosť

Štruktúrno – tektonické pomery v kameňolome Srdce hodnotili v rámci záverečnej správy
GEOtestu Bratislava, s.r.o., z roku 1996 P. Kováč a J. Madarás. Horniny v kameňolome Srdce a v jeho
najbližšom okolí sú porušené zlomami a puklinami. Uzavreté pukliny predstavujú najvýznamnejšiu
skupinu puklín a nachádzajú sa po celom obvode kameňolomu. Sú charakteristické úplným alebo
čiastočným sintrovým vyplnením. Otvorené pukliny sa nachádzajú hlavne vo východnej a centrálnej
časti kameňolomu. Vyplnené sú brekciami.
V rámci prieskumných prác boli v kameňolome a jeho okolí SENZOR, spol. s r.o. Bratislava
opakovane uskutočnené geofyzikálne merania, zamerané na overenie podložia. Vlastný blok vápenca
je porušený diskontinuitami SZ-JV smeru. V okolí kameňolomu bola zistená prítomnosť troch
tektonických línií, z ktorých jedna prebieha SJ smerom priamo cez kameňolom. Táto línia sa výrazne
prejavuje i morfologicky.
Detailné informácie o telese úložiska poskytlo 12 vrtov, realizovaných priamo v kameňolome.
Všetky vrty zachytili podložné mezozoické vápence v hĺbke 7 – 11,0 m. Vrtnými prácami boli
vymedzené 3 základné vrstvy:
- Povrchová (izolačná) vrstva hrúbky 0,9 – 1,8 m, ktorú tvoria navezené tuhé až mäkké ílovité
hliny, íly a prachovité piesky. Medzi izolačnou vrstvou a gudrónmi je stav gravitačnej nerovnováhy,
bloky ťažších ílov sa postupne ponárajú do ľahších gudrónov.
- Navážky gudrónov, ktoré sa striedajú, alebo sú premiešané so štrkmi, hlinou, ílom a pieskom
sa nachádzajú pod tesniacou vrstvou. Hrúbka navážok dosahuje cca 8 – 10 m, z čoho je hrúbka vrstvy
skládky tvorená predovšetkým gudrónmi 5,2 – 6,1 m.
- Bazálna „izolačná“ vrstva bola zachytená len v niektorých vrtoch medzi gudrónmi
a podložnými mezozoickými vápencami. Jej hrúbka dosahovala 0,4 – 2,9 m. Je to vrstva hnedošedého
hlinitého piesku, s ojedinelými úlomkami vápencov, miestami s vložkami čistého piesku alebo hliny.
5

Prieskumnými prácami spoločnosti SENZOR spol. s r.o. z roku 2005 boli overené hydraulické
parametre horninového prostredia na lokalite. Materiál v podloží skládky môžeme rozdeliť na dve
rozdielne prostredia. Prostredie slabo až veľmi slabo priepustné (k = n.10-6- n.10-7 m.s-1), ktoré tvorí
podstatnú časť podložia kameňolomu a mierne až dosť slabo priepustné (k = n.10-5 m.s-1), ktoré sa
nachádza pri vchode do kameňolomu a v jeho SV časti.
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Vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia
2.3

