Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Bratislava:
Číslo:

13. mája 2021
6036/2021-1.7/dh
26128/2021
26130/2021-int.

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 (ďalej len „zákon“) pre
hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Navýšenie kapacity v dobývacom
priestore Čaňa a jeho okolí“.
Navrhovateľ, CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník, v zastúpení spoločnosťou
Ineco, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO 00 214 973 (ďalej len
„navrhovateľ“), predložil dňa 15. 03. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. a)
zákona zámer zmeny navrhovanej činnosti „Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a
jeho okolí“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) na posúdenie podľa zákona.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v navýšení kapacity ťažby nevyhradeného nerastu
stavebného kameňa – štrkopieskov v existujúcom dobývacom priestore Čaňa zo súčasných
500 000 t/rok na 800 000 t/rok. 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.
Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona zaraditeľná nasledovne:
1. Ťažobný priemysel
Pol.
Činnosť, objekty a zariadenia
číslo

11.

Prahové hodnoty
Časť B
Časť A
(zisťovacie
(povinné
konanie)
hodnotenie)
od 200 000 t/rok od 100 000 t/rok do
Lomy a povrchová ťažba a úprava alebo od 10 ha 200 000 t/rok alebo
kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku
od 5 ha do 10 ha
záberu plochy
záberu plochy

9. Infraštruktúra
Pol.
Činnosť, objekty a zariadenia
číslo

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnotenie)
konanie)
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6.

