odbor starostlivosti o životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

č. j. OU-PP-OSZP-2019/009219-051/BL

v Poprade 13.09.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Poprad), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon EIA) posúdil podľa § 3 písm. c) v spojení s § 18 až 29 zákona EIA zámer
„Tatranská Lomnica – prieskumný vrt pre geotermálne vody“, (vypracovaný firmou
ENVIGEO, a. s., Banská Bystrica, ktorý predložila firma AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál
Východ č. 3406, 058 01 Poprad, IČO: 31 649 513), po ukončení zisťovacieho konania
postupujúc podľa § 46 a § 47 správneho poriadku a podľa § 29 zákona EIA, vydáva toto
rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Tatranská Lomnica – prieskumný vrt pre geotermálne vody“,
uvedená v predloženom zámere, situovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 264/1, 264/4, 264/5 k.
ú. Tatranská Lomnica v okrese Poprad, ktorej účelom je zhotovenie hydrogeologického vrtu
hĺbky do 500 m, ktorý bude realizovaný ako prieskumný,
sa nebude posudzovať podľa zákona EIA.
Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenia podľa osobitných predpisov.
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj
:
Prešovský
Okres
:
Poprad
Obec/k.ú.
:
Tatranská Lomnica
Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:
Kapitola č. 1 :
Položka č. 16 :
Časť B
:

Ťažobný priemysel
Vrty na využívanie geotermálnej energie
Zisťovacie konanie do 500 m

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo
zmierňujú vplyv na životné prostredie:
1.

Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok
do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

2.

V prípade negatívneho ovplyvnenia už povolených odberov geotermálnych vôd práce
ukončiť.

Pred začatím hydrodynamickej skúšky požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy
o povolenie na osobitné užívanie vôd.
4. Zabezpečiť neustály monitoring recipientu so snahou dosiahnuť čo najzhodnejšiu teplotu
a kvalitu vypúšťanej odpadovej vody s povrchovým tokom.
5. Dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác v pracovných dňoch od 08:00 do 20:00, cez
víkendy a sviatky sa práce realizovať nebudú.
6. Dodržiavať hlukové limity, najmä počas výstavby.
7. Zabezpečiť posúdenie vplyvu vibrácií na okolitú bytovú výstavbu a navrhnúť opatrenia
v prípade preukázania negatívneho vplyvu.
8. Zabezpečiť, aby pri vychádzaní vozidiel z účelovej komunikácie nedochádzalo
k znečisťovaniu vozovky, prípadné znečistenie vozovky musí byť operatívne odstránené.
9. Dodržať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov uvedených v časti IV.,
v bode 10. na str. 100 až 103 predloženého zámeru.
10. Rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.
11. Dôsledne dodržiavať všetky podmienky vydaných rozhodnutí a súhlasov, ako aj interné
predpisy, ktoré predstavujú opatrenia proti nepriaznivým vplyvom činnosti na životné
prostredie.
12. Ďalšie pripomienky, majúce oporu v zákone, ktoré vyplývajú zo stanovísk doručených
k zámeru, zohľadniť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.
3.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je
ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
OU Poprad ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženého zámeru navrhovanej
činnosti – „Tatranská Lomnica – prieskumný vrt pre geotermálne vody“ ktorý predložila firma
AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ č. 3406, IČO: 31 649 513 a ktorý bol doručený
dňa 06.05.2019 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA a podľa § 18 ods.
2 správneho poriadku.
Popis navrhovanej činnosti:
Predmetom zámeru je zhotovenie hydrogeologického vrtu hĺbky do 500 m, ktorý bude
realizovaný ako prieskumný vrt v severovýchodnej časti zastavaného územia.
Hlavným cieľom hydrogeologického prieskumu bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody
v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25oC,
s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Navrhovateľ plánuje geotermálnu vodu využiť ako zdroj tepla v objekte Vila Széchényi, ktorej je
vlastníkom.
OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2019/007124-002/BL zo dňa 05.04.2019 podľa § 22 ods.
6 zákona EIA upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.
OU Poprad v súlade s § 23 ods. 1 zákona EIA zaslal predložený zámer rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci dňa 15.05.2019.
Zámer bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
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https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tatranska-lomnica-prieskumny-vrt-pre-geotermalnevody-2
a webovom sídle OU Poprad
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-173
OU Poprad podľa § 29 ods. 2 zákona EIA vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní
navrhovanej činnosti k zámeru a v súlade s § 29 ods. 3 zákona EIA primerane použil kritériá pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA, pričom prihliadal aj na stanoviská
dotknutých orgánov podľa § 23 ods. 4 zákona EIA.
Ku zisťovaciemu konaniu podľa zákona EIA sa vyjadrili:
1. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, č. j. OU-PP-OKR-2019/002083-014 zo
dňa 23.05.2019 doručené dňa 24.05.2019:
– nemá žiadne požiadavky a pripomienky.
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, č. j. OU-PP-OSZP-2019/009967/02-KJ zo dňa 03.06.2019
doručené dňa 05.06.2019:
– nemá k predloženému zámeru navrhovanej činnosti námietky. Zároveň uvádza, že
nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona.
3. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, č. j. OU-PP-PLO-2019/010745-002 zo
dňa 04.06.2019 doručené dňa 06.06.2019:
– nemá z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy pripomienky. Realizáciou
zámeru nebudú dotknuté záujmy ochrany poľnohospodárskej pôdy, nakoľko nedôjde ani
k záberu poľnohospodárskej pôdy ani k použitiu poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely.
4. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, č. j. 390-1103/2019 zo dňa 05.06.2019
doručené dňa 06.06.2019:
– k zámeru nemá pripomienky a námietky.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č. j. PP
2034/2/2019/HŽP/DMM zo dňa 10.06.2019 doručené dňa 10.06.2019:
– z hľadiska vplyvu na zdravie je potrebné zámer doplniť o hlukovú štúdiu vplyvu
predloženého zámeru počas prieskumu aj počas využívania geotermálnej vody na okolité
chránené územie vypracovanú odborne spôsobilou osobou. Následne bude k uvedenému
materiálu vydané záväzné stanovisko.
6. Okresný úrad Prešov, odbor staroslivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. j. OU-PO-OSZP2-2019/028606
zo dňa 06.06.2019 doručené dňa 10.06.2019:
– z hľadiska ním hájených záujmov nemá pripomienky k predloženému zámeru.
Z hľadiska ochrany existujúcich zdrojov pri vykonávaní geologických prác je potrebné
zabezpečiť, aby pri manipulácii s látkami škodiacimi vodám nedošlo k ich úniku do
povrchových a podzemných vôd, prípadne k negatívnemu ovplyvneniu kvantitatívnych
parametrov podzemných vôd.
V prípade negatívneho ovplyvnenia už povolených odberov geotermálnych vôd
geologickým dielom – geotermálnym vrtom, realizovaným v rámci prieskumu, bude
povinnosťou obstarávateľa práce ukončiť a geologické dielo prípadne zlikvidovať.
Pred začatím hydrodynamickej skúšky, v súlade s § 21 ods.1 písm. g) vodného zákona, je
potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie
3

vôd (čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie pri hydrogeologickom prieskume nad 5
dní).
V súlade s ustanovením § 21 ods. 7 písm. b) vodného zákona orgán štátnej vodnej správy
je viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá ešte
umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov
s nimi súvisiacich a rozhodnutím ministerstva (MŽP SR - Sekcia geológie) o schválení
záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.
Podľa ustanovenia § 21 ods. 2 vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd (odber
geotermálnych vôd a ich vypúšťanie), ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby,
je potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so
stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu vodnú stavbu alebo
povolenú vodnú stavbu“.
Podľa názoru Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložené
oznámenie nie potrebné posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja zároveň upozorňuje navrhovateľa, že odber
geotermálnych vôd podlieha zisťovaciemu konaniu podľa ustanovení zákona č.24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (príloha č. 8, tabuľka č. 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 9).
7. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, č. j. OU-PP-PLO-2019/009838-002 zo
dňa 04.06.2019 doručené dňa 10.06.2019:
– nemá k predloženému zámeru pripomienky.
8. Prešovský samosprávny kraj, č. j. 05447/2019/ORR-2 zo dňa 24.06.2019 doručené dňa
01.07.2019:
– priame vypúšťanie použitých geotermálnych vôd do vodných tokov spôsobuje tepelné
i chemické znečistenie povrchovej vody, ktoré má negatívny vplyv na biotu, z toho dôvodu
je nutný neustály monitoring recipientu so snahou dosiahnuť čo najzhodnejšiu teplotu
a kvalitu vypúšťanej odpadovej vody s povrchovým tokom.
Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na
životné prostredie, minimalizáciou audio a vizuálneho smogu na nevyhnutne potrebný čas,
berieme na vedomie zaslaný zámer a žiadame pri umiestňovaní navrhovanej činnosti
rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č. j. PP
2034/5/2019/HŽP/RR zo dňa 13.08.2019 doručené dňa 13.08.2019:
– nesúhlasí zo zámerom z dôvodu, že na základe predikcie hlukového zaťaženia zo
stacionárneho zdroja a matematických modelov je možné určiť, že najbližší rodinný dom,
nachádzajúci sa na parcele plánovaného prieskumného geologického vrtu je v oblasti izofón
s hladinami 65 dB – 70 dB, z čoho vyplýva, že i pri použití korekcie na stavebnú činnosť
bude posudzovaná hodnota prekračovať prípustné hodnoty.
Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie a pripomienky vyplývajúce z nich boli
zohľadnené premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
OU Poprad na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Poprade vyzval listom č. OU-PP-OSZP-2019/009219-015/BL zo dňa 17.06.2019 navrhovateľa

4

na doplnenie zámeru o hlukovú štúdiu vplyvu zámeru počas prieskumu aj počas využívania
geotermálnej vody na okolité chránené územie.
Dňa 18.07.2019 navrhovateľ OU Poprad doručil akustickú štúdiu vypracovanú akreditovanou
osobou. OU Poprad zaslal Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
listom č. OU-PP-OSZP-2019/009219-033/BL zo dňa 19.07.2019 akustickú štúdiu na základe
ktorej Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vydal stanovisko č. j. PP
2034/5/2019/HŽP/RR zo dňa 13.08.2019.
Z dotknutých orgánov, ktoré doručili svoje stanoviská k predloženému zámeru požaduje
posudzovať zámer podľa zákona EIA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Poprade.
Stanovisko navrhovateľa:
Dôvodom nesúhlasného stanoviska je, že na základe predikcie hlukového zaťaženia zo
stacionárneho zdroja a matematických modelov v akustickej štúdii, ktorú spracovalo Skúšobné
laboratórium Ing. Stanislav Chomo – SONICA je možné určiť, že pre najbližší rodinný dom
nachádzajúci sa na pozemku plánovaného prieskumného geologického vrtu budú prekročené
prípustné hodnoty LAeq deň, večer.
Z uvedeným stanoviskom spoločnosť AUTONOVA, s.r.o. nesúhlasí z dôvodu, že rodinný dom,
ktorý je najbližšie k plánovanému prieskumnému geologickému vrtu je vo vlastníctve investora.
Zároveň Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo deklarované, že
počas vŕtania prieskumného vrtu, ak to bude potrebné nebude investor využívať rodinný dom na
bývanie a zabezpečí si náhradné.
Zároveň poukazujeme aj na § 2 ods. 3 zákona č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí: „Tento zákon sa nevzťahuje
na posudzovanie a kontrolu hluku spôsobeného samotnou exponovanou osobou, hluku vo
vnútornom prostredí budov, hluku na pracoviskách, hluku vnútri dopravných prostriedkov, hluku
vo vojenských výcvikových priestoroch a hluku vo výcvikových zariadeniach Policajného zboru.
Vyhodnotenie:
OU Poprad sa plne stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.
Do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko k predloženému zámeru príslušnému orgánu
nedoručil dotknutý orgán, resp. rezortný orgán:
o Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade
o Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
o Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody
Podľa § 23, ods. 4 zákona EIA sa stanovisko považuje za súhlasné.
OU Poprad bolo doručené písomné stanovisko dotknutej obce:
1.
Mesto Vysoké Tatry, č. j. 452/2019/2 zo dňa 13.06.2019 doručené dňa 20.06.2019:
–
Zámer je navrhovaný v zastavanom území mesta, územie dotknuté navrhovanou činnosťou
je určené najmä na bývanie, cestovný ruch a rekreáciu. Pozemok, na ktorom sa má
realizovať vrt, ako aj ostatné dve uvedené parcely, sú určené pre funkciu cestovný ruch.
Podľa záväzných regulatívov územného plánu mesta vo funkčnej ploche cestovný ruch sú
neprípustné všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na prírodné a spoločenské
prostredie.
Navrhovanú činnosť v zastavanom území obce, v blízkosti budov na bývanie a ubytovanie
a súčasne na území chráneného územia TANAP-u, možno považovať za negatívny vplyv
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na prírodné aj spoločenské prostredie a sme názoru, že zámer by mal byť ďalej
posudzovaný podľa zákona EIA. Žiadame dôkladné posúdenie najmä z dôvodu
predpokladaných negatívnych vplyvov:
 na obyvateľstvo – zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti
(dopady na odvetvie cest. ruchu), narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť
činnosti podľa sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutej časti mesta –
Tatranská Lomnica,
 z dôvodu navrhovanej intenzívnej činnosti nepretržite aj počas nočných hodín
v trvaní 2 mesiace žiadame vypracovať hlukovú štúdiu,
 riziká v súvislosti s vodnými pomermi (najmä riziko vplyvu na zásoby vody, ktoré
sú už v súčasnosti problémom), kontamináciou vody a pôdy, vyhodnotiť aj príp.
úniky chemikálií a pohonných hmôt, navrhnúť konkrétne technické opatrenia
(špecifikovať) zabezpečenie proti únikom,
 vplyv na chránené územie TANAP-u, priame i nepriame vplyvy na faunu a flóru
(napr. v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do Hlbokého potoka, hlukom).
Verejnosť bola o zámere informovaná od 27.05.2019 po dobu najmenej 21 dní na úradnej
tabuli mesta a na elektronickej úradnej tabuli na oficiálnej stránke mesta
www.vysoketatry.sk
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu č. 1: Vplyvy na obyvateľstvo sú v predloženom zámere identifikované a popísané
(v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné
prostredie, Vplyvy na obyvateľstvo). Vrt bude realizovaný v zastavanom území, obyvateľstvo
v okolí bude počas realizácie vrtu ovplyvnené najmä zvýšenou hlukovou záťažou. Ide o dočasné
zdroje hluku po dobu cca 6 mesiacov, ktoré zhotovením vrtu zaniknú.
k bodu č. 2: Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je hodnotené
v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov zaťaženia
hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
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sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťou a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
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uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Predkladaný návrh predstavuje využitie potenciálu, ktoré územie ponúka. Hydrogeologický vrt
na využívanie geotermálnej vody je navrhované realizovať v útvare geotermálnych vôd
SK300140FK Levočská panva (Z a J časť), v ktorom sú zostávajúce množstvá tepelnoenergetického potenciálu geotermálnej energie: GV 198,3 l·s-1, GE 41,16 MWt (Malík, P. a kol.,
2013).
Využitím potenciálu geotermálnej energie sa nebude spotrebovávať neobnoviteľný zdroje
energie (plyn), nebude sa produkovať odpad (vzniká spaľovaním dreva) a dosiahne sa zlepšenie
kvality ovzdušia. Hlavnou nevýhodou tohto alternatívneho zdroja energie sú vysoké investičné
náklady.
Je potrebné vo väčšej miere využívať alternatívne, obnoviteľné zdroje energie, i keď ich
využívanie, je zdrojom istých negatívnych vplyvov. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je
daná prírodnými podmienkami konkrétneho územia.
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Vykonať pasportizáciu nehnuteľností ležiacich v bezprostrednej blízkosti zhotovenia
prieskumného vrtu.“
- „Zabezpečiť vhodný výber mechanizmov, pri rešpektovaní požiadavky optimálneho výberu
technológií k navrhovanému konštrukčnému riešeniu a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a
kontrolu.“
- „Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a
technickým stavom zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu
používať iba na účely, na ktoré boli vyrobené a sú technicky spôsobilé.“
- „Vzhľadom na umiestnenie vrtu v zastavanom území vybudovať protihlukovú bariéru, ktorá
bude tlmiť hluk vrtnej súpravy.“
- „Zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska, zabezpečiť čistotu verejnej
komunikácie.“
- „Ak počas zhotovenia vrtu dôjde k znečisteniu verejnej komunikácie je povinnosť
zabezpečiť jej vyčistenie.“
- „Počas suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre zabezpečiť skrápanie prašných
plôch prístupových, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc.“
A iné ...
Riziká v súvislosti s ovplyvnením obyvateľstva sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
k bodu č. 3: Vplyv na kvantitatívne pomery vôd: Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých
horizontov podzemných vôd môžeme hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní
vrtu do projektovanej hĺbky. Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na
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prvý horizont podzemných vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho
bentonitového výplachu. Výplach je kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje
vynášanie prevŕtavaného materiálu, zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu
do horninového prostredia. Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí
týmto technickým požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní
zodpovedajú
hygienickým požiadavkám a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po
dovŕtaní cca do 10 m a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí
osadením oceľovej rúry, za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje.
Osadením rúry (pažnice) a jej cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych)
podzemných vôd (pitných?) a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia
je nežiadúca aj z hľadiska využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu
podzemných vôd z rôznych horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré
budú inštalované sú prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na
str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
Kontaminácia vody a pôdy: V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy,
Surovinové zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané
spaľovacím motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde
budú skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
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pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu č. 4: Územie, kde je navrhovaná realizácia prieskumného vrtu pre geotermálne vody, tak
ako okolité zastavané územie Tatranskej Lomnice, leží v území Tatranského národného parku
(TANAP), kde platí 3. stupeň ochrany. Výmera územia TANAP-u priamo dotknutá navrhovanou
činnosťou je cca 500 m2 počas realizácie vrtu, po dobu cca 6 mesiacov. V súvislosti
s využívaním termálnej vody bude postavený objekt tepelnej centrály na ploche cca 10 m 2.
Vplyvy na prvky ochrany prírody sú popísané v rámci vplyvov na faunu, flóru (viď príslušnú
kapitolu Zámeru).
Územie, kde je navrhovaná realizácia prieskumného vrtu pre geotermálne vody do SKUEV0307
Tatry nezasahuje priamo. SKUEV0307 sa rozprestiera SV vo vzdialenosti 0,55 km,
S vo vzdialenosti cca 1,2 km a Z vo vzdialenosti 0,7 m. Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje
do tohto UEV, prostredníctvom nepriamych vplyvov nemá charakter ani dosah ovplyvniť jeho
predmety ochrany. Nepovažujeme SKUEV0307 Tatry dotknuté realizáciou navrhovaného
projektu.
Realizácia geotermálneho vrtu je dočasný vplyv, ktorý sa vzhľadom dĺžku posudzovaného vrtu,
predpokladá na 2 mesiace. Zabratý pracovný priestor a charakter prác je podobný zemným
prácam, ktoré sa realizujú aj pri stavbe napr. bytových objektov. Posudzovaný vrt je navrhované
realizovať v zastavanom území, kde prebieha a bude prebiehať výstavba.
Nakoľko vrt je navrhované realizovať v zastavanom území, nedôjde k priamej likvidácii
biotopov ani chránených druhov. Realizáciou vrtu budú priamo ovplyvnené chrobáky, niektoré
druhy malých cicavcov, niektoré druhy avifauny, ktoré majú v dotknutom území domovské
a potravinové stanovištia. Tento vplyv je dočasný, po vybudovaní vrtu sa vykoná rekultivácia
priestoru a priestor budú môcť tieto druhy fauny opäť využívať. Nakoľko zastavané územie
Tatranskej Lomnice je situované medzi lesnými porastmi, ktoré sa nachádzajú v okolí, dochádza
k prechodu veľkých cicavcov a veľkých šeliem cez toto územie. Realizácia vrtu bude na nich
pôsobiť rušivo, ale nie je predpoklad, že by toto územie naďalej nevyužívali pri migrácii. Vplyvy
na faunu a flóru sú vo väčšine prípadov nepriame, sú dočasné, veľkosťou na úrovni iných
stavebných prác, ktorých súčasťou sú zemné práce.
V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do Hlbokého
potoka, aj v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych vôd možné len
predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu bude overiť
možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s predpokladanou
ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a predpokladanou
výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Kvalitu vôd overuje certifikované laboratórium. V súvislosti s overovaním
možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky v dĺžke trvania cca 2 mesiace,
ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť Hlboký potok. Vzhľadom na
fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže
ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody. Pred vypustením čerpanej
geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere, aby nebola prekročená
medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne
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ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných
druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú známe dispozície
„nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude závisieť od
konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to


Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.

Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.
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V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC. Aj v prípade, kedy by sa čerpaná
voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do recipientu vypúšťala priamo, nedošlo
by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2,
časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. Vo výpočte sme pritom
počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto teplotu nedosahuje ani
v letných mesiacoch. Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej
ochladenie v miere, aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č.
269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody
vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto
etape projektu nie sú známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda,
jej veľkosť bude závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti. V
kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
Vyhodnotenie: Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce
z neho boli zohľadnené premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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V priebehu zisťovacieho konania doručila príslušnému orgánu svoje stanoviská dotknutá
verejnosť:
K stanoviskám dotknutej verejnosti bolo doručené stanovisko navrhovateľa:
1. Ing. Lucia Dubielová, Tatranská Lomnica:
Mám za to, že v zámere neboli doriešené všetky rizikové faktory, ktoré súvisia s realizáciou vrtu.
Miesto vrtu sa nachádza priamo v úzkej blízkosti obytných budov sídliska Tatranská Lomnica.
Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa nachádza v chránenom území Tatranského
národného parku.
Žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu pri vŕtaní vrtu.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Aká izolácia je na
pracovnej ploche.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie/uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse – ako sa
bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený chemický
rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a iných
látok).



Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam budú po dovŕtaní vrtu odvezené
vrtné úlomky, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.
Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam bude po dovŕtaní vrtu odvezený
kvapalný odpad, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.
j/ Vrtný kontraktor
 Informácia kto bude uskutočňovať vrtné práce (vrtný kontraktor)
Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri prevoze
technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie vrtu, príp.
ekologické škody,...
k/ Využitie vody na ohrev
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Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.technického riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
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k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
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ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
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bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
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s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),
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 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
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Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
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V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
2. Eva Plučinská, Tatranská Lomnica:
Mám za to, že v zámere neboli doriešené všetky rizikové faktory, ktoré súvisia s realizáciou vrtu.
Miesto vrtu sa nachádza priamo v úzkej blízkosti obytných budov sídliska Tatranská Lomnica.
Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa nachádza v chránenom území Tatranského
národného parku.
Žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu pri vŕtaní vrtu.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Aká izolácia je na
pracovnej ploche.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
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g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie/uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse – ako sa
bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený chemický
rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a iných
látok).



Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam budú po dovŕtaní vrtu odvezené
vrtné úlomky, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.
Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam bude po dovŕtaní vrtu odvezený
kvapalný odpad, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.
j/ Vrtný kontraktor
 Informácia kto bude uskutočňovať vrtné práce (vrtný kontraktor)
Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri prevoze
technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie vrtu, príp.
ekologické škody,...
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
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cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
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k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
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predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.
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V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
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ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
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Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
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akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
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3. Jaroslav Ambróz, Tatranská Lomnica:
Ako obyvateľ Tatranskej Lomnice, a tým pádom dotknutá osoba nesúhlasím s realizáciou tohto
zámeru. Domnievam sa, že v zámere prinajmenšom neboli doriešené všetky rizikové faktory,
ktoré súvisia s realizáciou vrtu. Miesto vrtu sa nachádza priamo v bezprostrednej blízkosti
obytných budov sídliska v Tatranskej Lomnice. Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa
nachádza v chránenom území Tatranského národného parku žiadam o doplnenie a prešetrenie
nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu počas vŕtania.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Ako je
zabezpečená pracovná plocha z hľadiska izolácie.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie resp. uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse, ako
sa bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený
chemický rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a
iných látok).