Rozsah a charakteristika kontaminácie podľa doteraz vykonaných geologických prác

Zdrojom znečistenia sú gudróny a kontaminované zeminy uložené v priestore kameňolomu
a produkty, vznikajúce ich prirodzeným rozkladom.
Gudróny (kyselinové smoly, živice, kyselinové kaly) sú vedľajšie produkty, ktoré vznikali
v minulosti pri rafinácii ropných produktov (motorové, ložiskové a transformátorové oleje)
chemickými činidlami (najmä kyselina sírová). Pri rafinácii prechádza celá kyselina sírová, ako aj
všetky premenené hydrokarbonáty do gudrónov (obsah voľnej a viazanej kyseliny sírovej dosahuje 5
až 70%).
Na lokalite dochádza k zmenám plošného rozsahu povrchových výlevov gudrónov. To je
spôsobené ich rozdielnou hustotou (hustota gudrónov je 1,3 g.cm-3, hustota ílu nad 2,0 g.cm-3). Rozdiel
v hustote je dostatočný na to, aby sa ťažší íl postupne ponáral do gudrónov. Obdobný jav nastáva pri
balvanoch spadnutých zo stien kameňolomu. Rýchlosť tohto javu je závislá predovšetkým na teplote.
Ponárajúce sa telesá ílov vytláčajú na povrch gudróny, ktoré ho postupne zaplavujú. K tomuto javu
dochádza na lokalite už viac ako 30 rokov. V súčasnej dobe je gudrónmi zaplavená už cca 1/3 povrchu
úložiska. Najväčšiu aktivitu v tomto smere je v súčasnosti možné pozorovať na severovýchodnom
okraji úložiska.
Monitoring na skládke Srdce prebieha v pravidelných intervaloch 1x ročne, z 5 objektov sleduje sa kvalita podzemnej vody.
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Spôsob riešenia predsanačnej analýzy rizika znečisteného územia – geologická časť
2.4

Chronologický popis geologických prác
-

spracovanie projektu sanácie environmentálnej záťaže,
strety záujmov, vstupy na pozemky, vytýčenie inžinierskych sietí,
sled, riadenie a koordinácia,
doplňujúci odber vzoriek zemín a uloženého odpadu,
doplňujúci odber vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov, z nových vrtov a z nových
sond,
geofyzikálne merania,
odber vzoriek zemín a materiálu telesa úložiska,
odber vzoriek kvapaliny z telesa úložiska,
odber vzoriek plynov z plynometrických sond,
hydrodynamické skúšky,
6

-

2.5

vrtné práce,
geodetické práce,
laboratórne práce,
analýza stabilitných pomerov skalnej steny lomu,
vyhodnotenie výsledkov a vypracovanie čiastkovej záverečnej správy z predsanačnej
analýzy rizika znečisteného územia.

Špecifikácia geologických prác potrebných na vykonanie predsanačnej analýzy rizika

