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OKRESNY URAD KOSICE
odbor starostlivosti o životné prostredie

oddeleníe ochrany prfrodyavybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenskeho 52O41 26 Kosice

Číslo: OU-KE-OSZP1-2017/012424 Košice, 28.03.2017

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“),
ako vecne a miestne pňslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podl‘a 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 v spojení s 55 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“) vydáva podl‘a 7 ods. 5 zákona, na základe
oznámenia o strategickom dokumente „Uzemný plán vel‘kého úzenmého celku Košický kraj -

Zmeny a dopinky 2017“, ktoré predložil obstarávatel‘ Košický samosprávny kraj, Námestie
Maratónu rnieru 1, 042 66 Košice, ICO: 35541016, po ukončení zisťovacieho konania toto
rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Územiiý plán vel‘kého územiiého celku Košický
kraj - Zmeny a dopinky 2017“, ktorý rieši zmeny a dopinky koncepcie územného rozvoja
veľkého úzenmého celku Košický kraj, vyplývajúce z potreby zapracovania navrhovanej
činnosti - výstavba prvého prepojovacieho vysokotlakového plynovodu medzi Poľskou
republikou a Slovenskou republikou v trase Staré — Pozdišovce — Lastomfr — Stretava — Veľké
Kapušany

sa nebude posudzovať

podľa zákona.

Pn schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov je potrebné
zohľadniť požiadavky uvedené v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk
zainteresovaných subj ektov k oznámeniu o strategickom dokumente.

Odóvodnenie

Ubstaravater, Košicky samospravny kraj, Namestie Maratonu mieru 1, U42 66 Košice,
ICO: 35541016 predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie
(d‘alej len „okresný úrad“) podl‘a 5 zákona dňa 22.02.2017 oznámenie o strategickom
dokumente „Územný plán vel‘kého územného celku Košický kraj - Zmeny a dopinky
2017“.

Uvedený strategický dokument podlieha zisfovaciernu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal
podľa 7 zákona. Plánovaný strategický dokument je pripravovaný pre oblasf územného
plánovania resp. využívania úzernia uvedený v 4 ods. 2 zákona.



Uzemnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného
prostredia, dosialmutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržatel‘ného rozvoja“ ( 2,
ods. 1, písm. j) stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku).

V zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie „Úzernný plán vel‘kého
územného celku Košický kraj — Zmeny a dopinky 2017“ ide o zapracovanie navrhovanej
činnosti - výstavba prvého prepojovacieho vysokotlakového plynovodu medzi Pol‘skou
republikou a Slovenskou republikou. V zmysle zákona bol vypracovaný zámer, na základe
ktorého bola navrhovaná činnosť posudzovaná- v zmysle zákona. V priebehu posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa vzali do úvahy všetky predpokladané
vplyvy, ktoré bob možné v tomto štádiu poznania predpokladať.

Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo Ministerstvo
životného prostredia SR k navrhovanej činnosti Prepojovací plynovod Pol‘sko — Slovensko
Záverečné stanovisko č.1632!16-3.4/mlm zo dňa 21. 01.2016, z ktorého vyplynulo,
že odporučený variant navrhovanej činnosti uvedený v záverečnom stanovisku je po zobl‘adnení
opatrení uvedených v kap. VI.3 tohto záverečného stanoviska prij ateľný z hTadiska celkových
(negatfvnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.

V rámci zístovacieho konania okresný úrad zaslal oznámenie podľa 6 ods. 2 zákona
na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, dotknutej obci a zároveň zverejnil na intemetovej
stránke ministerstva bttt ://www.enviroportal. sk,‘sk/eia/deLail/uzemny-ulan-veIkeho-uzemnho
celku-kosicky-kraj-zmeny-doplnky-2017 spolu s oznámením miesta a času konania konzultácie
podl‘a zákona.

V zákonom stanovenom termíne doručili na ohesný úrad svoje písomné stanoviská podľa
6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente tieto subjekty:

Správa Chránenej krajtnnej oblasti Vihorlat, stanovisko Č.: CHKO V1183-OOl/2017 zo dňa
02.03.2017

V územnej pósobnosti Správy CEtKO Vihorlat sa strategický dokument týka
katastrálnych území v Košickom kraji v okrese Michalovce: Oreské, Staré, Nacina Ves,
Petrovce nlLaborcom, Topoľany, Suché, Pozdišovce, Močarany, Samudovce, Vrbnica,
Lastomír, Žbince, Sliepkovce, Budkovce.

Trasa plynovodu, pre ktorú sa robla zmeny doplnky územného plánu prechádza
v územnej pósobnosti Správy CHKO Vihorlat územím Cbráneného vtáčieho územia Vihorlatské
vrchy (SKCHVUO35) (d‘alej len „CHVU“) v katastri obce Oreské. V tejto časti CHVU sa
vyskytujú niektoré druhy vtákov chránených v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ocbrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (zákon o OPaK). Zmeny a doplnky územného
plánu sa nedotýkajú chránených území národnej siete. V dotknutom území platí 1. stupeň
ocbrany v zmysle zákona o OPaK.

Správa CHKO Vihorlat považuje vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente
za prijatel‘né a dostačujúce z hl‘adiska ochrany prírody a krajiny a navrhuje strategický dokument
d‘alej neposudzovat‘ podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Strategický dokument „Úzernný plán veľkého územného celku Košický kraj — Zmeny
a dopinky 2017“ rieši úpravu teXtovej a grafickej časti úzenmoplánovacej dokumentácie
v súvisbosti s verejnoprospešnou stavbou „Prepojovací VTL plynovod Pol‘sko — Slovensko“.
Táto stavba už bola posudzovaná podb‘a zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov



na životné prostredie a 21.1.2016 vydalo MŽP SR k tejto činnosti Záverečné stanovisko
č.1632/16-3.4!mlm a odporučilo optímálny variant, ktorý je zapracovávaný
do územnoplánovacej dokumentácie.

Správa Chránenej krajtnnej oblasti Latorica, stanovisko Č.: CIIKOLAJ77-001/2017 zo dňa
07.03.2017

Realizácia zámeru je lokalizovaná do územia s prvým stupňom ocbrany podľa zákona
o OPaK, do vol‘nej krajiny, Čo sa týka územía v pósobnosti Správy CHKO Latorica.
V predmetnom území sa nenachádzajú maloplošné ani vel‘koplošné cbránené územia z národnej
sústavy osobitne chránených častí prírody. Nenachádzajú sa tu ani územia z európskej sústavy
cbránených území NATURA 2000.

Správa CHKO Latoňca sa k navrhovanej činnosti — výstavba prvého prepojovacieho
vysokotlakového plynovodu medzi Pol‘skou republikou a Slovenskou republikou — vyjadrovala
v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Nakol‘ko bolí naše pripomienky
zapracované do konečného riešenia trasy plynovodu, nemáme ďalšie pripomienky.

ŠOP SR, S-CHKO Latorica odóvodňuje svoje stanovisko tým, že predmetná činriosť je
pňjateľná z hl‘adiska záujmov ocbrany prírody a krajiny.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia podnikatel‘ského prostredia
a inovácti, odbor podnikatel‘ského prostredia, stanovisko č.: 17201/2017-3420-J 3064 zo dňa
14.03.2017

Ako dotknutý orgán po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente konštatuje:
Ministerstvo hospodárstva SR (d‘alej len „MH SR“) dňa 11. augusta 2016 vydalo v súlade s 12
zákona č. 25 1/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia ?Prepoj ovací plynovod
Pol‘sko — Slovensko na území SR“. Týmto osvedčením MH SR potvrdilo súlad projektu
s energetickou politikou SR a konštatovalo súlad projektu s územnými plánmi dotknutých obcí
na základe stanovísk obcf doložených spoiočnosfou Eustream, a.s.

IvÍI{ SR podporuje realizáciu projektu slovensko — pol‘ského plynárenského prepojenia.

Dopravný úrad, referát ochranných pásiem, divízia civilného letectva, Letisko
M. R. Stefánika, Bratislava, stanovisko Č.: 08052/2O17JROP-002/621 1 zo dňa 14.03.2017

Dopravný úrad vo svojom stanovisku konštatuje, že trasa plynovodu sa nachádza mimo
ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozeinných zariadení, a preto nemá z hl‘adiska
záujmov civilného letectva na riešené územie žiadne požiadavky. Stanovisko bob vydané len
z hl‘adiska záujmov civilného letectva.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia záležitostí EÚ
a zahraničných vzt‘ahov, odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovisko
Č.: 12804/2017/SZEU/20939 zo dňa 14.03.2017

Ministerstvo dopravy a výstavby Sbovenskej republiky požaduje rešpektovať vyššie
uvedené stanovisko Dopravného úradu. Oznámenie o strategickom dokumente ZaD UPN VťTC
Košického kraja bene na vedomie a nepožaduje ho posudzovať podl‘a zákona.



Miisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia výstavby, stanovisko
Č.: 07794/2017/SV-18617 zo dňa 06.03.2017

‚ Sekcia výstavby ministerstva ako ústredný orgán úzernného plánovania sa bude k návrhu
Uzemiiého plánu vel‘kého územného celicu Košický kraj — Zmeny a doplnky 2017 vyjadrovaf
v procese prerokovávana návrhu podl‘a 22 zákona č. 50/1976 Zb. o úzernriom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a následne osudzovaf
podTa 25 stavebného zákona.

Vzhľadom na charakter zmien a doplnkov 2017, ktoré sú zamerané na aktnalizáciu
územnoplánovacej dokumentácíe Košického samosprávneho kraj a, týkajúcu sa
verejnoprospešnej stavby nadradených plynovodov, stavieb, ktoré bob sarnostatne posudzované
z hľadiska vplvyov na životné prostredie, nepožaduje d‘alej strategický dokument posudzovať
podl‘a zákona Č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Košice, odbor krizového riadenia, stanovisko č. OU-KE-OKR1-
2017/005464/56 zo dňa 20.03.2017

Ako dotknutý orgán oznamuje, predložené oznámenie o strategickom dokumente nežiada
posudzovaf podl‘a zákona. Ďalšie stupne projektovej dobmentácie pre územné plánovaiiie,
územné a stavebné konanie žiada zaslaf na vyj adrenie.

