odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8, 917 02 Trnava

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OU-TT-OSZP2-2022/008704
v Trnave 26.04.2022

ROZHODNUTIE
verejnou vyhláškou
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy (ďalej len
„OÚ Trnava“ ) podľa § 4 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 a podľa § 12
písmena d) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o environmentálnych záťažiach“)
v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

s ch v a ľ u j e
podľa § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach
pre navrhovateľa Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 1732527 (ďalej len
„navrhovateľ“)
Plán prác

na odstránenie environmentálnej záťaže evidovanej v IS environmentálnych záťaží
HC (006)/Kľačany – terminál Slovnaft (PS 21) - SK/EZ/HC/244
Názov a kód katastrálneho územia: Kľačany, kód 823970
Názov a kód obce: obec Kľačany, kód 823970
Názov a kód okresu: okres Hlohovec, kód 203
Názov a kód kraja: kraj Trnavský, kód 207
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Podmienky schválenia
1. Plán prác sa schvaľuje na šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
2. Akákoľvek zmena tohto plánu prác, v rámci postupov na odstránenie environmentálnej
záťaže, neprimeraných nákladov alebo zmeny časového harmonogramu, si vyžaduje jej
schválenie.
3. Pri realizácii dodržiavať stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.
4. Schvaľuje:
Harmonogram vypracovania projektu sanácie environmentálnej záťaže (EZ), projektu
odborného geologického dohľadu (OGD)
P. č. Názov predmetu
Termín plnenia
I. etapa, 2. etapa
1.
Obstaranie zhotoviteľa sanačných prác a OGD
do 31.03.2022
2.
Spracovanie projektu sanačných prác
do 30.04.2022
3.
Schvaľovanie projektu sanácie
do 15.05.2022
4.
Technické a vzorkovacie práce 1. etapy
do 30.06.2022
5.
Sanačné čerpanie podzemnej vody a VFRL
01.07.2022-31.12.2023
6.
Technické a vzorkovacie práce 2. etapy (podľa
01.01.2023-30.06.2023
potreby)
3. etapa, 4 .etapa
7.
Sanácia podzemnej vody čerpaním a čistením
24-36 mesiacov, t.j. do 30.06.2026
8.
Sanácia podzemnej vody in situ
24-36 mesiacov, t.j. do 30.06.2026
9.
Sanácia zemín (podľa potreby)
01.07.2023-31.12.2024
10.
Ukončenie terénnych sanačných prác
do 30.06.2026
5.etapa
11.
Vypracovanie záverečnej správy zo sanácie EZ
do 30.09.2026
12.
Vypracovanie posanačnej AR
do 30.09.2026
13.
Schvaľovanie záverečnej správy zo sanácie EZ
do 31.03.2027

Odborný geologický dohľad
1.
2.
3.
4.
5.

Spracovanie projektu OGD
Odbery a analýzy kontrolných vzoriek zemín
a podzemných vôd
Vypracovanie správ o priebehu vykonávania
geologickej úlohy

Do 31.05.2022
Priebežne počas sanácie

Vypracovanie záverečnej správy o dosiahnutí
cieľov geologickej úlohy
Schvaľovanie záverečnej správy o dosiahnutí
cieľov geologickej úlohy (objednávateľom)

Do 3 mesiacov od vypracovania ZS
s PAR zo sanácie
Do 3 mesiacov od jej doručenia
objednávateľovi

1 x ročne počas sanácie

Harmonogram vykonávania monitoringu geologických faktorov životného prostredia posanačný monitoring
P. č. Názov predmetu
Termín plnenia
6.Etapa
1.
Posanačný monitoring
24 mesiacov, t.j. do 31.12.2028