Spracovanie projektu sanácie environmentálnej záťaže (cca 1144 hod.)
Zhotoviteľ geologických prác vypracúva podľa § 12 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických
prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov projekt geologickej úlohy. Projekt vyjadruje
cieľ geologickej úlohy, navrhuje a odôvodňuje vybrané druhy geologických prác, určuje metodické
a technické postup odborného a bezpečného vykonávania geologických prác, obsahuje údaje o doteraz
vykonaných geologických prácach v skúmanom území (prehodnotenie údajov o geologickej stavbe,
hydrogeologických pomeroch a znečistení územia). Na základe údajov SHMÚ bude zhodnotený režim
podzemných vôd v území.
Strety záujmov, vstupy na pozemky a vytýčenie inžinierskych sietí (cca 100 hod.)
Zhotoviteľ geologických prác je povinný:
- zabezpečiť riešenie stretov záujmov chránených osobitnými predpismi,
- dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti rozsah, spôsob vykonávania a dobu trvania geologických
prác, oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti začatie vykonávania geologických prác písomne
najmenej 15 dní vopred (§ 29 zákona č. 569/2007 Z. z.),
- zabezpečiť vytýčenie inžinierských sietí pred zahájením technických prác.
Sled, riadenie a koordinácia (cca 92 hod/mesačne počas celého obdobia sanácie)
Zhotoviteľ geologických prác je povinný podľa § 14 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. riešiť
geologickú úlohu v súlade so schváleným projektom a zabezpečiť, aby sa efektívne dosiahol jej cieľ
počas celého obdobia realizácie geologických prác.
Doplňujúci odber vzoriek zemín
Odber vzoriek bude zameraný na zistenie prítomnosti kontaminácie v smere prúdenia
podzemných vôd pod úložiskom. Navrhuje sa odber 15 ks vzoriek zemín z minimálne 5 sond. Odber
bude vykonaný nevystrojenými vrtmi, alebo špeciálnym vzorkovacím zariadením, s diskrétnym
intervalom odberu vzorky. Ďalších 14 ks vzoriek bude odobratých z 1 hydrogeologického vrtu (z
každého metra) a ďalších 6 vzoriek bude odobratých z 3 hydrogeologických vrtov (2 vzorky z každého
vrtu).
Na vzorkách sa v teréne budú stanovovať aj senzorické ukazovatele – farba zemín, zápach, atď.
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Doplňujúci odber vzoriek podzemnej vody z existujúcich vrtov a nových hydrogeologických vrtov
Existujúce vrty v počte 12 ks budú skontrolované a ak to bude možné, použité na odber vzorky
podzemnej vody. Okrem toho budú vybudované 4 nové hydrogeologické vrty, upravené na trvalé
monitorovanie, ktoré by mali umožniť sledovať priebeh sanácie a overiť jej výsledok, t. j. či pri sanácii
znečistenia nedošlo k jeho mobilizácii. Vrty budú hlboké minimálne 15 m, vybavené betónovou
pätkou a uzamykateľnou chráničkou. Minimálny vnútorný priemer vrtov bude 112 mm. Na vrtoch sa
bude zisťovať hladina podzemnej vody v 2 kolách, časovo od seba vzdialených aspoň 3 mesiace.
Okrem odberov vôd z existujúcich hydrogeologických vrtov a z nových vrtov, budú odobraté
vzorky podzemných vôd z dočasne vystrojených sond, s cieľom ohraničenia a spresnenia rozsahu
kontaminačného mraku. Celkovo bude odobratých minimálne 56 vzoriek podzemnej vody.
Na vzorkách podzemnej vody sa v teréne budú stanovovať aj senzorické ukazovatele – farba
vody, zákal, zápach, prítomnosť voľnej fázy, atď.
Geofyzikálne merania
Súbor geofyzikálnych meraní - vertikálne elektrické sondovanie (VES) a odporové merania
(SOP) sú navrhnuté v komplexe prác na zistenie depresií, kontaktnej zóny telesa odpadov
s horninovým prostredím a podzemnou vodou, overenie tesnosti existujúceho tesnenia dna úložiska
odpadov a prípadných únikov kontaminácie spod telesa úložiska odpadov.
Cieľom geofyzikálnych meraní bude aj overiť prítomnosť a priebeh tektonických porúch
a výraznejších puklín v skalnom podloží úložiska odpadov.
Hydrodynamické skúšky
Hydraulické parametre geologického prostredia sa navrhujú overiť 13 krátkodobými
hydrodynamickými skúškami na novovybudovaných a existujúcich hydrogeologických vrtoch.
Vrtné práce
Predpokladaný rozsah vrtných prác je v tabuľke:
Druh vrtu

Počet

Hydrogeologické vrty trvalo zabudované, min.
 112 mm

4 ks á min. 15 m

Dočasne vystrojené vrty na odber vzoriek
zemín, podzemných vôd a odpadov/ alter.
vzorkovacie zariadenie „eikelkamp

6 ks á 10 m

Geodetické práce
Všetky geologické diela a objekty budú výškopisne a polohopisne zamerané.
Laboratórne práce
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Vzorky budú analyzované v akreditovanom laboratóriu, v rozsahoch podľa prílohy č. 11
Metodického pokynu MŽP SR č. 1/2012-7. Minimálne požiadavky na rozsah laboratórnych prác je
uvedený v tabuľke.
Druh vzorky

Rozsah laboratórnych analýz

Zeminy (35 vzoriek)

NEL (GC), C10 – C40, TOC, BTEX, PAU, PCB,

Zeminy (35 vzoriek)

ťažké kovy (B, Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Mo, V, As,
Cu, Zn, Ba, Hg)

Podzemná voda (73 vzoriek)

kyanidy celkové, kyanidy prchavé

Podzemná voda (56 vzoriek)

NEL (GC), C10 – C40, TOC, BTEX, PAU, AOX
PCB, fenoly,

Podzemná voda (56 vzoriek)

Al, B, Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Mo, V, As, Cu, Zn,
Ba, Hg)

Podzemná voda (56 vzoriek)

NO3, SO4,Cl, NH4, CHSKCr, Ssulf.