Kam budú, podľa zmluvy s prevádzkovateľom skládky, odvezené vrtné úlomky po
dovŕtaní vrtu, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.



Kam bude, podľa zmluvy s prevádzkovateľom skládky, odvezený kvapalný odpad po
dovŕtaní vrtu, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.

j/ Realizácia vrtov


Informácia o tom, kto by mal uskutočňovať vrtné práce.



Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za
škodu spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri
prevoze technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie
vrtu, príp. ekologické škody.
k/ Využitie vody na ohrev
Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.
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Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
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cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
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Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
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Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
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chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
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a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
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hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
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realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
4. Daniel Novocký, Tatranská Lomnica:
Ako obyvateľ Tatranskej Lomnice, a tým pádom dotknutá osoba nesúhlasím s realizáciou tohto
zámeru. Domnievam sa, že v zámere prinajmenšom neboli doriešené všetky rizikové faktory,
ktoré súvisia s realizáciou vrtu. Miesto vrtu sa nachádza priamo v bezprostrednej blízkosti
obytných budov sídliska v Tatranskej Lomnice. Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa
nachádza v chránenom území Tatranského národného parku žiadam o doplnenie a prešetrenie
nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu počas vŕtania.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Ako je
zabezpečená pracovná plocha z hľadiska izolácie.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
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h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie resp. uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse, ako
sa bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený
chemický rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a
iných látok).



Kam budú, podľa zmluvy s prevádzkovateľom skládky, odvezené vrtné úlomky po
dovŕtaní vrtu, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.



Kam bude, podľa zmluvy s prevádzkovateľom skládky, odvezený kvapalný odpad po
dovŕtaní vrtu, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.

j/ Realizácia vrtov


Informácia o tom, kto by mal uskutočňovať vrtné práce.



Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za
škodu spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri
prevoze technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie
vrtu, príp. ekologické škody.
k/ Využitie vody na ohrev
Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
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a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
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prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
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k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.
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V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
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ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
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Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
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nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
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a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
5. Stanislav Priečko, Tatranská Lomnica:
Mám za to, že v zámere neboli doriešené všetky rizikové faktory, ktoré súvisia s realizáciou vrtu.
Miesto vrtu sa nachádza priamo v úzkej blízkosti obytných budov sídliska Tatranská Lomnica.
Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa nachádza v chránenom území Tatranského
národného parku.
Žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu pri vŕtaní vrtu.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Aká izolácia je na
pracovnej ploche.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie/uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse – ako sa
bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený chemický
rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a iných
látok).



Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam budú po dovŕtaní vrtu odvezené
vrtné úlomky, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.
Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam bude po dovŕtaní vrtu odvezený
kvapalný odpad, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.
j/ Vrtný kontraktor


Informácia kto bude uskutočňovať vrtné práce (vrtný kontraktor)
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Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri prevoze
technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie vrtu, príp.
ekologické škody,...
k/ Využitie vody na ohrev
Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.technického riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
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výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
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a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
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Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
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známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.
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odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
53

zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
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Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
6. Margita Priečková, Tatranská Lomnica:
Mám za to, že v zámere neboli doriešené všetky rizikové faktory, ktoré súvisia s realizáciou vrtu.
Miesto vrtu sa nachádza priamo v úzkej blízkosti obytných budov sídliska Tatranská Lomnica.
Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa nachádza v chránenom území Tatranského
národného parku.
Žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu pri vŕtaní vrtu.
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e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Aká izolácia je na
pracovnej ploche.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie/uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse – ako sa
bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený chemický
rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a iných
látok).



Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam budú po dovŕtaní vrtu odvezené
vrtné úlomky, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.
Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam bude po dovŕtaní vrtu odvezený
kvapalný odpad, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.
j/ Vrtný kontraktor
 Informácia kto bude uskutočňovať vrtné práce (vrtný kontraktor)
Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri prevoze
technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie vrtu, príp.
ekologické škody,...
k/ Využitie vody na ohrev
Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.technického riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
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Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
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čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
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pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.
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V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
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ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
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Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
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nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
63

a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
7. Dominika Priečková, Tatranská Lomnica:
Mám za to, že v zámere neboli doriešené všetky rizikové faktory, ktoré súvisia s realizáciou vrtu.
Miesto vrtu sa nachádza priamo v úzkej blízkosti obytných budov sídliska Tatranská Lomnica.
Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa nachádza v chránenom území Tatranského
národného parku.
Žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu pri vŕtaní vrtu.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Aká izolácia je na
pracovnej ploche.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie/uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse – ako sa
bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený chemický
rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a iných
látok).



Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam budú po dovŕtaní vrtu odvezené
vrtné úlomky, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.
Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam bude po dovŕtaní vrtu odvezený
kvapalný odpad, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.
j/ Vrtný kontraktor


Informácia kto bude uskutočňovať vrtné práce (vrtný kontraktor)
64

Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri prevoze
technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie vrtu, príp.
ekologické škody,...
k/ Využitie vody na ohrev
Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.technického riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
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výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
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a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
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Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
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známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.
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odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
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zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
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Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
8. Juraj Husovský, Tatranská Lomnica:
Tento zámer priamo zasahuje do obývanej mestskej časti a má sa realizovať v obytnej časti
domov. Ja ako obyvateľka a zároveň poslanec mestskej časti Tatranská Lomnica nesúhlasím
s realizáciou zámeru a žiadam spracovanie a posudzovanie EIA z dôvodu, negatívneho vplyvu
na život v intraviláne mesta v národnom parku. Mnou posudzovaný pohľad na zámer, odborne
nespôsobilí, ma naznačuje že budú poškodenia povrchové vody, vysoká hlučnosť pri vŕtaní
a taktiež v prevádzke, zlý odtok vody z vrtu, ktorá nesmie byť vzhľadom na jej zloženie
a teplotu vypustená do potoka, nedoriešené technologické postupy súvisiacich s realizáciou vrtu
(možnosť vyťaženia toxických hornín, použitie chemických výplachov a pod.) a negatívny
vplyv na zver v intraviláne a okolitom lese.
Stanovisko navrhovateľa:
Dovysvetlenie vplyvov na obyvateľstvo, biotu a vodné pomery je uvedené v rámci pripomienok
mesta Vysoké Tatry a dotknutej verejnosti, ktorá adresovala konkrétnejšie pripomienky.
Vplyv hluku na obyvateľstvo je kvantifikovaný v hlukovej štúdii, ktorá sa dodatočne spracovala.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením obyvateľstva, bioty, povrchových, podzemných vôd ako aj iné
vplyvy sú v zámere identifikované, navrhnuté sú príslušné opatrenia. Účelom navrhovaných
opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané
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(predpokladané) negatívne vplyvy činnosti. Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú
do rozhodovacieho procesu a stávajú sa súčasťou ďalších konaní a povoľovacích činností.
9. Alena Čechová, Tatranská Lomnica:
Ako obyvateľ Tatranskej Lomnice, a tým pádom dotknutá osoba nesúhlasím s realizáciou tohto
zámeru. Domnievam sa, že v zámere prinajmenšom neboli doriešené všetky rizikové faktory,
ktoré súvisia s realizáciou vrtu. Miesto vrtu sa nachádza priamo v bezprostrednej blízkosti
obytných budov sídliska v Tatranskej Lomnice. Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa
nachádza v chránenom území Tatranského národného parku žiadam o doplnenie a prešetrenie
nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu počas vŕtania.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Ako je
zabezpečená pracovná plocha z hľadiska izolácie.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie resp. uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse, ako
sa bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený
chemický rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a
iných látok).



Kam budú, podľa zmluvy s prevádzkovateľom skládky, odvezené vrtné úlomky po
dovŕtaní vrtu, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.



Kam bude, podľa zmluvy s prevádzkovateľom skládky, odvezený kvapalný odpad po
dovŕtaní vrtu, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.

j/ Realizácia vrtov


Informácia o tom, kto by mal uskutočňovať vrtné práce.



Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za
škodu spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri
prevoze technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie
vrtu, príp. ekologické škody.
k/ Využitie vody na ohrev

73

Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
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k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
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ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
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bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
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s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),
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 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
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Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
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V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
10. Jana Markušová, Ľubotice:
Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií alternatívnymi
zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými podmienkami konkrétneho
územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický potenciál. Zo strany navrhovateľa
je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti. Opatrenia sa po ich
akceptácii včleňujú do rozhodovacieho procesu a stávajú sa súčasťou ďalších konaní
a povoľovacích činností.
11. Ing. Alžbeta Lovásová, PhD., Zálesie:
Mám za to, že v zámere neboli doriešené všetky rizikové faktory, ktoré súvisia s realizáciou vrtu.
Miesto vrtu sa nachádza priamo v úzkej blízkosti obytných budov sídliska Tatranská Lomnica.
Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa nachádza v chránenom území Tatranského
národného parku.
Žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
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c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu pri vŕtaní vrtu.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Aká izolácia je na
pracovnej ploche.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie/uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse – ako sa
bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený chemický
rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a iných
látok).



Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam budú po dovŕtaní vrtu odvezené
vrtné úlomky, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.
Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam bude po dovŕtaní vrtu odvezený
kvapalný odpad, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.
j/ Vrtný kontraktor
 Informácia kto bude uskutočňovať vrtné práce (vrtný kontraktor)
Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri prevoze
technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie vrtu, príp.
ekologické škody,...
k/ Využitie vody na ohrev
Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.technického riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
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nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
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dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
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zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
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Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
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vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
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s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR
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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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
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a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
12. Bc. Dominika Brezničanová, Dubnica nad Váhom:
Mám za to, že v zámere neboli doriešené všetky rizikové faktory, ktoré súvisia s realizáciou vrtu.
Miesto vrtu sa nachádza priamo v úzkej blízkosti obytných budov sídliska Tatranská Lomnica.
Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa nachádza v chránenom území Tatranského
národného parku.
Žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).
c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu pri vŕtaní vrtu.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Aká izolácia je na
pracovnej ploche.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie/uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse – ako sa
bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený chemický
rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a iných
látok).



Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam budú po dovŕtaní vrtu odvezené
vrtné úlomky, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.
Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam bude po dovŕtaní vrtu odvezený
kvapalný odpad, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.
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j/ Vrtný kontraktor
 Informácia kto bude uskutočňovať vrtné práce (vrtný kontraktor)
Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri prevoze
technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie vrtu, príp.
ekologické škody,...
k/ Využitie vody na ohrev
Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.technického riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.

91

k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
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skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
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o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
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Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.
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z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
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osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
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Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
13. Dušana Rokošínyiová, Košice
Mám za to, že v zámere neboli doriešené všetky rizikové faktory, ktoré súvisia s realizáciou vrtu.
Miesto vrtu sa nachádza priamo v úzkej blízkosti obytných budov sídliska Tatranská Lomnica.
Vzhľadom na špecifiká mestskej časti, ktorá sa nachádza v chránenom území Tatranského
národného parku.
Žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
a/ Ako je doriešené zabezpečenie sladkých (pitných) vôd, akým spôsobom sa budú vodonosné
horizonty izolovať.
b/ Aký bude mať realizácia vrtu dopad na možnú stratu pitnej vody v studniach, ak sú v blízkosti
studne na pitnú vodu (hydrodynamické vplyvy).

98

c/ Aké straty výplachu sa predpokladajú pri vŕtaní, v akých hĺbkach a aké protistratové materiály
a chemikálie sa pri možných stratách budú požívať.. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych
vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k stratám výplachu.
d/ Akými technológiami sa bude realizovať a vyhodnocovať sledovanie vyššie uvedených strát
výplachu pri vŕtaní vrtu.
e/ Aké je plánované množstvo chemikálii na pracovnej ploche, ako je zabezpečené skladovanie
chemikálii na pracovnej ploche pre prípad úniku pri manipulácii a skladovaní. Aká izolácia je na
pracovnej ploche.
f/ Akým spôsobom bude zabezpečené ukladanie vrtných úlomkov, príp. ako je zabezpečená
izolácia úlomkových nádrží a ako bude kontrolovaná ich tesnosť (hlavne v prípade použitia
vykopaných jám vystlaných fóliou).
g/ Ako je zabezpečené uloženie PHM na pracovnej ploche (naftových nádrží). Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii.
h/ Ako je zabezpečený olejový sklad a kde na ploche sa budú skladovať oleje. Aké je
zabezpečenie proti úniku pri manipulácii
i/ Čerpací pokus:


Ako bude vyriešené utrácanie/uloženie geotermálnej vody pri čerpacom pokuse – ako sa
bude geotermálna voda ochladzovať pred vypustením, ako bude zabezpečený chemický
rozbor vyťaženej geotermálnej vody (možná vysoká koncentrácia chloridov a iných
látok).



Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam budú po dovŕtaní vrtu odvezené
vrtné úlomky, ako je zabezpečený chemický rozbor vrtných úlomkov.
Informácie zo zmluvy s prevádzkovateľom skládky, kam bude po dovŕtaní vrtu odvezený
kvapalný odpad, ako je zabezpečený chemický rozbor kvapalného odpadu.
j/ Vrtný kontraktor
 Informácia kto bude uskutočňovať vrtné práce (vrtný kontraktor)
Informácia o relevantnom poistení vrtného kontraktora, či má poistenú zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri svojej činnosti a do akej výšky, napr. za možné poškodenie ciest pri prevoze
technologických celkov súprav, dovoze/odvoze materiálu na miesto realizácie vrtu, príp.
ekologické škody,...
k/ Využitie vody na ohrev
Ako je zabezpečené navrátenie ochladenej geotermálnej vody späť do vrtu, keďže nemôže byť
vypustená vzhľadom na situovanie vrtu v národnom parku. Žiadame o podloženie technického
riešenia certifikovanou firmou.technického riešenia certifikovanou firmou.
Vzhľadom na situovanie vrtu v tesnej blízkosti obytných budov sídliska na území ležiacom v
národnom parku, kde sa hlukové parametre zosilňujú aj vzhľadom na odraz zvuku od štítov je
posúdenie vplyvov hluku na okolité prostredie (obyvateľov i živočíchov) zásadné.
Vzhľadom na realizáciu vrtu v zastavanom území mestskej časti Tatranská Lomnica,
situovaného v blízkosti obytných domov s riedkou prírodnou protihlukovou bariérou a v
súvislosti s uvedenou lokalitou, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku
žiadam
1. Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50 dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
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nepretržitej dvojmesačnej prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať
v tichom prostredí mestskej časti.
3. Aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme
hovoriť o ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky.
Prevŕtavanie kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných
vôd sa uskutoční bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je
kvapalina, ktorá prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu,
zabezpečuje stabilitu stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia.
Hustota/množstvo ílu, použitého na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým
požiadavkám. Všetky materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám
a sú používané pri vŕtaní zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m
a zavŕtaní do podložia (paleogénnych hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry,
za ktorú sa cez dno natlačí cementová kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej
cementáciou dôjde k fyzickému oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?)
a ich „ochrane“ pred potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska
využitia samotného vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych
horizontov. Proces vŕtania aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú
prehľadne popísané na strane 19 zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
k bodu b): Pretože cieľom navrhovaného vrtu je zachytenie vôd v hĺbke cca 450 m tak po
realizácii vrtu je ovplyvnenie výdatnosti, resp. hladiny plytkých horizontov podzemných vôd
prakticky vylúčené. Počas realizácie vrtu do cca 10 m predpokladáme vŕtanie s výplachom, ktorý
utesní steny vrtu a zamedzí prestup výplachu do vzdialenejších miest od vrtu. Dosah a účinok
výplachu je možné rátať na decimetre od steny vrtu. Po inštalácii a cementácii „riadiacej kolóny“
bude kvartérna zvodeň chránená mechanicky, oceľovou stenou rúry a cementáciou (tzv.
riadiaca kolóna). Tento postup, včítane nákresu, je popísaný v zámere v časti II.8.1 na
stranách 19 a 20.
k bodu c): Ku stratám výplachu pri vŕtaní vrtov dochádza pri navŕtaní hustotne odlišného
prostredia, tektonických porúch trhlín, rozpukaných zvodnených pásiem, kaverien,
skrasovatených hornín. Mierne straty výplachu možno očakávať pri prevŕtavaní porúch
v paleogénnom súvrství. Pri ich prekonávaní bude vyrábaný výplach tak, aby bola zabezpečená
cirkulácia. Významnejšiu stratu očakávame až po navŕtaní karbonatického kolektora. To
znamená, že významnejšie straty výplachu sú očakávané až v hĺbke väčšej ako 450 m po
inštalácii a zacementovaní oceľových rúr zabezpečujúcich stabilitu stien a cirkuláciu výplachu (
teda riadiacej, úvodnej a technickej kolóny).
k bodu d): Vŕtanie výplachom predstavuje uzavretý cyklus, počas ktorého je pripravené
množstvo výplachu, zodpovedajúce aktuálnemu objemu vrtu. Podľa postupu vŕtania, zväčšovaní
sa objemu vrtu, je výplach pripravovaný podľa potreby. Proces vŕtania je možný len tak, že toto
množstvo kvapaliny cirkuluje a vyvŕtaná drvina/hornina je vyplavovaná. Prípadná strata
výplachu (aj v množstve niekoľkých m3) je zaznamenaná obsluhou, pretože sa zmenší množstvo
výplachu vracajúceho sa z vrtnej diery. Strata je zaznamenaná vrtnou obsluhou, ktorá sleduje
vrtný proces. Strata cirkulácie nie je prípustná z technologických dôvodov, pretože by mohlo
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dôjsť k „havárii“ vrtu čo predstavuje usadenie vrtnej drviny okolo náradia a znemožnenie
vŕtania. V žiadnom prípade sa nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek
zložky životného prostredia.
k bodu e): Pre vŕtanie je potrebné zabezpečiť výplach, ide o suspenziu bentonitického ílu
(mineralogicky sa jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je
čisto prírodným materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných
vôd, resp. na čírenie vína. Na pracovisku nebudú používané a na mieste skladované žiadne iné
chemikálie.
Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie môžu použiť
aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). Použité môžu byť aj prípravky, ktoré v prípade úniku
môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú súčasťou aj v domácnostiach používaných
prípravkov na dezinfekciu, stavebné práce.
K skladovaniu olejov a PHM sa vyjadrujeme v bodoch g), h).
k bodu f): Vrtné úlomky, obsiahnuté v cirkulujúcom výplachu sa budú usadzovať na sitách,
resp. gravitačne v sedimentačných nádržiach, ktoré budú inštalované/vybudované na pracovisku.
V prípade, že by bol využitých kalojem (výkop), bude tento vystlaný fóliou HDPE, ktorá sa
využíva pri budovaní skládok odpadov. Kal s horninovým materiálom je priebežne (podľa
potreby) odčerpávaný a zneškodňovaný na zariadení na to určenom. Jedná sa o materiál, ktorý je
zdravotne nezávadný a používa sa aj na vŕtanie vrtov na zásobovanie pitnou vodu, aj jeho
prípadný únik nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.
k bodu g) a h): V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové
zabezpečenie uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím
motorom, je nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú
skladované pohonné látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku
k dispozícii ich prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce
látky musia byť uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych
a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
- „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
- „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
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zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené
v havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
k bodu i): V zámere sú popísané aj vplyvy v súvislosti s vypúšťaním geotermálnych vôd do
Hlbokého potoka, aj vo v súvislosti s vplyvmi na biotu. V súčasnosti je kvalitu geotermálnych
vôd možné len predpokladať. Hlavným cieľom navrhovaného hydrogeologického prieskumu
bude overiť možnosť zachytenia termálnej vody v kolektoroch mezozoika do hĺbky 500 m, s
predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25°C, s predpokladanou mineralizáciou do 2 g.l-1 a
predpokladanou výdatnosťou do 10 l.s-1.
Ak bude navrhovaný vrt pozitívny t.j. ak budú zachytené podzemné vody mezozoika, bude
overená ich kvalita. Laboratórne rozbory bude vykonávať akreditované laboratórium.
V súvislosti s overovaním možnosti využitia vrtu budú vykonané hydrodynamické skúšky
v dĺžke trvania cca 2 mesiace, ako recipient čerpaných geotermálnych vôd je navrhované využiť
Hlboký potok. Vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody, hlavným
ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu vody recipientu, je teplota vypúšťanej vody.
Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
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Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Podmienky vypúšťania čerpaných geotermálnych vôd určí orgán štátnej vodnej správy v súlade
s právnymi predpismi a stanoviskom (požiadavkami) správcu miestneho toku. Doloženie
reálneho zloženia vody bude súčasťou žiadosti o vypúšťanie. Na základe chemického zloženia
vody a prietoku a kvality v toku, kam sa plánuje čerpaná voda vypúšťať sa na základe
zmiešavacej rovnice určia podmienky a množstvo vypúšťanej vody, resp. potreba chladenia
vypúšťanej vody. Na základe dostupných informácií o hydrogeologických pomeroch bude
chemické zloženie podzemných vôd typu CaMgHCO3, teda vôd, ktorých chemické zloženie sa
tvorí v karbonátických horninách (vápencoch a dolomitoch). Prítomnosť chloridov (Cl-) nebude,
vzhľadom na charakter kolektora nadlimitná. Prítomnosť chloridov je významná v termálnych
vodách pochádzajúcich z neogénnych sedimentov (morské usadeniny neogénneho mora)
v niektorých oblastiach južného Slovenska, napr. Podhájska. Významné sú aj rozdiely
v očakávanom obsahu rozpustených látok do 2,0 g.l-1 oproti cca 18 g.l-1 v už zmienenej
Podhájskej.
Vypúšťanie použitej (rozumie sa ochladenej) geotermálnej vody bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Zvýšenie prietokov pri Q355, Q270 prispeje k zlepšeniu samočistiacej
schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie splaveninového materiálu, čo môže mať pozitívny
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vplyv na bentické spoločenstvo o ichtyofaunu. Vzhľadom na výšku zvýšenia prietoku
neočakávame ovplyvnenie druhovej pestrosti a početnosti bentosu, ani zmeny spoločenstiev
ichtyofauny. Vypúšťanie použitých geotermálnych vôd prispeje k zlepšeniu vodného režimu
lesného porastu situovaného južne pod Tatranskou Lomnicou.
Doplní sa bilancia prietokov, kvality podľa prieskumov
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Pred začatím čerpacej skúšky a vypúšťaním vody do recipientu vybaviť povolenie na
osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na čerpanie podzemných vôd a ich
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb. Vplyv
vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice. Kvalitatívne charakteristiky vypúšťanej
vody budú dosahovať limitné hodnoty NV č. 269/2010 Z.z.“
- „Zabezpečiť ochladenie čerpaných vôd pred ich vypustením do recipientu Hlbokého potoka.“
- „Zabezpečiť kontinuálne vypúšťanie čerpaných vôd, aby nedochádzalo k nárazovému
vypúšťaniu.“
Riziká v súvislosti s ovplyvnením povrchových vôd sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
V kapitole IV.2 Údaje o výstupoch, odpady sa uvádza, že počas zhotovovania prieskumného vrtu
môžu vzniknúť predovšetkým odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
 z výrubu drevín, ktoré bude potrebné odstrániť z dôvodu prípravy pracovnej plošiny,
vypúšťania vôd do Hlbokého potoka.


