Časť 13: Pravdepodobné environmentálne záťaže 13.1 až 13.5
Lokalita 13.1: Lokalita CA(008)/Oščadnica – FRACHO
STRUČNÝ OPIS:
Podrobný prieskum, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia, bude zameraný na
identifikáciu, overenie a potvrdenie prítomnosti závažného znečistenia v skúmanom území
a odporúčania ďalších prác. Súčasťou riešenia geologickej úlohy bude vybudovanie monitorovacej
siete a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia znečisteného územia počas celej
doby riešenia geologickej úlohy.
Informácia o charaktere činnosti podmieňujúcej vznik znečistenia životného prostredia:
V areáli sa nachádza cca 20 t DOHNALIT-u, v práškovej forme v sudoch. Sklad je zabezpečený,
možná kontaminácia je len v prípade havárie, preto je odporučené všetkých 20 t zlikvidovať. Stav
kontaminácie podzemných vôd a zemín nie je známy.
Doplňujúce informácie:
Ide o pravdepodobnú environmentálnu záťaž, kde je nutné overiť znečistenie podzemných vôd
a zemín ťažkými kovmi najmä Cr6+ a As.
Odhadovaná cena na prieskum bez DPH:

55 tis. €

Požaduje sa vykonať:










geofyzikálne merania v kombinácii min. 2 metód,
technické práce,
odbery vzoriek vôd a zemín na analýzy a stanovenia, v minimálnom rozsahu na pH, el.
vodivosť, Eh, kyslík, CHSKCr, TOC, NEL, C10-C40, PAU, BTEX, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Hg,
Cd, Cr, Ni, V, Mo, Ba, Ssulf., NH4+, Ncelk, Pcelk, SO4, CNcelk, CNtox, jednosýtne fenoly,
chlórované fenoly, krezoly, mikrobiálneho osídlenia, ekotoxicita,
odbery neporušených vzoriek zemín na stanovenie fyzikálno – mechanických vlastností zemín,
odbery stavebných konštrukcií, stanovenie vylúhovateľnosti znečisťujúcich látok
a ich absolútnych obsahov,
laboratórne práce,
geodetické zameranie všetkých vzorkovacích objektov,
vybudovanie monitorovacej siete na sledovanie vývoja znečistenia počas prieskumných prác
a po ich ukončení.

Minimálne požiadavky na geologické práce sú uvedené na CD/DVD nosiči.
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Podčasť 13.2: Lokalita CA(1959)/Čadca – AVC - supermarket
STRUČNÝ OPIS:
Podrobný prieskum, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia a bude zameraný na
zistenie miery, rozsahu, šírenia, vývoja a zmien závažného znečistenia v skúmanom území a
odporúčania ďalších prác. Súčasťou riešenia geologickej úlohy bude vybudovanie monitorovacej siete
a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia znečisteného územia počas celej doby
riešenia geologickej úlohy.
Informácia o charaktere činnosti podmieňujúcej vznik znečistenia životného prostredia:
Do roku 1992 bol závod súčasťou československej spoločnosti TATRA Kopřivnice š.p., ktorý bol
sprivatizvaný spoločnosťou AVC, a.s. a neskôr ako dcérska spoločnosť AVC Čadca, a.s. V areáli
bývalého podniku sa vyrábali automobilové súčiastky, nachádza sa tu niekoľko potenciálnych zdrojov
znečistenia ako napr. podzemné skladovacie nádrže na naftu, oleje a podzemné zberné nádrže na oleje,
ktoré mohli zapríčiniť kontamináciu zemín a podzemnej vody. Bývalý strojársky podnik AVC Čadca
bol postupne rozpredaný a v súčasnosti je v juhovýchodnej časti areálu postavený supermarket Tesco.
V severozápadnej časti areálu sa nachádza obchodný dom Kaufland. Pred výstavbou obchodného
domu Kaufland boli realizované prieskumné práce, ktorými bola preukázaná výrazná kontaminácia
ako horninového prostredia, tak aj podzemnej vody najmä NEL a 1,2-DCE. Nie je vylúčené, že sa
kontaminácia nachádza aj v ostatných častiach areálu, tzn. aj v oblasti, kde je v súčasnosti postavené
Tesco.
Doplňujúce informácie:
Ide o pravdepodobnú environmentálnu záťaž, kde je nutné overiť znečistenie podzemných vôd
a zemín ropnými látkami (NEL) a ClU.
Odhadovaná cena na prieskum bez DPH:

270 tis. €

Požaduje sa vykonať:
 geofyzikálne merania v kombinácii min. 2 metód,
 technické práce,
 odbery vzoriek vôd a zemín na analýzy a stanovenia, v minimálnom rozsahu na pH, el.
vodivosť, Eh, kyslík, CHSKCr, NEL,C10-C40, TOC, PAU, BTEX, PCB, ClU, Cd, Cr, Cu, Pb,
Ni, V, Zn, As, B, Ag, NO2-, NH4, SO4, Ssulf, Ncelk., Pcelk, kyanidy, vyluhovateľnosť ropných látok
v zeminách, mikrobiálneho osídlenia a ekotoxicity,
 odbery stavebných konštrukcií, stanovenie vyluhovateľnosti znečisťujúcich látok a ich
absolútnych obsahov,
 laboratórne práce,
 atmogeochemické merania,
 geodetické zameranie všetkých vzorkovacích objektov,
 vybudovanie monitorovacej siete na sledovanie vývoja znečistenia počas prieskumných prác
a po ich ukončení.
Minimálne požiadavky na geologické práce sú uvedené na CD/DVD nosiči.
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Podčasť 13.3: Lokalita LM(022)/Liptovský Mikuláš - Velvetex
STRUČNÝ OPIS:
Podrobný prieskum, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia a bude zameraný na
zistenie miery, rozsahu, šírenia, vývoja a zmien závažného znečistenia v skúmanom území a
odporúčania ďalších prác. Súčasťou riešenia geologickej úlohy bude vybudovanie monitorovacej siete
a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia znečisteného územia počas celej doby
riešenia geologickej úlohy.
Informácia o charaktere činnosti podmieňujúcej vznik znečistenia životného prostredia:
VelveTex, a.s., je jediným výrobcom umelohodvábnych tkanín na Slovensku. V areáli podniku sa
nachádza rozsiahle mazutové hospodárstvo, ktoré je v súčasnosti zredukované. Plochy stáčiska mazutu
a nafty z vagónov sú značne znečistené. Tieto manipulačné plochy sú síce zväčša spevnené, ale aj
podľa SIŽP Žilina nie sú stabilné a ani vode odolné a nie sú nepriepustné. Analýzy vôd nie sú
dostupné. V bezprostrednej blízkosti nádrží na mazut došlo k úniku mazutu na betónové plochy s
ochranným múrom (2005).
Doplňujúce informácie:
Ide o pravdepodobnú environmentálnu záťaž, kde je nutné overiť znečistenie podzemných vôd
a zemín najmä ropnými látkami a ťažkými kovmi.
Odhadovaná cena na prieskum bez DPH:

160 tis. €

Požaduje sa vykonať:
 geofyzikálne merania v kombinácii min. 2 metód,
 technické práce,
 odbery vzoriek vôd a zemín na analýzy a stanovenia, v minimálnom rozsahu na pH, el.
vodivosť, Eh, kyslík, CHSKCr, NEL,C10-C40, TOC, PAU, BTEX, PCB, ClU, Cd, Cr, Cu, Pb,
Hg, Ni, Zn, As, B, Ag, NH4, SO4, NO2-, Cl-, Ssulf, Ncelk., Pcelk, jednosýtne fenoly, kyanidy,
vyluhovateľnosť ropných látok v zeminách, mikrobiálneho osídlenia a ekotoxicity,
 odbery stavebných konštrukcií, stanovenie vyluhovateľnosti znečisťujúcich látok a ich
absolútnych obsahov,
 laboratórne práce,
 atmogeochemické merania,
 geodetické zameranie všetkých vzorkovacích objektov,
 vybudovanie monitorovacej siete na sledovanie vývoja znečistenia počas prieskumných prác
a po ich ukončení.
Minimálne požiadavky na geologické práce sú uvedené na CD/DVD nosiči.
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Podčasť 13.4: Lokalita RK(013)/Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA
STRUČNÝ OPIS:
Podrobný prieskum, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia a bude zameraný na
zistenie miery, rozsahu, šírenia, vývoja a zmien závažného znečistenia v skúmanom území a
odporúčania ďalších prác. Súčasťou riešenia geologickej úlohy bude vybudovanie monitorovacej siete
a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia znečisteného územia počas celej doby
riešenia geologickej úlohy.
Informácia o charaktere činnosti podmieňujúcej vznik znečistenia životného prostredia:
Intenzívna výroba papiera a celulózy v minulosti, pri ktorej sa používala široká škála chemických
látok (formaldehyd, NH3, plynných chlór, látky ropného pôvodu, oleje, PHM a iné), mohla byť
zdrojom kontaminácie zemín, podzemných vôd.
Doplňujúce informácie:
Ide o pravdepodobnú environmentálnu záťaž, kde je nutné overiť znečistenie podzemných vôd
a zemín.
Odhadovaná cena na prieskum bez DPH:

100 tis. €

Požaduje sa vykonať:
 geofyzikálne merania v kombinácii min. 2 metód,
 technické práce,
 odbery vzoriek vôd a zemín na analýzy a stanovenia, v minimálnom rozsahu na pH, el.
vodivosť, Eh, kyslík, CHSKCr, NEL,C10-C40, TOC, BTEX, PAU, ClU, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni,
Zn, As, NH4, SO4, Ssulf, Ncelk., Pcel, jednosýtne fenoly, vyluhovateľnosť ropných látok
v zeminách, mikrobiálneho osídlenia a ekotoxicity,
 odbery stavebných konštrukcií, stanovenie vylúhovateľnosti znečisťujúcich látok a ich
absolútnych obsahov,
 laboratórne práce,
 atmogeochemické merania,
 geodetické zameranie všetkých vzorkovacích objektov,
 vybudovanie monitorovacej siete na sledovanie vývoja znečistenia počas prieskumných prác
a po ich ukončení.
Minimálne požiadavky na geologické práce sú uvedené na CD/DVD nosiči.
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Podčasť 13.5: Lokalita BY(008)/Bytča – VURAL – prevádzka Hrabové
STRUČNÝ OPIS:
Podrobný prieskum, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia a bude zameraný na
zistenie miery, rozsahu, šírenia, vývoja a zmien závažného znečistenia v skúmanom území a
odporúčania ďalších prác. Súčasťou riešenia geologickej úlohy bude vybudovanie monitorovacej siete
a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia znečisteného územia počas celej doby
riešenia geologickej úlohy.
Informácia o charaktere činnosti podmieňujúcej vznik znečistenia životného prostredia:
Spoločnosť VURAL sa zaoberá strojárskou výrobou, teraz už v zmenšenej intenzite. Strojárenská
výroba stále pokračuje, areál je bez prieskumných a monitorovacích prác.
Doplňujúce informácie:
Ide o pravdepodobnú environmentálnu záťaž, kde je nutné overiť znečistenie podzemných vôd
a zemín najmä ťažkými kovmi.
Odhadovaná cena na prieskum bez DPH:

100 tis. €

Požaduje sa vykonať:
 geofyzikálne merania v kombinácii min. 2 metód,
 technické práce,
 odbery vzoriek vôd a zemín na analýzy a stanovenia, v minimálnom rozsahu na pH, el.
vodivosť, Eh, kyslík, CHSKCr, NEL,C10-C40, TOC, BTEX, PAU, ClU, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni,
Zn, As, V, NH4, SO4, Ssulf, Ncelk., Pcel, jednosýtne fenoly, kyanidy, vyluhovateľnosť ropných
látok v zeminách, mikrobiálneho osídlenia a ekotoxicity,
 odbery stavebných konštrukcií, stanovenie vylúhovateľnosti znečisťujúcich látok a ich
absolútnych obsahov,
 laboratórne práce,
 atmogeochemické merania,
 geodetické zameranie všetkých vzorkovacích objektov,
 vybudovanie monitorovacej siete na sledovanie vývoja znečistenia počas prieskumných prác
a po ich ukončení.
Minimálne požiadavky na geologické práce sú uvedené na CD/DVD nosiči.

100

