odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
Hurbanova 21, 903 01 Senec

Č. j.:OU-SC-OSZP-2019/001196-Rozsah-Gu

Senec, 28.08.2019

Č.j

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov
navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové
Košariská“.

Navrhovateľ, ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava, v zastúpení:
DJ engineering, s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná doručil dňa 10. 10. 2018 ( podanie
doplnené dňa 22.10.2018) Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie,
úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „ Ťažba štrkopieskov
na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská“.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania
vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 56 písm. b) zákona a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §30 zákona
navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknú obec a ostatných
účastníkov konania, že dňa 28.08.2019 o 9.30 hod sa v budove Okresného úradu Senec bude
konať prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.
Účelom predloženého zámeru je ťažba štrkopieskov pre stavebné účely. Spoločnosť
plánuje rozšírenie existujúceho štrkoviska neďaleko obce Dunajská Lužná. Jedná sa o suchú
ťažbu.
Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj : Bratislavský
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IČO
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Katastrálne územie: Nové Košariská
Parcely: 1062/8, 1062/9, 1062/10, 1062/11, 1062/13, 1062/14 a 1062/15.
Predmetné parcely sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce a sú vedené ako orná pôda.
Ťažobný priestor bude umiestnený v blízkosti jazier Nové Košariská I a Nové Košariská II.
Jedná sa o ťažbu v priestore ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v katastrálnom území
Nové Košariská v zmysle § 3 zákona č. 214/2002 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva
(banský zákon).Nejedná sa o novú činnosť, ale o rozšírenie činnosti.
Ročná ťažba sa bude pohybovať na úrovni 75 000 t/rok, záber plochy II. etapy predstavuje
4,0413 ha. Celkový záber plochy ( I. etapa /40 532 m2/ + II. etapa / 40 413 m2/) predstavuje
8,0945 ha. Navrhovaná činnosť spĺňa limit na zisťovacie konanie vzhľadom na rozlohu.
Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly
1. ťažobný priemysel, položky 11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku
od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy m2) a v zmysle § 18 ods.
4. zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.
Prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti sa konalo dňa 28.08.201 v budove
Okresného úradu Senec. V stanoviskách k zámeru navrhovanej činnosti, ktoré boli doručené
príslušnému orgánu podľa zákona o posudzovaní, bolo niekoľko podstatných pripomienok, ktoré
boli na prerokovaní podrobne prediskutované. Väčšina pripomienok bola zapracovaná
do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. Navrhovateľovi boli odovzdané kópie stanovísk
doručených k zámeru navrhovanej činnosti v zmysle § 30 ods. 3 zákona. Príslušný orgán
prerokoval s navrhovateľom a zúčastnenými navrhnutý rozsah hodnotenia.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie sa navrhovateľom podľa §
30 ods. 1 zákona nasledovný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Ťažba štrkopieskov
na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská“, na životné prostredie sa určuje nulový
variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a variant riešený
v zámere. Na základe nových poznatkov a iných zistení bude do správy o hodnotení zahrnutý aj
nový lokalitný variant a rekultivácia územia.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1.

Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu
a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa
o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe
č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.

2.1.2.

Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti
alebo oblasti činnosti uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z.z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov
na životné prostredie.
2.1.3.

Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1.4.

Navrhovateľ doručí Okresnému úradu Senec, OSŽP kompletné vyhotovenie
správy o hodnotení v listinnom vyhotovení v počte 2 ks, 4ks Všeobecne
zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnom vyhotovení ( uvedené v prílohe
č. 11 časti C bode X. zákona)vyhotovenia všeobecného záverečného zhrnutia
a 1x kompletné vyhotovenie správy o hodnotení na elektrickom nosiči dát
vo formáte pdf/A.

2.2. Špecifické podmienky
Po prerokovaní rozsahu hodnotenia navrhovanje činnosti vyplynula potreba v správe
o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy súvisiacich s navrhovanou
činnosťou:
2.2.1. Predložiť hydrogeologický posudok so zameraním na trvalo udržateľné
využívanie podzemných vôd, ich zraniteľnosť a stúpajúci trend nových dobývacích
priestorov na Žitnom ostrove, vypracovaný oprávnenou osobou, a posudku
identifikovať negatívny vplyv navrhovanej činnosti na prírodné liečivé zdroje
v Čilistove a uviesť do Správy o hodnotení, že navrhovaná činnosť sa na navrhuje
navrhuje na území ochranného pásma II. prírodných liečivých zdrojov v Čilistove
(vyhláška MZ SR č. 552/2005 Z.z.), na ktoré sa viažu obmedzenia v zmysle § 26,
§28 ods. 3, §40 ods.2 písm. a) a e), §50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z.
2.2.2. Preveriť a potvrdiť relevantnosť údajov o maximálnej výške hladiny podzemnej
vody a následného stanovenia hĺbky ťažby.
2.2.3. Stanoviť nový výpočet množstva zásob štrkopieskov nad hladinou podzemnej
vody, nakoľko pri výške terénu 128 m.n.m., hĺbke ťažby 124 m n.m.
so zachovaním vrstvy horniny 0,5m a odstránení humusu 0,3 m nie je možné
vyťažiť štrkopieskový masív hrúbky 5m, ale len maximálne 2,7.
2.2.4. Uviesť spôsob zabezpečenia ťažby v úrovni nad hladinou podzemnej vody
bez odkrytia tejto hladiny, nakoľko overenie úrovne podzemnej vody
pri priblížení sa k jej predpokladanej hladine spôsobom tzv. malého výkopu
nemožno akceptovať.
2.2.5. Vypracovať model hydrogeologického režimu na lokalite vo vzťahu k okoliu
hydrogeologického regiónu. Model bude zahŕňať dlhodobý režim HPV, smer
a rýchlosť prúdenia podzemnej vody vo vzťahu k lokalite navrhovanej činnosti.
2.2.6. Uviesť podrobný popis následného využitia resp. následnej starostlivosti.
2.2.7. Posúdiť krátkodobý a dlhodobý vplyv navrhovanej činnosti na podzemné
a povrchové vody a na Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov.
2.2.8. Zapracovať konkrétny postup prác na zabránenie odkrytia hladiny podzemnej
vody.

2.2.9. Predložiť odborný posudok na posúdenie vplyvu plánovanej náhrady vyťaženého
štrku privážanými ( navážanými) materiálmi na odtokové pomery predmetnej
lokality a na kvalitu podzemných vôd.
2.2.10. Vyhotoviť posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na podzemné vody z hľadiska
požiadaviek rámcovej smernice o vode 2000/60/ES a zabezpečiť stanovisko
Ministerstvom životného prostredia SR poverenej osoby o tom, či je potrebné
vykonať následné posúdenie navrhovanej činnosti podľa čl. 4.7 rámcovej
smernice o vode 2000/60/ES .
2.2.11. Preukázať splnenie záujmov ochrny vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a
Vodného zákona.
2.2.12. Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na štruktúru krajiny a možnosti následného
využitia územia.
2.2.13. Posúdiť súlad s územnoplánovacou dokumentáciou obce a BSK.
2.2.14. Doplniť kvalitatívne a kvantitatívne parametre ťaženej suroviny a spracovať
výpočet zásob na ložisku podľa prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.
2.2.15. Posúdiť vplyv zvýšenej prašnosti spôsobenej navrhovanou činnosťou
na obyvateľstvo (vypracovať rozptylovú štúdiu, resp. interpretovať výsledky
existujúcej štúdie ak boli vstupné údaje pre predloženú štúdiu v súlade
s navrhovanou činnosťou, napr. zohľadnenie smeru prevládajúcich vetrov),
na základe výsledkov štúdii navrhnúť efektívne opatrenia na zníženie prašnosti.
2.2.16. Uviesť vedenie polohy depónia so spracovaním vyťaženého materiálu
a trasovanie obslužnej dopravy, následne vplyv dopravy na obytné územie.
Trasovanie navrhnúť mimo cesty III. triedy.
2.2.17. Dopracovať hlukovú štúdiu, posúdiť vplyv zvýšenej nákladnej dopravy na okolité
obce.
2.2.18. Vyhodnotiť efektivitu využitia prírodných zdrojov (nerastnej suroviny) územia
realizovaním navrhovanej činnosti a porovnať s negatívnym vplyvom na
jednotlivé zložky životného prostredia.
2.2.19. Vyhodnotiť kvalitatívne parametre a výmeru/ záber poľnohospodárskej pôdy,
ktorá bude navrhovanou činnosťou ovplyvnená.
2.2.20. Pri príprave správy o hodnotení činnosti brať do úvahy pripomienky a požiadavky
uvedené v stanoviskách doručených k zámeru.
2.2.21. V bode X. Správy o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov
na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru,
prípadne k určenému rozsahu hodnotenia (od orgánov štátnej správy
a samosprávy ako aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť
splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru,
prípadne k určenému rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie.

3. UPOZORNENIE
Navrhovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov
a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je
povinný podľa § 31 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na
zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade
s týmto zákonom. Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby
aktualizovať.
Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene
navrhovateľa, navrhovateľ môže podľa §34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len
sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných
technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo
požiadavky tohto zákona, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na
poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas
dotknutej osoby nevyžaduje.
Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia tri roky od jeho určenia,
ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou
bez zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu
hodnotenia.
Podľa § 30 ods. 8 môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia podľa odseku 5 príslušnému orgánu,
ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru
v.z. Ing. Hedviga Guldanová, PhD.
poverená zastupovaním
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7. Josef Šebek, MBA, MSc, ul. Studená 18, 900 42 Dunajská Lužná
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