z výkopov, z úprav pracovnej plošiny pod vrtnú súpravu, z likvidácie pracoviska po ukončení
prác.



vrtné jadro, betón z cementácie vrtu, suspenzia vodného výplachu.



odpady z čistenia a kyselinovania vrtu.



z obalov používaných surovín (papierové, plastové, drevené, kovové),

 odpady z činností samotných pracovníkov, ktoré budú mať komunálny charakter.
Pri zhotovení vrtu vzniknú prevažne odpady kategórie ostatný odpad, ktoré je možné umiestniť
napr. na najbližšej skládke odpadu, resp. v inom zariadení, ktoré má povolenie podľa zákona č.
79/2015 Z.z. s týmto odpadom nakladať.
Nebezpečné odpady môžu vzniknúť v súvislosti s drobnými opravami na vrtnej súprave
a v prípade drobných únikov znečisťujúcich látok (pohonné látky, oleje) resp. pri manipulácii
s nimi.
V tejto fáze prípravy projektu nie sú riešené zmluvné vzťahy, zmluva na nakladanie s odpadom
nie je vyžadovaná ani zákonom o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. (je to tiež jedným z bodov
navrhovaných opatrení). Ako bolo už vyššie uvedené odpady budú odovzdané zariadeniu
oprávnenému s nimi nakladať, ktoré sa nachádza k lokalite vŕtania najbližšie (napr. skládka
odpadov Žakovce).
k bodu j): Kontrakor ešte nie je vybratý. Kľúčovou podmienkou výberu bude spôsobilosť na
realizáciu týchto prác (všetky povolenia a certifikáty v zmysle našich predpisov), referencie
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s realizáciou prác podobného charakteru, garancie dodržania kvality cena a termín realizácie
prác. Eventuálne poistenie prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii prác.
Mechanizmy, ktorých použitie sa plánuje nie sú veľkosťou, resp. váhou nadrozmerné, resp.
mimoriadne ťažké. Zaťaženie ciest nebude predstavovať väčšie zaťaženie ako od existujúcich
nákladných áut, resp. kamiónov. Technologické celky (nádrže, vrtné rúry, budovacie rúry) sa
budú prepravovať na bežných kamiónoch.
k bodu k): Čerpanú geotermálnu vodu nie je navrhované navracať späť do vrtu. Čerpanú
geotermálnu vodu pri hydrodynamických skúškach je navrhované po jej vychladení vypúšťať do
Hlbokého potoka. Vysvetlenie vplyvov je popísané v bode pripomienok i).
Predložený zámer hodnotí vplyvy realizácie geotermálneho vrtu. V zámere bolo načrtnuté aj
možné využitie geotermálneho vrtu a vplyvy s tým súvisiace. Odber geotermálnych vôd bude
predmetom samostatného posudzovania vplyvov na zložky životného prostredia v prípade
dosiahnutia pozitívnych výsledkov a v prípade schválenia exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ (je to komisia
MŽP SR).
k bodu č. 1): Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií
alternatívnymi zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými
podmienkami konkrétneho územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický
potenciál. Zo strany navrhovateľa je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
V zámere sú identifikované vplyvy na obyvateľstvo, biotu, vodné pomery a iné vplyvy.
Navrhnuté sú opatrenia, ktorých účelom je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo
kompenzovať očakávané (predpokladané) negatívne vplyvy činnosti.
Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa
osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti,
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
k bodu č. 2) a 3): Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je
hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov
zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia
prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené
zvýšenou hlukovou záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR
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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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;


Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
záujmových územiach;



Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
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a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov.
Hluková štúdia je spracovaná akreditovanou spoločnosťou.
14. Lucia Dubielová, Tatranská Lomnica:
Tento zámer zasahuje do obývanej mestskej časti a má sa realizovať v obytnej časti domov. Ja
ako obyvateľka a zároveň poslankyňa mestskej časti Tatranská Lomnica nesúhlasím s realizáciou
zámeru a žiadam spracovanie a posudzovanie EIA a vplyvu hluku na zdravie obyvateľov
z dôvodu negatívneho vplyvu na život v intraviláne mesta v národnom parku. Mnou
posudzovaný pohľad na zámer mi naznačuje, že môže dôjsť k nezvratným zásahom súvisiacim
s povrchovými vodami, vysoká hlučnosť pri vŕtaní má nepriaznivý vplyv na obyvateľov aj
divokú zver v okolí, zlý odtok vody z vrtu, ktorá nesmie byť vzhľadom na jej zloženie a teplotu
vypustená do potoka, nedoriešené technologické postupy súvisiacich s realizáciou vrtu (možnosť
vyťaženia toxických hornín, použitie chemických výplachov a pod.).
Stanovisko navrhovateľa:
Dovysvetlenie vplyvov na obyvateľstvo, biotu a vodné pomery je uvedené v rámci pripomienok
mesta Vysoké Tatry a dotknutej verejnosti, ktorá adresovala konkrétnejšie pripomienky.
Vplyv hluku na obyvateľstvo je kvantifikovaný v hlukovej štúdii, ktorá sa dodatočne spracovala.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením obyvateľstva, bioty, povrchových, podzemných vôd ako aj iné
vplyvy sú v zámere identifikované, navrhnuté sú príslušné opatrenia. Účelom navrhovaných
opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané
(predpokladané) negatívne vplyvy činnosti. Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú
do rozhodovacieho procesu a stávajú sa súčasťou ďalších konaní a povoľovacích činností.
15. Ing. Peter Riava a Mgr. Daniela Riavová, Bratislava:
Ako majitelia nehnuteľnosti, rodinného domu na adrese Tatranská Lomnica 14715, ktorý trvale
obývame spolu s našimi deťmi, ktoré majú na danej adrese nahlásený trvalý pobyt, zaslať toto
písomné vyjadrenie: nesúhlasíme s realizáciou zámeru. Predmetný pozemok, na ktorom je
plánovaná realizácia prieskumného vrtu, sa nachádza v tesnej blízkosti nášho rodinného domu.
Po konzultácii so spoločnosťami vykonávajúcimi činnosti totožné s predpokladanými
činnosťami nevyhnutnými k realizácii predmetu tohto zámeru musíme vysloviť dôvodné obavy
o neodvratné zníženie kvality životných podmienok nie len nás, ako blízkych susedov
predmetných pozemkov, ale rovnako aj ostatných majiteľov rodinných domov v tejto lokalite
a veľkého počtu obyvateľov obytných domov, ktoré sú umiestnené v blízkosti plánovaného
prieskumného vrtu. Vrt v takomto rozsahu ako je plánovaný podľa uvedeného zámeru,
v nepretržitom vŕtaní 2 mesiacov a rovnako aj podľa plánovaného termínu začatia a skončenia:
4Q2019 – 3Q.2021 (!!) môže mať negatívny vplyv na zdravý a bezpečný vývoj našich detí,
vzhľadom k vysokej a dlhotrvajúcej zvýšenej hlučnosti uvádzanej v zámere počas trvania až 6
mesiacov, z toho počas 2 mesiacov aj v nočných hodinách, poškodeniu povrchových vôd
(vykonanie hydrodynamickej skúšky v trvaní cca 40 dní so zámerom vypúšťať čerpanú
geotermálnu vodu do Hlbokého potoka) ako aj sprievodných obslužných činností spojených
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s realizáciou prieskumného vrtu – možnosť vyťaženia toxických hornín, nedoriešená likvidácia
použitých chemických výplachov a pod. Máme za to, že predkladaný zámer, vzhľadom
k mnohým rizikám a záťažiam, ktoré so sebou prinesie hrubo zasahuje do obývanej zóny
mestskej časti Tatranská Lomnica, mesta Vysoké Tatry a vyjadrenie dotknutých orgánov k jeho
realizácii by malo byť nesúhlasné.
Stanovisko navrhovateľa:
Vplyvy na obyvateľstvo sú v predloženom zámere identifikované a popísané (v kapitole IV.3
Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na
obyvateľstvo). V zámere sa uvádza, že vrt bude realizovaný v zastavanom území, obyvateľstvo
v okolí bude počas realizácie vrtu ovplyvnené najmä zvýšenou hlukovou záťažou. Ide o dočasné
zdroje hluku po dobu cca 6 mesiacov, ktoré zhotovením vrtu zaniknú.
Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je hodnotené v dodatočne
spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v
záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia prieskumného vrtu,
je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou
záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je
nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v
sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí
sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
hluku v uvedených časových intervaloch.
V prípade pozitívneho výsledku prieskumného vrtu môže byť následne realizovaná výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Pri prevádzke
technologických zariadení výmeníkovej stanice geotermálneho tepla a prístrešku geotermálneho
vrtu budú pôsobiť nasledovné zdroje hluku:
 Prevádzka hlbinného čerpadla geotermálneho vrtu - (izolovaný zdroj hluku) – bez
akéhokoľvek vplyvu;
 Prevádzka technológií výmeníkovej stanice a vrtu - (izolovaný zdroj hluku – v stavbe s
dostatočným koeficientom vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a zastrešenia) –
akumulačná a separačná nádrž, výmenníky tepla, cirkulačné čerpadlo, armatúry - minimálny
vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez akéhokoľvek vplyvu v okolitých
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záujmových územiach;
 Externé potrubné rozvody – minimálny vplyv na akustickú situáciu už v blízkom okolí, bez
akéhokoľvek vplyvu v okolitých záujmových územiach.
Ide buď o izolované zdroje hluku, alebo zdroje s nízkou hodnotou akustického výkonu, ktoré
budú mať pri prevádzke na celkovú akustickú situáciu v blízkom okolí minimálny, resp.
zanedbateľný vplyv a na akustickú situáciu okolitých záujmových území so zástavbou bytových
alebo rodinných domov, čo penziónov úplne žiadny.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (merania nultého variantu v meracom bode A1) a predikovanou imisiou stacionárneho
zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný vzhľadom, že
pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť.
Uvedené konštatovania platia za predpokladu dodržania zadaných technických akustických
parametrov zdrojov hluku a zadaných expozícií v rámci referenčného časového intervalu tak, ako
je to uvedené v spracovanej hlukovej štúdii.
V prípade, že budú tieto vstupné parametre prekročené, alebo inak modifikované, je potrebné
zmenu akustickej situácie posúdiť a prípadne vykonať protihlukové opatrenia, ktoré znížia
množstvo vyžarovanej akustickej energie.
Predpokladané hlukové zaťaženie v záujmovom území pri výstavbe a po možnej konečnej
realizácii a výstavbe zámeru považujeme za primerané a za týchto podmienok prevádzkovania
budúcich zdrojov hluku nie sú potrebné akékoľvek ďalšie protihlukové opatrenia v danom
záujmovom území.
Z hľadiska posudzovania situácie v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov imisie hluku z výhradných
stacionárnych zdrojov súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom nebudú mať
významný vplyv na celkovú akustickú situáciu životného prostredia okolitého dotknutého
územia, aj s dôvodu, že prevádzka vrtnej súpravy bude mať časovo ohraničený, dočasný
charakter.
V zámere je popisované zhotovenie geotermálneho vrtu v nepretržitej prevádzke počas cca 2
mesiacov. Vzhľadom na polohu miesta pre realizáciu prieskumného vrtu v zastavanom území
a závery hlukovej štúdie (Chomo, S., 2019), sa pristupuje k zmene projektu, kedy sa vŕtanie
prieskumného vrtu navrhuje realizovať v pracovných dňoch od 8 do 20 hod., cez víkend
a v dňoch pracovného pokoja vrtné práce nebudú vykonávané. V súvislosti s týmito
obmedzeniami sa predpokladá predĺženie doby vŕtania vrtu o cca 3 - 4 týždne. V zámere sa
uvádza, že samotné zhotovenie prieskumného vrtu bude trvať cca 6 mesiacov. V tejto dobe je
okrem samotného vŕtania vrtu, zahrnutá aj doba prípravy staveniska, doba počas ktorej bude vrt
vystrojený, čistený a budú na ňom vykonané hydrodynamické skúšky (dlhodobá
a poloprevádzková tá trvá 40 dní + 14 dní stúpacia skúška) a likvidácia staveniska. Samotné
hydrodynamické skúšky budú trvať cca 2,5 mesiaca. Tieto činnosti už nebudú predstavovať
zvýšenú hlukovú záťaž pre obyvateľstvo, zvýšený hluk bude iba sporadický nie veľkej intenzity.
Predĺženie obdobia vŕtania vrtu sa môže prejaviť v miernom predĺžení celkovej lehoty
zhotovenia prieskumného vrtu, na cca 7 mesiacov. Predkladaný návrh predstavuje využitie
potenciálu, ktoré územie ponúka. Hydrogeologický vrt na využívanie geotermálnej vody je
navrhované realizovať v útvare geotermálnych vôd SK300140FK Levočská panva (Z a J časť),
v ktorom sú zostávajúce množstvá tepelno-energetického potenciálu geotermálnej energie: GV
198,3 l·s-1, GE 41,16 MWt (Malík, P. a kol., 2013). Využitím potenciálu geotermálnej energie
sa nebude spotrebovávať neobnoviteľný zdroje energie (plyn), nebude sa produkovať odpad
(vzniká spaľovaním dreva) a dosiahne sa zlepšenie kvality ovzdušia. Hlavnou nevýhodou tohto
alternatívneho zdroja energie sú vysoké investičné náklady.
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Je potrebné vo väčšej miere využívať alternatívne, obnoviteľné zdroje energie, i keď ich
využívanie, je zdrojom istých negatívnych vplyvov. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je
daná prírodnými podmienkami konkrétneho územia.
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
- „Vykonať pasportizáciu nehnuteľností ležiacich v bezprostrednej blízkosti zhotovenia
prieskumného vrtu.“
- „Zabezpečiť vhodný výber mechanizmov, pri rešpektovaní požiadavky optimálneho výberu
technológií k navrhovanému konštrukčnému riešeniu a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a
kontrolu.“
- „Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a
technickým stavom zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu
používať iba na účely, na ktoré boli vyrobené a sú technicky spôsobilé.“
- „Vzhľadom na umiestnenie vrtu v zastavanom území vybudovať protihlukovú bariéru, ktorá
bude tlmiť hluk vrtnej súpravy.“
- „Zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska, zabezpečiť čistotu verejnej
komunikácie.“
- „Ak počas zhotovenia vrtu dôjde k znečisteniu verejnej komunikácie je povinnosť
zabezpečiť jej vyčistenie.“
- „Počas suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre zabezpečiť skrápanie prašných
plôch prístupových, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc.“
A iné ...
Riziká v súvislosti s ovplyvnením obyvateľstva sú v zámere identifikované, navrhnuté sú
príslušné opatrenia.
Vplyv na kvantitatívne pomery vôd
Pri zabezpečenie, resp. ochrane plytkých horizontov podzemných vôd môžeme hovoriť o
ochrane počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky. Prevŕtavanie
kvartérnych uloženín, v ktorých je možné naraziť na prvý horizont podzemných vôd sa uskutoční
bez použitia, resp. s použitím sanitárneho bentonitového výplachu. Výplach je kvapalina, ktorá
prúdi cez vrtné rúry a zabezpečuje vynášanie prevŕtavaného materiálu, zabezpečuje stabilitu
stien vrtu a únik/odtekanie výplachu do horninového prostredia. Hustota/množstvo ílu, použitého
na prípravu výplachu sa prispôsobí týmto technickým požiadavkám. Všetky materiály
používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám a sú používané pri vŕtaní zdrojov
pitných aj minerálnych vôd. Po dovŕtaní cca do 10 m a zavŕtaní do podložia (paleogénnych
hornín) sa stena vrtu zabezpečí osadením oceľovej rúry, za ktorú sa cez dno natlačí cementová
kaša, ktorá rúru stabilizuje. Osadením rúry (pažnice) a jej cementáciou dôjde k fyzickému
oddeleniu plytkých (kvartérnych) podzemných vôd (pitných?) a ich „ochrane“ pred
potenciálnymi vplyvmi. Nedostatočná izolácia je nežiadúca aj z hľadiska využitia samotného
vrtu, kedy by mohlo dôjsť k premiešaniu podzemných vôd z rôznych horizontov. Proces vŕtania
aj priemery oceľových kolón (rúr), ktoré budú inštalované sú prehľadne popísané na strane 19
zámeru činnosti a graficky znázornené na str. 20 dokumentu.
Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel
navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná
dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte,
čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
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Kontaminácia vody a pôdy
V spracovanom zámere sa v kapitole IV.1. Požiadavky na vstupy, Surovinové zabezpečenie
uvádza „Nakoľko vrtná súprava a výplachové čerpadlo budú poháňané spaľovacím motorom, je
nevyhnutné pracovisko vybaviť vhodným skladom (kontajnerom), kde budú skladované pohonné
látky, oleje. V prípade týchto znečisťujúcich látok budú na pracovisku k dispozícii ich
prevádzkové zásoby v objeme cca 1 m3 PHM, do 0,5 m3 olejov. Znečisťujúce látky musia byť
uložené v havarijných nádobách dostatočnej kapacity.“
Vplyv možnej kontaminácie sa spomína v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a
nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na horninové prostredie, kde sa uvádza:
„Nevhodný technický stav vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov
resp. havária, ako aj používanie rôznych znečisťujúcich látok, môžu byť potenciálnym zdrojom
kontaminácie horninového prostredia. Najpravdepodobnejšou znečisťujúcou látkou by boli látky
ropného pôvodu (PHM, oleje). Zaistením dobrého technického stavu vrtnej súpravy, stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov bude riziko možnej kontaminácie horninového
prostredia počas zhotovenia vrtu eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp.
iných znečisťujúcich látok, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva.
Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť kvalitu horninového prostredia počas zhotovenia vrtu
hodnotíme ako dočasné a nevýznamné.“
V kapitole IV.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie, opatrenia počas výstavby – zhotovenia vrtu sú
uvedené požiadavky:
 „Zabezpečiť sklad pre skladovanie pohonných látok, olejov, nebezpečných odpadov
(znečisťujúce látky).“
 „Zhotoviteľ vrtu musí mať k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia (havarijné pomôcky).“
 „V prípade úniku znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu zneškodniť v zmysle
zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z. v z.n.p.).“
V tejto etape projektu nie sú známe dispozície „skladu“ v ktorom budú skladované znečisťujúce
látky (PHM, oleje, nebezpečné odpady), ale je uvedená požiadavka, aby boli uložené v
havarijných nádobách dostatočnej kapacity a aby boli na pracovisku k dispozícii havarijné
pomôcky pre likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. Vždy je riziko havárie, pri ktorej môže dôjsť
k úniku prevádzkových náplní strojov, dopravných prostriedkov (tak ako pri prevádzke po
verejných komunikáciách), ale pokiaľ je tento havarijný únik odstránený, nie je predpoklad
ohrozenia kvality podzemných vôd. Ak by sme pristúpili na princíp opatrnosti, že akýkoľvek
dopravný prostriedok, resp. stroj, môže byť zdrojom kontaminácie, tak by musela byť vylúčená
akákoľvek doprava aspoň v územiach, ktoré sú vodohospodársky chránené, čo nie je reálne.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením kvality podzemných vôd sú v zámere identifikované,
navrhnuté sú príslušné opatrenia.
Vplyvy na povrchové vody budú súvisieť s vypúšťaním geotermálnych vôd do Hlbokého potoka
počas hydrodynamických skúšok a počas využívania geotermálneho vrtu. Navrhovaná činnosť
bude mať vplyv na prietok a kvalitu vody recipientu. Hlboký potok preteká poza južnú hranicu
parcely 264/4 v smere SZ na JV vo vzdialenosti cca 220 m. Predpokladaná kvalita vody
z prieskumného vrtu - teplota od 20 do 25oC, mineralizácia do 2 g.l-1, chemický typ CaMgHCO3
a predpokladaná výdatnosť do 10 l.s-1. Pre čerpaciu skúšku bude vybavené povolenie na osobitné
užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na „čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie
do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb“.
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Vypúšťanie 10 l.s-1 ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka sa prejaví zvýšením
prietokov a to najmä v čase nižších prietokov. V mieste vypúšťania, v r.km 1,5 sa Q355 zvýši
o 25% (Q355 prietok teraz 0,04 m3.s-1) a Q270 (Q270 prietok teraz 0,08 m3.s-1) sa zvýši o 12,5%.
Dlhodobý priemerný prietok (za referenčné obdobie 1961-2000) sa zvýši o 5% (Q(A) prietok teraz
0,2 m3.s-1). V prípade vyšších prietokov bude príspevok vypúšťania minimálny, Q30 sa zvýši
o 3,45% (Q30 prietok teraz 0,29 m3.s-1).
Vypúšťanie ochladenej geotermálnej vody do Hlbokého potoka bude mať pozitívny vplyv na
hydrologické pomery, v čase nižších prietokov dôjde k zvýšeniu vodnosti, k zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vody v koryte. Príspevok vypúšťania 10 l.s-1 pri vyšších prietokoch (počítané pre Q30)
bude minimálny a to 3,45%. Nepredpokladá sa, že by vypúšťaním ochladenej geotermálnej vody
bola prekročená kapacita koryta, kedy by mohlo dôjsť k vybreženiu (vyliatiu) toku.
Vzhľadom na kvalitu geotermálnej vody, hlavným ukazovateľom, ktorý môže ovplyvniť kvalitu
vody recipientu, je teplota vypúšťanej geotermálnej vody. Vzhľadom na hĺbku zachytenia
geotermálnej vody sa predpokladá jej najvyššia teplota do 25oC.
Nižšie posúdime vplyv vypúšťania geotermálnej vody na teplotu vody v recipiente Hlbokého
potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice:
QOV*cOV + Qrec*crec  cpo zmiešaní *(QOV+Qrec), z čoho vyplýva:
cpo zmiešaní  (QOV*cOV + Qtok*crec)/(QOV+Qrec)
Pre účely predkladaného zámeru je posúdený vplyv vypúšťania geotermálnej vody (QOV =
prietok, cOV = koncentrácia ukazovateľa) na kvalitu v recipiente Hlbokého potoka, v r.km. 1,5,
(Qtok = prietok, ctok = koncentrácia ukazovateľa) (zdoj SHMÚ). Pre prietok vody v recipiente sa
dosadila hodnota prietoku Q355.
Vypočítanú teplotu po zmiešaní cpo zmiešaní porovnávame s limitnými hodnotami podľa NV SR č.
269/2010 Z. z. a to
 Podľa prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Podľa prílohy č. 2, v ktorej sú uvedené kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové
vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.