Ministerstvo životuého prostredia Slovenskej republiky, sekcia geoiógie a príradných
zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, stanovisko č.: 2859/2017-5.3-11125/2017 Zo dňa
16.03.2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy
(ďalej len „MZP SR“) na základe oznámenia o strategickom dokumente zaslalo nasledovné
stanovisko:

1. Na území okresu Gelnica sa nachádza:
- výhradné ložisko „Rudňany (689) komplexué Fc rudy“; s určeným dobývacím

priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHEF) „Rudňany“, organizácia
neurčená,

- výhradné ložisko „Gemerská Poloma (420) — mastenec - talk“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHLU) „Gemerská
Poloma“, pre EUROTALC s.r.o., Gemerská Poloma,

- výhradné ložisko „Slovinky (707) — medené rudy“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHEF) „Slovinky“, pre Rudné
bane, štátny podnik, Banská Bystrica

- výhradné ložisko „Gelnica — Nadložná žila — medené rudy (701) — medené rudy“;
s určeným dobývacím priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHLU)
„Slovinky RB BB“, ktorého ochranu zabezpečuje ŠGĹTEŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Markušovce I - odkalisko (831) — barit“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHEF) „Markušovce I“, pre
RJS, a.s. Spišská Nová Ves,

- výhradné ložisko „Gelnica — Gelnická žila — medené rudy (699) — medené rudy“;
s určeným dobývacím priestorom (DP) a cbTánenýrn ložiskovým územím (CHLU)
„Slovinky RB BB“, ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Rudňany (340) — barit“; s určeným dobývacím priestorom (DP)
a chráneným ložiskovým územím (CRLU) „Rudňany“, organizácia neurčená



- výhradné ložisko „Markušovce (601) — vápenec vysokopercentný“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) „Markušovce“, pre SABAR, s.r.o., Markušovce,

- výhradné ložisko „Jaklovce — Kurtova Skala (599) — vápenec vysokopercentný“;
s určeným dobývacím priestorom (DP) „Jaklovce“, pre Calmit, spol. s r.o. — závod
Margecany, Margecany

- výhradné ložisko „Svedlár (412) — kremeň“; s určeným dobývacím priestorom (DP)
„Svedlár“, organizácÍa neurčená,

- výhradné ložisko „Jaklovce I (337) — barit“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CHLU), organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves V (833) — anhydrid“, s určeným cbráneným
ložiskovým územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje URANPRESS, spol. s
r.o. Prešov,

- výhradné ložisko „Smolník (703) — medené rudy“, s určeným cbráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Gehica — Nová žila (702) — medené rudy“, s určeným chrárieným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGUDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Gelnica — Krížová žila (700) — medené rudy“, s určeným
cbráneným ložiskovým územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGUDS
Bratislava,

- výhradné ložisko „Medzev (685) — komplexné Fe rudy“, s určeným cbráneným
ložiskovým územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Stará voda (410) — kremeň“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Smolnfk I (409) — kremeň“, s určeným chráneným ložiskovým
územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava

- výhradné ložisko „Mníšek nad Rnilcom I (408) — kremeň“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDŠ Bratislava

- výhradné ložisko „Švedlár — Štofova dolina (413) — kremeň“, 5 určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava

- výhradné ložisko „Markušovce (601) — vápenec vysokopercentný“, s určeným
cbráneným ložiskovým územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGUDS
Bratislava

- výhradné ložisko „Vel‘ký Folkmár — Folkmárska Skala (276) — vápenec ostatný“,
s určeným chráneným ložiskovým územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje
SGUDS Bratislava

- výhradné ložisko „Závadka (411) — hemeň“, s určeným chráneným ložiskovým
územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Markušovce - Bindt — ostatně suroviny
(4325)“, bez orgaiiizácie.

Na území okresu Košice - okolie sa nachádza:
- výhradné ložisko „Rudník H (802) — živce“; s určeným dobývacím pňestorom (DP)

a chráneným ložiskovým územím (CRLU) „Rudník I“, organizácia neurčená,
- výhradné ložisko „Rudník W (838) živce“; s určeným dobývacím priestorom (DP)

a chráneným ložiskovým územím (CELÚ) „Rudník JI“, pre LB MINERALS, a.s.,
Košice,

- výhradné ložisko „Žarnov I (361) — dekoračný kameň“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CELU) „Zamov“, pre
STONEprojekt, s.r.o. Prešov,

- výhradné ložisko „Hodkovce I (829) — keramické íly“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CELU) „Semša“, organizácia
neurčená,



- výhradné ložisko „Rudník (390) — kaolín“; s určeným dobývacím priestorom (DP)
a chráneným ložiskovým územím (CHLU) „Rudník“, pre LB M1NERALS, a.s.
Košice,

- výhradné ložisko „Ruskov - Čerepeš (529) — stavebný kameň“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) „Ruskov“, pre KSR — Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen,

- výhradné ložisko „Ruskov - Strahul‘ka (528) — stavebný kameň“; S určeným
dobývacím priestorom (DP) „Ruskov ľ‘, pre PK Doprastav, a.s., Žilina,

- výhradné ložisko „Vyšný Klatov 1(221) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Vyšný Klatov I“, pre RICORSO, s.r.o., Bratislava,

- výhradné ložisko „Trebejov (531) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Trebejov“, pre Canneuse Slovakia, s.r.o., Slavec,

- výhradné ložisko „Slanec (530) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Slanec I“, pre MINERALS M]N]NG s.r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Hosťovce (277) — vápenec ostatný“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Hosfovce“, pre CR11 (Slovensko) a.s., Rohožník, ‚

- výhradné ložisko „Král‘ovce (328) — štrkopiesky a piesky“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Kráľovce“, pre UND — ŠTRKOPmSKY s.r.o., Košice ‚

- výhradné ložisko „Družstevná pri Hornáde — Malá Vieska (110) — dolomit“;
s určeným dobývacím priestorom (DP) „Malá Vieska“, pre Carneuse $lovakia,
s.r.o., $lavec,

- výhradné ložisko „Včeláre (164) — sialitická surovina“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Dvorníky“, pre CR11 (Slovensko) a.s., Rohožník,

- výhradné ložisko „Seňa - Milhosť (641) — štrkopiesky a piesky“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) „Milhosf“, pre UND — ŠTRKOPrnSKY s.r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Geča (640) — štrkopiesky a piesky“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Caňa“, pre ‚ CR11 (Slovensko) a.s., Rohožník,

- výhradné ložisko „Včeláre (285) — vápenec ostatný“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Včeláre“, pre Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec,

- výhradné ložisko „Sedlice I (520) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Sedlice I — Suchá dolina“, pre M]NERALS MN]2‘G SK s.r.o.,
Košice,

- výhradné ložisko „Ruskov (527) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pňestororn (DP) „Ruskov 1“, pre PK Doprastav, a.s. Žilina,

- výhradné ložisko „Zlatá Idka (822) — technicky použiteľné kryštály nerastov“,
s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLŮ), ktorého ochranu zabezpečuje
SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Žarnov (167) — sialitická surovina“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje CR11 (Slovensko) a.s.,
Rohožník,

- výhradné ložisko „Včeláre I (165) — sialitická surovina“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CI-ILIi), kterého ochranu zabezpečuje CR11 (Slovensko) a.s.,
Rohožník,

- výhradné ložisko „(Medzev) (685) — komplexné Fe rudy“, s určeným cbráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGUDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Nováčany (801) — živce“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje MASEVA, spol. s r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Rudník I (792) — živce“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CHLU), kterého ochranu zabezpečuje IViASEVA, spol. s r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Trstené pri Hornáde (808) — keramické fly“, s určeným
cbráneným ložiskovým územím (CRLTJ), kterého ochranu zabezpečuje Ing. Tabak
Ján — NERAST, Zilina,



- výhradné ložisko „Žamov (125) — keramické íly“, 5 určeným chráneným ložiskovým
územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje CRN (Slovensko) a.s., Rohožník,

- výhradné ložisko „Rudník III (805) — kaolín“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje MA$EVA, spol. s r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Nováčany II (804) — kaolín“, s určeným chráneným ložiskovým
územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje MASEVA, spol. s r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Nováčany I (803) — kaolín“, s určeným chráneným ložiskovým
územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje MA$EVA, spol. s r.o., Košice

- výhradné ložisko „Turňa nad Bodvou (284) — vápenec vysokopercentný“,
s osvedčenfm o výbradnom ložisku (OVL) pre CRH (Slovensko) a.s., Rohožník,

- výhradné ložisko „Hrhov - Včeláre (286) — vápenec vysokopercentný“,
s osvedčením o výhradnom ložisku (OVL) pre CRH (Slovensko) a.s., Rohožník,

- výhradné ložisko ‚jrebejov (855) — dolomit“, s osvedčením o výhradnom ložisku
(OVL) pre Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „KráTovce — ostatně suroviny (4032)“, ktoré
eviduje SGUDS,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Drienovec I — štrkopiesky a piesky (4460)“,
ktoré využíva LB MJNERALS, a.s., Košice,

- ložisko nevybradeného nerasm (LNN) „Vajkovce - Rozhanovce — štrkopiesky a
plesky (4091)“, ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Janík — štrkopiesky a piesky (4090)“, ktoré
eviduje SGIJDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Sokol‘ JI — stavebný kameň (4040)“, ktoré
eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Sokol‘ I — stavebný kameň (4039)“, ktoré
eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Kavečany — stavebný kameň (4038)“, ktoré
eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Včeláre — suť, sialitická surovina (4169)“,
ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Janík — tehliarske suroviny (4362)“, ktoré
eviduje ŠGÚBŠ Bratislava,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Opiná — stavebný kameň (4352)“, ktoré
eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Rákoš — Dobrák — stavebný kameň (4351)“,
ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Svinica — stavebný kameň (4350)“, ktoré
eviduje ŠGÚDŠ Bratislava,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Mokrance — ostatné suroviny (4292)“, ktoré
eviduje ŠGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Dňenovec — stavebný kameň (4184)“, ktoré
eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Sokol‘ iii — stavebný kameň (4257)“, bez
organizácie,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Kecbnec - Milhosť H — štrkopiesky a plesky
(4275)“, KOSTI\4ANN Slovakia s.r.o., Košice,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Milhosť — štrkopiesky a plesky (4689)“,
liND - STRKOPIESKY s.r.o., Košice.