Výluh odpadu (110 vzoriek)

vodný výluh odpadu, ekotoxicita

Odbery a analýzy vzoriek podzemných vôd
(8 ks) a zemín (7 ks) na stanovenie
mikroorganizmov

mikrobiológia

Kvapalina z telesa skládky (13 vzoriek)

NEL IR, TOC, NH4+, EOCl, BTEX, fenoly, B,
Ni, Cu, NO2-, NO3-, ťažké kovy (Cd, Pb, Hg,
As), S sulf., zákl. chem. rozbor, CHSKMn

Odbery vzoriek uloženého odpadu (208 analýza gudrónov
vzoriek)
264 vzoriek vôd

Základný chemický rozbor vôd

Na vzorkách vôd budú vykonané aj terénne merania – t, pH, Eh, vodivosť, obsah O2.
Vyhodnotenie výsledkov, vypracovanie predsanačnej analýzy rizika znečisteného územia, návrh
sanačných prác, cieľových limitov sanácie a monitorovania environmentálnej záťaže (cca 300 hod.)
Aktuálne poznatky o rozsahu znečistenia a jeho intenzite sa zapracujú do predsanačnej analýzy
rizika, ktorá bude obsahovať okrem vyhodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík aj návrh na
spresnenie sanačných prác, tzn. stanovenie najvhodnejšieho variantu sanácie a bude stanovený sanačný
limit pre podzemné vody a zeminy. Okrem uvedených základných výsledkov predsanačnej analýzy
rizika budú vykonané geologické práce zamerané aj na zistenie hydraulických parametrov prostredia.
Uvedené geologické práce môžu navrhnúť úpravu rámcového projektu navrhovaného sanačného
zásahu (ČASŤ B – Sanácia environmentálnej záťaže). Čiastková záverečná správa s predsanačnou
analýzou rizika bude vypracovaná a vyhodnotená v rozsahu podľa vyhlášky č. 51/2008 Z. z.
a Metodického pokynu MŽP SR č. 1/2012-7 a bude predložená na schválenie do Komisie pre
posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia na MŽP SR.
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2.6

Kontrola priebehu geologických prác

Zhotoviteľ geologických prác bude kontrolovať priebeh sanačných prác kontrolnými odbermi
vzoriek zemín a podzemných vôd a ich laboratórnymi analýzami.
6

Spôsob zabezpečenia vykonania predsanačnej analýzy rizika – technická časť
2.7

Technologický postup
5.1.1. Technické práce (vrtné práce)