V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
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rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. V tejto etape projektu nie sú
známe dispozície „nádrže“, v ktorej bude ochladzovaná geotermálna voda, jej veľkosť bude
závisieť od konkrétnych parametrov, teploty narazenej vody a výdatnosti.
Pre vypúšťanie použitej geotermálnej vody počas prevádzky bude požiadané o povolenie
na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm c). V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude
zhodnotený vplyv na kvalitu a kvantitu recipientu na základe overených charakteristík
geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze projektu môžeme len predpokladať. Vplyv vypúšťania
geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadostiach o tieto povolenia posúdený aj
výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice.
Vyjadrenie k lehotám
Podľa skúseností sa predpokladá, že samotné zhotovenie vrtu s hĺbkou 500 m môže trvať cca 2
mesiace a ďalšie činnosti súvisiace s čistením a hydrodynamickými skúškami môžu trvať zhruba
4 mesiace. Po testovaní prieskumného vrtu bude spracovávaná záverečná správa, ktorá bude
schvaľovaná „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ podľa zákona
č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. Tou podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm.
k zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená minimálna dynamická
hladina, využiteľné množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický potenciál. Schválené
bude exploatovať také množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k narušeniu tlaku (hladiny)
v geotermálnej štruktúre, nedôjde k poklesu zemského povrchu, ním vyvolanú indukovanú
seizmicitu. Preto je termín začatia a skončenia činnosti uvedený v rozsahu 4Q2019 – 3Q.2021.
Vplyv hluku na obyvateľstvo je kvantifikovaný v hlukovej štúdii, ktorá sa dodatočne spracovala.
Riziká v súvislosti s ovplyvnením obyvateľstva, bioty, povrchových, podzemných vôd ako aj iné
vplyvy sú v zámere identifikované, navrhnuté sú príslušné opatrenia. Účelom navrhovaných
opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané
(predpokladané) negatívne vplyvy činnosti. Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú
do rozhodovacieho procesu a stávajú sa súčasťou ďalších konaní a povoľovacích činností.
Je celospoločenská potreba nahrádzať neobnoviteľné (fosílne) zdroje energií alternatívnymi
zdrojmi. Možnosť využitia alternatívneho zdroja je daná prírodnými podmienkami konkrétneho
územia. Územie Tatranskej Lomnice má tepelno-energetický potenciál. Zo strany navrhovateľa
je kapitál pre realizáciu geotermálneho vrtu.
OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2019/009219-034/BL zo dňa 19.07.2019 OU pozval
navrhovateľa, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade a Mesto Vysoké
Tatry na konzultácie k objasneniu pripomienok k zámeru. Na konzultáciách, ktoré sa konali dňa
25.07.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade žiadal o nové
konzultácie ohľadom akustickej štúdie. Mesto Vysoké Tatry trvalo na svojom stanovisku
a žiadalo o vysporiadanie sa s pripomienkami obyvateľov Tatranskej Lomnice a ostatnej
dotknutej verejnosti. Navrhovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať hore uvedené požiadavky.
OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2019/009219-038/BL zo dňa 14.08.2019 upovedomil
účastníkov konania v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, že pred vydaním rozhodnutia sa
môžu vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
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Na základe uvedeného boli doručené stanoviská dotknutej verejnosti a navrhovateľa:
1. Ing. Jaroslav Ambróz, Tatranská Lomnica:
Na základe dokumentácie súvisiacej so zámerom žiadam o doplnenie nasledujúcich skutočností:
a) Akým spôsobom bude kontrolované zloženie vody z vrtu a akým spôsobom bude z vody
odstránený arzén (pred vypustením vody do Hlbokého potoka) Arzén sa nachádza v rezervoári
geotermálnej vody navŕtanom v Starej Lesnej a rezervoár geotermálnej vody navŕtaný
v Tatranskej Lomnici. Bude zhodný s týmto rezervoárom. Pri vypúšťabní vody obsahujúcej
spomínaný arzén do potoka môže dôjsť k trvalému poškodeniu prírody spôsobeného
prieskumným vrtom.
b) Prepracovanie zámeru projektu, nakoľko pôvodný zámer je spracovaný pre nepretržité vŕtanie
a nezahrňuje postup pri prerušovanej činnosti a možné riziká, pri ktorých nebude možné vŕtanie
zastaviť. Informácie vo vyhodnotení pripomienok doručených k zámeru uvádzajú, že predlženie
doby vrtných prác bude o 3 až 4 týždne, čo považujem za hrubé zavádzanie, nakoľko pri
prerušovanej činnosti by vrtné práce mali trvať kratšie (cca 720 hodín), než pri nepretržitej
činnosti (1440 hodín)! Podľa prepočtu by sa práce mali v skutočnosti predĺžiť až na minimálne
6 mesiacov. Zámer je potrebné doplniť o zabezpečenie vrtu v čase mrazov, kedy nie je možné
vŕtanie vykonávať.
c) Doplniť informáciu, koľko vody je povolené odobrať z rezervoáru geotermálnej vody
(vzhľadom na limity dané počtom vrtov z daného rezervoáru) a koľko bude potrebné doplniť
z pitnej vody nakoľko už teraz je problém s nedostatkom pitnej vody. V prípade, že bude použitá
pitná voda, žiadam aj o predbežný súhlas PVPS Poprad s odoberaním požadovaného množstva
pitnej vody z verejného vodovodu.
d) Opätovne žiadam, aby navrhovaná činnosť bola posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Vzhľadom na hĺbku posudzovaného geotermálneho vrtu do 500 m p.t., sa
predpokladá nasledovná kvalita vody - teplota od 20 do 25oC, mineralizácia do 2 g.l-1, chemický
typ CaMgHCO3 a predpokladaná výdatnosť do 10 l.s-1.
Podľa dostupných údajov, geotermálne vody z geotermálnych vrtov Veľká Lomnica (GVL-1) a
Stará Lesná (FGP-1), ktoré sa nachádzajú v rovnakom útvare geotermálnych vôd, majú zvýšené
koncentrácie arzénu. Kvalita podzemnej vody súvisí s vlastnosťami kolektora, z ktorého je
odoberaná. Vrtmi Veľká Lomnica (GVL-1) a Stará Lesná (FGP-1) sú zachytené kolektory
podzemných vôd vo väčších hĺbkach (viac ako 2000 m pod terénom) než u posudzovaného vrtu.
U posudzovaného vrtu sa predpokladá jeho hĺbka do 500 m. Arzén je prírodného pôvodu, môže
pochádzať z podzemných vôd kryštalinika (tvorí pohorie Vysokých Tatier), ktoré sa systémom
zlomov dostávajú do väčších hĺbok.
Pred začatím dlhodobej a poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky, kedy bude potrebné
vypúšťať čerpanú podzemnú vodu do povrchového toku, bude z prieskumného vrtu odobratá
vzorka podzemnej vody. V tejto vzorke budú overované fyzikálno-chemické parametre, čo
zahŕňa stanovenie základných iónov a aj stanovenie prítomnosti ťažkých kovov. Fyzikálnochemické parametre budú overované certifikovaným laboratóriom. Na základe výsledkov
laboratórnych stanovení bude navrhnutá konkrétna úprava kvality podzemnej vody pred jej
vypustením do povrchovej vody, v prípade ak to bude potrebné. Kvalita podzemnej vody z vrtu
bude ďalej niekoľkokrát sledovaná aj počas trvania hydrodynamických skúšok.
Pre čerpaciu skúšku bude vybavené povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1
písm. g) na „čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo
do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej
skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb“.
V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude zhodnotený vplyv na kvalitu a kvantitu recipientu na
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základe overených charakteristík geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze projektu môžeme len
predpokladať. Vplyv vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti
o toto povolenie posúdený aj výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice.
Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní
s vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010
Z.z.
k bodu b): Zhotovenie prieskumného vrtu pozostáva z technických prác - samotného vŕtania
vrtu, jeho zabudovania, čistenia, z testovania vrtu (čerpacie skúšky, merania, sledovanie kvality)
a z geologických prác, ktorých výsledkom bude záverečná správa, v ktorej budú vypočítané
využiteľné množstvá geotermálnej vody.
Na zložky životného prostredia bude mať rozhodujúci vplyv samotné vŕtanie a činnosti súvisiace
s prípravou a likvidáciou staveniska. Vplyvy spojené s vypúšťaním čerpanej geotermálnej vody
budú konkrétne riešené po overení kvality vody. Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej
geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní s vodou v recipiente boli dosiahnuté
požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010 Z.z. Pre čerpaciu skúšku bude
vybavené povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na „čerpanie
podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri
zakladaní stavieb“.
Pokiaľ sa striktne prepočíta pracovný fond, tak ako to uvádza Ing. Jaroslav Ambróz, je
disproporcia v počte hodín potrebných na zhotovenie vrtu uvedených v zámere a vo vyhodnotení
pripomienok doručených k zámeru. Je však v záujme navrhovateľa a zhotoviteľa prieskumného
vrtu, aby boli technické práce vykonané v čo najkratšom čase. Jednak z dôvodu neúmerného
zvýšenia nákladov a aj z dôvodu potreby realizácie technických prác v období roka, kedy teplota
vzduchu neklesá pod 0°C, aby nedošlo k zamŕzaniu bentonitovej suspenzie výplachu. Výplach je
pri vŕtaní dôležitý, vyrovnáva vrstevný tlak, odplavuje vrtné úlomky z pracovnej plochy dláta,
vynáša vrtné úlomky medzikružím vrtu (pažníc) a zostavou vrtnej kolóny, udržiava vrtné úlomky
vo vznose pri prerušení cirkulácie výplachu, ochraňuje steny vrtu tvorbou filtračnej kôry, chladí
a maže vrtné nástroje.
Z dôvodu vyhnutia sa mínusovým teplotám, sa s technickými prácami začne na jar, aby práce
boli ukončené do jesene. Práce, ktoré budú mať významný vplyv na zložky životného prostredia
budú realizované počas 7 mesiacov, tak ako je to uvedené vo vyhodnotení pripomienok
doručených k zámeru.
k bodu c): Hydrogeologický vrt na využívanie geotermálnej vody je navrhované realizovať v
útvare geotermálnych vôd SK300140FK Levočská panva (Z a J časť), kde kolektorom
geotermálnych vôd sú karbonáty, vek kolektora trias. Tepelno-energetický potenciál
geotermálnej energie tohto útvaru je nasledovný:
Zostávajúce množstvá na
Vypočítané množstvá
Zistené množstvá
overenie
GV [l·s-1]
GE [MWt]
GV [l·s-1]
GE [MWt]
GV [l·s-1]
GE [MWt]
424,6
75,4
226,3
34,24
198,3
41,16
Zdroj: Malík, P. a kol., 2013: Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody,
Prípravná štúdia, Časť I. − Doplnenie hydrogeologickej charakterizácie útvarov podzemnej vody
vrátane útvarov geotermálnej vody. ŠGÚDŠ, Bratislava
To zn., že v tomto útvare geotermálnych podzemných vôd sú zostávajúce množstvá tepelnoenergetického potenciálu geotermálnej energie: GV 198,3 l·s-1, GE 41,16 MWt (Malík, P. a kol.,
2013). Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k využitiu potenciálu, ktoré územie ponúka.
Vrt bude umiestnený v prieskumnom území „Tatranská Lomnica“ na vykonávanie
hydrogeologického prieskumu geotermálnych vôd v etape vyhľadávacieho a podrobného
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hydrogeologického prieskumu určeného rozhodnutím MŽP SR č. 32923/2017 zo dňa 20.7.2017.
Pre zachytenie prípadných vplyvov na okolité hlboké zdroje podzemných vôd, v čase realizácie
prieskumného vrtu a v čase hydrodynamických skúšok, budú vykonávané prevádzkované
účelové režimové pozorovania.
Analýzou dát nameraných počas vŕtania a počas hydrodynamických skúšok budú vypočítané
využiteľné množstvá geotermálnej vody, ktoré budú posúdené „Komisiou pre schvaľovanie
množstiev podzemných vôd“. Tou podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm. k zákona č. 569/2007
Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená minimálna dynamická hladina, využiteľné
množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický potenciál. Schválené bude exploatovať také
množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k narušeniu tlaku (hladiny) v geotermálnej
štruktúre.
Schvaľovanie exploatovateľných množstiev geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie
množstiev podzemných vôd“ je zárukou, že z prieskumného vrtu nebude odoberané také
množstvo geotermálnej vody, ktoré by mohlo viesť k ovplyvneniu geotermálnych vrtov
situovaných v okolí navrhovaného prieskumného vrtu v Tatranskej Lomnici. Pre vrt bude MŽP
SR vydané „Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných
vôd“.
Realizácia prieskumného vrtu nedôjde k ovplyvneniu zásob pitných vôd. Ochrana plytkých
horizontov podzemných vôd bude zabezpečená počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do
projektovanej hĺbky. Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol
splnený účel navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola
vykonaná dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej
vody vo vrte, čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
Realizácia prieskumného vrtu nebude mať vplyv na zdroje podzemných vôd. V súvislosti s
navrhovanou činnosťou je potrebné zabezpečiť vodu pre prípravu bentonitovej suspenzie
výplachu a pre prípravu cementačnej zmesi. Voda pre ich výrobu bude odoberaná z vodovodnej
prípojky, ktorá je zriadená pri objektoch na parcele č. 264/1, kde bude prieskumný vrt
realizovaný. Predpokladaná spotreba vody počas realizácie vrtu bude cca 500 m3.
k bodu d): Rozsah možných vplyvov posudzovanej činnosti bol popísaný v zámere,
vyhodnotené boli aj pripomienky doručené k zámeru.
Vecné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov a organizácií, verejnosti je možné
premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a ich dodržanie je
možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov a to aj
orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti, nakoľko v týchto konaniach
vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
2. Daniel Novocký, Tatranská Lomnica:
Na základe dokumentácie súvisiacej so zámerom žiadam o doplnenie nasledujúcich skutočností:
a) Akým spôsobom bude kontrolované zloženie vody z vrtu a akým spôsobom bude z vody
odstránený arzén (pred vypustením vody do Hlbokého potoka) Arzén sa nachádza v rezervoári
geotermálnej vody navŕtanom v Starej Lesnej a rezervoár geotermálnej vody navŕtaný
v Tatranskej Lomnici. Bude zhodný s týmto rezervoárom. Pri vypúšťabní vody obsahujúcej
spomínaný arzén do potoka môže dôjsť k trvalému poškodeniu prírody spôsobeného
prieskumným vrtom.
b) Prepracovanie zámeru projektu, nakoľko pôvodný zámer je spracovaný pre nepretržité vŕtanie
a nezahrňuje postup pri prerušovanej činnosti a možné riziká, pri ktorých nebude možné vŕtanie
zastaviť. Informácie vo vyhodnotení pripomienok doručených k zámeru uvádzajú, že predlženie
doby vrtných prác bude o 3 až 4 týždne, čo považujem za hrubé zavádzanie, nakoľko pri
prerušovanej činnosti by vrtné práce mali trvať kratšie (cca 720 hodín), než pri nepretržitej
činnosti (1440 hodín)! Podľa prepočtu by sa práce mali v skutočnosti predĺžiť až na minimálne
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6 mesiacov. Zámer je potrebné doplniť o zabezpečenie vrtu v čase mrazov, kedy nie je možné
vŕtanie vykonávať.
c) Doplniť informáciu, koľko vody je povolené odobrať z rezervoáru geotermálnej vody
(vzhľadom na limity dané počtom vrtov z daného rezervoáru) a koľko bude potrebné doplniť
z pitnej vody nakoľko už teraz je problém s nedostatkom pitnej vody. V prípade, že bude použitá
pitná voda, žiadam aj o predbežný súhlas PVPS Poprad s odoberaním požadovaného množstva
pitnej vody z verejného vodovodu.
d) Opätovne žiadam, aby navrhovaná činnosť bola posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a): Vzhľadom na hĺbku posudzovaného geotermálneho vrtu do 500 m p.t., sa
predpokladá nasledovná kvalita vody - teplota od 20 do 25oC, mineralizácia do 2 g.l-1, chemický
typ CaMgHCO3 a predpokladaná výdatnosť do 10 l.s-1.
Podľa dostupných údajov, geotermálne vody z geotermálnych vrtov Veľká Lomnica (GVL-1) a
Stará Lesná (FGP-1), ktoré sa nachádzajú v rovnakom útvare geotermálnych vôd, majú zvýšené
koncentrácie arzénu. Kvalita podzemnej vody súvisí s vlastnosťami kolektora, z ktorého je
odoberaná. Vrtmi Veľká Lomnica (GVL-1) a Stará Lesná (FGP-1) sú zachytené kolektory
podzemných vôd vo väčších hĺbkach (viac ako 2000 m pod terénom) než u posudzovaného vrtu.
U posudzovaného vrtu sa predpokladá jeho hĺbka do 500 m. Arzén je prírodného pôvodu, môže
pochádzať z podzemných vôd kryštalinika (tvorí pohorie Vysokých Tatier), ktoré sa systémom
zlomov dostávajú do väčších hĺbok.
Pred začatím dlhodobej a poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky, kedy bude potrebné
vypúšťať čerpanú podzemnú vodu do povrchového toku, bude z prieskumného vrtu odobratá
vzorka podzemnej vody. V tejto vzorke budú overované fyzikálno-chemické parametre, čo
zahŕňa stanovenie základných iónov a aj stanovenie prítomnosti ťažkých kovov. Fyzikálnochemické parametre budú overované certifikovaným laboratóriom. Na základe výsledkov
laboratórnych stanovení bude navrhnutá konkrétna úprava kvality podzemnej vody pred jej
vypustením do povrchovej vody, v prípade ak to bude potrebné. Kvalita podzemnej vody z vrtu
bude ďalej niekoľkokrát sledovaná aj počas trvania hydrodynamických skúšok.
Pre čerpaciu skúšku bude vybavené povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1
písm. g) na „čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo
do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej
skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb“.
V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude zhodnotený vplyv na kvalitu a kvantitu recipientu na
základe overených charakteristík geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze projektu môžeme len
predpokladať. Vplyv vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti
o toto povolenie posúdený aj výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice.
Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní
s vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010
Z.z.
k bodu b): Zhotovenie prieskumného vrtu pozostáva z technických prác - samotného vŕtania
vrtu, jeho zabudovania, čistenia, z testovania vrtu (čerpacie skúšky, merania, sledovanie kvality)
a z geologických prác, ktorých výsledkom bude záverečná správa, v ktorej budú vypočítané
využiteľné množstvá geotermálnej vody.
Na zložky životného prostredia bude mať rozhodujúci vplyv samotné vŕtanie a činnosti súvisiace
s prípravou a likvidáciou staveniska. Vplyvy spojené s vypúšťaním čerpanej geotermálnej vody
budú konkrétne riešené po overení kvality vody. Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej
geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní s vodou v recipiente boli dosiahnuté
požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010 Z.z. Pre čerpaciu skúšku bude
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vybavené povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na „čerpanie
podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri
zakladaní stavieb“.
Pokiaľ sa striktne prepočíta pracovný fond, tak ako to uvádza Ing. Jaroslav Ambróz, je
disproporcia v počte hodín potrebných na zhotovenie vrtu uvedených v zámere a vo vyhodnotení
pripomienok doručených k zámeru. Je však v záujme navrhovateľa a zhotoviteľa prieskumného
vrtu, aby boli technické práce vykonané v čo najkratšom čase. Jednak z dôvodu neúmerného
zvýšenia nákladov a aj z dôvodu potreby realizácie technických prác v období roka, kedy teplota
vzduchu neklesá pod 0°C, aby nedošlo k zamŕzaniu bentonitovej suspenzie výplachu. Výplach je
pri vŕtaní dôležitý, vyrovnáva vrstevný tlak, odplavuje vrtné úlomky z pracovnej plochy dláta,
vynáša vrtné úlomky medzikružím vrtu (pažníc) a zostavou vrtnej kolóny, udržiava vrtné úlomky
vo vznose pri prerušení cirkulácie výplachu, ochraňuje steny vrtu tvorbou filtračnej kôry, chladí
a maže vrtné nástroje.
Z dôvodu vyhnutia sa mínusovým teplotám, sa s technickými prácami začne na jar, aby práce
boli ukončené do jesene. Práce, ktoré budú mať významný vplyv na zložky životného prostredia
budú realizované počas 7 mesiacov, tak ako je to uvedené vo vyhodnotení pripomienok
doručených k zámeru.
k bodu c): Hydrogeologický vrt na využívanie geotermálnej vody je navrhované realizovať v
útvare geotermálnych vôd SK300140FK Levočská panva (Z a J časť), kde kolektorom
geotermálnych vôd sú karbonáty, vek kolektora trias. Tepelno-energetický potenciál
geotermálnej energie tohto útvaru je nasledovný:
Zostávajúce množstvá na
Vypočítané množstvá
Zistené množstvá
overenie
-1
-1
-1
GV [l·s ]
GE [MWt]
GV [l·s ]
GE [MWt]
GV [l·s ]
GE [MWt]
424,6
75,4
226,3
34,24
198,3
41,16
Zdroj: Malík, P. a kol., 2013: Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody,
Prípravná štúdia, Časť I. − Doplnenie hydrogeologickej charakterizácie útvarov podzemnej vody
vrátane útvarov geotermálnej vody. ŠGÚDŠ, Bratislava
To zn., že v tomto útvare geotermálnych podzemných vôd sú zostávajúce množstvá tepelnoenergetického potenciálu geotermálnej energie: GV 198,3 l·s-1, GE 41,16 MWt (Malík, P. a kol.,
2013). Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k využitiu potenciálu, ktoré územie ponúka.
Vrt bude umiestnený v prieskumnom území „Tatranská Lomnica“ na vykonávanie
hydrogeologického prieskumu geotermálnych vôd v etape vyhľadávacieho a podrobného
hydrogeologického prieskumu určeného rozhodnutím MŽP SR č. 32923/2017 zo dňa 20.7.2017.
Pre zachytenie prípadných vplyvov na okolité hlboké zdroje podzemných vôd, v čase realizácie
prieskumného vrtu a v čase hydrodynamických skúšok, budú vykonávané prevádzkované
účelové režimové pozorovania.
Analýzou dát nameraných počas vŕtania a počas hydrodynamických skúšok budú vypočítané
využiteľné množstvá geotermálnej vody, ktoré budú posúdené „Komisiou pre schvaľovanie
množstiev podzemných vôd“. Tou podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm. k zákona č. 569/2007
Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená minimálna dynamická hladina, využiteľné
množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický potenciál. Schválené bude exploatovať také
množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k narušeniu tlaku (hladiny) v geotermálnej
štruktúre.
Schvaľovanie exploatovateľných množstiev geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie
množstiev podzemných vôd“ je zárukou, že z prieskumného vrtu nebude odoberané také
množstvo geotermálnej vody, ktoré by mohlo viesť k ovplyvneniu geotermálnych vrtov
situovaných v okolí navrhovaného prieskumného vrtu v Tatranskej Lomnici. Pre vrt bude MŽP
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SR vydané „Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných
vôd“.
Realizácia prieskumného vrtu nedôjde k ovplyvneniu zásob pitných vôd. Ochrana plytkých
horizontov podzemných vôd bude zabezpečená počas vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do
projektovanej hĺbky. Precízna izolácia jednotlivých zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol
splnený účel navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola
vykonaná dostatočná izolácia kvartérnych vôd, dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej
vody vo vrte, čím by sa nesplnil účel navrhovaných prác.
Realizácia prieskumného vrtu nebude mať vplyv na zdroje podzemných vôd. V súvislosti s
navrhovanou činnosťou je potrebné zabezpečiť vodu pre prípravu bentonitovej suspenzie
výplachu a pre prípravu cementačnej zmesi. Voda pre ich výrobu bude odoberaná z vodovodnej
prípojky, ktorá je zriadená pri objektoch na parcele č. 264/1, kde bude prieskumný vrt
realizovaný. Predpokladaná spotreba vody počas realizácie vrtu bude cca 500 m3.
k bodu d): Rozsah možných vplyvov posudzovanej činnosti bol popísaný v zámere,
vyhodnotené boli aj pripomienky doručené k zámeru.
Vecné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov a organizácií, verejnosti je možné
premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a ich dodržanie je
možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov a to aj
orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti, nakoľko v týchto konaniach
vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov.
3. Juraj Husovský, Tatranská Lomnica:
Dopĺňam svoje stanovisko zo dňa 13.6.2019 k zámeru. Po preštudovaní dokumentácie súvisiacej
s hore uvedeným zámerom žiadam o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich skutočností:
1. Žiadam prepracovanie projektu, pretože pôvodný zámer je posudzovaný pre nepretržité
vŕtanie. Žiadateľom následne uvedený zámer prerušovaného vŕtania totiž nepreukázal skutočný
čas vŕtania, ktorý prerušovaním sa predĺži najmenej na 6 aj viac mesiacov. Bude prekročené
hlukové zaťaženie obyvateľov. Prerušovaním vŕtania dôjde k zalievaniu otvoru vrtu nánosmi
ílovitej štruktúry hornín v čase prerušovania. To predĺži niekoľkonásobne čas. Tým sa zvýši, ako
som vyššie uviedol aj hlukové zaťaženie obyvateľov.
2. Posúdiť vplyv návrhom predpokladaného vypúšťania ochladenej geotermálnej vody z pohľadu
predkladanej zmeny biodiverzity v Hlbokom potoku. Zámer neobsahuje exaktné preukázanie
vplyvov na ekosystém po vypúšťaní ochladenej geotermálnej vody s predpokladaným stupňom
teploty +14 st. Celzia do Hlbokého potoka. Zámer rovnako nepreukazuje posúdenie súvisiace
s pulzujúcim prietokom vody v Hlbokom potoku v priebehu roka, pretože dokumentácia zámeru
neobsahuje ani výsledky sledovania prietoku vody v Hlbokom potoku. Odborné sledovania
iných odborných subjektov však nestálosť prietoku vody v Hlbokom potoku preukázali. Hrozia
trvalé následky na ekosystém. Uvedený predpoklad trvalých následkov na ekosystém vychádza
aj zo skutočnosti, že výroba technického snehu súvisiaca s prevádzkou zjazdových tratí nad
Tatranskou Lomnicou využíva zásobu vody v Hlbokom potoku v zimných mesiacoch. Preto
vypúšťanie geotermálnej vody z vrtu na úrovni teploty +14C do Hlbokého potoka v zimných
mesiacoch s malým prietokom vody spôsobí oživenie utlmeného života rýb v zimnom období.
3. Zámerom uvedený geotermálny vrt bude v prípade úspešnosti disponovať rovnakou
geotermálnou vodou, akou disponuje vrt v Starej Lesnej. Z geologického hľadiska sa totiž jedná
o rovnaký rezervoár geotermálnej vody. Keďže geotermálna voda vrtu v Starej Lesnej obsahuje
arzén žiadam doplniť dokumentáciu súvisiacu s posudzovaným zámerom geotermálneho vrtu
o spôsob odstránenia arzénu z geotermálnej vody.
4. Dokumentácia neobsahuje odôvodnenie hĺbky vrtu do 500 m. Samotný názov zámeru uvádza,
že sa jedná o vrt pre geotermálnu vodu. Praktické skúsenosti a odborná literatúra v súvislosti
s vrtmi pre získavanie geotermálnej vody predpokladá hĺbku vŕtania nad 1200 m. Preukázaním
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tohto argumentu sú existujúce obidva vrty uskutočnené pred niekoľkými rokmi v blízkosti