Na území okresu Košice I sa nachádza:
- výhradné ložisko „Tepličany (403) — keramické íly“; s určeným dobývacím

pňestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLU) „Tahanovce“ pre LB
MR‘JERALS, as., Košice,

- výhradné ložisko „Košice (150) — magnezit“; s určeným dobývacím pňestorom (DP)
a chráneným ložiskovým územím (CRLU) pre MEOPTIS s.r.o., Bratislava,

- výhradné ložisko „Košice - Hradová (526) — stavebný kameň“ s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Košice W - Hradová“ pre EUROVIA — Kameňolomy s.r.o.,
Košice - Barca, ‚

- výhradné ložisko „Košice - hlbka (151) — magnezit“; s určeným cbráneným
ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Košice I. (55) — uránové rudy“; s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje Ludovika Energy, s.r.o., Banská
Bystrica,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Kavečany — stavebný kameň (403 8)“, ktoré
eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Košice W. — Hradová I — stavebný kameň
(4742)“, ktoré využíva EUROVIA — Kameňolomy, s.r.o., Košice.

Na území okresu Košice II sa nachádza:
- výhradné ložisko „Košice (150) — magnezit“; s určeným dobývacím pňestorom (DP)

a cbráneným ložiskovým územím (CI{LU) pre MEOPTIS s.r.o., Bratislava,
- výhradné ložisko „Košice - hlbka (151) — magnezit“; s určeným chráneným

ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGUBŠ Bratislava, ‚

- výhradné ložisko „Šaca - keramické íly (123)“ (OVL), ktoré eviduje SGUDS
Bratislava.

Na území okresu Michalovce sa nachádza:
- výhradné ložisko „Stretava (24) — horľavý zemný plyn - gazoiín“; s určeným

dobývacím priestorom (DP) a chránenýrn ložiskovým územím (CELU) „Pavlovce
nad Uhom“, pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Senné (23) — horl‘avý zemný plyn - gazo1ín‘; s určeným
dobývacím pňestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CELU) „Pavlovce
nad Uliom 1“, pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Ptrukša (22) — horl‘avý zemný plyn - gazolín“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CRLU)
„Kapušianske K1‘ačany“, we NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Bánovce nad Ondavou (21) — horľavý zemný plyn - gazolín“;
s určeným dobývacím pňestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CRLU)
„Bánovce nad Ondavou“, pre NAFTA a.s., Bratislava

- výhradné ložisko „Pozdišovce (405) — keramické íly“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLU) „Pozdišovce“,
organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Stretava (88) — zemný plyn“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHLÚ) „Pavlovce nad Uhom“, pre NAFTA
a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Senné (87) — zemný plyn“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) a chráneným ložiskovým územím (CRLU) „Pavlovce nad Ubom 1“, pre
NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Ptrukša (85) — zemný plyn“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) a cbráneným ložiskovým územím (CRLU) „Kapušianske Kl‘ačany“, pre
NAFTA a.s., Bratislava



- výhradné ložisko „Bánovce nad Ondavou (84) — zenmý plyn“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CRLU) „Bánovce nad
Ondavou“, pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Pusté Čememé I (858) — zeolit“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Pusté Čememé I“, pre Powerit s.r.o., Lučenec,

- výhradné ložisko „Trhovište — Pozdišovce (89) — zemný plyn“; s určeným
dobývacím pňestorom (DP) „Pozdišovce I“, pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Pusté Cememé (609) — zeolit“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) „Pusté Cemerné“, pre Zeo Ziwa s.r.o., Tisovec,

- výhradné ložisko „Oreské (278) — vápenec ostatný“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Oreské“, pre AT ZEMPLIN spol. s r.o., Kazimír,

- výhradné ložisko „Trhovište — Pozdišovce (25) — horl‘avý zemný plyn - gazolín“;
s určeným dobývacím priestorom (DP) „Pozdišovce I“, pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Vinné (532) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pnestorom (DP) „Vinné“, pre VSK, a.s., Spišská Nová Ves — Novoveská Huta,

- výhradné ložisko „Oreské (404) — keramické íly“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) „Tmava pri Laborci“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Biela Hora (126) — keramické íly“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Michalovce“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Zbudza (384) — kamenná sol“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) „Zbudza“, pre PROROGO, s.r.o., Strážske,

- výhradné ložisko „Biela Hora (382) — halloyzit“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) „Biela Hora“, pre PIDECO CGF, s.r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Beša (642) — štrkopiesky a piesky“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Beša“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Rakovec nad Ondavou (86) — zemný plyn“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Hnojné (10) — lignit“, s určeným cbráneným ložiskovým územím
(CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS, Bratislava,

- výhradné ložisko „Michalovce — Biela Hora (127) — keramické íly“, s určeným
cbráneným ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUBS,
Bratislava,

- výhradné ložisko „Zbudza (384) — kamenná sol“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje PROROGO, s.r.o., Strážske,

- výhradné ložisko „Nižný Hrabovec (608) — zeolit“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje ZEOCEM, a.s. Bystré,

- výhradné ložisko „Žbince (857) — zemný plyn“, s osvedčením o výbradnom ložisku
(OVL) pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Moravany (859) — zemný plyn“, s osvedčením o výhradnom
ložisku (OVL) pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Pavlovce nad Ilhom - Tahyňa“ (290) — zlievarenské piesky“,
s osvedčením o výbradnom ložisku (OVL), ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Pavlovce nad U1om (289) — zlievarenské piesky“, s osvedčením o
výhadnom ložisku (OVL), ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Palfn (860) — zemný plyn“, s osvedčenfm o výhradnom ložisku
(OVL) pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Lastomfr (862) — zemný plyn“, s osvedčením o výhradnom
ložisku (OVL) pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Michalovce (864) — zemný plyn“, s osvedčením o výbradnom
ložisku (OVL) pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Zemplínska Široká (865) — zemný plyn“, s osvedčením o
výhradnom ložisku (OVL) pre NAFTA a.s., Bratislava,



- výhradné ložisko ‚Zemplínska Široká (866) — horľavý zemný plyn - gazolín“,
s osvedčením o výbradnom ložisku (OVL) pre NAFTA as., Bratislava,

- ložisko nevykradeného nerastu (LNN) „Lancoška — stavebný kameň (4149)“, ktoré
využíva Kalatovíč Peter — Kamex-lom, Prešov,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Kačanov I — Dlhá Mol‘va — štrkopiesky a
plesky (4419)“, ktoré využíva DUNA s.r.o., Michalovce,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bánovce nad Ondavou - Bracovce —

tehliarske suroviny (4129)“, ktoré eviduje SGUDŠ Bratislava,
- ložisko nevykradeného nerastu (LNŤ{) „Lúčky — teMiarske suroviny (4130)“, ktoré

eviduje SGUDS Bratislava.
- ložisko nevykradeného nerasm (LNN) „Lom Jovsa — stavebný kameň (4568)“, ktoré

využíva VLaM SR, štátny podnik — Odštepný závod Kamenica nad Cirochou,
Kmenica nad Cirochou,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Strážske — štrkopiesky a plesky (4650)“,
ktoré využíva Ing. Miroslav Kostovčík, PhD. ŠTRKOPmSKY, Tmava pri Laborci,

- ložisko nevybradeného nerasm (LNN) „Strážske H — štrkopiesky a plesky (4724)“,
ktoré využíva Ing. Miroslav Kostovčík, PhD. STRKOPmSKY, Tmava pň Laborci,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „$trážske I (odhadom — preskúmanosf) —

štrkopiesky a plesky (4704)“, ktoré využíva Ing. Miroslav Kostovčík, PhD.
STRKOHESKY, Tmava pň Laborci.

Na území okresu Rožňava sa nachádza:
- výhradné ložisko „Rožňava — stňebomá žila (627) — zlaté a stňebomé rudy“;

s určeným dobývacím priestorom (DP) a chránenýrn ložiskovým územím (CELU)
„Rožňava m“, pre Gemer - Can, s.r.o., Bratislava,

- výhradné ložisko „Rožňava — Máňa žila (686) — kompleiné Fe rudy“; s určeným
dobývacím pňestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CELU) „Rožňava 1“,
pre Gemer - Can, s.r.o., Bratislava,

- výhradné ložisko „Gemerská Hórka (330) — anhydrid“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CELU) „Gemerská Hórka“, pre
CPJ{ (Slovensko) a.s., Rohožník,

- výhradné ložisko „Gemerská Hórka (426) — sadrovec“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CELU) „Gemerská Hórka“, pre
CRH (Slovensko) a.s., Rohožník,

- výhradné ložisko „Gemerská Poloma (420) — mastenec - talk“; s určeným
dobývacím pňestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CELU) „Gemerská
Poloma“, pre EUROTALC, s.r.o., Gemerská Polorna,

- výhradné ložisko „Slavec — Gombasek (600) — vápenec vysokopercentný“;
s určeným dobývacím pňestorom (DP) „Slavec“, pre Carmeuse Slovakia, s.r.o.,
Slavec,

- výhradné ložisko „Čoltovo (535) — stavebný kameň“, s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Čoltovo“, pre Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec,

- výhradné ložisko „Silická Brezová I (534) — stavebný kameň“; s určeným
dobývacím pňestorom (DP) „Silická Brezová I“, pre ISPA s.r.o.,,

- výhradné ložisko „Honce (533) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Honce“, pre VSK MĽERAL s.r.o., Čoltovo,

- výhradné ložisko „Lipovnfk (223) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Lipovník“, organizáeia neurčená,

- výhradné ložisko „Čoltovo (225) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Coltovo I“, pre KAM — BET, spol. s r.o., Čoltovo,

- výhradné ložisko „Nižná Slaná — Manó — Kobeliarovo (731) — železné rudy“;
s určeným dobývacím pňestorom (DP) „Nižná Slaná“, organizácia neurčená,



- výhradné ložisko „Silická Brezová (362) — dekoračný kameň“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) „Silická Brezová“, organizácia neurčená,
výhradné ložisko „Včeláre I (165) — sialitická surovina“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje CRH (Slovensko) a.s.,
Rohožník,

- výhradné ložisko „Mlynky — Biele Vody (332) — anhydrid“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGĹJDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Slavošovce (800) — živce“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje MASEVA, spol. s r.o., Košice.