V rámci geologickej úlohy budú realizované:
 dočasne vystrojené vrty na odber vzoriek podzemných vôd / alter. vzorkovacie zariadenie
„eikelkamp“,
 vystrojené hydrogeologické vrty na pozorovanie kvality podzemnej vody.
Hydrogeologické vrty budú vŕtané jadrovým spôsobom, bez použitia výplachu. Vrty budú
zabudované PE rúrami priemeru min. 112 mm, s perforáciou a obsypom pod hladinou podzemnej
vody. Záhlavie vrtu bude vybavené oceľovou chráničkou, stabilizované betónovou pätkou a opatrené
oceľovým uzáverom.
5.1.2. Vzorkovacie práce
Počas hĺbenia vrtov a sond budú odoberané vzorky zemín, odpadu a kvapalín z telesa EZ, po
ustálení hydrogeologických pomerov budú odobraté aj vzorky podzemnej vody. Všetky vzorky budú
odobraté s cieľom aktualizovať rozsah znečistenia územia. Vrtné jadrá budú podrobené senzorickým
skúškam. Zeminy na stanovenie vybraných parametrov z 1 novovybudovaného hydrogeologického
vrtu bude odoberané z každého metra, tzn. spolu 14 vzoriek a ďalších 6 vzoriek bude odobratých z 2
hĺbkových úrovní na 3 novovybudovaných vrtoch, resp. v prípade senzorickej identifikácie znečistenia
bude vzorka odobratá aj z inej hĺbkovej úrovne. Z dočasne vystrojených sond (5 sond) budú odoberané
vzorky zemín z troch hĺbkových úrovní, t. j. z kontaktnej zóny (do 1-1,5 m p. t.), zo zóny
prevzdušnenia a zóny nasýtenia (zóna kolísania hladiny podzemnej vody). Z týchto sond budú
odoberané aj vzorky materiálu telesa EZ (odpadov) určené na výluh, vrátane stanovenia ekotoxicity.
V rámci týchto geologických diel budú odobraté aj vzorky zemín a vôd na stanovenie počtu
heterotrofných a a degradujúcich mikroorganizmov.
Podzemné vody budú odobraté z každého vrtu vzorkovacím čerpadlom zapusteným ku dnu
vrtu, s výdatnosťou čerpania menej ako 0,1 l/s, tak aby zníženie hladiny vo vrte bolo menej ako 1/3
vodného stĺpca. Prvé vzorky z novorealizovaných vrtov budú odoberané v rámci hydrodynamických
skúšok, vzorky vody z opakovaných odberov a z už existujúcich monitorovacích objektov budú
odoberané po krátkodobom začerpaní. Vzorky budú odobraté po ustálení parametrov.
Vzorky kvapaliny z telesa EZ budú odobraté odbernou nádobou.
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Počas čerpania a odberov budú sledované základné parametre vody – t, pH, Eh, O2, hladina
podzemnej vody. Voda počas odberov vzorky bude do ustálenia parametrov čerpaná do nádoby a po
odbere vzorky do vzorkovnice, bude naliata späť do vrtu.
5.1.3. Laboratórne práce
Vzorky zemín, podzemných vôd, odpadu, kvapaliny z telesa EZ budú v označených
príslušných vzorkovniciach bezodkladne dopravené do akreditovaných laboratórií, kde budú
analyzované v súlade s platnými normami a metodikami.
5.1.4. Meračské práce
Všetky geologické diela a objekty budú výškopisne a polohopisne zamerané.
2.8

Likvidácia odpadov počas vykonávania geologických prác

Počas vykonávania predsanančnej analýzy rizika vzniknú odpady kategórie O a N. Nebezpečné
odpady (NO) môžu vzniknúť aj počas vrtných prác a ich množstvo odhadujeme na cca 2 tony.
Odpady budú zneškodnené zmluvným dodávateľom. Na lokalite bude s odpadmi nakladať osoba
s odbornou spôsobilosťou na nakladanie s odpadmi podľa § 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČASŤ B – Sanácia environmentálnej záťaže
7

Spôsob riešenia sanácie environmentálnej záťaže

Úplné odstránenie úložiska gudrónov je 100 % účinným postupom ako eliminovať všetky
negatívne vplyvy úložiska na okolie, dôležité však je aj zabezpečenie správneho zneškodnenia
odťaženého odpadu a konečné uzatvorenie a rekultiváciu územia. S gudrónmi bude nakladané
v zmysle platných predpisov. Odhadované celkové množstvo odpadov (gudróny a kontaminované
zeminy) je cca 30 800 m3.
2.9

Chronologický popis prác

A. Prípravné práce
- zriadenie staveniska - inštalácia dočasných prevádzkových budov (WC, unimo buniek),
pripojenie sa na inžinierske siete a pod.),
- inštalácia sanačnej techniky/technológie – doprava vrtných súprav, ťažkých mechanizmov,
inštalácia sanačných zariadení na čistenie podzemných vôd, atď.
- zriadenie dočasných plôch na separovanie nie nebezpečného odpadu – vybudovanie
a prevádzka manipulačných plôch na separovanie kontaminovaných zemín a gudrónov.
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B. Realizácia sanácie
 prevádzka sanácie (sanácia ex situ),
 postupné triedenie odpadov, ich zhodnocovanie a zneškodňovanie,
 monitoring podzemných vôd v priebehu sanačných prác,
 úprava terénu – rekultivačné práce.
C. Záverečná správa zo sanácie environmentálnej záťaže
- vypracovanie záverečnej správy zo sanácie environmentálnej záťaže s aktualizovanou
analýzou rizika znečisteného územia.
2.10 Špecifikácia sanačných prác
Sanácia environmentálnej záťaže spočíva v odťažbe gudrónov a kontaminovaných zemín
a zneškodnení gudrónov a kontaminovaných zemín, v spätnom zásype vyťaženého lomu
a v rekultivácii úložiska so zachytením podzemnej vody pod skládkou v smere prúdenia podzemných
vôd do nového drenážneho prvku s možnosťou kontroly kvality podzemných vôd a riadeného
vypúšťania, alebo nakladania so znečistenou podzemnou vodou.
Toto riešenie umožňuje riadene nakladať s priesakovou vodou bez ohľadu na jej pôvod.
A. Prípravné práce
Predstavujú komplex prác, ktorých cieľom je pripraviť lokalitu na výkon sanácie. Tiež bude
potrebné riešiť strety záujmov a zriadiť stavenisko, riadne ho označiť, zabezpečiť a prevziať.
B. Realizácia sanácie
Sanácia bude spočívať :
1. v odťažbe a zneškodnení gudrónov a kontaminovaných zemín a v spätnom zásype
vyťaženého lomu,
Predpokladá sa tento typ odpadu:
 zmiešaný odpad – využiteľné zložky budú zhodnotené, ostatné budú odvezené na
riadenú skládku,
 nebezpečné odpady – zhodnotené alebo zneškodnené podľa druhu odpadu v súlade
s platnou legislatívou.
Odvoz nebezpečných odpadov bude realizovaný tak, aby dochádzalo k minimálnemu
znečisteniu trasy prevozu odpadov a jej okolia. Po odvezení odpadu bude realizovaný kontrolný odber
vzoriek zemín z kontaktnej zóny telesa úložiska odpadu a podložia, v prípade zistenej kontaminácie
bude vrstva kontaminovaných zemín odťažená a likvidovaná v zmysle platnej legislatívy (predpokladá
sa cca 12 320 m3 kontaminovanej zeminy a 18 400 m3 tvorených gudrónmi).

2. vo vybudovaní nového drenážneho rigolu s možnosťou kontroly kvality podzemných vôd
a riadeného vypúšťania, alebo nakladania so znečistenou podzemnou vodou.
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3. v uzatvorení a v rekultivácii skládky odpadov
Predstavuje zarovnanie povrchu skládky, vybudovanie drenážnej odvodňovacej vrstvy,
rozprestretie krycích vrstiev a zatrávnenie. Predpokladaná plocha, na ktorej prebehnú rekultivačné
práce je cca 3 980 m2.
Laboratórne práce
Vzorky budú analyzované v akreditovanom laboratóriu, v rozsahoch podľa prílohy č. 11
metodického pokynu MŽP SR č. 1/2012-7:
Druh vzorky

Rozsah laboratórnych analýz

Podzemná voda (208 vzoriek)

NEL (GC), C10 – C40, TOC, BTEX, PAU, AOX
PCB, fenoly,

Podzemná voda (208 vzoriek)

Al, B, Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Mo, V, As, Cu, Zn,
Ba, Hg)

Podzemná voda (104 vzoriek)

NO3, SO4,Cl, NH4, CHSKCr, Ssulf.

Odbery vzoriek
vzoriek)

uloženého

odpadu

(10 analýza gudrónov

Na vzorkách vôd budú vykonané aj terénne merania – t, pH, Eh, vodivosť, obsah O2.
C. Záverečná správa zo sanácie (cca 1000 hod.)
Záverečná správa bude vypracovaná a vyhodnotená v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP
SR č. 51/2008 Z. z. a Metodického pokynu MŽP SR č. 1/2012-7. Súčasťou záverečnej správy zo
sanácie environmentálnej záťaže bude vypracovaná ako samostatná príloha aktualizácia analýzy rizika
znečisteného územia a návrh posanačného monitoringu.
2.11 Kontrola priebehu sanačných prác
Zhotoviteľ geologických prác bude kontrolovať priebeh sanačných prác kontrolnými odbermi
vzoriek z monitorovacieho systému kvality podzemných vôd (13 HG vrtov) a ich laboratórnymi
analýzami.
2.12 Likvidácia odpadov počas sanácie environmentálnej záťaže
Na lokalite bude s odpadmi nakladať osoba s odbornou spôsobilosťou na nakladanie s odpadmi
podľa § 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Odpady budú zneškodnené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch
č. 223/2001 Z. z., odhadované množstvo je cca 15 ton.
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8

