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OU-PO-OSZP2-2022/028594-003                           Mgr. Adam Kravec/206      23. 08. 2022 

Vec 

„Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania zeolitových tufov Zeocem a. s. “– záväzné stanovisko 

 

 Dňa 04.05.2022 bola na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán 

štátnej vodnej správy“) doručená žiadosť, spoločnosti Zeocem a. s. Bystré 282, 094 34 Bystré,  

IČO 36457728 (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie záväzného stanoviska, či sa pred povolením 

činnosti vyžaduje výnimka pre činnosť „Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania zelitových tufov 

Zeocem a. s.“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), ktorou môže dôjsť k nesplneniu 

environmentálnych cieľov podľa  §  16 ods.  6  písm.  b)  zákona  č. 364/2004  Z. z.  o  vodách  a  

o zmene  zákona  SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“). 

 

 K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia spracovaná  (ďalej len „PD“) a 

súhlasné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku štátny podnik  č.  CS-SVP-OZ-

KE 318/2022/56 zo dňa 30.06.2022 (ďalej len „stanovisko SVP“). Investorom navrhovanej 

činnosti je žiadateľ.  

 

 Orgán štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný 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 § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona  na  základe 

údajov z PD  a  stanoviska  SVP pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 

vydáva toto  

 

záväzné stanovisko: 

 

 Z predloženej žiadosti a PD vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu 

environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.  

 V zmysle § 16a ods. 4 vodného zákona si povaha činnosti nevyžaduje  posúdenie 

odborným stanoviskom VÚVH, ako  poverenej osoby, a pred povolením činnosti sa nevyžaduje 

výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.  
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  Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na 

začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje 

výnimka. 

 

Odôvodnenie záväzného stanoviska: 

 

Účelom navrhovanej činnosti je postupne zvyšovanie kapacity ťažby a spravovania 

zeolitových tufov v dobývacom priestore Nižný Hrabovec až na 400 tisíc ton ročne pôvodnou 

technológiou, ktorá sa používala doteraz. V tejto súvislosti ide aj o rozšírenie plochy, na ktorej sa  

bude banská činnosť v rámci DP vykonávať o výmeru 10,16 ha.  

 

 Lokalita činnosti/stavby sa nachádza v časti Pusté Čemerné v dobývacom priestore Nižný 

Hrabovec v katastrálnom území Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topoľov vo 

Východoslovenskej pahorkatine situované medzi povodím Ondavy a Laborca. Lom na 

dobývanie zelinového tufu sa nachádza na severnom okraji obce bezprostredne pri štátnej ceste 

č. I/18 Vranov nad Topľou – Strážske.  

 

 Súvisle ložiskové teleso vytvára jedná poloha zeolitového tufu uklonená na juhozápad 

priemerne pod uhlom 42 °, ohraničená litologicky i technologicky voči horninám podložia 

i nadložia. Podložie budujú jemnozrnné piesky až pieskovce s preplástkami piesčitého ílu  

(nižnohrabovksé súvrstvie spodnobadenského veku), nadložie tvoria ílové piesky až piesčité íly 

vranovského súvrstvia s preplástkami bentonického ílu a tenkými lavicami kremenných 

pieskovcov cm-dm hrúbky (vrchný baden). 

 

V rozšírenom dobývacom priestore sa nachádzajú dve vyhradené ložiská zeolitových 

tufov, a to ložisko Nižný Hrabovec a časť ložiska Kučín – Pusté Čemerné v katastrálnom území 

Nižný Hrabovec, ktoré však vytvárajú spohité ložiskové pásmo. Budúce dobývanie si 

vyžadovalo ich spoločné zhodnotenie, čo sa dosiahlo vypracovaním Operatívneho výpočtu zásob 

ložísk Nižný Hrabovec a Pusté Čemerné – zeolit v dobývacom priestore Nižný Hrabovec, ako 

podkladu pre vypracovanie tohto plánu otvárky, prípravy a dobývania na r. 2020 – 2034.  

 

  Žiadateľ vykonáva dobývanie vyhradeného ložiska zeolitu v dobývacom priestore Nižný 

Hrabovec. Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska na roky 2020 – 3034 predpokladá, že 

v hraniciach DP Nižný Hrabovec sa zvýši objem ťažby zo súčasných do 199 tis. t/rok na 

maximálne množstvo do 400 tis. t/rok. 

 

V rokoch 2020 – 2034 sa plánuje postup ťažby smerom na juhovýchod. Ložisko je a bude 

dobývané povrchovým spôsobom v etážovom lome. Rozpojovanie horniny sa realizuje a bude 

realizovať trhacími prácami malého rozsahu. Surovina sa nakladá na nákladné vozidlo 

a transportuje do drvenia a triedenia na požadovanú frakciu a podrvená surovina sa prepravuje 

do zásobníkov, z ktorých sa nákladnými automobilmi transportuje do spracovateľského závodu 

Zeocem, a.s. v Bystrom  

 

Banská činnosť bude situovaná na parcelách v k. ú. Nižný Hrabovec: č. 1242/1 až 

1242/19, č. 1244/1 až 1244/3, č. 1245, č. 1248/14, č. 1253/3, č. 1253/7, č. 1253/8, č. 1246/3, kde 

bola banská činnosť vykonávaná aj predchádzajúcom období a na oddelenej parcele č. 1253/9 

v katastrálnom území Nižný Hrabovec. Plánovaná banská činnosť je v súlade s platným 

územným plánom obce Nižný Hrabovec, ktorý predmetné územie charakterizuje ako dobývací 

priestor. 
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 Pokračovanie ťažby zeolitu, vzhľadom na hydrologické a hydrogeologické pomery 

riešeného územia (absencia priameho kontaktu s vodným tokom, absencia prameňov a výverov 

podzemných vôd, absencia banských vôd) nebude mať, podľa predpokladu Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, priamy vplyv ani na povrchové ani na podzemné 

vody   

 

 SVP, š. p., Povodie Bodrogu, odštepný závod ako správca vodných tokov v predmetnom 

území neeviduje žiadne objekty v správe  SVP, š. p. a vodohospodárske záujmy, ktoré by mohli 

byť plánovanou banskou činnosťou dotknuté. Zároveň novovytvorená parcela C-KN č. 1253/9 

v k. ú. Nižný Hrabovec nezasahuje do ochranných pásiem vodárenského zdroja Ondava – Kučín   

 

 Vzhľadom na charakter banskej činnosti sa nepredpokladá výrazné zvýšenie nežiadúcich 

účinkov na životné prostredie. 

 

 Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona  orgán štátnej vodnej správy môže vydať 

záväzné stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a 

projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným 

stanoviskom. 

  

 Z dôvodu, že pri realizácii navrhovanej činnosti a po jej ukončení, vzhľadom na jej 

rozsah a spôsob realizácie, nie je predpoklad zmeny ekologického stavu ani ekologického 

potenciálu útvaru povrchovej vody, podobne ako aj vlastností útvaru podzemnej vody, orgán 

štátnej vodnej správy dospel k záveru, že jej povaha si nevyžaduje posúdenie odborným 

stanoviskom a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka. 

 

 Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na 

začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje 

výnimka. 

 

 Keďže zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa na navrhovanú činnosť nebude vyžadovať 

výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy konštatoval, že  

žiadateľ je oprávnený podať návrh  na začatie konania o povolení činnosti. 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

vedúci odboru    
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