- výhradné ložisko „Mlynky— Biele Vody (428) — sadrovec“, s určeným chráneným
ložiskovým územfm (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Ochtiná (419) — magnezit“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Meliata (129) — keramické íly“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGÚDŠ Brarislava,

- výhradné ložisko „Nižná Slaná (676) — železné rudy“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGĹ)DŠ Bratislava.

- výhradné ložisko ‚j{rhov (739) — vápnitý slieň“, s osvedčením o výbradnom ložisku
(OVL), ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Hrhov — Včeláre (286) — vápenec vysokopercentný“,
s osvedčením o výbradnom ložisku (OVL) pre CRH (Slovensko) a.s., Rohožník,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Rakovnica - Mier — odval, ostatné suroviny
(4269)“, ktoré využíva MERIX — EU s.r.o.,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LWN) „Rožňava II — tehliarske suroviny (4401)“,
bez organizácie,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Markuška — ostatně suroviny (4497)“, ktoré
vzužfva NOVEL spol. s r.o.,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Rakovnica — odval Mier — ostatně suroviny
(4269)“, bez organizácie,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nadabula - odvaly — ostatné suroviny
(4270)“, ktoré využfva Prvá banská s.r.o., Spišská Nová Ves,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Dmava — odval Dionýz — ostatně suroviny
(4268)“, bez organizácie,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Rožňava - odkalisko — ostatně suroviny
(4265)“, ktoré využíva RJS, a.s., Spišská Nová Ves,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Ciema Lehota — stavebný kameň (4349)“,
ktoré eviduje SGťTDS Bratislava,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Coltovo — stavebný kameň (4431)“, ktoré
využíva KAM — BET, spol. s r.o., Coltovo,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Dobšiná — Odvalová halda — ostatně
suroviny (4719)“, ktoré využíva S1UCON, a.s., Dobšiná,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bretka (odhadom - preskúmanosť) —

stavebný kameň (4501)“, bez organizácie.

Na území okresu Sobrance sa nachádza;
- výhradné ložisko „I{nojné (10) — lignit“, s určeným chráneným ložiskovým územfm

(CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,
- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Nižná Rybnica — štrkopiesky a piesky

(4109)“, ktoré eviduje SGUDS Bratislava,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Orechová - Kolibabovce — stavebný kameň

(4360)“, ktoré využíva ZPS s.r.o., Trebišov.



Na území okresu Spišská Nová Ves sa nachádza:
- výhradné ložisko „Markušovce (601) — vápenec vysokopercentný“; s určeným

dobývacím priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHLU)
„Markušovce“, pre SABAR, s.r.o., Zvolen,

- výhradné ložisko „Rudňany (689) — komplexné Fe rudy“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHLÚ) „Rudňany“, organizácia
neurčená,

- výhradné ložisko ‚Spišská Nová Ves — Novoveská Huta (56) — uránové rudyš‘;
s určeným dobývacím priestororn (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHLU)
„Spišská Nová Ves V“, pre Ludovika Energy, s.r.o., Bratislava,

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves — Novoveská Huta (710) — medené rudy“;
s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLU)
„Spišská Nová Ves V“, pre Ludovika Energy, s.r.o., Bratislava,

- výhradné ložisko „Slovinky (707) — medené rudy“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHLÚ) „Slovinky“, pre Rudné
bane, štátny podnik, Banská Bystrica,

- výhradné ložisko „Gelnica — Nadložná žila (701) — medené rudy“; s určeným
dobývacím pňestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CHLÚ) „Slovinky-
RB BB“, ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Markušovce 1(831) — odkalisko, barit“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLU) „Markušovce I“, pre
R1S, Spišská Nová Ves,

- výhradné ložisko „Gelnica — Gelnická žila (699) — medené nidy“; s určeným
dobývacím pňestorom (DP) a cbráneným ložiskovým územím (CELU) „Slovinky-
RB BB“, ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Rudňany (340) barit“; s určeným dobývacím priestorom (DP)
a cbráneným ložiskovým územím (CELU) ‚.Rudňany“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Rudňany — Matej a Jakub žila (691) — kornpleiné Fe rudy“;
s určeným dobývacím pňestorom (DP) „Poráč — Zelba SNV“, ktoré eviduje SGUDS
Bratislava,

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves — Gretla, Tisovec (539) — stavebný kameň“;
s určeným dobývacím priestorom (DP) „Spišská Nová Ves W“, pre VSK
MĽERAL s.r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Olcnava (538) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Olcnava“, pre KSR — Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen,

- výhradné ložisko „Spišské Tomášovce (226) — stavebný kameň“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) „Spišské Tomášovce“, pre SURMI, s.r.o. Plavnica,

- výhradné ložisko „Poráč - Zlatiiík (688) — komplexné Fc rudy“; s určeným
dobývacím priestororn (DP) „Poráč“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Poráč — Zlatnícka žila (649) — komplexné Fc rudy“; s určeným
dobývacím priestorom (DP) „Poráč — Zelba SNV“, ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves — Novoveská Huta (333) — anhydrid“;
s určeným dobývacím pňestorom (DP) „Spišská Nová Ves“, pre VSK, a.s., Spišská
Nová Ves — Novoveská Huta,

- výhradné ložisko „Markušovce (331) — anhydrid“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) „Spišská Nová Ves I“, pre VSK, a.s., Spišská Nová Ves — Novoveská Huta,

- výhradné ložisko „Smižany — Spišská Nová Ves (579) — tehharske suroviny“;
s určeným dobývacím pňestorom (DP) „Smižany“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Poráč - Zlatník (339) — baňt“; s určeným dobývacím priestorom
(DP) „Poráč“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Rudňany (232) — baňt“; s určeným dobývacím priestorom (DP)
„Poráč I“, pre MS, as., Spišská Nová Ves,



- výbradné ložisko „Žebra (363) — dekoračný kameň“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Žebra“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves — Novoveská Huta (429) — sadrovec“;
s určeným dobývacím priestorom (DP) „Spišská Nová Ves“, pre VSK, a.s., Spišská
Nová Ves — Novoveská Huta,

- výbradné ložisko „Markušovce (427) — sadrovec“; s určeným dobývacím pňestorom
(DP) „Spišská Nová Ves I“, pre VSK, a.s., Spišská Nová Ves — Novoveská Huta,

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves I (833) — anhydrid“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje URANPRES, spol.
s r.o., Spišská Nová Ves,

- výhradné ložisko „Matejovce nad Homádom (775) — anhydrid“, s určeným
chráneným ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje $GUDS
Bratislava,

- výhradné ložisko „Mlynky— Biele Vody (332) — anhydrid“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Matejovce nad Homádom (776) — sadrovec“, s určeným
chráneným ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS
Bratislava,

- výhradné ložisko „Mlynky— Biele Vody (428) — sadrovec“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Odorín (749) — vápnitý slieň“, s osvedčenfm o výhradnom ložisku
(OVL), ktoré eviduje SGDBS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerasm (LNN) „Slovinky — hlušinová halda — stavebný
kameň (4656)“, ktoré využíva Ing. Smik Otto, Spišská Nová Ves,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Cierna Hora — stavebný kameň (4064)“,
ktoré eviduje ŠGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerasm (LNN) „Markušovce - Bindt — ostatné suroviny
(4325)“, bez organizácie,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Hnilčík - Roztoky — stavebný kameň
(4566)“, bez organizácie,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Spišské Podhradie - Jaškovica — stavebný
108“ b‘z oroSs. %J I J ‚ Si ittÁ 14Si1Si,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Spišský Štiavnik — tehliarske suroviny
(4399)“, bez organizácie,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Rudňany — stavebný kameň (4715)“, ktoré
využíva DOPRAVEX s.r.o., Príbovce,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Spišské Vlachy (odhadom - preskúmanosť)
— tehliarske suroviny (4567)“, bez organizácie.

Na území okresu Trebišov sa nachádza;
- výhradné ložisko „Trebišov (91) — zemný plyn“; s určeným dobývacím priestorom

(DP) a chráneným ložiskovým územím (CRLU) „Trebišov“, pre NAFTA a.s.,
Bratislava,

- r1-irrn1ii ln1rn V1‘tv f‘744 — Ii itniit“ určnrm nirvwi‘m nr tnrnm (flP‘

acbráneným ložiskovým územím (CHLÚ) „Veľaty“, organizácia neurčená,
- výhradné ložisko „Ptrukša (22) — horl‘avý zemný plyn - gazolín“; s určeným

dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CELU)
„Kapušianske Kl‘ačany“, pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Byšta (423) — perlit“; s určeným dobývacím priestorom (DP)
a chráneným ložiskovým územím (CRLU) „Brezina H“, organizácia neurčená,



- výhradné ložisko „Brezina - Kuzmice (823) — bentonit“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLU) „Brezina I“, pre HEADS
Slovakia, s.r.o., Družstevná pri Hornáde,

- výhradné ložisko „Ptmkša (85) — zemný plyn“; s určeným dobývacím priestororn
(DP) a cbráneným ložiskovým územím (CELU) „Kapušianske Kiačany“, pre
NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Ladmovce (279) — vápenec ostatný“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Ladmovce H“, pre „VAPEX. s.r.o. Ladrnovce“, Ladmovce

- výhradné ložisko „Lastovce (270) — tehliarska surovina“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Lastovce“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Svätuše (543) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Svätuše“, pre ZPS s.r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Ladmovce (542) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Ladmovce P‘, pre ZPS s.r.o., Košice,

- výhradné ložisko .‚Ladmovce (541) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „Ladrnovce“, pre ZPS s.r.o., Košice,

- výhradné ložisko „Brehov (540) — stavebný kameň“; s určeným dobývacím
priestorom (DP) „ Brehov“, pre EUROVIA — Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca,