Kvalitatívne požiadavky na vykonávanie geologických prác

Práce budú vykonané tak, aby vyhovovali kvalitatívnym podmienkam geologických výkonov.
Vzorkovacie práce budú vykonávané v súlade s STN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek –
Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a STN ISO 5667-11 Kvalita vody. Odber vzoriek –
Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd, STN EN ISO 22475-1 Geotechnický prieskum a skúšky,
metódy odberu vzoriek a meranie hladín podzemnej vody, časť 1- Technické zásady.
9

Harmonogram geologických prác
Spracovanie projektu geologickej úlohy
Realizácia sanácie environmentálnej záťaže
Vypracovanie čiastkovej ZS s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia a ZS zo sanácie environmentálnej záťaže
Schválenie čiastkovej ZS s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia a ZS zo sanácie environmentálnej záťaže

2014
I.

II.

III.

IV

V

VI

VII

2015
VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10 Záver
Prípravná dokumentácia pre projekt sanácie environmentálnej záťaže B4 (001) / Bratislava –
Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce (SK/EZ/B4/147) rieši spôsob a rozsah predsanačnej
aktualizácie analýzy rizika znečisteného územia, ktorú je potrebné vykonať pred začatím sanačných
prác a spôsob a rozsah realizácie sanačných prác.
Projekt je spracovaný v rozsahu potrebnom pre vypracovanie a schválenie Plánu prác na
odstránenie environmentálnej záťaže a pre obstaranie zhotoviteľa realizačného projektu sanácie
environmentálnej záťaže.
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ČASŤ C – Rozpočet geologickej úlohy
Názov výkonu

Minimálny
Merná
počet
jednotka
jednotiek

Cena s DPH
(Eur)

Spracovanie projektu geologickej úlohy

1

súbor

26 000,00

Sled, riadenie, koordinácia

1

súbor

38 080,00

Strety záujmov, vstupy, vytýčenie inž. sietí

1

súbor

2 000,00

Technické práce
Vrtné práce AAR
Dočasne vystrojené vrty (5 ks x 10 m)
Vystrojené vrty (4 ks x 15 m)
Likvidácia nevystrojených vrtov
Odpady a doprava
Zneškodnenie kont. zemín/vôd z vrtných prác
Doprava vrtnej súpravy

2
1
50
60
5
1
7

súbor
súbor
m
m
ks
súbor
t
km

13 870,00
12 090,00

Odbery vzoriek na analýzy
Odbery pre AAR
Odber zemín
Odber podzemnej vody
Odber gudrónov
Odbery vzoriek podzemných vôd na stanovenie počtu heterotrofných a
degradujúcich mikroorganizmov
Odbery vzoriek zemín na stanovenie počtu heterotrofných a degradujúcich
mikroorganizmov
Odber vzoriek kvapaliny z telesa EZ
Odber vzoriek na výluh odpadu vrátane ekotoxicity
Odbery pre sanáciu EZ
Odber gudrónov
Odber podzemnej vody
Spolu preprava vzoriek
Preprava vzoriek
Terénne merania
Terénne merania AAR
Zeminy - ukazovatele stanovované v teréne (senzorické ukazovatele)
Hydrodynamické skúšky
Merania parametrov podzemnej vody - O2, pH, EH, vodivosť
Merania parametrov kvapaliny z telesa EZ - O2, pH, EH, vodivosť
Geofyzikálny prieskum
Terénne merania sanácia EZ
Voda - ukazovatele stanovované v teréne (senzorické ukazovatele)
Merania parametrov podzemnej vody - O2, pH, EH, vodivosť
Zamerania sond a vrtov spolu
Geodetické merania (vrty+sondy)
Laboratórne práce
Laboratórne práce AAR
analýza gudrónov (500 t)

3
1
35
56

súbor
súbor
odber
odber

19 946,00
7 106,00

28

odber

8

odber

7

odber

13
110
1

odber
vzorka
súbor

10

odber

208
1

odber
súbor
km
súbor
súbor
skúška
skúška
vzorka
vzorka
súbor
súbor
skúška
vzorka
súbor
zámer
súbor
súbor
analýza

3
1
35
13
56
13
1
1
208
208
1
18
2
1
28

1 780,00

8 520,00

4 320,00
33 973,00
23 595,00

9 568,00

810,00
356 704,00
252 498,00
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podzemné vody (kyanidy celk., kyanidy prchavé)
podzemné vody (NEL (GC), C10-C40, TOC, PAU, AOX, BTEX, PCB, fenoly)
podzemné vody (Al, B, Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Mo, V, As, Cu, Zn, Ba, Hg)
podzemné vody (NO3, SO4, Cl, NH4, CHSKCr, S sulf)
analýza kvapaliny z telesa EZ
zeminy (NEL (GC), C10-C40,TOC, BTEX, PAU, PCB)
zeminy (B, Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Mo, V, As, Cu, Zn, Ba, Hg)
výluh odpadu vrátane ekotoxicity
Mikrobiologické stanovenia v podzemnej vode a v zemine
Analýza stabilitných pomerov skalnej steny lomu
Základný chemický rozbor vody
Laboratórne práce sanácia EZ
analýza gudrónov (500 t)
podzemné vody (NEL (GC), C10-C40, TOC, PAU, AOX, BTEX, PCB, fenoly)
podzemné vody (Al, B, Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Mo, V, As, Cu, Zn, Ba, Hg)

73
56
56
56
13
35
35
110
15
1
264
1
10
208
208

analýza
analýza
analýza
analýza
analýza
analýza
analýza
analýza
analýza
súbor
analýza
súbor
analýza
analýza
analýza

podzemné vody (NO3, SO4, Cl, NH4, CHSKCr, S sulf)

104

analýza

2
1
1

súbor
súbor
súbor

3980

m2

18 400
80

m3
m3

Zneškodnenie gudrónov (18 400 m3 , 23 920 t)
Spätný zásyp vyťaženého lomu
Konečná úprava terénu, zatrávnenie a výsadba drevín
Doprava
Sanácia environmentálnej záťaže - technológia sanácie zemín
Odťažba kontaminovaných zemín

23 920
30 800
3 980
1
12 320

t
m3
m2
km
súbor
m3

Dekontaminačná plocha na kontaminované zeminy (864 m2)

1

súbor

27 280

t

Sanácia environmentálnej záťaže
Sanácia environmentálnej záťaže -prípravné práce
Zriadenia staveniska
Zemné práce (úprava prístupovej cesty, vybudovanie drenážneho rigolu,
drenážna odvodňovacia vrstva)
Odťažba gudrónov
Odťažba krycej vrstvy - nebezpečný odpad

Zhodnotenie alebo zneškodnenie, uloženie kontamin. zemín na skládku 12 400
m3, 27 280 t)
Doprava

104 206,00

11 134 280,00
6 766 610,00

4 367 670,00

km

Energie

1

súbor

25 000,00

Záverečné spracovanie - čiastková ZS s predsanačnou aktualizáciou
analýzy rizika znečisteného územia, záverečná správa geologickej úlohy

2

súbor

30 000,00

4

posudky

3 220,00

1

súbor

Záverečná oponentúra (oponetské posudky)
Spolu bez rezervy
Rozpočtová rezerva 5 %

Úloha celkom (s DPH)

11 683 073,00
584 153,65

12 267 226,65

Vysvetlivky:
AAR - predsanačná (aktualizovaná) analýza rizika znečisteného územia
EZ - environmentálna záťaž
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ČASŤ D - PRÍLOHY

Príloha 1: Situácia záujmového územia Bratislava – Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce
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