odbor starostlivosti o životné prostredie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
OÚ-HC-OSŽP-2019/000030-020

v Hlohovci 30. 01. 2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy v zmysle § 56 písm. b) 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“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 ods.
11 zákona, na základe zámeru navrhovanej činnosti „Priemyselný vrt Trakovice 13“, ktorý
predložil navrhovateľ NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, po ukončení
zisťovacieho konania, toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Priemyselný vrt Trakovice 13“, v k. ú. Trakovice, uvedená
v predloženom zámere sa
nebude posudzovať
podľa zákona. Na uvedenú činnosť je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán
o povolenie podľa osobitných predpisov.
Na základe vyjadrení dotknutých orgánov je uvedenú činnosť možné uskutočniť za dodržania
nasledovných podmienok, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov:
1. Realizácia zámeru predpokladá dočasný záber poľnohospodárskej pôdy. Z tohto dôvodu je
potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle § 18 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a
o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 220/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov).
V prípade dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy na dobu dlhšiu ako jeden rok je
potrebné požiadať o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 zákona
č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Na prístup na riešené územie je potrebné využiť existujúci zjazd z cesty II/513, prípadne
požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie zriadenia dočasného zjazdu, na ktorý sa
bude vzťahovať výnimka podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. zo zákazu činností,
ktoré by mohli ohroziť cestu II/513 a premávku na nej v jej ochrannom pásme. Na zvláštne
užívanie cesty II/513, resp. nadmernú alebo nadrozmernú dopravu je potrebné povolenie
tunajšieho cestného správneho orgánu. S udelením výnimky zo zákazu činnosti
v ochrannom pásme cesty II/513, so zriadením dočasného zjazdu z cesty Ii/513

a nadmernou alebo nadrozmernou dopravou po ceste II/513 musí súhlasiť majetkový
správca cesty, t.j. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.
3. Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany je potrebné predložiť projektovú
dokumentáciu na odsúhlasenie.
4. V prípade realizácie návrhu na území alebo v dotyku ochranných pásiem vodných zdrojov
určených na hromadné zásobovanie pitnou vodou doplniť plán preventívnych opatrení
na ochranu podzemných vôd