Tatranskej Lomnici, to je vrt v Starej Lesnej, ale aj vo Veľkej Lomnici, ktoré preukázali získanie
geotermálnej vody odvŕtaním až cez 2000 metrovej hĺbky. Argument z dokumentácie zámeru
hovoriaci, že cieľom vŕtania je získanie geotermálnej vody pre potreby výroby tepla a teplej
úžitkovej vody za pomoci tepelného čerpadla je zavádzajúci, pretože sa bude zbytočne vŕtať do
hĺbky 500 m. Odborná literatúra jednoznačne hovorí, že už hĺbka okolo 100 metrov vytvára
predpoklad získania geotermálnej vody s teplotou postačujúcou na získanie energie na výrobu
tepla za pomoci tepelného čerpadla. Vŕtanie do hĺbky iba cca 100 m si nevyžaduje technické
zariadenie na technickej úrovni pre potreby vŕtania do hĺbky až 500 m. Žiadam preto doplniť
dokumentáciu o preukázanie potreby hĺbky vrtu až 500 m pre potreby výroby tepla pomocou
tepelného čerpadla, ako uvádza posudzovaná dokumentácia.
5. Žiadam prepracovať dokumentáciu o doplnenie pojednávajúce o povolených objemoch
geotermálnej vody vzhľadom na existujúce limity vypúšťanej geotermálnej vody stanovené
ministerstvom súvisiace s už existujúcimi geotermálnymi vrtmi v Starej Lesnej a vo Veľkej
Lomnici.
Na základe vyššie uvedeného opätovne žiadam:
1) Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
2) Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku. Zámer
geotermálneho vrtu sa má realizovať v tichom prostredí obytnej zóny mestskej časti Tatranskej
Lomnice.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu č. 1: Predĺžením doby vŕtania sa predĺži doba trvania hlukovej záťaže, v žiadnom
prípade nepribudnú nové zdroje hluku, ktoré by spôsobili prekračovanie prípustných hodnôt
hluku. Aby sa vrt udržal v stabilnom stave, pre cirkuláciu výplachu sa zabezpečí pohon
elektromotorom.
k bodu č. 2: Posúdenie vplyv vypúšťania ochladenej geotermálnej vody na teplotu vody v
recipiente Hlbokého potoka bolo vykonané prostredníctvom zmiešavacej rovnice, v ktorej sa
počítalo s prietokom Q355. Q355 je štatistická priemerná hodnota, laicky predstaviteľná ako v
poradí 355-ty prietok z 365 denných prietokov, zoradených zostupne. Z hľadiska rýb alebo iného
vodného živočíšstva je to taký malý a problémový prietok, ktorý zažívajú priemerne len 10
najhorších dní do roka. To zn., že výpočet ovplyvnenia už počítal s nízkymi prietokmi.
V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do
recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej
v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých
rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto
teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb.
k bodu č. 3: Vzhľadom na hĺbku posudzovaného geotermálneho vrtu do 500 m p.t., sa
predpokladá nasledovná kvalita vody - teplota od 20 do 25oC, mineralizácia do 2 g.l-1, chemický
typ CaMgHCO3 a predpokladaná výdatnosť do 10 l.s-1.
Podľa dostupných údajov, geotermálne vody z geotermálnych vrtov Veľká Lomnica (GVL-1) a
Stará Lesná (FGP-1), ktoré sa nachádzajú v rovnakom útvare geotermálnych vôd, majú zvýšené
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koncentrácie arzénu. Kvalita podzemnej vody súvisí s vlastnosťami kolektora, z ktorého je
odoberaná. Vrtmi Veľká Lomnica (GVL-1) a Stará Lesná (FGP-1) sú zachytené kolektory
podzemných vôd vo väčších hĺbkach (viac ako 2000 m pod terénom) než u posudzovaného vrtu.
U posudzovaného vrtu sa predpokladá jeho hĺbka do 500 m. Arzén je prírodného pôvodu, môže
pochádzať z podzemných vôd kryštalinika (tvorí pohorie Vysokých Tatier), ktoré sa systémom
zlomov dostávajú do väčších hĺbok.
Pred začatím dlhodobej a poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky, kedy bude potrebné
vypúšťať čerpanú podzemnú vodu do povrchového toku, bude z prieskumného vrtu odobratá
vzorka podzemnej vody. V tejto vzorke budú overované fyzikálno-chemické parametre, čo
zahŕňa stanovenie základných iónov a aj stanovenie prítomnosti ťažkých kovov. Fyzikálnochemické parametre budú overované certifikovaným laboratóriom. Na základe výsledkov
laboratórnych stanovení bude navrhnutá konkrétna úprava kvality podzemnej vody pred jej
vypustením do povrchovej vody, v prípade ak to bude potrebné. Kvalita podzemnej vody z vrtu
bude ďalej niekoľkokrát sledovaná aj počas trvania hydrodynamických skúšok.
S čerpacou skúškou a teda s vypúšťaním čerpaných vôd z geotermálneho vrtu do povrchového
toku sa začne až po udelení povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na
„čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri
zakladaní stavieb“.
V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude zhodnotený vplyv na kvalitu a kvantitu recipientu na
základe overených charakteristík geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze projektu môžeme len
predpokladať. Vplyv vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti
o toto povolenie posúdený aj výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice.
Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní
s vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010
Z.z.
k bodu č. 4: Hĺbka vrtu bola stanovená na základe výsledkov geofyzikálnych meraní (KOMOŇ,
J., LUČIVJANSKY, L., 2018: Hydrogeologická štúdia, Možnosti získania geotermálnej vody v
oblasti Tatranskej Lomnice. KORAL, s.r.o., Spišská Nová Ves), ktoré boli vykonané
v prieskumnom území.
k bodu č. 5: Hydrogeologický vrt na využívanie geotermálnej vody je navrhované realizovať v
útvare geotermálnych vôd SK300140FK Levočská panva (Z a J časť), kde kolektorom
geotermálnych vôd sú karbonáty, vek kolektora trias. Tepelno-energetický potenciál
geotermálnej energie tohto útvaru je nasledovný:
Zostávajúce množstvá na
Vypočítané množstvá
Zistené množstvá
overenie
-1
-1
-1
GV [l·s ]
GE [MWt]
GV [l·s ]
GE [MWt]
GV [l·s ]
GE [MWt]
424,6
75,4
226,3
34,24
198,3
41,16
Zdroj: Malík, P. a kol., 2013: Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody,
Prípravná štúdia, Časť I. − Doplnenie hydrogeologickej charakterizácie útvarov podzemnej vody
vrátane útvarov geotermálnej vody. ŠGÚDŠ, Bratislava
To zn., že v tomto útvare geotermálnych podzemných vôd sú zostávajúce množstvá tepelnoenergetického potenciálu geotermálnej energie: GV 198,3 l·s-1, GE 41,16 MWt (Malík, P. a kol.,
2013). Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k využitiu potenciálu, ktoré územie ponúka.
Vrt bude umiestnený v prieskumnom území „Tatranská Lomnica“ na vykonávanie
hydrogeologického prieskumu geotermálnych vôd v etape vyhľadávacieho a podrobného
hydrogeologického prieskumu určeného rozhodnutím MŽP SR č. 32923/2017 zo dňa 20.7.2017.
Pre zachytenie prípadných vplyvov na okolité hlboké zdroje podzemných vôd, v čase realizácie
prieskumného vrtu a v čase hydrodynamických skúšok, budú vykonávané prevádzkované
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účelové režimové pozorovania.
Analýzou dát nameraných počas vŕtania a počas hydrodynamických skúšok budú vypočítané
využiteľné množstvá geotermálnej vody, ktoré budú posúdené „Komisiou pre schvaľovanie
množstiev podzemných vôd“. Tou podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm. k zákona č. 569/2007
Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená minimálna dynamická hladina, využiteľné
množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický potenciál. Schválené bude exploatovať také
množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k narušeniu tlaku (hladiny) v geotermálnej
štruktúre.
Schvaľovanie exploatovateľných množstiev geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie
množstiev podzemných vôd“ je zárukou, že z prieskumného vrtu nebude odoberané také
množstvo geotermálnej vody, ktoré by mohlo viesť k ovplyvneniu geotermálnych vrtov
situovaných v okolí navrhovaného prieskumného vrtu v Tatranskej Lomnici. Pre vrt bude MŽP
SR vydané „Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných
vôd“.
k bodu č. 1): Vzhľadom na projektovanú hĺbku hydrogeologického vrtu do 500 m, navrhovaná
činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu („malá EIA“), kedy sa vyžaduje spracovanie zámeru
činnosti. Rozsah možných vplyvov posudzovanej činnosti bol popísaný v zámere, vyhodnotené
boli aj pripomienky doručené k zámeru. Vecné pripomienky zo strany pripomienkujúcich
orgánov a organizácií, verejnosti je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania
činnosti podľa osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej
činnosti, nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich
orgánov.
k bodu č. 2): Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov
v rozsahu požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení
a dopĺňa 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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených
skutočností je v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude
striktne dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7
prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od
08:00 do 13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej
súpravy pri realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané. Stavba, hlavná trakcia veže
vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia prevádzky vrtnej súpravy možno
jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
4. Dominika Priečková, Margita Priečková a Stanislav Priečko, Tatranská Lomnica:
Dňa 23.08.2019 sme mali možnosť nahliadnuť do dokumentácie súvisiacej s horeuvedeným
zámerom. Po dôkladnom preštudovaní žiadame o doplnenie a prešetrenie nasledujúcich
skutočností:
A/ vzhľadom na to, že sa zmenil časový harmonogram aktívneho vŕtania, sa vrt nebude
vykonávať 2 mesiace, ale oveľa dlhšiu dobu, čo bude mať negatívny vplyv na zdravotný stav
ľudí (je rozdiel vŕtať 2 mesiace a rozdiel vŕtať viac mesiacov).
B/ vzhľadom na skutočnosť v bode A žiadame o znovu vypracovanie zámeru k uvedenému vrtu
a posúdenie vplyvu dlhodobého hluku na živý ekosystém. Taktiež žiadame o posudok lekára,
aký vplyv môže mať takýto dlhodobý hluk na vývoj detí a tiež na zdravotný stav dospelých.
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C/ taktiež žiadame o vypracovanie štúdie dopadu prenosu vibrácií vzniknutých pri hĺbení
geotermálneho vrtu na okolité stavby, prípadne ako budú riešené a na čie náklady budú
odstránené škody vzniknuté prenosom vibrácií vrtu.
D/ podľa zámeru vyplýva, že vrt bude ochladzovaný vodou z Hlbokého potoka, do ktorého bude
viesť prítok teplej vody z vrtu, čo môže mať za následok ovplyvnenie celého vodného
ekosystému Hlbokého potoka, prípadne aj rieky Poprad, do ktorej sa daný potok vlieva. Podľa
zámeru vyplýva, že by navŕtaná voda mala mať odhadovaných 25 stupňov Celzia. Z nášho
laického pohľadu sa takáto teplá voda nestihne ochladiť na vhodnú teplotu, a tým dôjde
k prehriatiu Hlbokého potoka, čo môže mať fatálne následky na vodný ekosystém.
E/ podľa verejne dostupných informácií vieme, že v Starej Lesnej bol vykonaný geotermálny vrt
do hĺbky 3616 m, kde navŕtali vodu s teplotou vody 58 stupňov Celzia. Podľa dostupných
vedeckých zdrojov je takmer nemožné navŕtať vodu v teplote 25 stupňov Celzia v hĺbke 500 m,
preto nás zaujíma, či bude zabezpečený kontrolór, ktorý by pri výstavbe vrtu dozeral na to, aby
hĺbka 500 m, ktorá je uvedená v zámere, nebola prekročená a v hĺbke 500 m by bol vrt
ukončený.
F/ taktiež podľa verejne dostupných informácií vieme, že vrt v Starej Lesnej je zaplombovaný
a nie je naďalej využívaný z dôvodu vysokého obsahu toxických látok vo vode, ktorá aj tak
v určitom množstve uniká do potoka. Žiadame o preskúmanie rezervoáru v Tatranskej Lomnici,
či tiež daná voda nemôže obsahovať toxické látky.
G/ žiadame o dovysvetlenie, ako je možné, že povolená miera hluku v obytnej zóne je 45-50dB
a v zámere je uvedený hluk až 85-120dB. Ak je zákonom stanovená hranica do 50 dB, potom by
automaticky takýto zámer, ktorý prekračuje hranicu o dosť výraznú mieru, mal byť zamietnutý.
H/ žiadame informáciu, ako a kadiaľ bude transportované teplo z vrtu do objektu uvádzaného
v zámere.
I/ žiadame uviesť priemer vrtu, s ktorým sa počíta v projekte.
Poznámka č. 1: Štandardné vrty pre účely vykurovania sú vrty o priemere 12-16 cm, o hĺbke 150
m. Takéto vrty by boli dostatočné pre účely vykurovania akéhokoľvek objektu a zároveň šetrné
voči životnému prostrediu, ohľaduplné k životu obyvateľov Tatranskej Lomnice počas ich
realizácie (nízka hlučnosť, vibrácie,...)
Poznámka č. 2: „Aj krátkodobé pôsobenie rušivého hluku v obytnom interiéri s hladinami
presahujúcimi 35 až 40 decibelov (dBA) môže podľa odporučenia Svetovej zdravotníckej
organizácie viesť k narušeniu pokojného spánku. Dlhodobá rušivosť a obťažovanie hlukom
v rozmedzí 50 až 70 dBA v čase relaxácie fyzických a duševných síl človeka napríklad
v blízkosti dopravných koridorov, letísk alebo priemyselných areálov majú priamu súvislosť
s hypertenziou či neurózou človeka alebo poruchami spánku. Nadmerný hluk na pracoviskách
presahujúci trvale hodnotu 85 dBA spôsobuje postupnú stratu sluchu a trvalý posun prahu
počutia.“ zdroj: TASR
Opätovne žiadame:
1) Aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov a životné prostredie počas realizácie
prieskumného vrtu, v období nepretržitej dvojmesačnej prevádzky, prípadnej časovej zmeny
prevádzky a po realizáciu vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať v tichom prostredí mestskej
časti.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu A/: Predĺžením doby vŕtania sa predĺži doba trvania hlukovej záťaže, v žiadnom prípade
nepribudnú nové zdroje hluku, ktoré by spôsobili prekračovanie prípustných hodnôt hluku. Aby
sa vrt udržal v stabilnom stave, pre cirkuláciu výplachu sa zabezpečí pohon elektromotorom.
Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je hodnotené v dodatočne
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spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v
záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia prieskumného vrtu,
je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou
záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané. Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy,
ako aj iné činnosti technického zabezpečenia prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne
charakterizovať ako stavebnú činnosť.
k bodu B/: Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v
rozsahu požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a
dopĺňa 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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených
skutočností je v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude
striktne dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7
prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od
08:00 do 13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej
súpravy pri realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť, ktorá sa
bude vykonávať v určitom období. Po realizácii tento zdroj hluku už nebude pôsobiť.
k bodu C/: Vŕtanie vrtov, ako aj prejazdy ťažkej dopravy a pod. sú zdrojom technickej
seizmicity. V dôsledku dynamickej odozvy vyvolanej technickou seizmicitou vznikajú na
murovaných objektoch poruchy, ktoré sa prejavujú najmä vznikom trhlín.
Najlepším overením predpokladu negatívnych vplyvov seizmických účinkov na okolité stavby je
meranie a analýza vibrácii pri vlastnej činnosti. Na základe skúseností je predpoklad, že
negatívne vplyvy sa neprejavujú vo vzdialenosti nad 100 m od vrtu. Do 100 m môže byť
negatívny účinok v prípade, že sa v podloží nachádza tuhá vrstva, ktorá pôsobí medzi zdrojom a
objektom ako vlnovod. Tuhú vrstvu môže tvoriť skalný útvar, podzemná voda a pod. Negatívne
účinky do vzdialenosti 100 m, je možné eliminovať technikou vŕtania (napr. znížiť rýchlosť
otáčok a zmenšiť prítlak).
Technickou seizmicitou bude priamo ovplyvnený vlastník pozemku p.č. 264/1, ktorý udelil
navrhovateľovi súhlas pre realizáciu prieskumných hydrogeologických prác.
V súvislosti so sledovaním účinkov technickej seizmicity pri vŕtaní prieskumného vrtu je možné
premietnuť požiadavku na jej realizáciu do vzdialenosti 100 m od miesta realizácie
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prieskumného vrtu do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.
Pred samotným meraním vibrácií je potrebné urobiť pasportizáciu okolitých budov situovaných
do vzdialenosti 100 m od miesta realizácie prieskumného vrtu – posúdiť stav objektov a
vyvarovať sa tak možným vznikom trhlín prevádzanou činnosťou. Negatívny vplyv na človeka
je vylúčený nakoľko sa nebude vŕtať v nočných hodinách.
k bodu D/: Posúdenie vplyv vypúšťania ochladenej geotermálnej vody na teplotu vody v
recipiente Hlbokého potoka bolo vykonané prostredníctvom zmiešavacej rovnice, v ktorej sa
počítalo s prietokom Q355. Q355 je štatistická priemerná hodnota, laicky predstaviteľná ako v
poradí 355-ty prietok z 365 denných prietokov, zoradených zostupne. Z hľadiska rýb alebo iného
vodného živočíšstva je to taký malý a problémový prietok, ktorý zažívajú priemerne len 10
najhorších dní do roka. To zn., že výpočet ovplyvnenia už počítal s nízkymi prietokmi.
V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody
15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala teplotu 17oC.
Teoretické konštatovanie je, že aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas čerpacej skúšky
neochladzovala, ale by sa do recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k prekročeniu medznej
hodnoty teploty 21,5°C určenej v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele
povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov
rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. Vo výpočte sme pritom počítali s nadpriemernou teplotou
vody Hlbokého potoka, ktorý túto teplotu nedosahuje ani v letných mesiacoch.
Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej ochladenie v miere,
aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha
2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. Neuvažuje sa, ani sa v zámere
neuvádza, že pre chladenie vody bude použitá voda z Hlbokého potoka. Čerpaná voda bude
ochladzovaná v nádrži s otvorenou voľnou plochou, zrýchlenie ochladzovania sa zabezpečí napr.
jej prevzdušňovaním.
k bodu E/: Dozorovanie vrtu vyplýva zo znení aktuálne platnej legislatívy. Pre realizáciu vrtu sú
potrebné viaceré povolenia príslušných orgány štátnej správy, ktoré majú možnosť kontrolovať
podmienky príslušných povolení.
Prieskumný vrt je navrhované realizovať v prieskumnom území. Navrhovateľ má v k.ú. Stará
Lesná a Tatranská Lomnica určené prieskumné územie „Tatranská Lomnica“ na vykonávanie
hydrogeologického prieskumu geotermálnych vôd v etape vyhľadávacieho a podrobného
hydrogeologického prieskumu podľa rozhodnutia vydaného MŽP SR č. 32923/2017 zo dňa
20.7.2017. (rozhodnutie je aj prílohou predloženého zámeru)
Držiteľ prieskumného územia podľa § 25 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon)
 predkladá ministerstvu ročnú správu o prieskumnej činnosti s uvedením výsledkov
vybraných geologických prác a doklady o vynaložených finančných prostriedkoch na
geologický prieskum do šiestich týždňov po uplynutí kalendárneho roku. (§ 25 ods. 1 zákona
č. 569/2007 Z.z.)
 Držiteľ prieskumného územia predloží ministerstvu schválený projekt geologickej úlohy s
vyriešenými stretmi záujmov chránenými osobitnými predpismi17) vypracovaný v súlade s
predloženým geologickým zámerom podľa § 23 ods. 4 písm. a) do troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia, inak ministerstvo
prieskumné územie zruší. (§ 25 ods. 8 zákona č. 569/2007 Z.z.). Navrhovateľ si túto
povinnosť splnil.
Zhotovenie prieskumného vrtu v zmysle §3 zákona SNR č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe, predstavuje činnosť vykonávanú banským spôsobom.
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Ide o činnosť uvedenú v pod písm. h) strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou
nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g).
Podľa § 5 citovaného zákona činnosť vykonávanú banským spôsobom možno vykonávať na
základe oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia vydaného alebo uloženého rozhodnutím
podľa tohto zákona, banského zákona alebo podľa osobitných predpisov; činnosť musí byť
vykonávaná v súlade s rozhodnutím a dokumentáciou overenou Hlavným banským úradom
alebo obvodným banským úradom v konaní o vydanie oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo
povolenia.
Podľa § 5a zákona č. 51/1988 je organizácia (vysvetlenie zhotoviteľ vrtu) povinná ohlásiť
činnosť vykonávanú banským spôsobom obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta
výkonu činnosti.
Pri výkone hlavného dozoru obvodné banské úrady podľa § 41 ods. 1
a) vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú, ako sa plnia
povinnosti vyplývajúce z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe,
ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a
bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej
činnosti, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane
predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
b) vyšetrujú príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo
pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví,18lb) a vyšetrujú príčiny vzniku havárie,
c) nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia
závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a
ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti,
prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
S čerpacou skúškou a teda s vypúšťaním čerpaných vôd z geotermálneho vrtu do povrchového
toku sa začne až po udelení povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na
„čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri
zakladaní stavieb“.
V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude zhodnotený vplyv na kvalitu a kvantitu recipientu na
základe overených charakteristík geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze projektu môžeme len
predpokladať. Vplyv vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti
o toto povolenie posúdený aj výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice.
Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní
s vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010
Z.z. Po testovaní prieskumného vrtu bude spracovávaná záverečná správa, ktorá bude
schvaľovaná „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ podľa zákona
č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. Tou podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm.
k zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená minimálna dynamická
hladina, využiteľné množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický potenciál. Schválené
bude exploatovať také množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k narušeniu tlaku (hladiny)
v geotermálnej štruktúre.
k bodu F/: Vzhľadom na hĺbku posudzovaného geotermálneho vrtu do 500 m p.t., sa
predpokladá nasledovná kvalita vody - teplota od 20 do 25oC, mineralizácia do 2 g.l-1, chemický
typ CaMgHCO3 a predpokladaná výdatnosť do 10 l.s-1.
Podľa dostupných údajov, geotermálne vody z geotermálnych vrtov Veľká Lomnica (GVL-1) a
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Stará Lesná (FGP-1), ktoré sa nachádzajú v rovnakom útvare geotermálnych vôd, majú zvýšené
koncentrácie arzénu. Kvalita podzemnej vody súvisí s vlastnosťami kolektora, z ktorého je
odoberaná. Vrtmi Veľká Lomnica (GVL-1) a Stará Lesná (FGP-1) sú zachytené kolektory
podzemných vôd vo väčších hĺbkach (viac ako 2000 m pod terénom) než u posudzovaného vrtu.
U posudzovaného vrtu sa predpokladá jeho hĺbka do 500 m. Arzén je prírodného pôvodu, môže
pochádzať z podzemných vôd kryštalinika (tvorí pohorie Vysokých Tatier), ktoré sa systémom
zlomov dostávajú do väčších hĺbok.
Pred začatím dlhodobej a poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky, kedy bude potrebné
vypúšťať čerpanú podzemnú vodu do povrchového toku, bude z prieskumného vrtu odobratá
vzorka podzemnej vody. V tejto vzorke budú overované fyzikálno-chemické parametre, čo
zahŕňa stanovenie základných iónov a aj stanovenie prítomnosti ťažkých kovov. Fyzikálnochemické parametre budú overované certifikovaným laboratóriom. Na základe výsledkov
laboratórnych stanovení bude navrhnutá konkrétna úprava kvality podzemnej vody pred jej
vypustením do povrchovej vody, v prípade ak to bude potrebné. Kvalita podzemnej vody z vrtu
bude ďalej niekoľkokrát sledovaná aj počas trvania hydrodynamických skúšok.
k bodu G/: Hluk 85 – 120 dB predstavuje akustickú energiu stroja priamo pri ňom. Šírením
hluku do okolia, dochádza k jeho poklesu.
Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je hodnotené v dodatočne
spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v
záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia prieskumného vrtu,
je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou
záťažou.
Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu
požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa
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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je
v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne
dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k
Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do
13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri
realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
Predĺžením doby vŕtania sa predĺži doba trvania hlukovej záťaže, v žiadnom prípade nepribudnú
nové zdroje hluku, ktoré by spôsobili prekračovanie prípustných hodnôt hluku. Aby sa vrt udržal
v stabilnom stave, pre cirkuláciu výplachu sa zabezpečí pohon elektromotorom.
k bodu H/: Predloženým zámerom je zhotovenie hydrogeologického vrtu hĺbky do 500 m, ktorý
bude realizovaný ako prieskumný. V súčasnom znení zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov posudzovaniu vplyvu na životné prostredie podlieha aj zhotovenie vrtu na využívanie
geotermálnej energie.
Po testovaní prieskumného vrtu bude spracovávaná záverečná správa, ktorá bude schvaľovaná
„Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o
geologických prácach v z.n.p. Tou podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm. k zákona č. 569/2007
Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená minimálna dynamická hladina, využiteľné
množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický potenciál. Schválené bude exploatovať také
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množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k narušeniu tlaku (hladiny) v geotermálnej
štruktúre.
Potom bude spracovaný nový zámer, ktorého predmetom bude posúdenie vplyvu odberu
geotermálnych vôd. Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
(obsahujúcej zoznam činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie)
odber geotermálnych vôd je zaradený nasledovne:

To zn., že využitie geotermálnych vôd z aktuálne posudzovaného prieskumného vrtu bude
predmetom nového posudzovania vplyvov na životné prostredie. V tomto zámere bude riešený aj
transport vody do miesta využitia.
k bodu I/: Prieskumný vrt je navrhované realizovať nasledovne:
Hĺbka [m] Názov

Priemer pažnice

Materiál

Zapažnicová výplň

0-10

riadiaca kolóna

18“

oceľ

zapažnicová cementácia

0-150

úvodná kolóna

13 3/8“

oceľ

zapažnicová cementácia, pätou

0-450

technická kolóna

9 5/8“

oceľ

zapažnicová cementácia, pätou

430-500

ťažobná kolóna - liner 7“

oceľ

k poznámke č. 1: Hydrogeologický vrt na využívanie geotermálnej vody je navrhované
realizovať v útvare geotermálnych vôd SK300140FK Levočská panva (Z a J časť), kde
kolektorom geotermálnych vôd sú karbonáty, vek kolektora trias. Tepelno-energetický potenciál
geotermálnej energie tohto útvaru je nasledovný:
Vypočítané množstvá

Zistené množstvá

Zostávajúce množstvá na
overenie

GV [l·s-1]

GE [MWt]

GV [l·s-1]

GE [MWt]

GV [l·s-1]

GE [MWt]

424,6

75,4

226,3

34,24

198,3

41,16

Zdroj: Malík, P. a kol., 2013: Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody,
Prípravná štúdia, Časť I. − Doplnenie hydrogeologickej charakterizácie útvarov podzemnej
vody vrátane útvarov geotermálnej vody. ŠGÚDŠ, Bratislava
To zn., že v tomto útvare geotermálnych podzemných vôd sú zostávajúce množstvá tepelnoenergetického potenciálu geotermálnej energie: GV 198,3 l·s-1, GE 41,16 MWt (Malík, P. a kol.,
2013). Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k využitiu potenciálu, ktoré územie ponúka.
k poznámke č. 2: Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických
pomerov v rozsahu požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006
Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa 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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
informácií investora a ďalších uvedených skutočností je v hlukovej štúdii konštatovaný
predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne dodržiavať časový rozsah výkonu
vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v
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pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod., prípustné hodnoty
hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri realizácii hĺbenia geotermálneho
vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
k bodu č. 1): Vzhľadom na projektovanú hĺbku hydrogeologického vrtu do 500 m, navrhovaná
činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu („malá EIA“), kedy sa vyžaduje spracovanie zámeru
činnosti. Rozsah možných vplyvov posudzovanej činnosti bol popísaný v zámere, vyhodnotené
boli aj pripomienky doručené k zámeru. Vecné pripomienky zo strany pripomienkujúcich
orgánov a organizácií, verejnosti je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania
činnosti podľa osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej
činnosti, nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich
orgánov.
k bodu č. 2): Predĺžením doby vŕtania sa predĺži doba trvania hlukovej záťaže, v žiadnom
prípade nepribudnú nové zdroje hluku, ktoré by spôsobili prekračovanie prípustných hodnôt
hluku. Aby sa vrt udržal v stabilnom stave, pre cirkuláciu výplachu sa zabezpečí pohon
elektromotorom. Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických
pomerov v rozsahu požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006
Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa 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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
informácií investora a ďalších uvedených skutočností je v hlukovej štúdii konštatovaný
predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne dodržiavať časový rozsah výkonu
vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v
pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod., prípustné hodnoty
hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri realizácii hĺbenia geotermálneho
vrtu budú dodržané.
5. Ing. Lucia Dubielová, Tatranská Lomnica:
V zmysle štatútu účastníka konania som mala možnosť nahliadnuť do dokumentácie súvisiacej
s horeuvedeným zámerom. Po dôkladnom preštudovaní žiadam o doplnenie a prešetrenie
nasledujúcich skutočností:
a/ prepracovať dokumentáciu s doplnením výsledkov sledovania prietokov Hlbokého potoka,
a ako budú zaznamenávané priebežné prietoky, aby teplota geotermálnej vody aj po ochladení
napr. na 14 st. nespôsobila zmenu biodiverzity v potoku s trvalými následkami na ekosystém.
b/ akým spôsobom bude zo získanej a následne vypúšťanej geotermálnej vody odstránený arzén
pred vypustením vody do Hlbokého potoka? Vrtom získaná geotermálna voda bude s najväčšou
pravdepodobnosťou obsahovať arzén, pretože sa jedná z geologického hľadiska o zhodný
rezervoár geotermálnej vody s už existujúcimi geotermálnymi vrtmi v Starej Lesnej a Veľkej
Lomnici. Geotermálna voda získaná geotermálnym vrtom v Starej Lesnej vykazuje arzén, ktorý
sa v malej miere stále vypúšťa do potoka. Ide o trvalé následky spôsobené prieskumným vrtom.
c/ uviesť reálne dôvody hĺbky vrtu do 500 m. Podľa odborníkov je pre geotermálny vrt nutná
hĺbka vrtu minimálne 1200 m a na tepelné čerpadlo bez použitia geotermálnej vody dostačuje
max. 200 m vrt.
d/ prepracovanie projektu (vrátane novej hlukovej štúdie), pretože pôvodný zámer je
posudzovaný pre nepretržité vŕtanie a nezahrňuje tak riziká, pri ktorých nebude možné vŕtanie
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zastaviť a teda bude prekročené hlukové zaťaženie obyvateľov. Na základe stanoviska RÚVZ
Poprad, hluková štúdia bola vyhodnotená len pre prípad vykonávania prieskumného vrtu počas
uplatňovania korekcie hluku zo stavebnej činnosti, t.j. hluková štúdia nebola vypracovaná
v súlade so zámerom pre nepretržitú prevádzku vŕtania. Ak sa má zámer realizovať
s prerušovaním činnosti, žiadam prepracovanie zámeru. Pri prepracovaní projektu je nutné
uviesť aj reálnu dobu predĺženia doby vŕtania, pretože je veľká pravdepodobnosť, že počas
prerušenia bude dochádzať k zaliatiu vrtu a k vzniku ďalších technických prekážok vŕtania
vzhľadom na dodatočný návrh predkladateľa zámeru použiť technologický postup
prerušovaného vŕtania. To spôsobí predĺženie času vŕtania minimálne 2 krát, možno aj 2,5 krát
oproti plánu uvedenom v pôvodnom zámere. Tým sa preukázateľne zvýši hlukové zaťaženie
obyvateľov.
e/ v odpovedi na moju pripomienku (bod c, citujem: „Aké straty výplachu sa predpokladajú pri
vŕtaní, a akých hĺbkach a aké protistratové materiály a chemikálie sa pri možných stratách budú
používať. Je predpoklad, že pri vŕtaní geotermálnych vrtov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde
k stratám výplachu“) bola odpoveď ... „výraznejšiu stratu očakávame...“, ktorú považujem za
nestatočne zodpovedanú. Otázka bola daná exaktne a očakávam exaktnú odpoveď. Za exaktnú
odpoveď nepovažujem výraz „ výraznejší a pod.“...
f/ koľko vody je povolené odobrať z rezervoáru geotermálnej vody (vzhľadom na limity dané
počtom vrtov z daného rezervoáru) a koľko sa plánuje doplniť z pitnej vody. V prípade, že bude
použitá pitná voda, žiadame aj o predbežný súhlas PVPS Poprad s odoberaním požadovaného
množstva pitnej vody.
g/ podľa zoznamu akreditovaných spoločností na stránke www.snas.sk a prílohy k osvedčeniu
o akreditácii je Ing. Chomo Stanislav – SONICA akreditovaný len na meranie hluku v životnom
prostredí a zamestnancov pri práci a nemá akreditáciu na vypracovávanie hlukových štúdií,
pričom existujú firmy, ktoré majú akreditáciu aj na túto činnosť. Vypracovaná hluková štúdia
nespĺňa moje požiadavky a žiadam vypracovanie hlukovej štúdie spoločnosťou akreditovanou na
túto činnosť.
h/ predložená hluková štúdia sa nezaoberá vplyvom vibrácií vo vnútornom prostredí okolitej
bytovej zástavby a pri vŕtacích prácach do hĺbky 500 m je možné predpokladať aj vplyv vibrácií
(podobne bolo možné zaznamenať vplyv vibrácií pri vŕtaní betónových pilierov pri výstavbe
nájomných bytov, pritom tieto neboli realizované až do takej hĺbky ako má byť prieskumný vrt).
Žiadam doplniť hlukovú štúdiu o vplyv vibrácií na vnútorné prostredie okolitej bytovej zástavby.
Opätovne žiadam:
1) aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať v tichom prostredí mestskej
časti.
3) aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu a/: S čerpacou skúškou a teda s vypúšťaním čerpaných vôd z geotermálneho vrtu do
povrchového toku sa začne až po udelení povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1
písm. g) na „čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej
skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb“.
Pre účely EIA bolo vykonané posúdenie vplyvu vypúšťania ochladenej geotermálnej vody na
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teplotu vody v recipiente Hlbokého potoka prostredníctvom zmiešavacej rovnice, v ktorej sa
počítalo s prietokom Q355 a s predpokladanou teplotou geotermálnej vody. Q355 je štatistická
priemerná hodnota, laicky predstaviteľná ako v poradí 355-ty prietok z 365 denných prietokov,
zoradených zostupne. Z hľadiska rýb alebo iného vodného živočíšstva je to taký malý a
problémový prietok, ktorý zažívajú priemerne len 10 najhorších dní do roka. To zn., že výpočet
ovplyvnenia už počítal s nízkymi prietokmi. V prípade priameho vypúšťania geotermálnej vody
s teplotou 25oC do recipientu s teplotou vody 15oC by teplota vody po zmiešaní dosahovala
teplotu 17oC.Teoretické konštatovanie je, že aj v prípade, kedy by sa čerpaná voda počas
čerpacej skúšky neochladzovala, ale by sa do recipientu vypúšťala priamo, nedošlo by k
prekročeniu medznej hodnoty teploty 21,5°C určenej v NV SR č. 269/2010 Z.z. Príloha 2, časť
C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu
pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. Vo výpočte sme pritom počítali
s nadpriemernou teplotou vody Hlbokého potoka, ktorý túto teplotu nedosahuje ani v letných
mesiacoch. Pred vypustením čerpanej geotermálnej vody do recipientu sa zabezpečí jej
ochladenie v miere, aby nebola prekročená medzná hodnota teploty 21,5°C určená v NV SR č.
269/2010 Z.z. Príloha 2, časť C, kvalitatívne ciele povrchovej vody, časť C Povrchové vody
vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Pásmo vôd lososovitých rýb. Neuvažuje
sa, ani sa v zámere neuvádza, že pre chladenie vody bude použitá voda z Hlbokého potoka.
Čerpaná voda bude ochladzovaná v nádrži s voľnou plochou, zrýchlenie ochladzovania sa
zabezpečí napr. jej prevzdušňovaním.
V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude zhodnotený vplyv na kvalitu a kvantitu recipientu na
základe overených charakteristík geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze projektu môžeme len
predpokladať. Vplyv vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti
o toto povolenie posúdený aj výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice.
Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní s
vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010
Z.z.
k bodu b/: Vzhľadom na hĺbku posudzovaného geotermálneho vrtu do 500 m p.t., sa
predpokladá nasledovná kvalita vody - teplota od 20 do 25oC, mineralizácia do 2 g.l-1, chemický
typ CaMgHCO3 a predpokladaná výdatnosť do 10 l.s-1.
Podľa dostupných údajov, geotermálne vody z geotermálnych vrtov Veľká Lomnica (GVL-1) a
Stará Lesná (FGP-1), ktoré sa nachádzajú v rovnakom útvare geotermálnych vôd, majú zvýšené
koncentrácie arzénu. Kvalita podzemnej vody súvisí s vlastnosťami kolektora, z ktorého je
odoberaná. Vrtmi Veľká Lomnica (GVL-1) a Stará Lesná (FGP-1) sú zachytené kolektory
podzemných vôd vo väčších hĺbkach (viac ako 2000 m pod terénom) než u posudzovaného vrtu.
U posudzovaného vrtu sa predpokladá jeho hĺbka do 500 m. Arzén je prírodného pôvodu, môže
pochádzať z podzemných vôd kryštalinika (tvorí pohorie Vysokých Tatier), ktoré sa systémom
zlomov dostávajú do väčších hĺbok.
Pred začatím dlhodobej a poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky, kedy bude potrebné
vypúšťať čerpanú podzemnú vodu do povrchového toku, bude z prieskumného vrtu odobratá
vzorka podzemnej vody. V tejto vzorke budú overované fyzikálno-chemické parametre, čo
zahŕňa stanovenie základných iónov a aj stanovenie prítomnosti ťažkých kovov. Fyzikálnochemické parametre budú overované certifikovaným laboratóriom. Na základe výsledkov
laboratórnych stanovení bude navrhnutá konkrétna úprava kvality podzemnej vody pred jej
vypustením do povrchovej vody, v prípade ak to bude potrebné. Kvalita podzemnej vody z vrtu
bude ďalej niekoľkokrát sledovaná aj počas trvania hydrodynamických skúšok.
S čerpacou skúškou a teda s vypúšťaním čerpaných vôd z geotermálneho vrtu do povrchového
toku sa začne až po udelení povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na
„čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
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hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri
zakladaní stavieb“.
V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude zhodnotený vplyv na kvalitu a kvantitu recipientu na
základe overených charakteristík geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze projektu môžeme len
predpokladať. Vplyv vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v recipiente bude v žiadosti
o toto povolenie posúdený aj výpočtom prostredníctvom zmiešavacej rovnice.
Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní
s vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010
Z.z.
k bodu c/: Hĺbka vrtu bola stanovená na základe výsledkov geofyzikálnych meraní (KOMOŇ, J.,
LUČIVJANSKY, L., 2018: Hydrogeologická štúdia, Možnosti získania geotermálnej vody v oblasti
Tatranskej Lomnice. KORAL, s.r.o., Spišská Nová Ves), ktoré boli vykonané v prieskumnom
území.
k bodu d/: Predĺžením doby vŕtania sa predĺži doba trvania hlukovej záťaže, v žiadnom prípade
nepribudnú nové zdroje hluku, ktoré by spôsobili prekračovanie prípustných hodnôt hluku. Aby
sa vrt udržal v stabilnom stave, pre cirkuláciu výplachu sa zabezpečí pohon elektromotorom.
Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je hodnotené v dodatočne
spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v
záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia prieskumného vrtu,
je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou
záťažou. Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov
v rozsahu požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení
a dopĺňa 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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených
skutočností je v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude
striktne dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7
prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od
08:00 do 13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej
súpravy pri realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané.
Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia
prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
k bodu e/: Pri vŕtaní by mohlo dôjsť k strete výplachu, do dutín, prasklín. V žiadnom prípade sa
nejedná o typ havárie, predstavujúcej ohrozenie akejkoľvek zložky životného prostredia. Všetky
materiály používané pri vŕtaní zodpovedajú hygienickým požiadavkám a sú používané pri vŕtaní
zdrojov pitných aj minerálnych vôd. Výplach je suspenzia bentonitického ílu (mineralogicky sa
jedná o ílovité minerály skupiny smektitu, hlavne monmorillonitu), ktorý je čisto prírodným
materiálom, využívaným v inej úprave (v granulovanej) aj na čistenie pitných vôd, resp. na
čírenie vína. Od konkrétnych podmienok vŕtania sa pre úpravu vlastností výplachovej suspenzie
môžu použiť aditíva. Ich spotreba je minimálna (odhaduje sa na max. 200 kg), skladované budú
v prestrešenom sklade. Aditíva a ich vlastnosti sú vymenované v kapitole IV.1. Požiadavky na
vstupy, suroviny. Vo väčšine prípadov ide o ekologicky nezávadné prípravky (sóda, sodná soľ
celulózy, biopolymér xantánovej gumy). V malom množstve, na úrovni do 0,5% môžu byť
použité aj prípravky, ktoré v prípade úniku môžu mať vplyv na kvalitu pôdy, ale tieto zložky sú
súčasťou prípravkou na dezinfekciu pitnej vody, aj v domácnostiach používaných prípravkov na
dezinfekciu, stavebné práce.
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k bodu f/: Hydrogeologický vrt na využívanie geotermálnej vody je navrhované realizovať v
útvare geotermálnych vôd SK300140FK Levočská panva (Z a J časť), kde kolektorom
geotermálnych vôd sú karbonáty, vek kolektora trias. Tepelno-energetický potenciál
geotermálnej energie tohto útvaru je nasledovný:
Vypočítané množstvá

Zistené množstvá

Zostávajúce množstvá na
overenie

GV [l·s-1]

GE [MWt]

GV [l·s-1]

GE [MWt]

GV [l·s-1]

GE [MWt]

424,6

75,4

226,3

34,24

198,3

41,16

Zdroj: Malík, P. a kol., 2013: Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody,
Prípravná štúdia, Časť I. − Doplnenie hydrogeologickej charakterizácie útvarov podzemnej
vody vrátane útvarov geotermálnej vody. ŠGÚDŠ, Bratislava
To zn., že v tomto útvare geotermálnych podzemných vôd sú zostávajúce množstvá tepelnoenergetického potenciálu geotermálnej energie: GV 198,3 l·s-1, GE 41,16 MWt (Malík, P. a kol.,
2013). Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k využitiu potenciálu, ktoré územie ponúka.
Vrt bude umiestnený v prieskumnom území „Tatranská Lomnica“ na vykonávanie
hydrogeologického prieskumu geotermálnych vôd v etape vyhľadávacieho a podrobného
hydrogeologického prieskumu určeného rozhodnutím MŽP SR č. 32923/2017 zo dňa 20.7.2017.
Pre zachytenie prípadných vplyvov na okolité hlboké zdroje podzemných vôd, v čase realizácie
prieskumného vrtu a v čase hydrodynamických skúšok, budú vykonávané prevádzkované
účelové režimové pozorovania. Analýzou dát nameraných počas vŕtania a počas
hydrodynamických skúšok budú vypočítané využiteľné množstvá geotermálnej vody, ktoré budú
posúdené „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“. Tou podľa § 18 ods. 2 a §
36 ods. 1 písm. k zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená
minimálna dynamická hladina, využiteľné množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický
potenciál. Schválené bude exploatovať také množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k
narušeniu tlaku (hladiny) v geotermálnej štruktúre. Schvaľovanie exploatovateľných množstiev
geotermálnej vody „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ je zárukou, že
z prieskumného vrtu nebude odoberané také množstvo geotermálnej vody, ktoré by mohlo viesť
k ovplyvneniu geotermálnych vrtov situovaných v okolí navrhovaného prieskumného vrtu
v Tatranskej Lomnici. Pre vrt bude MŽP SR vydané „Rozhodnutie o schválení záverečnej správy
s výpočtom množstiev podzemných vôd“. Realizácia prieskumného vrtu nedôjde k ovplyvneniu
zásob pitných vôd. Ochrana plytkých horizontov podzemných vôd bude zabezpečená počas
vŕtania a po (prípadnom) vyvŕtaní vrtu do projektovanej hĺbky. Precízna izolácia jednotlivých
zvodnených horizontov je dôležitá, aby bol splnený účel navrhovaného prieskumného vrtu, ktorý
má byť geotermálny. Pokiaľ by nebola vykonaná dostatočná izolácia kvartérnych vôd,
dochádzalo by k ochladzovaniu geotermálnej vody vo vrte, čím by sa nesplnil účel
navrhovaných prác. Proces tvorby a dopĺňania hlbokých vôd sa pohybuje v stovkách až tisícoch
rokov, čo odzrkadľuje ich vek. Realizácia prieskumného vrtu nebude mať vplyv na zdroje
kvartérnych podzemných vôd. V súvislosti s navrhovanou činnosťou je potrebné zabezpečiť
vodu pre prípravu bentonitovej suspenzie výplachu a pre prípravu cementačnej zmesi. Voda pre
ich výrobu bude odoberaná z vodovodnej prípojky, ktorá je zriadená pri objektoch na parcele č.
264/1, kde bude prieskumný vrt realizovaný. Predpokladaná spotreba vody počas realizácie vrtu
bude cca 500 m3.
k bodu g/ (stanovisko Ing. Stanislav Chomo – SONICA Liptovský Mikuláš): Nikdy sme si
nemysleli, že po toľkých rokoch praxe, desiatkach odovzdaných akustických štúdií, po toľkých
pozitívnych referenciách klientov, ktoré vyhodnocujeme aj podľa STN EN ISO 17025, po
toľkých prostriedkoch, ktoré sme investovali do zvyšovania odbornej spôsobilosti a po
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astronomických poplatkoch, ktoré sme podstúpili na účet SNAS, po realite, že na základe zákona
382/2004 Z.z., v znení nesk. predpisov, podľa § 15 som v danej oblasti ustanovovaný ako súdny
znalec, po dlhoročných dobrých vzťahoch s väčšinou RÚVZ, kde sme v danej problematike
konzultantmi, nám v podstate niekto vytkne, že sme nekompetentní.
Za 10 rokov praxe spracovávania hlukových štúdií je toto 1. požiadavka „akreditácie“ hlukovej
štúdie. Pýtal som sa aj kolegov a inej odbornej verejnosti s výsledkom, že ani druhí sa s takouto
požiadavkou ešte nestretli.
Nikto nevyvracia, že momentálne platné znenie zákona č. 355/2007 v znení nesk. predpisov
ustanovuje povinnosť akreditácie pri meraní hluku v pracovnom a životnom prostredí. Na túto
oblasť je naše skúšobné laboratórium akreditované v plnom rozsahu. Či je však táto povinnosť
platná aj na spracovanie hlukových a akustických štúdií je vec právneho výkladu ustanovenia
zákona. V Slovenskej republike sa dlhé roky akceptuje kompetentnosť spracovávania hlukových
štúdií osvedčením o odbornej spôsobilosti (ÚVZSR), alebo osvedčením EIA (MŽPSR), ktorého
sme tiež držiteľmi. Ktovie, čo by na túto požiadavku povedali najväčšie odborné kapacity
akustickej spoločnosti na Slovensku (Ing. Kamenický – Norsonic Slovensko, Ing. Hájek – Bruel
& Kjaer, Prof. Lumitzer – TUKE, Ing. Zaťko – AZ Acoustic, Ing. Plaskoň – Enaconsult, Ing.
Hoťka – SOUND, p. Brenner - BrennerAms a iní), ktorí hlukové štúdie tiež spracovávajú aj
v rámci strategického posudzovania a nikto z nich nie je držiteľom akreditácie na STN ISO
9613.
Pri vyššie uvedenej požiadavke rozmýšľam na kompetenciou odborne spôsobilých osôb pre
posudzovanie hluku a vibrácií podľa zákona 24/2006 Z.z. v znení nesk. predpisov (EIA), ktorí
vedie MŽP. Je tam zapísaných 24 subjektov, resp. osôb, z nich len 2 majú pozadie kryté
„akreditáciou“. Čo ostatní, ktorí venujú a čas a prostriedky vzdelávaniu a posudzovaniu ? Sú
nekompetentní ? Vyškrtneme ich ??
Pri pohľade do zoznamov SNAS zisťujem, že na STN ISO 1996 je akreditovaných niekoľko
desiatok subjektov, ale na STN ISO 9613 (hlukové štúdie) len 3 subjekty !!! To by za
požiadavky akreditovaných hlukových štúdií asi ťažko technicky a personálne zvládali.
Výsledok by bol asi nasledovný. Chcete akreditovanú hlukovú štúdiu? Žiaľ, nemáme pre Vás
priestor alebo spýtajte sa o rok....... Procesy posudzovania by sa asi určite zastavili, keď
kompetentné úrady dávajú termíny spracovaní tak 30 dní....Kto mi vysvetlí, prečo akreditované
subjekty nemajú na hlukových štúdiách (mám niekoľko kópií) rozšírenú akreditačnú značku
ILAC-MRA, SNAS ? Nuž asi preto, lebo výkon akreditovaných činností je striktne podmienený
dodržiavaním schválených štandardných operačných postupov, čo možno realizovať pri
priamom zbieraní vzoriek, resp. meraní hluku, ale nie pri spracovávaní ďalšej a ďalšej štúdie,
ktorá je vždy novou diplomovou prácou a novým poľom neoraným.
Je tu požiadavka zrušenia povinnosti akreditácie, ktorá bude už s najväčšou pravdepodobnosťou
realizovaná vstúpením platnosti novely. Prečo táto požiadavka ?
Nakoľko na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné predložiť osvedčenie o
akreditácii, t.j. sú potrebné 2 osvedčenia. Takáto duplicita sa v iných štátoch EÚ nepožaduje,
navyše je v rozpore s článkom 10 ods. 3 „Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES
z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu“. Pokiaľ vieme, v okolitých štátoch (Česká
republika, Rakúsko, Nemecko) a pravdepodobne aj v iných štátoch EÚ nie je povinná akreditácia
na meranie hluku a vibrácií. Akreditácia je dobrovoľná a obvykle predstavuje alternatívu k inej
forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Na harmonizovanie práva Slovenskej republiky s
právom EÚ v oblasti merania hluku, resp. iných fyzikálnych faktorov prostredia (FFP) sa
navrhuje:
 osvedčenie o odbornej spôsobilosti (§ 16 ods. 1) ako nutná a postačujúca podmienka na
vykonávanie činností podľa § 15 ods. 1 písm. a);
 akreditácia na dobrovoľnej báze s tým, že subjekty sa budú akreditovať na konkrétne postupy
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merania hluku a iných FFP pre účely zákona č. 355/2007 Z.z., ktoré vydá regulátor, resp.
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR);
 konkrétne postupy merania hluku a iných FFP pre účely zákona č. 355/2007 Z.z., ktoré vydá
regulátor (ÚVZ SR), budú povinne používať akreditované aj neakreditované subjekty;
 v prípade pochybností o protokole zaviesť inštitút kontrolného merania, ktoré vykonajú
zamestnanci ÚVZ SR/RÚVZ alebo odborníci delegovaní ÚVZ SR;
 zaviesť periodické „celoživotné vzdelávanie“ odborne spôsobilých osôb organizované pod
gesciou ÚVZ SR.
Momentálna situácia zahŕňa paradox, že ak by niekto chcel založiť firmu s vyššie uvedeným
predmetom podnikania, mal by predložiť aj osvedčenie o akreditácii na predmetnú činnosť. Ale
držiteľom osvedčenia o akreditácii môže byť len firma, t.j. na založenie firmy potrebuje
osvedčenie o akreditácii od neexistujúcej firmy (ktorú chce založiť) !
Tiež sme akreditovaná spoločnosť a nehovoríme, že po zrušení povinnosti akreditácie ideme
hneď rušiť aj naše osvedčenie SNAS. Akreditácia merania hluku v životnom a pracovnom
prostredí priniesla aj určité pozitíva, čo sa týka vnímanie dôveryhodnosti a nezávislosti meraní.
Myslíme si však, že vyššie uvedená požiadavka povinnosti akreditácie hlukovej štúdie (aj vo
väzbe na odborné spôsobilosti osôb EIA) by mala byť posudzovaná odborne a citlivo vzhľadom
na referencie, všeobecné kompetencie a preukázanú odbornú spôsobilosť osôb, ktoré tento
proces posudzovania zabezpečujú.
k bodu h/: Posúdenie vplyvu vibrácií nie je predmetom hlukovej štúdie. Vŕtanie vrtov, ako aj
prejazdy ťažkej dopravy a pod. sú zdrojom technickej seizmicity. V dôsledku dynamickej
odozvy vyvolanej technickou seizmicitou vznikajú na murovaných objektoch poruchy, ktoré sa
prejavujú najmä vznikom trhlín. Najlepším overením predpokladu negatívnych vplyvov
seizmických účinkov na okolité stavby je meranie a analýza vibrácii pri vlastnej činnosti. Na
základe skúseností je predpoklad, že negatívne vplyvy sa neprejavujú vo vzdialenosti nad 100 m
od vrtu. Do 100 m môže byť negatívny účinok v prípade, že sa v podloží nachádza tuhá vrstva,
ktorá pôsobí medzi zdrojom a objektom ako vlnovod. Tuhú vrstvu môže tvoriť skalný útvar,
podzemná voda a pod. Negatívne účinky do vzdialenosti 100 m, je možné eliminovať technikou
vŕtania (napr. znížiť rýchlosť otáčok a zmenšiť prítlak). Technickou seizmicitou bude priamo
ovplyvnený vlastník pozemku p.č. 264/1, ktorý udelil navrhovateľovi súhlas pre realizáciu
prieskumných hydrogeologických prác. V súvislosti so sledovaním účinkov technickej
seizmicity pri vŕtaní prieskumného vrtu je možné premietnuť požiadavku na jej realizáciu do
vzdialenosti 100 m od miesta realizácie prieskumného vrtu do výrokovej časti rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní. Pred samotným meraním vibrácií je potrebné urobiť
pasportizáciu okolitých budov situovaných do vzdialenosti 100 m od miesta realizácie
prieskumného vrtu – posúdiť stav objektov a vyvarovať sa tak možným vznikom trhlín
prevádzanou činnosťou. Negatívny vplyv na človeka je vylúčený nakoľko sa nebude vŕtať v
nočných hodinách.
k bodu 1): Vzhľadom na projektovanú hĺbku hydrogeologického vrtu do 500 m, navrhovaná
činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu („malá EIA“), kedy sa vyžaduje spracovanie zámeru
činnosti. Rozsah možných vplyvov posudzovanej činnosti bol popísaný v zámere, vyhodnotené
boli aj pripomienky doručené k zámeru. Vecné pripomienky zo strany pripomienkujúcich
orgánov a organizácií, verejnosti je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania
činnosti podľa osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej
činnosti, nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich
orgánov.
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k bodu 2): Hluk 85 – 120 dB predstavuje akustickú energiu stroja priamo pri ňom. Šírením
hluku do okolia, dochádza k jeho poklesu. Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou
hlukovou záťažou je hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019:
Posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje
hluku počas hĺbenia prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej
identifikované územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou záťažou. Na základe vykonaných meraní
hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek Vyhlášky 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 a
vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa 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 a zákona č.
355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je v hlukovej štúdii konštatovaný
predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne dodržiavať časový rozsah výkonu
vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v
pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod., prípustné hodnoty
hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri realizácii hĺbenia geotermálneho
vrtu budú dodržané. Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického
zabezpečenia prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú
činnosť. Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do
21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo
vonkajšom prostredí sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB
k ekvivalentnej hladine A hluku v uvedených časových intervaloch. Predĺžením doby vŕtania sa
predĺži doba trvania hlukovej záťaže, v žiadnom prípade nepribudnú nové zdroje hluku, ktoré by
spôsobili prekračovanie prípustných hodnôt hluku. Aby sa vrt udržal v stabilnom stave, pre
cirkuláciu výplachu sa zabezpečí pohon elektromotorom.
k bodu č. 3): viď vyjadrenie Ing. Chomu k bodu g tohto listu
6. Ing. Lucia Dubielová, Tatranská Lomnica:
Vzhľadom na dodatočné dodanie žiadanej hlukovej štúdie a po jej preštudovaní doplňujem
k pôvodnému stanovisku zaslanému dňa 26.8.2019 nasledujúce pripomienky k hlukovej štúdii:
1. Hluková štúdia vychádza len z teoretickej hodnoty 111 dB pre určitú vrtnú súpravu, pričom
v zámere boli uvádzané hodnoty až 120 dB. Keďže nie je známe, aká vrtná súprava bude pri
zámere použitá, výsledky hlukovej štúdie považujem za orientačné.
2. Hluková štúdia uvádza, že po realizácii vrtu nebude žiadny vplyv hluku na okolitú obytnú
zástavbu, pričom toto konštatovanie nie je podložené žiadnym výpočtom, nie sú uvedené žiadne
parametre a hlučnosť použitých zariadení, autor opäť neuvádza exaktné veličiny, iba „nízke
hodnoty akustického výkonu“ a neopiera sa o porovnanie s limitnými hodnotami, keďže v tomto
období sa už nedá použiť korekcia na stavebnú činnosť. Nie je uvedené, aké parametre
vzduchovej nepriezvučnosti obvodového plášťa a zastrešenia majú byť použité (uvedené je len
slovo dostatočné). Z toho dôvodu považujem toto vyjadrenie za irelevantné a zavádzajúce.
Stanovisko Ing. Stanislav Chomo – SONICA Liptovský Mikuláš :
k bodu 1.: O presných a exaktných hodnotiacich číslach môžeme hovoriť pri priamych
meraniach chemických faktorov, mikrobiológie či špecifických fyzikálnych faktorov, aj hluku,
pokiaľ posudzovaný hluk nie je rušený alebo maskovaný iným nešpecifickým hlukom. Hlukové
štúdie však riešia predikciu hlukových pomerov do budúcnosti a v štádiu ich spracovávania ešte
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neexistuje zámer, ktorého vybrané hygienické či zdravotné parametre by mohli byť
objektivizované priamym meraním. Aj keď podľa smernice 2000/14 EP a Rady je povinnosťou
výrobcu vrtného zariadenia označenie zhody zariadenia „CE“ a vyznačenie zaručenej hladiny
akustického výkonu, väčšinou tieto údaje chýbajú, a keď nie, na prvý pohľad je zrejmé, že
uvedené hodnoty nie sú v zhode so všeobecným poznaním úrovne hluku takýchto zariadení.
Preto sa v hlukovej štúdii vychádza zo všeobecne technicky prijateľných hodnôt akustického
výkonu komparatívnych zariadení, ktoré sú následne využité pri predikcii akustických pomerov
pri realizácii stavebných prác. Je možné aj kalibračné meranie technicky identického zariadenia
pri inom zámere, aby sa získali relevantné vstupné výpočtové hodnoty, ale takýto prístup tiež
vyžaduje simuláciu rovnakých kapacitných, výkonových ako aj geologických podmienok, aké sú
predpokladané pri výkone stavebných prác posudzovaného zámeru. Upozorňujem, že pri
hodnotách 110 dB – 120 dB hovoríme o akustickom výkone zdroja hluku, nie o reálnych
hladinách akustického tlaku, resp. ekvivalentnej hladiny hluku v blízkom či vzdialenejšom okolí
zdroja hluku. Je to absolútna hodnota hluku, ktorá slúži pre výpočet zaťaženia priestoru hlukom
jedným alebo viacerými zdroji hluku. Nie je to hodnota, ktorú je možné zachytiť sluchom. Je
preto určená pre špecialistov, ktorí potom počítajú celkový akustický tlak. Či sú výsledky
hlukových štúdií orientačné ? Áno, vždy, inak to ani nemôže byť. Exaktne presné výsledky
prinášajú priame merania veličín (samozrejme aj tam s určitou rozšírenou neistotou merania).
Treba si tiež uvedomiť, že ekvivalentná hladiny hluku (energetický priemer okamžitých hladín
akustického tlaku za časový interval) nie je funkciou nielen nameraného alebo predikovaného
akustického tlaku, ale aj expozície zdroja hluku za posudzovaný časový interval. Riešiť presnú
hodnotu akustického výkonu a zároveň nemožnosť posúdiť presnú expozíciu zdroja hluku
v budúcnosti aj tak prinesie len orientačné výsledky. Celkové hodnotenie štúdie je teda na
posúdení regulátorov.
k bodu 2.: Autor nevie, či po realizácii výkonu vŕtacích prác bude nasledovať výstavba
prístrešku geotermálneho vrtu, resp. samotnej výmenníkovej stanice geotermálneho tepla. Nie je
ani projektová dokumentácia. Autorovi je však známe, ako asi stavebne takýto komplex stavieb
a technológií vypadá. Hlavným zdrojom hluku by sa mohlo zdať čerpadlo, no v týchto prípadoch
ide o hlbinné čerpadlo zapustené hlboko v potrubí vrtu. V podstate takáto technológia produkuje
hluk ako „trafostanica“, pri ktorej hovoríme o ekvivalentných hladinách hluku vo vzdialenosti 3
metre od fasády výmenníkovej stanice tak na úrovni cca 52-55 dB. Keďže hluk nám klesá z 20
násobkom logaritmu podielu vzdialeností referenčných bodov od zdroja hluku, vo vzdialenosti
30 metrov je to už iba cca 35 dB. Záujmové nehnuteľnosti (okrem domu samotného investora) sú
však v omnoho vyššej vzdialenosti. Prípustná hodnota pre noc je 45 dB. S prihliadnutím na
štandardné stavebné riešenia a výplne stavebných otvorov je isté, že obvodové plášte budú
presahovať kombinovaný súčiniteľ vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 40 dB. Úplne postačujúce.
Hluková štúdia porovnáva prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja (prevádzka vrtnej
súpravy geotermálneho vrtu) s existujúcim komunálnym hlukom, čo je v rozpore s vyhláškou
549/2007 Z.z., nakoľko vyhláška neuvádza prípustné hodnoty pre komunálny hluk, ale pre hluk
z iných zdrojov a neuvádza ani výraz „komunálny hluk“. Ďalej vyhláška 549/2007 Z.z. hovorí,
že posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá porovnáva s prípustnou hodnotou a teda nie je možné
robiť závery vplyvu hluku na základe konštatovaní, že napr. prírastok hluku bude primeraný, ako
je uvedené v hlukovej štúdii. Takéto vyjadrenia sú irelevantné a zavádzajúce.
Stanovisko Ing. Stanislav Chomo – SONICA Liptovský Mikuláš :
Ak nie je vo vyhláške výraz komunálny hluk, neznamená to predsa, že taký neexistuje.
Komunálny hluk je predsa všetko okolo nás vrátane hluku z pozemnej dopravy, koľajovej
dopravy, leteckého hluku, hluku z iných stacionárnych zdrojov, hluku z výkonov iných ľudských
činnosti. V štúdii je predsa tiež uvedené, že momentálne v danom posudzovanom území je
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majoritnou zložkou hluk z pozemnej dopravy a iné príspevky hluku sú bezvýznamné.
Hodnotenie hluku sa na každú parciálnu zložku komunálneho hluku (doprava, železnice, lietadlá,
iné zdroje) vzťahuje samostatne.
Prírastok hluku z výhradného stacionárneho zdroja hluku (prevádzka vrtnej súpravy
geotermálneho vrtu) bude z hľadiska kritéria posúdenia rozdielu medzi existujúcim komunálnym
hlukom (t.j momentálne vlastne výhradne hlukom z pozemnej dopravy) a predikovanou imisiou
stacionárneho zdroja hluku súvisiacich iba s posudzovaným investičným zámerom primeraný
vzhľadom, že pôjde o časovo obmedzenú, dočasnú činnosť, ak budú dodržané podmienky
činnosti podľa čl. 1, odst. 1.7 prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., ak nie, treba to zo strany
prevádzkovateľa vrtu technicky vyriešiť. Primeraný preto, lebo bude dodržaný citát tohto článku
z hľadiska korekcií pre stavebnú činnosť. Reálne, keby tento článok nebol implementovaný do
vyhlášky, na Slovensku by asi nebola možná akákoľvek stavebná činnosť v akejkoľvek lokalite.
Opätovne žiadam:
1) aby bola navrhovaná činnosť posúdená v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) aby boli posúdené vplyvy na zdravie obyvateľov z dôvodu zvýšeného hluku (podľa zámeru
85-120 dB, prípustné hodnoty sú 45-50dB!) počas realizácie prieskumného vrtu, v období
prevádzky a po realizácii vrtu, nakoľko zámer sa má realizovať v tichom prostredí mestskej
časti.
3) aby boli vplyvy hluku posudzované na základe hlukovej štúdie vypracovanej akreditovanou
firmou (zoznam akreditovaných firiem je na stránke www.snas.sk.), z dôvodu dôveryhodnosti
použitých vstupných dát na výpočet posudzovaných hodnôt.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu 1): Vzhľadom na projektovanú hĺbku hydrogeologického vrtu do 500 m, navrhovaná
činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu („malá EIA“), kedy sa vyžaduje spracovanie zámeru
činnosti. Rozsah možných vplyvov posudzovanej činnosti bol popísaný v zámere, vyhodnotené
boli aj pripomienky doručené k zámeru. Vecné pripomienky zo strany pripomienkujúcich
orgánov a organizácií, verejnosti je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania
činnosti podľa osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej
činnosti, nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich
orgánov.
k bodu 2): Hluk 85 – 120 dB predstavuje akustickú energiu stroja priamo pri ňom. Šírením
hluku do okolia, dochádza k jeho poklesu. Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou
hlukovou záťažou je hodnotené v dodatočne spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019:
Posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje
hluku počas hĺbenia prieskumného vrtu, je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej
identifikované územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou záťažou. Na základe vykonaných meraní
hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov v rozsahu požiadaviek Vyhlášky 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 a
vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa 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 a zákona č.
355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, informácií investora a ďalších uvedených skutočností je v hlukovej štúdii konštatovaný
predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude striktne dodržiavať časový rozsah výkonu
vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7 prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v
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pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod., prípustné hodnoty
hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej súpravy pri realizácii hĺbenia geotermálneho
vrtu budú dodržané. Stavba, hlavná trakcia veže vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického
zabezpečenia prevádzky vrtnej súpravy možno jednoznačne charakterizovať ako stavebnú
činnosť. Na základe platnej legislatívy vyhlášky 237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa 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 je nutné dodržať najvyššie prípustné hodnoty hluku v pracovných dňoch od 07:00 do
21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo
vonkajšom prostredí sa stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB
k ekvivalentnej hladine A hluku v uvedených časových intervaloch. Predĺžením doby vŕtania sa
predĺži doba trvania hlukovej záťaže, v žiadnom prípade nepribudnú nové zdroje hluku, ktoré by
spôsobili prekračovanie prípustných hodnôt hluku. Aby sa vrt udržal v stabilnom stave, pre
cirkuláciu výplachu sa zabezpečí pohon elektromotorom.
k bodu č. 3): viď vyjadrenie Ing. Chomu k bodu g predchádzajúceho listu
7. Ing. Peter Riava a Mgr. Daniela Riavová, Bratislava:
Na základe dostupnej dokumentácie, s ktorou sme mali možnosť sa oboznámiť, a na základe
nám dostupných informácií, žiadame:
1. o prepracovanie zámeru projektu, vzhľadom k skutočnostiam, ktoré sú uvedené vo
vyhodnotení pripomienok, a to konkrétne, skutočnosť, že sa pristupuje k zmene predloženého
zámeru projektu. Máme za to, že štúdiu projektu tak veľkého rozsahu a s predpokladaným
dosahom na tak veľkú skupinu obyvateľov a na tak veľké územie, nie je možné ani relevantné,
pozmeniť len v texte vyhodnotení pripomienok. Zároveň v texte vyhodnotenia pripomienok sa
uvádzajú informácie o predĺžení doby vrtných prác, o 3 až 4 týždne. Predpokladáme, že zmena
časov vykonávania vrtných prác z nepretržitých na prerušované, bude v omnoho väčšom
rozsahu, čo žiadame riadne prepočítať a doložiť práve prepracovaným novým zámerom. Sme
toho názoru, že uvedená zmena vykonávania vŕtania by znamenala predĺženie až na 6 mesiacov
realizácie len samotného vrtu. V prepracovanom zámere by mali byť uvedené vyššie spomínané
informácie, rovnako aj posúdené, zo zmeny zámeru vyplývajúce, nové technologické postupy
a časové harmonogramy.
2. o vypracovanie novej hlukovej štúdie, ktorá bude zohľadňovať nové skutočnosti – zmena
zámeru projektu, konkrétne v časoch realizácie vrtných prác a dĺžke trvania realizácie vrtných
prác.
3. zároveň žiadame o vypracovanie novej hlukovej štúdie, ktorá bude vypracovaná
spoločnosťou, ktorá je akreditovaná na vypracovanie hlukových štúdií. Na základe preverenia
akreditácií spoločností podľa zoznamu na stránke www.snas.sk a prílohy k osvedčeniu
o akreditácii je autor dodanej štúdie, Ing. Chomo Stanislav – SONICA akreditovaný len na
meranie hluku v životnom prostredí a zamestnancov pri práci, nie na vypracovanie hlukových
štúdií. Vypracovaná štúdia nespĺňa naše požiadavky a z vyššie uvedeného žiadame
o vypracovanie novej hlukovej štúdie.
4. o doplnenie hlukovej štúdie o vplyv vibrácií na vnútorné prostredie okolitej bytovej zástavby.
Máme za to, že pri realizácii vŕtacích prác do hĺbky 500 m je možné predpokladať aj vplyv
vibrácií na okolitú zástavbu budov, ja vzhľadom na skúsenosti z vŕtaní betónových pilierov,
ktoré boli realizované pri výstavbe nájomných bytov. A zároveň požadujeme vyjadrenie akým
spôsobom bude riešené odstránenie škôd, ktoré vplyvom takýchto vibrácií vzniknú.
5. vzhľadom k množstvu skutočností, ktoré už v zámere predkladaného projektu predpokladajú
priame negatívne vplyvy na okolitú prírodu, či dotknuté obyvateľstvo žijúce v tesnej blízkosti
parciel, na ktorých sa predpokladá realizácia predkladaného zámeru, čo usudzujeme z množstva
navrhovaných opatrení popísaných v zámere, ale aj vo vyhodnotení pripomienok, požadujeme
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doplnenie informácie, kto a akým spôsobom bude uvedené navrhované opatrenia dozorovať.
Skúsenosť nám ukazuje, ako bývajú navrhované opatrenia vo veľkom množstve prípadov
nerealizované alebo realizované nedostatočne, či neskoro. Čo by v tomto prípade mohlo mať
trvalé neodstrániteľné následky.
6. žiadame o doplnenie informácie akým spôsobom bude vykonávaná neustála kontrola zloženia
vody z vrtu, tak aby bola dostatočná, a aký bude postup v prípade, že bude vo vode nameraný
arzén. Vyššie uvedené žiadame doplniť vzhľadom k tomu, že vo vykonaných geotermálnych
vrtoch v okolí plánovaného skúšobného vrtu boli objavené stopy arzénu. Z vrtu v Starej Lesnej,
kde navŕtaná geotermálna voda preukázateľne obsahuje arzén, táto voda je neustále v miernom
rozsahu vypúšťaná do potoka.
7. žiadame o prepracovanie zámeru projektu, vzhľadom k rozdielnym uvádzaným a poskytnutým
informáciám navrhovateľa zámeru a potencionálneho realizátora projektu. Vzhľadom
k rozdielnym informáciám o plánovanom využití geotermálnej vody, ktorá má byť objavená
práve týmto skúšobným vrtom, sme boli nútení dospieť k záveru, že zainteresovaná verejnosť
a hlavne my, ako účastníci konania, sme mohli byť zámerne mylne informovaný. V zámere
projektu, na str. 87 je uvedená informácia o plánovanom využití geotermálnej vody ako zdroja
tepla v objekte Vila Széchényi. V článku, ktorý bol publikovaný v Tatranskom dvojtýždenníku,
s uvedením autora článku JUDr. Miroslav Jevický, je uvedená informácia, že sa nejedná
o skúšobný vrt, ale „pilotný termálny vrt s cieľom zabezpečič geotermálne vykurovanie nášho,
už vybudovaného areálu, vrátane ubytovne Jarka“ Z uvedeného dôvodu nám nie je jasné aký je
skutočný zámer a plán využitia geotermálnej vody z tohto vrtu. V prípade, že by táto voda mala
byť využitá práve na vykurovanie nehnuteľnosti uvedenej pod názvom Vila Szechényi, ktorá je
od miesta vrtu vzdialená cca 1 km, požadujeme doplniť do štúdiu transportu geotermálnej vody
do objektu, predpokladané teplotné straty, následná využiteľnosť geotermálneho potenciálu.
Stanovisko navrhovateľa:
k bodu 1.: Zhotovenie prieskumného vrtu pozostáva z technických prác - samotného vŕtania
vrtu, jeho zabudovania, čistenia, z testovania vrtu (čerpacie skúšky, merania, sledovanie kvality)
a z geologických prác, ktorých výsledkom bude záverečná správa, v ktorej budú vypočítané
využiteľné množstvá geotermálnej vody. Na zložky životného prostredia bude mať rozhodujúci
vplyv samotné vŕtanie a činnosti súvisiace s prípravou a likvidáciou staveniska. Vplyvy spojené
s vypúšťaním čerpanej geotermálnej vody budú konkrétne riešené po overení kvality vody.
Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po zmiešaní
s vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č. 269/2010
Z.z. Pre čerpaciu skúšku bude vybavené povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1
písm. g) na „čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej
skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb“. Pokiaľ sa striktne prepočíta pracovný fond, je
disproporcia v počte hodín potrebných na zhotovenie vrtu uvedených v zámere a vo vyhodnotení
pripomienok doručených k zámeru. Je však v záujme navrhovateľa a zhotoviteľa prieskumného
vrtu, aby boli technické práce vykonané v čo najkratšom čase. Jednak z dôvodu neúmerného
zvýšenia nákladov a aj z dôvodu potreby realizácie technických prác v období roka, kedy teplota
vzduchu neklesá pod 0°C, aby nedošlo k zamŕzaniu bentonitovej suspenzie výplachu. Výplach je
pri vŕtaní dôležitý, vyrovnáva vrstevný tlak, odplavuje vrtné úlomky z pracovnej plochy dláta,
vynáša vrtné úlomky medzikružím vrtu (pažníc) a zostavou vrtnej kolóny, udržiava vrtné úlomky
vo vznose pri prerušení cirkulácie výplachu, ochraňuje steny vrtu tvorbou filtračnej kôry, chladí
a maže vrtné nástroje. Z dôvodu vyhnutia sa mínusovým teplotám, sa s technickými prácami
začne na jar, aby práce boli ukončené do jesene. Práce, ktoré budú mať významný vplyv na
zložky životného prostredia budú realizované počas 7 mesiacov, tak ako je to uvedené vo
vyhodnotení pripomienok doručených k zámeru.
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k bodu 2.: Predĺžením doby vŕtania sa predĺži doba trvania hlukovej záťaže, v žiadnom prípade
nepribudnú nové zdroje hluku, ktoré by spôsobili prekračovanie prípustných hodnôt hluku. Aby
sa vrt udržal v stabilnom stave, pre cirkuláciu výplachu sa zabezpečí pohon elektromotorom.
Ovplyvnenie dotknutého obyvateľstva zvýšenou hlukovou záťažou je hodnotené v dodatočne
spracovanej hlukovej štúdii: Chomo, S., 2019: Posúdenie pomerov zaťaženia hlukom v
záujmovom území. V hlukovej štúdii sú popísané zdroje hluku počas hĺbenia prieskumného vrtu,
je vykonaná objektivizácia hluku, je v nej identifikované územie ovplyvnené zvýšenou hlukovou
záťažou. Na základe vykonaných meraní hluku, vykonanej predikcie akustických pomerov
v rozsahu požiadaviek Vyhlášky 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 a vyhlášky MZ SR č. 237/2006 Z. z, ktorou sa mení
a dopĺňa 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 a zákona č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informácií investora a ďalších uvedených
skutočností je v hlukovej štúdii konštatovaný predpoklad, že pri navrhovanej činnosti, ak sa bude
striktne dodržiavať časový rozsah výkonu vrtných prác (stavebná činnosť) daný čl. 1, odst. 1.7
prílohy k Vyhl. č. 549/2007 Z.z., t.j. v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od
08:00 do 13:00 hod., prípustné hodnoty hluku z prevádzky technologických zdrojov vrtnej
súpravy pri realizácii hĺbenia geotermálneho vrtu budú dodržané. Stavba, hlavná trakcia veže
vrtnej súpravy, ako aj iné činnosti technického zabezpečenia prevádzky vrtnej súpravy možno
jednoznačne charakterizovať ako stavebnú činnosť.
k bodu 3.: viď vyjadrenie Ing. Chomu k bodu g) listu od Ing. Lucie Dubielovej, T. Lomnica
k bodu 4.: Posúdenie vplyvu vibrácií nie je predmetom hlukovej štúdie. Vŕtanie vrtov, ako aj
prejazdy ťažkej dopravy a pod. sú zdrojom technickej seizmicity. V dôsledku dynamickej
odozvy vyvolanej technickou seizmicitou vznikajú na murovaných objektoch poruchy, ktoré sa
prejavujú najmä vznikom trhlín. Najlepším overením predpokladu negatívnych vplyvov
seizmických účinkov na okolité stavby je meranie a analýza vibrácii pri vlastnej činnosti. Na
základe skúseností je predpoklad, že negatívne vplyvy sa neprejavujú vo vzdialenosti nad 100 m
od vrtu. Do 100 m môže byť negatívny účinok v prípade, že sa v podloží nachádza tuhá vrstva,
ktorá pôsobí medzi zdrojom a objektom ako vlnovod. Tuhú vrstvu môže tvoriť skalný útvar,
podzemná voda a pod. Negatívne účinky do vzdialenosti 100 m, je možné eliminovať technikou
vŕtania (napr. znížiť rýchlosť otáčok a zmenšiť prítlak). Technickou seizmicitou bude priamo
ovplyvnený vlastník pozemku p.č. 264/1, ktorý udelil navrhovateľovi súhlas pre realizáciu
prieskumných hydrogeologických prác. V súvislosti so sledovaním účinkov technickej
seizmicity pri vŕtaní prieskumného vrtu je možné premietnuť požiadavku na jej realizáciu do
vzdialenosti 100 m od miesta realizácie prieskumného vrtu do výrokovej časti rozhodnutia
vydaného v zisťovacom konaní. Pred samotným meraním vibrácií je potrebné urobiť
pasportizáciu okolitých budov situovaných do vzdialenosti 100 m od miesta realizácie
prieskumného vrtu – posúdiť stav objektov a vyvarovať sa tak možným vznikom trhlín
prevádzanou činnosťou. Negatívny vplyv na človeka je vylúčený nakoľko sa nebude vŕtať v
nočných hodinách.
k bodu č. 5.: Dozorovanie vrtu vyplýva zo znení aktuálne platnej legislatívy. Pre realizáciu vrtu
sú potrebné viaceré povolenia príslušných orgány štátnej správy, ktoré majú možnosť
kontrolovať podmienky príslušných povolení. Prieskumný vrt je navrhované realizovať
v prieskumnom území. Navrhovateľ má v k.ú. Stará Lesná a Tatranská Lomnica určené
prieskumné územie „Tatranská Lomnica“ na vykonávanie hydrogeologického prieskumu
geotermálnych vôd v etape vyhľadávacieho a podrobného hydrogeologického prieskumu podľa
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rozhodnutia vydaného MŽP SR č. 32923/2017 zo dňa 20.7.2017. (rozhodnutie je aj prílohou
predloženého zámeru)
Držiteľ prieskumného územia podľa § 25 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon)