- výhradné ložisko „Michal‘any - Lastovce (350) — bentonit“; s určeným dobývacím
pňestorom (DP) „Michaľany“, pre LB MINERALS SK, a.s. Košice

- výhradné ložisko „Brezina - Kuzmice (349) — bentonit“; s určeným dobývacím
priestorcm (DP) „Brezina“, organizácia neurčená,

- výhradné ložisko „Trebišov (850) — horľavý zemný plyn - gazolín“; s určeným
dobývacím pňestorom (DP) „Trebišov“, pre NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Višňov (92) — zemný plyn“, s určeným chráneným ložiskovým
územím (CRLU), kterého ochranu zabezpečuje NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Kravany (90) — zemný plyn“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Rakovec nad Ondavou (86) — zemný plyn“, s určeným cbráneným
ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje NAFTA a.s., Bratislava,

- výhradné ložisko „Nižný Zipov (743) — bentonit“, s určeným chráneným ložiskovým
územím (CELU), kterého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Stanča (734) — bentonit“, s určeným chráneným ložiskovým
územím (CRLU), kterého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Vel‘ká Třňa (16) — antracit“, s určeným cbráneným ložiskovým
územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGUDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Brehov I (793) — živce“, s určeným chráneným ložiskovým
územím (CELU), kterého ochranu zabezpečuje ŠGIJDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Brehov I (770) — keramické íly“, s určeným cbránenýiri
ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Vojka ‚ (300) — zlievarenské piesky“, s určeným cbráneným
ložiskovým územím (CRLU), kterého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Malá Bara (159) — perlit“, s určeným cbráneným ložiskový-m
územím (CELU), kterého ochranu zabezpečuje 50111)5 Bratislava,

- výhradné ložisko „Brehov I (752) — medené rudy“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CELU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Brehov I (759) — polymetalické rudy“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Brehov I (760) — zlaté a strieborné rudy“, s určeným chráneným
ložiskovým územím (CRLU), ktorého ochranu zabezpečuje SGUDS Bratislava,

- výhradné ložisko „Svätuše (298) — zlievarenské piesky“, s osvedčením o výbradnom
ložisku (OVL), které eviduje SGUDS Bratislava,



- výhradné ložisko „Somotor (301) — zlievarenské piesky“, s osvedčením
o výbradnom ložisku (OVL), ktoré eviduje ŠGUDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Král‘ovský Chlmec (295) — zlievarenské píesky“, s osvedčením
o výhradnom ložisku (OVL), ktoré eviduje SGUDŠ Bratislava,

- výhradné ložisko „Kapoňa (294) — zlievarenské plesky“, s osvedčením o výhradnom
ložisku (OVL), ktoré eviduje SGUD$ Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Kráľovský Chlmec — štrkopiesky a plesky
(4380)“, ktoré využíva JLKE-dopravná spoločnosf spol. s r.o., Kráľovský Chlmec,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Svátuše — štrkopiesky a piesky (4309)“,
ktoré využíva ZPS s.r.o., Trebišov,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Brehov — stavebný kameň (4143)“,
ktoré využíva IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice,

- ložisko nevybradeného nerastu (LT‘N) „Strážne — štrkopiesky a piesky (4114)“,
ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Pribeník — štrkopiesky a piesky (4113)“,
ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Král‘ovský Chlmec — Fej seš — štrkopiesky
a plesky (4112)“, ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „I{raň — štrkopiesky a plesky (4111)“,
ktoré eviduje $GUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LI‘{N) „Lastovce — tehliarske suroviny (4361)“,
bez organizácie,

- ložisko nevybradeného nerastu (LNN) „Biel — štrkopiesky a plesky (4314)“,
ktoré využíva Ing. Miroslav Kostovčík, PhD. STRKOP]ESKY, Tmava pri Laborci,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Brehov — stavebný kameň (4067)“,
ktoré eviduje SGUDS Bratislava,

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN),, Veľká Tfňa — stavebný kameň (4569)“,
ktoré využíva EURO TRADE PLUS, s.r.o., Košice.

Podl‘a 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia
územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať
z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovaf
ňešenie, ktoré je z hI‘adiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a d‘alších verejných
záujmov najvýhodnej šle.

Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia 18 a 19 banského zákona tak, aby bola
zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu, alebo sťaženiu ich dobývania
a podl‘a 17 ods. 5 a 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa 7 banského zákona súčasfou pozemku.

Vzhl‘adom na súčasné a predpokladané využfvanie ložísk žiadame územia v blízkosti
cbránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, pňpadne
rekreačné účely.

2. Na území okresu Gelnica sa nachádza:
- prieskumrié územie (PÚ) „Smolnícka Huta — Cu, Au, Ag, Fe, Pb, Zn rudy“ určené

pre držitel‘a prieskumného územia GREEN VIEW, s.r.o., Bratislava s platnosťou
do 01.10.2017,

- prieskumné územie (PÚ) „Švedlár — nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábat
kovy Au, Sn, Nb, Ta, Li, magnezit, mastenec a nerasty, z ktorých možno



priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemin a prvky s vlastnostami po!ovodičov,
určené pre držiteľa prieskumného územia KFW Investment, s.r.o., s platnosfou
do 22.08.2019.

Na území okresu Košice - okolie sa nachádza:
- prieshmné územie (PÚ) „Vyšná Kamenica — hydrogeologický prieskum

geoternálnych vöd“ určené pre držiteľa prieskumného úzernia Martex Slovakia,
s.r.o.. Košice s latnosťou do 16.01.2021,

- prieskumné územie (PU) „Družstevná pri Hornáde — termálne podzemné vody“
určené pre držiteľa prieskumiiého územia FGE Finance een energy, s.r.o.,
Bardejov s platnosfou do 11.06.2017,

- prieskumié územie (PU) „Boliarov — hydrogeologický prieskum geotemá1nych vód
určené pre držitel‘a prieskunmého územia VEGAPE, s.r.o., Košice s platnosťou
do 24.03.2019,

- prieskumné územie (PÚ) „Košická kotlina — geotermálna energia“ určené pre
držitel‘a pi-ieskumného územia GEOTERTvĺ KOŠICE, a.s., Košice s platnosfon
do 12.05.2018,

- prieskumné úzerníe (PIJ) „Kecerovce — geotermálna energia“ určené pre držitel‘a
prieskurnného územiaMONTEC, a.s., Trebišov s platnosfou do 14.03.2018.

Na území okresu Košice I sa nachádza pňeskumné územie (PÚ) „Drnžstevná pň
Hornáde - termálne podzemné vody“ určené pre držitel‘a prieskunmého územia FGE
Finance green energy, s.r.o., Bardejov s platnosfou do 11.06. 2017.

Na území okresu Michalovce sa nachádza:
- prieskurnné územie (PÚ) „Zbudza — kamenná sol‘ “ určené pre držiteľa

pňeskumného územia BRAND FOOD INVEST, s.r.o., Košice s platnosfou
do 22.10.2018,

- pňeskumné územie (Pú) „Čierne Pole — hydrogeologický prieskurn geotennáinych
vód“ určené pre držiteľa pňeskumného územia Terra Vis, a.s., Bratislava
s piatnosťou do 07.01.2020,

- pieskumné úzernie (PÚ) ‚.Palfn - hydrogeologický pňeskurn geotermálnych vód“
určené pre držitei‘a prieskumného územia Terra Vis, a.s., Bratislava s platnosfou
do 07.01.2020,

- prieslwmné úzernie (PÚ) „Východoslovenská nížina — horl‘avý zemný plyn -

gazolfn“ určené pre držítel‘a pňeskumného územia NAFTA, a.s., Bratislava
s platnosťou do 04.11.2019,

- prieskumné územie (PU) „Michalovce - hydrogeologický pňeskum geotennálnych
vód“ určené pre držitel‘a prieskumného územia GEOTERM-HOLDH‘IG, s.r.o.,
Bratislava s platnosfou do 30.08.2020,

- prieskunmé územie (PIJ) „Ptmkša - hydrogeologický pňeskum geotermálnych vód“
určené pre držitel‘a prieskurnného územia Terra Vis, a.s., Bratislava s platnostou
do 07.01.2020.

Na území okresu Rožňava sa nachádza:
- prieskumné územie (PU) „Ochtiná — Mo, W, Re“ určené pre držiteľa prieskumného

úzernia BSP-servis, s.r.o., Bratislava s platnosťou do 20.11.2018,
- prieslcumné územie (PU) „Rožňava - sever — nerasty, z ktorých možno priemyselne

vyrábat kovy — Ag, Cu, Fe (polymetalické rudy)“ určené pre držiteľa prieskumného
územia GEMMA - LP, s.r.o., Bratislava s platnosťou do 26.05.2019,



- pňeskumné územie (PÚ) „Rožňava - východ — Ag, Cu, Fe (polymetalické rudy)“
určené pre držiteľa prieskumného územia GEMMA - LP, s.r.o., Bratislava
s platnosfou do 09.06.2019,

- prieskuniné územie (PU) „Dobšiná — nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábaf
kovy — sulfidické Cu-Ag-Au rudy a Ni-Co rudy“ určené pre držiteľa prieskuniného
územia CE Metals s.r.o., Bratislava s platnosťou do 01.02.2021.

Na území okresu Sobrance sa nachádza:
- prieskunmé územie (PU) „Cleme Pole — hydrogeologický pňeskum geotermálnych

vód“ určené pre držitel‘a prieskumného územia CALISTA, s.r.o., Bratislava
s platnosťou do 07.01.2020,

- pňeskumné územie (PU) „Východoslovenská nfžina — horl‘avý zemný plyn -

gazolín“ určené pre držitel‘a prieskumného územia NAFTA, a.s., Bratislava
s platnosťou do 04.11.2019.

Na území okresu Spišská Nová Ves sa nachádza:
- prieskumiié územie (PU) „Dobšiná — nerasty, z ktorých možno pňemyselne vyrábaf

kovy — sulfidické Cu-Ag-Au rudy a Ni-Co rudy“ určené pre držitel‘a prieskumTiého
územia CE Metals s.r.o., Bratislava s platnosfou do 01.02.2021.

Na území okresu Trebišov sa nachádza:
- prieskunmé územie (PU) „Východoslovenská nížina — horl‘avý zemný plyn -

gazolín“ určené pre držitel‘a prieskunmého územia NAFTA, a.s., Bratislava
s platnosfou do 04.11.2019,

- prieskumiié územie (PU) „Ptrukša - hydrogeologický prieskum geotermálnych vöď
určené pre držitel‘a pňeskumného územía Terra Vis, a.s., Bratislava s platnosfou
do 07.01.2020,

- prieskumné územie (PÚ) „Sečovce — termálne podzemné vody“, určené pre držitel‘a
prieskumného územia GEOCOM, s.r.o., Košice s platnosfou do 12.02.2017.

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územriom konaní podl‘a 23 ods. 16 zákona
Č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Nakol‘ko podl‘a 22 ods. 1 geologického zákona móže ministerstvo lehotu prieskumného
územia predlžif, žiadame v súlade s 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia $lovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o úzenmoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii vyznačíť hranice prieskumných území v územnoplánovacej
dokumentácii.

3. Na území vel‘kého územného celku Košický kraj sú evidované staré banské dlela tak, ako
sú zobrazené na pňloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské dlela vymedziť ako
plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podl‘a 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o úzeninoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačíť v územnoplánovacej dokumentácii.

4. Na území okresu Gelnica sú evidované dve skládky odpadov s ukončenou prevádzkou,
tridsafdva upravených skládok (prekrytie, terénne úpravy a pod.) a dvadsatjeden opustených
skládok odpadov bez prekrytia (nelegálna skládka) tak, ako sú zobrazené na pňloženej mape.

Na území okresu Košice - okolie je evidovaná jedna prevádzkovaná skládka odpadov,
dve skládky s ukončenou prevádzkou, jedna odvezená skládka, päť upravených skládok
(prekrytie, terénne úpravy a pod.) a dvestosedem opustených skládok odpadov bez prekrytia
(nelegálne skládky) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.



Na území okresu Košice Ije evidovaných sedem opustených skládok odpadov
bez prekrytía; na území okresu Košice II je evidovaná jedna prevádzkovaná skládka a tri
opustené skládky odpadov bez prekrytia (nelegálne skládky) a na území okresu Košice Hl sú
evidované tri opustené skládky odpadov bez prelu-ytia (nelegálne skládky) tak, ako sú zobrazené
na priloženej mape.

Na území okresu Michalovce sú evidované štyri prevádzkované skládky odpadov, šesť
skládok s ukončenou prevádzkou. dve uzatvorené a rekultivované skládky podl‘a projektovej
dokumentácie, dve odvezené skládky, trinásf upravených skládok (prekrytie, terénrie úpravy
a pod.), štyri odvezené/upravené skládky a šesfdesiatdevät opustených skládok odpadov
bez prehytia (nelegálne skládky) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.

Na území okresu Rožňava je evidovaná jedna prevádzkovaná skládka odpadov, dve
uzaWorené a rekultivované skládky podl‘a projektovej dokumentácie, dve upravené skládky
(prekrytie, terénne úpravy a pod.), dvadsaftri odvezenýcblupravených skládok a stosedenmásř
opustených skládok odpadov bez prekrytia (nelegálne skládky) tak, ako sú zobrazené
na priloženej rnape.

Na území okresu Sobrance je evidovaná jedna prevádzkovaná skládka odpadov, deväř
odvezených skládok, páf upravených skládok (prekrytie, terénrie úpravy a pod.), dve
odvezené/upravené skládky a tridsafjeden opustených skládok odpadov bez prekrytia (nelegálne
skládky) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.

Na území okresu Spišská Nová Ves sú evidované dve prevádzkované skládky odpadov,
štyridsafsedem sldádok s ukončenou prevádzkou, desaf odvezených skládok, jedna uzatvorená
skládka a rekultivovaná podl‘a projektovej dokumentácie a šesť opustených skládok odpadov
bez prekrytia (neiegáine skládky) tak, ako sú zobrazené na priloženej rnape.

Na území okresu Trebišov sú evidované dve prevádzkované skládky odpadov, dve
skládky s ukončenou prevádzkou, deväfdesiatjeden odvezených skiádok, osemnásf upravených
skládok (prehytie, terénne úpravy a pod.), štyridsaťštyri odvezených/upravených skládok
a osemdesiatosem opustených skládok odpadov bez prekrytia (nelegálne skládky) tak, ako sú
zobrazené na priloženej mape.

Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zoM‘adniř
v úzenmoplánovacej dokumentácii.

Presnú lokahzáciu dobývacích pdestorov, cbránených ložiskových území, výhradných
ložísk, ložísk nevybradených nerastov, prieskumných území, starých banských diel a sldádok
odpadov je možné vyM‘adaf na http://www.geology.sk.

5. Na území Košického samosprávneho kraja sú na základe výpisu z infonnačného systému
environrnentálnych zářaží evidované nasledovné environrnentálne záfaže (Tabuľka č. 1):

Tabul‘ka Č. 1 Prehl‘ad environmentálnych zářaží v jednotlivých okresoch Košického
samosprávneho kraj a

Praedcpodobná Potvrdcná SanovanálrekultivovanáOkres ‚ ‚ ‚ ‚environmentalna zaťaz environmenta1ia zataz lokalita
GetnÄca 9 1 13
Rožňava 14 6 16

Košice I, II, III, IV 6 8 20
Košice — okolie 15 4 14

Trebišov 15 2 22



Michalovce 14 15 24
Sobrance 5 O 3

Spišská Nová Ves 10 2 16

Na území okresu Gelnica sú evidované nasledujúce environmentálne záťaže s vysokou prioritou
(K> 65)
GL (006) / Smolnfk — ťažba pyritových rúd
GL (1879)! Margecany — Rušňové depo, Cargo a.s.

Na území okresu Rožňava sú evidované nasledujúce environmentálne záťaže s vysokou
prioritou ( K> 65)
RV (010)! Nižná Slaná — banský závod a okolíe — ťažba rád
RV (009) / Krásnohorské Podbradie — sarkofág pod Kaplnou — skladovanie a distribúcia
agrochemikálií
RV (1858) / Plešivec — rušňové depo, Cargo a.s.

Na území mesta Košice sú evidované nasledujúce environmentálne záfaže s vysokou prioritou (
K>65)
Košice II
K2 (001) / Košice — Myslava — skládka TKO

Košice W
K4 (002) I Košice — Juh — rušňové depo
K4 (1927)! Košice — Barca — letisko — sklad LPL — letisko

Na území okresu Košice — okolie sú evidované nasledujúce environmentálne záťaže s vysokou
prioritou (K> 65)
KS (014) / Poproč — $lovpedal — stroj árska výroba
KS (1860) I Haniska — Rušňové depo, Cargo a.s.
KS (006) / Kecerovce — skládka TKO Kecerovské Pekl‘any H
KS (1998) / Malá Lodina — VD Ružmn — energetika

Na území okresu Trebišov sú evidované nasledujúce environmentálne záfaže s vysokou
prioritou (K> 65)
TV (004) / Cel‘ovce — sklad pesticídov
TV (006)! Ciema nad Tisou — skládka TKO — skládka komunálneho odpadu
TV (1861)! Čiema nad Tisou — Rušňové depo, Cargo a.s.
TV (005)! Čiema nad Tisou — prekládková stanica

Na území okresu Michalovce sú evidované nasledujúce environmentálne záťaže s vysokou
prioritou (K> 65)
MI (012) / Strážske — Chemko — odpadový kanál
MI (1905) / Michalovce — mestské kasáme — autopark
MI (1913) / Pozdišovce — objekty bývalých štátnych hmotných rezerv
MI (2006)! Vol‘a — Laborec pod Strážskym — kontaminácia PCB látkami

Na území okresu Sobrance sú evidované nasledujúce envíronmentálne záfaže s vysokou
prioritou (K> 65)
SO (005) / Ubrež — bývalé hydináme

Na území okresu Spišská Nová Ves sú evidované nasledujúce environmentálne záťaže
s vysokou prioritou (K> 65)
SN (003) I Krompachy — Halňa — skládka KO



SN (004) / Krompachy — Kovohuty — spracovanie kovov
SN (005) / Markušovce — Markušovce — okolie — ťažba rúd
SN (006) / Rudňany — řažba a úprava rúd
SN (007) / Slovinky — fažba a Úprava rúd
SN (011)! Spišská Nová Ves — rnšňové depo

Pravdepodobné environmentálne záťaže a potvrdené environmentálne zářaže v území
móžu negatívne ovphrvniť možnosti jeho d‘alšieho využitia.

Podrobnejšie detaily konkrétnych environmentálnych zářaží je možné skontrolovat‘
na adrese p:/!envirozataze.envirouortal.ski‘MavaJ cez mapu, alebo
hpJ/envirozataze.envirpQa1.sldlnformacny-system cez konkrétne atribúty.

6. V predrnetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú
zobrazené na pňloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako
plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podl‘a * 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacfch podkladoch
a úzeninoplánovacej dokumentácii a vyznačíť v úzernnoplánovacej dokumentácii.

V katastrálnom území (k. ú.) Košického krajaje podl‘a priložených unip zaregistrovaných
viacero aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácif. V tabul‘ke Č. 2
spracovanej na základe dodaných mapových podkladov, je uvedený počet svahových deformácií
s róznou aktivitou pre jednotlivé okresy Košického kraja.

Najväčšia čast svahových deformácií predovšetkým typu zosúvania je registrovaná
predovšetkým v okolí mesta Košice, pozdlž vodného toku rieky Hornádu a Torysy,
čo predsta-ruje okresy Košice I, Košice II, Košice III a časf okresu Košice okolie. Dalšia časř
svahových deformácií je registrovaná v sevemej až severovýehodnej časti okresu Sobrance,
rnenšia čast svahových deforrnácií je rozptýlená aj vjužnej časti okresu Košice — okolie.
Celkovo je v daných okresoch zaregistrovaných 1027 svahových deformácií: 162 aktfvnych, 544
potenciálnych ‚ 320 stabilizovaných a 1 s potenciálnymi a aktfvnymi formami, ktoré ohrozujú
viaceré objekty technosféry, ako aj obmediujú ďalšie využitie územia.

