Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Číslo: 6036/2021-1.7/dh
3961/2020
Bratislava, 25. januára 2021
ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)
a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa § 22 ods. 6 tohto zákona
upúšťa od požiadavky variantného riešenia
zmeny navrhovanej činnosti „Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho
okolí“ navrhovateľa CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník , IČO 00 214 973.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník , IČO 00 214 973, ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 15. 01. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 ods. 6 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 o posudzovaní vplyvov“) žiadosť
o upustenie od požiadavky variantného riešenia zmeny navrhovanej činnosti „Navýšenie
kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho okolí“ (ďalej len „zmena navrhovanej
činnosti“).
Zmena navrhovanej činnosti sa má realizovať:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Parcely:

Košický
Košice – okolie
Čaňa, Geča, Kokšov Bakša, Nižná Myšľa, Valaliky
Čaňa, Geča, Kokšov Bakša, Nižná Myšľa, Valaliky
Z dôvodu pomerne rozsiahlej plochy záujmového územia
a veľkého počtu parciel registra C-KN nebol ich súpis uvedený
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Zmena navrhovanej činnosti spojená s navýšením kapacity ťažby nevyhradeného nerastu
stavebného kameňa – štrkopieskov v jestvujúcom dobývacom priestore Čaňa zo súčasných
500 000 t/rok na 800 000 t/rok je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená
do kapitoly:
1. Ťažobný priemysel
Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia

11.

Lomy a povrchová ťažba a úprava
kameňa, ťažba štrkopiesku
a piesku

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné hodnotenie)
(zisťovacie
konanie)
od 200 000 t/rok alebo
od 10 ha záberu plochy

od 100 000 t/rok do
200 000 t/rok alebo
od 5 ha do 10 ha
záberu plochy

Zvýšenie kapacity ťažby, ktorá dosahuje, resp. prekračuje prahovú hodnotu uvedenú
v časti A, je ako zmena navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona o posudzovaní
vplyvov predmetom posudzovania vplyvov.
Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti bude aj zvýšenie miery rekultivácie v dobývacom
priestore Čaňa ostatnými odpadmi zabezpečenými z externých zdrojov, v kvantitatívnom
vyjadrení pôjde o nárast zo súčasných cca 123 000 t/rok na cca 200 000 t/rok. Takéto činnosti
sú definované ako zmeny navrhovanej činnosti, ktoré sú podľa prílohy č. 8 zákona
o posudzovaní vplyvov zaradená do kapitoly:
9. Infraštruktúra
Pol.
číslo

6.

Činnosť, objekty a zariadenia

Zhodnocovanie
ostatných
odpadov
okrem
zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11,
zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnotenie)
konanie)
Od 5 000
t/rok

Žiadosť o upustenie od variantného riešenia zmeny navrhovanej činnosti navrhovateľ
zakladá na nasledovných skutočnostiach:
1. umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je viazané na už existujúcu prevádzku
dobývacieho priestoru Čaňa a výskyt ložiska štrkopieskov v jeho bezprostrednom
okolí;
2. z technologického hľadiska nie je možné vykonať ťažbu iným spôsobom. Ide
o overenú technológiu ťažby, ktorá je využívaná na viacerých podobných
lokalitách. Technologicky je navrhovaný spôsob ťažby veľmi dobre
zdokumentovaný, preverený a vhodný pre dané územie a typ ložiska.
Po zvážení argumentov uvedených v žiadosti navrhovateľa, MŽP SR rozhodlo tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov bude
obsahovať jeden variant navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý
by nastal, ak by sa zmena navrhovanej činnosť neuskutočnila.
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Navrhovateľ doručí MŽP SR zámer v listinnom vyhotovení v potrebnom počte pre
príslušný orgán a dotknuté obce a jednom jeho vyhotovenie na elektronickom nosiči dát.
MŽP SR zároveň poukazuje na to, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa
§ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho
variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho
variantu v konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné
súdom.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa
1. CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník , IČO 00 214 973