3. strana rozhodnutia č. OU-TT-OSZP2-2022/008704 zo dňa 26.04.2022

Rozhodnutie o schválení plánu prác je neoddeliteľnou súčasťou plánu prác.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, v zastúpení spoločnosťou HES – COMGEO, a. s., Kostiviarska cesta 4,
974 01 Banská Bystrica, podal dňa 31.01.2022 na OÚ Trnava žiadosť o schválenie plánu prác
podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach pre environmentálnu záťaž
evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri B HC (006)/Kľačany –
terminál Slovnaft (PS 21) - SK/EZ/HC/244.
Súčasťou žiadosti boli 2 ks plánov „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže
podľa § 8 zákona č. 409/2011 Z. z.“
zhotoviteľa:

HES – COMGEO, a. s.
Kostiviarska cesta 4
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Patrik Reisel, predseda predstavenstva
JUDr. Matúš Sura, člen predstavenstva
Vypracovali:

RNDr. Anton Auxt
Mgr. Lucia Vetráková, PhD.
Mgr. Miriam Podhradská

v počte 45 strán s prílohami.
OÚ Trnava na základe tohto podnetu vystavil navrhovateľovi dňa 15.02.2022 platobný
predpis č. M00 – 150222 - 6653 vo výške 33,- Eur a následne emailom ho vyzval o úhradu
tohto poplatku. Navrhovateľ vykonal úhradu dňa 15.02.2022.
Po uhradení správneho poplatku oznámil tunajší úrad
listom č. OU-TT-OSZP22022/008704 zo dňa 28.02.2022 začatie konania vo veci schválenia plánu prác v zmysle § 8
ods. 5 o environmentálnych záťažiach.
Oznámenie o začatí konania obsahovalo podľa § 14 ods. 5 zákona o environmentálnych
záťažiach výzvu na prihlásenie sa za účastníka konania pre združenia s právnou subjektivitou.
Informácia o začatí konania bola OÚ Trnava zverejnená na internetovej stránke, na
informačnej tabuli a v systéme CUET.
V stanovenej lehote sa za účastníka konania neprihlásilo žiadne združenie s právnou
subjektivitou a v systéme CUET.
Taktiež bola informácia a výzva zverejnená Obcou Kľačany obvyklým spôsobom. Za
účastníka konania sa neprihlásilo žiadne združenie s právnou subjektivitou.
K predmetnému plánu prác zaslali svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy:
1. Stanovisko v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) č. OU-HC-OSZP-2022/000402 zo dňa 02.03.2022 v závere ktorého sa
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konštatuje, že z hľadiska vodných pomerov nemá orgán štátnej vodnej správy námietky
k predloženému plánu, je však potrebné dodržať ustanovenia tohto zákona.
2. Vyjadrenie v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov č. OU-HC-OSZP-2022/000409-003 zo dňa 07.03.2022 v závere
ktorého sa konštatuje, že orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasí
s predloženým plánom prác za podmienok, že budú dodržané ustanovenia tohto zákona.
Na konaní dňa 19.04.2022 OÚ Trnava oboznámil všetkých prítomných s podkladmi
rozhodnutia v súlade s ustanovením § 33 správneho poriadku a taktiež vykonal miestnu ohliadku
environmentálnej záťaže.
Zo strany navrhovateľa bol upresnený časový harmonogram
vykonávania plánu prác – jednotlivých etáp.

Nakoľko predložený plán prác obsahoval ustanovené náležitosti a bol vypracovaný
v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a s Vodným plánom
Slovenska, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia na správny
orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 správneho
poriadku. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Obce Zlaté Klasy a na úradnej tabuli
KÚŽP Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po zvesení
bude vrátené na KÚŽP Trnava.
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis
Na vedomie
1. OÚ Hlohovec , OSZP – ŠVS, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
2. OÚ Hlohovec , OSZP – ŠS OP a K, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

5. strana rozhodnutia č. OU-TT-OSZP2-2022/008704 zo dňa 26.04.2022

Doručuje sa:
1. HES-COMGEO, a. s., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
2. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
3. Obec Kľačany
4. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec

