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Dňa 11. 07. 2019 Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„OÚ Hlohovec, OSŽP“) prijal od Obce Červeník postúpenie petície občanov Obce
Malženice vo veci realizácie prieskumných vrtov Trakovice 13, Madunice 8 a Malženice 1.
Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len „petičný zákon“) po
posúdení petície OÚ Hlohovec, OSŽP uvádza nasledovné:
1. Prieskumný vrt Trakovice 13: OÚ Hlohovec, OSŽP na základe žiadosti navrhovateľa dňa
24. septembra 2018 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 predložil 12. decembra 2018 OÚ
Hlohovec, OSŽP podľa § 22 ods. 1 zákona zámer „Prieskumný vrt Trakovice 13“, v k. ú.
Trakovice vypracovaný podľa prílohy č. 9 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“), čím začalo správne konania o tom, či navrhovaný zámer podlieha
posudzovaniu podľa zákona. OÚ Hlohovec, OSŽP dňa 30.01.2019 vydal rozhodnutie č. OÚHC-OSŽP-2019/000030-020, v ktorom rozhodol vo výrokovej časti tak, že navrhovaná
činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona na základe kladných stanovísk dotknutých
orgánov. Zámer ako i rozhodnutie boli zverejnené na úradnej tabuli i na webovom sídle OÚ
Hlohovec a Ministerstva životného prostredia SR. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 04. 03. 2019.
Telefón
+421-961105725

E-mail
lucia.froncova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

2. Prieskumný vrt Madunice 8: OÚ Hlohovec, OSŽP na základe žiadosti navrhovateľa dňa
04. decembra 2018 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 riešenia geologickej úlohy interpretácie 3D seizmického merania geologickej úlohy „Vyhľadávanie a prieskum ložísk
v prieskumnom území Trnava. Dodatok č. 3:2D a 3D seizmické meranie Trnava, FILO, J.
2017.“ Navrhovateľ, NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava predložil 24. januára 2019
OÚ Hlohovec, OSŽP podľa § 22 ods. 1 zákona zámer „Prieskumný vrt Madunice 8“, v k. ú.
Červeník vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona, čím začalo správne konania o tom, či
navrhovaný zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona. OÚ Hlohovec, OSŽP vydal dňa
01. 04. 2019 OÚ-HC-OSŽP-2019/000207- 018, v ktorom rozhodol vo výrokovej časti tak, že
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona. Na OÚ Hlohovec, OSŽP, boli
doručené nasledovné odvolania proti uvedenému rozhodnutiu:
 Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava
 Michal Daniška, 920 42 Žlkovce 11
 Tomáš Polák, Hollého 586/1A, 920 42 Červeník
 Samuel Polák, Bernolákova 2, 920 42 Červeník
 Marek Molda, 920 42 Žlkovce 110
OÚ Hlohovec, OSŽP dňa 05. 06. 2019 zaslal spisový materiál OÚ-HC-OSŽP-2019/000207
na príslušný druhostupňový orgán, ktorým je Okresný úrad Trnava, odbor opravných
prostriedkov, Vajanského 2, 917 01 Trnava, ktorý sa k predmetnej veci ku dnešnému dňu
nevyjadril. Tunajší úrad sa bude riadiť právnym názorom nadriadeného orgánu.
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