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

od 5 000 t/rok

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Košickom kraji, v katastrálnom území
obcí Čaňa, Geča, Kokšov Bakša, Nižná Myšľa a Valaliky. Pozemky určené na ťažbu ležia mimo
zastavaného územia okolitých obcí. Z dôvodu pomerne rozsiahlej plochy dotknutého územia a
veľkého počtu parciel registra C-KN nebol ich súpis uvedený.
Prerokovanie rozsahu hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti v zmysle § 30
ods. 1 zákona sa vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona v listinnej podobe a elektronickej
podobe (v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Na základe odborného posúdenia predložených dokumentov, zhodnotenia stavu
životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy,
dotknutej obce a dotknutej verejnosti, MŽP SR určuje nasledujúci rozsah hodnotenia, ktorého
návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti sa určuje
dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa zmena navrhovanej
činnosti neuskutočnila), Variant V1 - uvedeného v zámere zmeny navrhovanej činnosti
a variant, ktorý vyplynul z pripomienkovania zmeny navrhovanej činnosti, a to Variant V2 posúdenie plochy na pokračovanie ťažby štrkopieskov v rámci dobývacieho priestoru Čaňa
a ložiska nevyhradeného nerastu s vylúčením zásahu do plochy CHVÚ Košická kotlina,
primerane prispôsobiť veľkosť plochy na rekultiváciu.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti.
Vzhľadom na povahu a rozsah zmeny navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné,
aby správa o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti obsahovala rozpracovanie
všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru zmeny
navrhovanej činnosti.
2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení zmeny navrhovanej 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 zmeny navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej
činnosti.
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2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení zmeny
navrhovanej činnosti v počte 6 kusov v papierovom vyhotovení, 6 kusov (pre dotknutú
obec a verejnosť) samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1 správu
o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k zmene navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe
o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok
súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti:
2.2.1. Vypracovať hlukovú štúdiu a na základe výsledkov vyhodnotiť vplyv zmeny
navrhovanej činnosti na obytnú zónu obcí Kokšov-Bakša a Nižná Myšľa;
2.2.2. V rámci hlukovej štúdie vyhodnotiť vplyv hluku dopravy (mobilných zdrojov hluku)
na dotknuté územie;
2.2.3. Doplniť dokumentáciu o údaje o seizmicite dotknutého územia podľa normy STN EN
1998-1/NA/Z2 s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska;
2.2.4. V rámci kapitoly C.III.5 správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti podrobnejšie
vyhodnotiť vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na stav útvarov podzemnej vody, ako
aj vplyv na vodné ekosystémy v dotknutej oblasti, pričom do hodnotenia zahrnúť
útvary podzemných vôd a povrchových vôd z pohľadu ich vymedzenia podľa
Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES a Vodného plánu Slovenska;
2.2.5. Pri vypracovaní správy o hodnotení činnosti zohľadniť skutočnosť, že pri zmene
navrhovanej činnosti dôjde k odkrytiu podzemných vôd, na ktoré sa vzťahuje právna
úprava zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov;
2.2.6. Opísať návrh rekultivácie a vyhodnotiť jej vplyv (vrátane postupu, cieľov rekultivácie
a „tvorby nových, v území chýbajúcich vhodných biotopov“);
2.2.7. Navrhnúť protipovodňové opatrenia na zamedzenie opakovania sa vplyvu
povodňových stavov na režim hladiny vody v ťažobnom jazere;
2.2.8. V rámci kapitoly C.III.7 správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti podrobnejšie
vyhodnotiť vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na faunu a flóru a ich biotopy;
2.2.9. Vykonať biologický prieskum v dotknutom území trvajúci najmenej jedno vegetačné
obdobie;
2.2.10. Doplniť dokumentáciu o vyhodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na biotu,
chránené územia, územný systém ekologickej stability a krajinu na základe aktuálnych
dostupných údajov, mapovaní a prieskumov;
2.2.11. Pre všetky identifikované negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na biotu
navrhnúť konkrétne zmierňujúce opatrenia, ktorých vykonanie možno vyhodnocovať;
2.2.12. V rámci rekultivácie navrhnúť výsadbu drevín v remízkach aj na rekultivovanej ornej
pôde; podporiť sukcesné procesy technickými úpravami vhodnými na vytvorenie
mokraďných rastlinných spoločenstiev; rozčleniť brehy nelesnou drevinovou
vegetáciou;
2.2.13. Vyhodnotiť vplyvy všetkých prvkov zvýšenia kapacity a plochy ťažby štrkopieskov
a rekultivácie územia na územia sústavy Natura 2000 podľa Metodiky hodnotenia
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej
republike. Hodnotenie vykonať na základe aktuálneho prieskumu a s biológmi
príslušného zamerania. Nevyhnutnými prílohami budú prehľadné mapy so zobrazením
plochy ťažby a rekultivácie a hodnotených záujmov ochrany prírody a podrobnejšie
mapy so zobrazením prvkov zasahujúcich do chránených biotopov a biotopov druhov;
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2.2.14. Navrhnúť konkrétne požiadavky na monitoring záujmov ochrany prírody a krajiny
vrátane sledovania obnovenia a návratu vegetácie (prvky, čas a trvanie monitorovania,
adresáta a spôsob odovzdávania výstupov);
2.2.15. V bode X. správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti okrem zhrnutia
navrhovanej činnosti a jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým
pripomienkam doručeným k zmene navrhovanej činnosti 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 zmene navrhovanej činnosti, prípadne k
určenému rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie.
3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 6 zákona v súlade s bodom v súlade s bodom 2.1.3. tohto rozsahu
hodnotenia je platnosť rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti 3 roky od jeho určenia.
Podľa § 30 ods. 7 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou
bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom rozsahu
hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti.
Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia zmeny
navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona
príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

S pozdravom

Mgr. Barbora Donevová
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru

Strana č. 5 rozsahu hodnotenia č. 6036/2021-1.7/dh, 26128/2021, 26130/2021 zo dňa 13. 05. 2021

Rozdeľovník
Dotknutá obec (poštou):
1. Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa;
2. Obec Čaňa, Osloboditeľov 651, 044 14 Čaňa;
3. Obec Geča, Kostolná 382, 044 10 Geča;
4. Obec Kokšov Bakša, Kokšov Bakša 178, 044 13 Valaliky;
5. Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky;
Navrhovateľ (poštou):
6. Ineco, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica;
Povoľujúci orgán (poštou):
7. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonová 762, 040 01 Košice;
Dotknutý orgán (poštou):
8. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13,
041 70 Košice;
9. Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hroncova 13, 041 70 Košice;
10. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice;
11. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice;
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52,
041 26 Košice;
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice;
14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnych
rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva, TU;
15. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice;
16. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky, odbor energetickej
a surovinovej politiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212;
17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, Rožňavská 25,
045 01 Moldava nad Bodvou;
18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných
zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, TU;
19. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor štátnej správy ochrany prírody
a krajiny, TU;
20. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU.