Počet svahových deformácií

Názov okresu SD s potenciálnymi
Aktfvne SD Potenciáhie SD Stabilizované SD a aktívnymi

formami
Gehica 2 21 9 O

Košice- okolie 38 286 189 1
KošiceI 6 18 6 O
Košícell 1 6 8 O
Košice III 4 35 13 O
KošiceW 3 21 5 O

Michalovce I 43 12 O
Rožňava 2 15 13 O
Sobrance 94 28 O O

SpišskáNová Ves 1 13 11 O
Trebišov 10 58 54 O

Spolu 162 544 320 1

Celkový počet SD 1027

Tabul‘ka Č. 2 Počet
Košického kraja

svahových deformácif s róznym stupňom aktivity pre jednotlivé okresy



Oblasti so svahovými deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s vysokým
stupňom náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku svahových deformácií. Na územiach
existuje vysoké riziko aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok,
taktiež je citlivé na negatfvne antropogénne zásahy.

Blfzke okolie s registrovanými svahovými deformáciami je zaradené rovnako medzi
rajóny nestabilných území so stredným smpňom náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku
svahových deformácií. Ide o územía s možným rizíkom aktivizácie svahových pohybov
vplyvom pňrodných podmienok, sú rovnako citlivé na negatfvne antropogénne zásahy.

Širšie okolie spomfnaných deformácif sa radí do rajónu potenciálne nestabüných území
s nízkym stupňom náchylnosti územia k aktivizácii, resp. vzniku svahových deformácií,
Predstavuje to územia s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou občasný vznik
svahových deformácií (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných podmienok,
v závislostí od morfologických podmienok, územia postíbruté intenzívnou výmoľovou
eróziou, územia obrozené opadávaním úlomkov hornin a rovnako územia citlivé na negatívne
antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podl‘a 20 ods. 1 geologického zákona povinné
v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohl‘adnif výsledky geologických
prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované
v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1: 50 000 (Simeková, Martinčeková et.
al., 2006), list 37 - 24 Košice, 37 — 42, 44 Moldava nad Bodvou, 38 — 31 Slanec, 38 — 33
Čerkov, 38 — 34, 48 — 12 Král‘ovský Chlmec, 38 — 32 Trebišov, 38 — 41 Ciema na Tisou, 38 — 41
Vel‘ké Kapušany, 37 — 41 Turňa nad Bodvou, 37 — 23 Medzev, ktoré sú pristupné na mapovom
serveň Státneho geologického ústavu Dionýza Stóra Bratislava. Na webových stránkach sú
dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách
(http ://www.geology.sk/new/sklsub/Geoisnomenulgeof/atlas stsv,http ://mapserver. geology. skl
zosuvy/).

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
nestahilných území pre stavebné účely.

7. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika tak, ako je to
zobrazené na priloženej mape.

Stredné radónové riziko móže negatfvne ovplyvniť možnosti d‘alšieho využitia územia.

8. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozfcli na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Stóra — aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia!1 4.

Podl‘a 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov ministerstvo vymeduje nasledovné riziká stavebného využitia
úzenua:

a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné
posúdiť a oveňť inžinierskogeologickým pňeskumom. Uzemia s výskytom aktívnych
svahových deformácif nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) prftomnost‘ environmentálnych zát‘ažf s vysokou prioritou riešenia (hodnota K 65
podľa klasifkácie environmentálnej záťaže v hfonnačnom systéme environmentálnych
záfažf). Vhodnost‘ a podmienky stavebného využitia územia s výskytom



environmentálnych záfaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť
geologickým pn eskumom životného prostredia.

c) stredné až vysoké radónové riziko, Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom stredného až vysokého radónové rizika je potrebné posúdif podľa zákona č.
355/2007 Z. z. o ocbrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršfch predpisov a vyhlášky MZ SR Č. 528ĺ2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ohmedzenie ožiarenia z prirodného
žiarenia.

SúČastou stanoviska MŽP SR, odboru štátnej geologickej správy je aj súvisiaca grafická
(mapová) príloha, ktorá z dóvodu obšírností nic je súčasťou tohto rozhodnutia. Obstarávateľovi
bude táto príloha doručená spolu s týmto rozhodnutím. Skutočnosti vyplývajúce z tejto prílohy,
sú súčasťou vyššie uvedeného stanoviska.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlhos% o životné prostredis, súbrnné stanovisko
Č.: OU-MI-OSZP-2017/004069-8 zo dňa 08.03.2017 za jednotlivé zložky životného prostredia

a) úsek ochrany ovzdušia, stanovisko č. OU-SN-OSZP-2017/002464-2 zo dňa 13.02.2017

Ako dotknutý orgán nemá žiadne pripomienky z hl‘adíska záujmov štátnej správy
ochrany ovzdušia a odporúča konanie o posudzovaní ukončit‘ v štádiu zisfovacieho konania,
a teda neposudzovaf strategický dokument podľa zákona.

b) úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. OU-SN-OSZP-2017!002542-2 zo dňa 24.2.2017

Ako dotknutý orgán z hľadiska ochrany akosti povrchových a podzemných vád súhlasf
s oznámením o vypracovaní strategického dokumentu: „Uzemný plán vel‘kého úzenrného celku
Košického kraja - zmeny a dopinky 2017“ a nepožaduje posudzovanie predmetného
strategického dokumentu podl‘a zákona.

V rámci predmetného strategického dokumentu a jeho navrhovaných ricšení sa
nepredpokladajú negatívne vplyvy na cbránené vodohospodárske oblasti.

Pň príprave strategického dokumentu a pri realizácii stavby je nutné dodržaf:
- ustanoveia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
Č. 3 72/1990 Zb. o pňestupkoch v znení neskorších predpísov najmä 27 a 39.
- ustanovenia zákona Č. 7/2010 Z. z. o ocbrane pred povodňami najmä 10.

d) úsek odpadového hospodárstva:

Ako dotknutý orgán k oznámeiiiu o strategickorn dokumente nemá pripomienky a súhlasf
s jeho znením v predloženej podobe.

d) úsek ochrany prfrody a krajty:

Ako dotknutý orgán žiada, aby v d‘alšom stupni spracovávania územnopiánovacej
dokumentácie Košického kraja bolí zohľadnené záujmy ochrany prírody a krajiny v zmysle
zákona Č. 543/2002 Z. z. o ocbrane prírody a krajiny v znenf neskorších právnych predpisov.



Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
véd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej správy ochrany vzdušia,
stanovisko č.: OU-KE-OSZP2-2017/017236 zo dňa 13.03.2017

Ako dotknutý orgán štátnej správy za úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
véd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej vodnej správy, stanovisko
Č.: OU-KE-OSZP2-2017/017260 zo dňa 07.03.2017

Ako dotknutý orgán štátnej správy k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente
„Uzemný plán vel‘kého úzenmého celku Košický kraj — Zmeny a dopinky 2017“ za úsek štátnej
vodnej správy nemá pripomienky.

Nakoľko však ide o vodohospodársky citlivé územie, upozorňujeme na túto skutočnosť
a počas výstavby navrhovanej činnosti „Prepojovací VTL plynovod Poľsko — Slovensko“,
ktorá je predmetom zmien a doplnkov územrioplánovacej dokumentácie požadujeme
zabezpečiť ochranu vód uplatnením posmpov vyhovujúcich ustanoveniu 39 ods. 2 zákona
Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znenf neskoršfch predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, kedy
pň zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami budú vykonané také opatrenia, aby tieto látky
nevnikli do povrchových alebo do podzemných véd a neohrozili ich kvalitu.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
véd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva, stanovisko Č.: OU-KE-OSZP2-2017/017261 zo dňa 07.03.2017

Ako dotknutý orgán štátnej správy k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente
„Územný plán vel‘kého územného celku Košický kraj — Zmeny a doplnky 2017“ za úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany prfrody a krajiny, stanovisko
Č.: OU-KE-OSZP2-20l7/012424-opak zo dňa 13.03.2017

V zmysle odborného stanoviska ŠOP SR Správy CHKO Latorica a odborného stanoviska
ŠOP SR Správy CHKO okresný úrad konštatuje, že územie dotknuté zmenou územnoplánovacej
dolwmentácie - trasou plynovodu, prechádza územím Cbráneného vtáČieho územia Vihorlatské
vrchy (SKC}WU035) (d‘alej len „CHVU“) v katastri obce Oreské. V tejto časti CHVIJ sa
vyskytujú niektoré druhy vtákov cbránených v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ocbrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (zákon o OPaK). Zmeny a doplnky územného
plánu sa nedotýkajú cbránených území národnej siete. V dotknutom území platí 1. stupeň
ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Okresný úrad, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia nemá
k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky a nepožaduje ho
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovanf vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Mesto Michalovce, list Č.: OV- 40412/2017fFr zo dňa 21.03.2017

Mesto Michalovce zaujalo v minulosti súhlasné stanovisko k PD pre územné rozhodnutie
stavby: Prepojovací VTL plynovod Pol‘sko — Slovensko, liniová časf, v zmysle ktorého:
„Stavba bude urniestnená na časti mesta Michalovce v k. ú. Topořany, o celkovej vmere zábem
22 275 m2 — Iíniová čast plynovodu. pozernok registra „C“ Č. 640/l, k. ú. Topoľany (orná póda)
a v časi mesta Močarany, o celkovej výmere zábern 27 096 rn2, pozemky parcely registra „C“ Č.
735, 758, 759, 761, 762, 763, 765 a 871, k. ú. Močarany.

Predložená dokurnentácia projektovej trasy prepojovacieho plynovodu 1 A prechádza k.
ú. Topoľany v severnej čsti mesta Michalovce, pokračuje k. ú. obce Pozdišovce, v úseku č. 32
ki-ižuje vodný kanál Duša, pokračuje k. ú. Močarany, kňžuje št. cestu 1119 medzi obcou
Pozdišovce a časfou mesta Michalovce — Močarana.