O d ô v od n en i e
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti
navrhovateľa dňa 24. septembra na upustil od variantného riešenia navrhovanej činnosti.
Dôvodom upustenia od požiadavky variantného riešenia je, že navrhovateľ nemá k dispozícii
pre navrhovanú činnosť inú lokalitu na základe výsledkov predchádzajúcich vrtov
a na základe výsledkov 3D seizmického merania realizovaného v roku 2017, ktoré potvrdili,
že v oblasti navrhovaného vrtu sa nachádza predpokladaná akumulácia plynu.
Navrhovateľ, NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“)
predložil 12. decembra 2018 Okresnému úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné
prostredie podľa § 22 ods. 1 zákona zámer „Priemyselný vrt Trakovice 13“, v k. ú. Trakovice
(ďalej len „zámer“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona, čím začalo správne konania
o tom, či navrhovaný zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona.
Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly: 1. Ťažobný
priemysel, položka č. 16: Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich
s ťažobnou činnosťou), sa zisťovacie konanie vykonáva od prahovej hodnoty 600 m
a podliehazisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné
prostredie vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona, nakoľko sa jedná o vrt určený na ložiskový
geologický prieskum vyhradených nerastov – horľavého zemného plynu s projektovanou
hĺbkou vrtu 1050 m.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri svojom rozhodovaní
prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah
očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona požiadal
rezortný orgán (Ministerstvo hospodárstva SR), dotknuté orgány a dotknutú obec (obec
Trakovice):
Trnavský samosprávny kraj, sekcia regionálneho rozvoja, oddelenie územného plánovania
a životného prostredia: vyjadrenie č. 05774/2019/OÚPaŽP-2/Re zo dňa 07. 01. 2019
K predloženému zámeru nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže uvedená činnosť
sa v katastri obce vykonáva dlhodobo. V územnom pláne sú plochy, na ktorých sa bude
navrhoaná činnosť realizovať, určené ako prieskumné územie Trnava, určené na skúmanie
prírodných zdrojov zemného plynu.
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Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie: vyjadrenie č. OU-TTOSZP2-2019/003595/Pu zo dňa 17. 01. 2019
Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 23 ods. 4 zákona predkladá
komplexné stanovisko. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme
k predloženému zámeru žiadne zásadné pripomienky za podmienky dodržania platnej
legislatívy. Vzhľadom na skutočnosť, že v danom území prebieha geologický prieskum a
ťažba horľavého zemného plynu už niekoľko desaťročí, nebol zaznamenaný výrazný
negatívny vplyv tejto činnosti na kvalitu životného prostredia, zdravie ľudí alebo kultúrne
bohatstvo
Okresný úrad Trnava, odbor pozemkový a lesný: vyjadrenie č. OU-TT-PLO-2019/035238
zo dňa 13. 11. 2017
Realizácia zámeru predpokladá dočasný záber poľnohospodárskej pôdy . Z tohto dôvodu je
potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle § 18 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).
V prípade dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy na dobu dlhšiu ako jeden rok je
potrebné požiadať o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 zákona
č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OUTT-OCDPK-2018/024118/Ho zo dňa 27.12.2018
- Riešené územie sa nachádza v nezastavanom území obce Trakovice.
- Prieskumný vrt sa má podľa zámeru uskutočniť mimo ochranné pásmo cesty II/513, ktorej
štátnu správu podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva tunajší cestný správny orgán.
- Na prístup na riešené územie je potrebné využiť existujúci zjazd z cesty II/513, prípadne
požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie zriadenia dočasného zjazdu, na ktorý sa
bude vzťahovať výnimka podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. zo zákazu činností,
ktoré by mohli ohroziť cestu II/513 a premávku na nej v jej ochrannom pásme. Na zvláštne
užívanie cesty II/513, resp. nadmernú alebo nadrozmernú dopravu je potrebné povolenie
tunajšieho cestného správneho orgánu. S udelením výnimky zo zákazu činnosti
v ochrannom pásme cesty II/513, so zriadením dočasného zjazdu z cesty Ii/513 a nadmernou
alebo nadrozmernou dopravou po ceste II/513 musí súhlasiť majetkový správca cesty, t.j.
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.
- Ak bude rešpektované toto stanovisko, nie je z pohľadu tunajšieho cestného správneho
orgánu potrebné zámer posudzovať podľa zákona.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, odd. požiarnej prevencie:
vyjadrenie č. KRHZ-TT-OPP-007-001/2019 zo dňa 02. 01. 2019
Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na
odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej
k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave : vyjadrenie č. RÚVZ/2019/
00708/Ha-HŽP zo dňa 09. 01. 2019
Žiadosti Okresného úradu Hlohovec sa vyhovuje a s návrhom zámeru sa súhlasí a zároveň sa
požaduje: V prípade realizácie návrhu na území alebo v dotyku ochranných pásiem vodných
zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou vodou požadujem doplniť plán
preventívnych opatrení na ochranu podzemných vôd.
Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia: vyjadrenie č. OÚ-HC-OKR2018/001435 zo dňa 18. 12. 2018
Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia nemá k zámeru z hľadiska potrieb civilnej
ochrany žiadne pripomienky ani požiadavky.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie
a) Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/001433-002
zo dňa 31. 12. 2018
- Pri realizácii zámeru dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov.
b) Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/001488-002
zo dňa 19. 12. 2018
- Na predmetnej lokalite platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ochrane prírody“). Dotknuté územie nezasahuje do chránených území a nezahrňuje
tiež žiadny vyhlásený chránený strom podľa ustanovení zákona o ochrane prírody
Navrhovaná činnosť nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia ani územia európskeho
alebo národného významu.
- Štátna správa ochrany prírody a krajiny nepožaduje navrhovanú činnosť ďalej posudzovať
za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych požiadaviek a podmienok, a ako dotknutý
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá k navrhovanej činnosti ďalšie
pripomienky.
c) Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2019/000020-002 zo dňa 09. 01. 2019
- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a
podzemných vôd.
- Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v rámci navrhovanej činnosti musí byť navrhnuté
a realizované v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Všetky zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami musia byť
umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu
úniku týchto látok do pôdy a podzemných vôd.
- Pri realizácii navrhovanej činnosti dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a
zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných vôd
a povrchových vôd.
d) Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/001387 zo dňa 20. 12.
2018
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a
jeho vykonávacích vyhlášok.
V zákonnej lehote sa k zámeru nevyjadrili: Obec Trakovice, Slovenský vodohospodársky
podnik, Ministerstvo hospodárstva SR
O navrhovanej činnosti bola podľa § 23 ods. 3 zákona informovaná verejnosť.
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Zámer bol verejnosti sprístupnený na úradnej tabuli dotknutej obce v termíne od 27. 12. 2018
do 17. 01. 2019.
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej
povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany
poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru.
Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by
závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia,
nakoľko sa jedná o činnosť, ktorá sa v katastrálnom území obce vykonáva dlhodobo, a neboli
zaznamenané žiadne okolnosti nasvedčujúce ohrozeniu alebo poškodeniu životného
prostredia.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé
zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Príslušný orgán vzhľadom na doručené
stanoviská zainteresovaných subjektov, ako aj s prihliadnutím na § 29 zákona s použitím
kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania,
ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy zámeru
na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými
v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania Okresný úrad Hlohovec, odbor
starostlivosti o životné prostredie dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo
nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich
podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli.
Po u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Hlohovec, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec v lehote do 15 dní odo dňa
jeho oznámenia. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov,
Vajanského 2, 917 02 Trnava.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru
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Rozdeľovník:
1. NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
3. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Kollárova 8,
917 02 Trnava
6. Okresný úrad Trnava, odbor pozemkový a lesný, Vajanského 22, 9170 01 Trnava
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábr. I. Kraska 8/834, 921 80 Piešťany
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22,
917 77 Trnava
10. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava
11. Obec Trakovice, 919 33 Trakovice 38
12. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
13. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH,
ŠSOO), Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
14. Ad acta
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