predkladá ministerstvu ročnú správu o prieskumnej činnosti s uvedením výsledkov
vybraných geologických prác a doklady o vynaložených finančných prostriedkoch na
geologický prieskum do šiestich týždňov po uplynutí kalendárneho roku. (§ 25 ods. 1 zákona
č. 569/2007 Z.z.)



Držiteľ prieskumného územia predloží ministerstvu schválený projekt geologickej úlohy s
vyriešenými stretmi záujmov chránenými osobitnými predpismi17) vypracovaný v súlade s
predloženým geologickým zámerom podľa § 23 ods. 4 písm. a) do troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia, inak ministerstvo
prieskumné územie zruší. (§ 25 ods. 8 zákona č. 569/2007 Z.z.). Navrhovateľ si túto
povinnosť splnil.

Zhotovenie prieskumného vrtu v zmysle §3 zákona SNR č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe, predstavuje činnosť vykonávanú banským spôsobom.
Ide o činnosť uvedenú v pod písm. h) strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou
nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g). Podľa § 5 citovaného
zákona činnosť vykonávanú banským spôsobom možno vykonávať na základe oprávnenia,
súhlasu, opatrenia alebo povolenia vydaného alebo uloženého rozhodnutím podľa tohto zákona,
banského zákona alebo podľa osobitných predpisov; činnosť musí byť vykonávaná v súlade s
rozhodnutím a dokumentáciou overenou Hlavným banským úradom alebo obvodným banským
úradom v konaní o vydanie oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia. Podľa § 5a zákona č.
51/1988 je organizácia (vysvetlenie zhotoviteľ vrtu) povinná ohlásiť činnosť vykonávanú
banským spôsobom obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti.
Pri výkone hlavného dozoru obvodné banské úrady podľa § 41 ods. 1
a) vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú, ako sa plnia
povinnosti vyplývajúce z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe,
ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a
bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej
činnosti, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane
predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
b) vyšetrujú príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo
pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví,18lb) a vyšetrujú príčiny vzniku havárie,
c) nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia
závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a
ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti,
prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
S čerpacou skúškou a teda s vypúšťaním čerpaných vôd z geotermálneho vrtu do povrchového
toku sa začne až po udelení povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na
„čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri
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zakladaní stavieb“. V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude zhodnotený vplyv na kvalitu a
kvantitu recipientu na základe overených charakteristík geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze
projektu môžeme len predpokladať. Vplyv vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v
recipiente bude v žiadosti o toto povolenie posúdený aj výpočtom prostredníctvom zmiešavacej
rovnice. Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po
zmiešaní s vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č.
269/2010 Z.z. Po testovaní prieskumného vrtu bude spracovávaná záverečná správa, ktorá bude
schvaľovaná „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ podľa zákona
č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. Tou podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1 písm.
k zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená minimálna dynamická
hladina, využiteľné množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický potenciál. Schválené
bude exploatovať také množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k narušeniu tlaku (hladiny)
v geotermálnej štruktúre.
k bodu č. 6.: Vzhľadom na hĺbku posudzovaného geotermálneho vrtu do 500 m p.t., sa
predpokladá nasledovná kvalita vody - teplota od 20 do 25oC, mineralizácia do 2 g.l-1, chemický
typ CaMgHCO3 a predpokladaná výdatnosť do 10 l.s-1. Podľa dostupných údajov, geotermálne
vody z geotermálnych vrtov Veľká Lomnica (GVL-1) a Stará Lesná (FGP-1), ktoré sa
nachádzajú v rovnakom útvare geotermálnych vôd, majú zvýšené koncentrácie arzénu. Kvalita
podzemnej vody súvisí s vlastnosťami kolektora, z ktorého je odoberaná. Vrtmi Veľká Lomnica
(GVL-1) a Stará Lesná (FGP-1) sú zachytené kolektory podzemných vôd vo väčších hĺbkach
(viac ako 2000 m pod terénom) než u posudzovaného vrtu. U posudzovaného vrtu sa
predpokladá jeho hĺbka do 500 m. Arzén je prírodného pôvodu, môže pochádzať z podzemných
vôd kryštalinika (tvorí pohorie Vysokých Tatier), ktoré sa systémom zlomov dostávajú do
väčších hĺbok. Pred začatím dlhodobej a poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky, kedy bude
potrebné vypúšťať čerpanú podzemnú vodu do povrchového toku, bude z prieskumného vrtu
odobratá vzorka podzemnej vody. V tejto vzorke budú overované fyzikálno-chemické parametre,
čo zahŕňa stanovenie základných iónov a aj stanovenie prítomnosti ťažkých kovov. Fyzikálnochemické parametre budú overované certifikovaným laboratóriom. Na základe výsledkov
laboratórnych stanovení bude navrhnutá konkrétna úprava kvality podzemnej vody pred jej
vypustením do povrchovej vody, v prípade ak to bude potrebné. Kvalita podzemnej vody z vrtu
bude ďalej niekoľkokrát sledovaná aj počas trvania hydrodynamických skúšok. Pre čerpaciu
skúšku bude vybavené povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) na
„čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri
hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri
zakladaní stavieb“. V žiadosti na osobitné užívanie vôd bude zhodnotený vplyv na kvalitu a
kvantitu recipientu na základe overených charakteristík geotermálnej vody, ktoré v tejto fáze
projektu môžeme len predpokladať. Vplyv vypúšťania geotermálnych vôd na kvalitu vody v
recipiente bude v žiadosti o toto povolenie posúdený aj výpočtom prostredníctvom zmiešavacej
rovnice. Hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťanej geotermálnej vody budú na úrovni, aby po
zmiešaní s vodou v recipiente boli dosiahnuté požiadavky na kvalitu vody uvedené v NV SR č.
269/2010 Z.z.
k bodu č. 7.: Predloženým zámerom je zhotovenie hydrogeologického vrtu hĺbky do 500 m,
ktorý bude realizovaný ako prieskumný. V súčasnom znení zákona č. 24/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov posudzovaniu vplyvu na životné prostredie podlieha aj zhotovenie vrtu na
využívanie geotermálnej energie. Po testovaní prieskumného vrtu bude spracovávaná záverečná
správa, ktorá bude schvaľovaná „Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd“ podľa
zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. Tou podľa § 18 ods. 2 a § 36 ods. 1
písm. k zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v z.n.p. bude schválená minimálna
dynamická hladina, využiteľné množstvo geotermálnej vody a tepelno-energetický potenciál.
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Schválené bude exploatovať také množstvo geotermálnych vôd, ktorým nedôjde k narušeniu
tlaku (hladiny) v geotermálnej štruktúre. Potom bude spracovaný nový zámer, ktorého
predmetom bude posúdenie vplyvu odberu geotermálnych vôd. Podľa prílohy č. 8 zákona č.
24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (obsahujúcej zoznam činností podliehajúcich
posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie) odber geotermálnych vôd je zaradený
nasledovne:

To zn., že využitie geotermálnych vôd z aktuálne posudzovaného prieskumného vrtu bude
predmetom nového posudzovania vplyvov na životné prostredie. V tomto zámere bude riešený aj
transport vody do miesta využitia.

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie k pripomienkam dotknutej
verejnosti uvádza nasledovné:
Správny orgán berie uvedené stanoviská dotknutej verejnosti na vedomie a pripomienky, majúce
oporu v zákone, vyplývajúce z nich boli zohľadnené premietnutím do výrokovej časti tohto
rozhodnutia. V rámci následných povoľovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie
účastníka konania, kde si môže primerane uplatniť svoje požiadavky.
Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a dotknuté orgány a
povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredie a
vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že nepožadujú ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA.
Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia,
ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných
predpisov, preto nie sú predmetom rozhodovania príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci
povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.
Zároveň upozorňuje, že odber geotermálnych vôd podlieha zisťovaciemu konaniu podľa prílohy
č. 8, tabuľka č. 10, položka č. 9 zákona EIA, teda na samotný odber vôd bude musieť byť
vypracovaný nový zámer a predložený príslušnému orgánu na nové konanie.
Podľa § 29 ods. 2 zákona EIA príslušný orgán na základe zámeru vykoná zisťovacie konanie o
posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania
bude posudzovať podľa zákona EIA. Nemôže preto v zisťovacom konaní zámer zamietnuť, ale
má rozhodnúť či sa bude alebo nebude posudzovať podľa zákona EIA.
OU Poprad podľa § 29 ods. 2 zákona EIA na základe zámeru vykonal zisťovacie konanie o
posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru a primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie
uvedené v prílohe č. 10 k zákonu EIA, pričom prihliadal aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4
zákona EIA.
OU Poprad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, vyjadrení
povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce, zhodnotenia celkovej úrovne
ochrany životného prostredia podľa zákona EIA a stanovísk dotknutej verejnosti dospel k záveru,
že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona EIA a preto rozhodol tak, ako
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie žiadame dodržiavať podmienky uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia, v doručených stanoviskách dotknutých orgánov, rezortného orgánu
a dotknutej obce.
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Upozornenie:
Podľa § 24 ods. 2 zákona EIA má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach
uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej
činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa ods. 3, alebo ods. 4 ak jej účasť v konaní už
nevyplýva z osobitného predpisu.
Podľa § 38 ods. 4 zákona EIA OU Poprad ako príslušný orgán má v povoľovacom konaní
k navrhovanej zmene činnosti postavenie dotknutého orgánu.
Podľa § 38 ods. 5 zákona EIA, ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho
konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa tohto
zákona, alebo s ich podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a
zároveň poučí navrhovateľa o povinnosti uvedenej v odseku 1. Ak zistený nesúlad spĺňa kritériá
zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2, príslušný orgán upozorní
navrhovateľa na povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. b).
Podľa § 29, ods. 6 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej
tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok.

Ing. Jozef Slovík
vedúci odboru
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Doručí sa:
1. AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406, 058 01 Poprad
2. Ing. Lucia Dubielová, Tatranská Lomnica 133, 059 60 Vysoké Tatry
3. Eva Plučinská, Tatranská Lomnica 55, 059 60 Vysoké Tatry
4. Jaroslav Ambróz, Tatranská Lomnica 531, 059 60 Vysoké Tatry
5. Daniel Novocký, Tatranská Lomnica 191, 059 60 Vysoké Tatry
6. Stanislav Priečko, IBV 14707 Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
7. Margita Priečková, IBV 14707 Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
8. Dominika Priečková, IBV 14707 Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
9. Juraj Husovský, Tatranská Lomnica 138, 059 60 Vysoké Tatry
10. Alena Čechová, Tatranská Lomnica 192, 059 60 Vysoké Tatry
11. Jana Markušová, Domašská 64, 080 06 Ľubotice
12. Ing. Alžbeta Lovásová, PhD., Pri Kríži 16, 900 28 Zálesie
13. Bc. Dominika Brezničanová, Murgašova 891/19, 018 41 Dubnica nad Váhom
14. Dušana Rokošínyiová, Krupinská 6, 040 01 Košice
15. Ing. Peter Riava a Mgr. Daniela Riavová, Žižková 13, 811 02 Bratislava
Na vedomie:
Rezortný orgán:
1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Dotknutý orgán:
1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
- štátna správa odpadového hospodárstva
3. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia,
Nábrežie Jána Pavla II 16, 058 44 Poprad
4. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor,
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
6. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade,
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
8. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi,
Markušovská cesta 1, 052 80 Spišská Nová Ves
Povoľujúci orgán:
1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Dotknutá obec:
1. Mesto Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec 1
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