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, listom oznámila, že v zmysle zákona bob
oznámenie o strategickom dokumente zverejnené na úradnej tabuli obce od 03.03.2017
do 20.03.2017 a taktiež bob zverejnené na elektronickej informačnej tabuli od 03.03.20 17.

Obec Naciia Ves, list č.:103/2017 zo dňa 17.03.2017

Obec Nacina Ves, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysie zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente zverejnené na intemetovej stránke obce a infomiaČnej tabuli v obci
v termíne od 06.03,2017 do 20.03.2017.

Obec Sliepkovce, list Č.: 36/2017 zo dňa 15.03.2017

Obec Sliepkovce, ako dotknutá obec, oznámila, že v zrnysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.03.2017
a zvesené dňa 15.03.2017. K predmetnému oznámeniu nemá pripomienky.

obec Šamudovce, list Č.: 5 1/2017 zo dňa 14.03.2017

Obec Šarnudovce, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.03.2017
a zvesené dňa 14.03.2017.

Obec Budkovce, list Č.: 117/2017 zo dňa 07.03 .2017

Obec Budkovce, ako dotknutá obec, oznámila, že v zrnysle zákona bob oznárnenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.03.2017
a zvesené dňa 16.03 .2017.

‘inec rornca, QnauLU....UI/

Obec Vrbnica, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bude oznárnenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 02.03.2017
a zvesené dňa 31.03.2017.



Obec Pozdišovce, elektronická pošta zo dňa 28.03.2017

Obec Pozdišovce, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 01 .03.2017
a zvesené dňa 28.03.2017.

Obec Čičarovce, elektronická pošta zo dňa 28.03.2017

Obec Čičarovce, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 02.03.2017
a zvesené dňa 17.03.2017.

Obec Krišovská Liesková, elektronická pošta zo dňa 28.03.20 17

Obec Krišovská Liesková, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob
oznámenie o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa
01.03.2017 azvesenédňa 15.03.2017.

Obec Staré, elektronická pošta zo dňa 28.03.2017

Obec Staré, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 02.03.2017
a zvesené dňa 28.03.2017.

Mesto Vel‘ké Kapušany, elektronická pošta zo dňa 28.03.2017

Mesto Vel‘ké Kapušany, ako dotknutá obec, oznámilo, že v zmysle zákona bob
oznámenie o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa
07.03.2017 a zvesené dňa 23.03.2017.

Obec Suché, elektronická pošta zo dňa 28.03.2017

Obec Suché, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 02.03.2017
a zvesené dňa 20.03.20 17.

Obec Drahňov, elektronická pošta zo dňa 28.03.2017

Obec Drabňov, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.03.2017
a zvesené dňa 20.03.2017.

Obec Lastoiír, elektronická pošta zo dňa 29.03.2017

Obec Lastomír, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa
a zvesené dňa 17.03.2017.

oznámenie
02.03.2017



Obec Oreské, elektronická pošta zo dňa 29.03.2017

Obec Oreské, ako dotknutá obec, oznámila, že v zrnysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 02.03.2017
a zvesené dňa 28.03.2017 a na webovom sídle je zverejnené od 02.03.2017.

Zároveň konštatuje, že trasa plynovodu je navrhovaná v bezprostrednej blízkosti prameňa
„Tennoska“, z ktorého je obec zásobovaná pitnou vodou. Obec nedisponuje reievantnými
informáciami vyplývajúcimi z dokumentu „Záverečná správa návrhu ochranných pásiem I. a 11
stupňa pre prameň Termoska“, ktorého nositeľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. Košice, z ktorých by holo zrejmé, ako je vymedzené ochranné pásmo I. a H. stupňa tohto
vodného zdroja oproti póvodnému stavu. Na základe tejto skutočnosti nevie obec zaujaf
k predrnetnému oznámeniu o strategickorn dokumente ku dnešnému dňu relevasitné stanovisko.

Obec Vojany, elektronická pošta zo dňa 29.03 .2017

Obec Vojany, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob oznámenie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.03.2017
a zvesené dňa 16.03.201 7.

Obec Petrovce nad Laborcom, elektronická pošta zo dňa 29.03.2017

Obec Petrovce nad Laborcorn, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysie zákona holo
oznámenie o strategickorn dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa
03.03.2017 a zvesené dňa 20.03.2017.

Obec Žbince, elektronická pošta zo dňa 29.03 .2017

Obec Žbince, ako dotknutá obec, oznámila, že v zmysle zákona bob oznámeriie
o strategickom dokumente verejnosti dostupné — vyvesené na úradnej tabuli dňa 06.03.20 17
a zvesené dňa 22.03.201 7.

Verejnosť sa počas zistovacieho konania k oznámeniu o strategickom dokumente
osobitne nevyj adrila ani nezaslala okresný úrad žiadne pripomienky.

Vyj adrcnie príslušného orgánu

Zo stanovísk zainteresovaných orgánov a dotknutých obcí nevyplynul predpoklad
očakávaných významných negatfvnych vplyvov strategického dokumentu „Územný plán veľkéhe
územného celku Kešický kraj - Zmeny a dopinky 2017“ na životné prostredie takého významu,
aby vzniesh požiadavku na d‘abšie posudzovanie strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán veľkého územného celku Košický
kraj - Zrneny a dopinky 2017“, rieši zmeny a dopinky koncepcie územného rozvoja vel‘kého
územného celku Košický kraj vyplývajúce z potreby zapracovania navrhovanej činnosti -

výstavba prvého prepojovacieho vysokotlakového plynovodu medzi Pol‘skou republikou
a Slovenskou republikou v trase Staré — Pozdišovce — Lastornír — Stretava — Veľké Kapušany.

V zmysle zákona bola navrhovaná činnost‘ - výstavba prvého prepojovacieho
vysokotlakového plynovodu medzi Pol‘skou republikou a Slovenskou republikou posudzovaná
v zmysle zákona a po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky k navrhovanej činnosti „Prepojovacf



plynovod Pol‘sko — Slovensko“ Záverečné stanovisko č.1632/16-3.4/mlm zo dňa 21. 01.2016,
z ktorého vyplynulo, že odporučený variant navrhovanej činnosti uvedený v záverečnom
stanovisku je po zohl‘adnení niektorých opatrení prijateľný z hl‘adiska celkových (negatívnych
I pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad na základe vyššie uvedenej skutočnosti, že predmet zmeny
územnoplánovacej dokumentácie bol predmetom samostatného procesu posudzovania vplyvov
navrhovanej činiiosti na životné prostredie v zmysle zákona, ďalej na základe výsledkov
zisfovacieho konania podľa 7 ods. 4 zákona o posudzovanf vplyvov na životné prostredie,
z hl‘adiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu, najmá jeho
únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, pri ktorom zvážil
súbrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení,
po preskúmaní všetkých dostupných dokumentov, s pňhliadnutím na význam predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvatel‘stva, ako aj na stanoviská zainteresovaných
orgánov, dotknutých obcí a konzultácií rozhodol, že sa navrhovaný strategický dokument
nebude ďalej posudzovať podl‘a zákona.

V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované podstatnej šle vplyvy na životné
prostredie. Negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvatel‘stva, cbránené územia sa
nepredpokladajú.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vztahu k
navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadnif v procese
schval‘ovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:

1. V územnoplánovacej dokumentácii dodržat požiadavky dotknutého orgánu, uvedené
v stanovisku okresného úradu, oddelenia štátnej správy vód a vybraných zložiek
životného prostredia kraj a, úsek štátnej vodnej správy č.: OU-KE-OSZP2-20 17/017260
zo dňa 07.03.2017 a v stanovisku Ohesného úradu Michalovce, odboru starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy č: OU-MI-OSZP-2017/004069-8 zo dňa
02.03.2017:

- zabezpečit ochranu vöd uplatnením postupov vyhovujúcich ustanoveniu 39
ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršfch predpisov (vodný zákon)
v znenh neskorších predpisov, kedy pri zaobchádzaní so znečistujúcimi látkami
budú vykonané také opatrenia, aby tieto látky nevnikli do povrchových alebo
do podzemných vód a neohrozili ich kvalitu.

- dodržat ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, najmä
10 tohto zákona.

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných
zdrojov, odbor štátnej geologickej správy (d‘alej len „ministerstvo“) v stanovisku
č.: 2859/2017-5.3-11125/2017 zo dňa 16.03.2017 požaduje zosúladif územnoplánovaciu
dokumentáciu v zmysle tohto stanoviska ajeho príloh:

- požaduje dodržaf ustanovenia 18 a 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená
ochrana výhradných Iožísk proti znemožneniu, alebo staženiu ich dobývania a podl‘a
17 ods. 5 a 26 ods. 3 banského zákona vyznačit hranice chránených ložiskových území
a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. Ložisko nevyhradeného
nerastu je podl‘a 7 banského zákona súčastou pozemku. Vzhl‘adom na súčasné
a predpokladané využívanie ložísk



žiadame územía v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov nevyužfvať na obytné, prípadne rekreačné účely.

- Požaduje v súlade s 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačíť hranice prieskumných
území v územnoplánovacej dokumentácii.

- požaduje evidované staré banské diela vymedzif ako plochy vyžadujúce zvýšenú
ochranu podl‘a 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/200 1 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačif v územnoplánovacej dokumentácii.

- odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadnít v územuoplánovacej
dokumentácii.

- požaduje zohl‘adnif pravdepodobné environmentálne záfaže
a potvrdené enviromnentálne záfaže v území móžu negatívne ovplyvniť možnosti
jeho ďalšieho využitia a požaduje rešpektovať prítomnost environmentálnych
zátaží s vysokou prioritou ňešenia (hodnota K 65 podl‘a klasiuikácie
environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží).
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
environmentálnych záťaží s vysokou prioritou ňešenia je potrebné posúdif
a overit geologickým prieskumom životného prostredia.

- požaduje evidované zosuvné územia vymedzit ako plochy vyžadujúce zvýšenú
ochranu podl‘a 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky Č. 55/2001 Z. z. o územrioplánovacích podkladoch
a úzcmnoplánovacej dokumentácii a vyznačif v územnoplánovacej
dokumentácii. Vhodnosf a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým
prieskumom.

- požaduje posúdíf vhodnosf a podmienky stavebného využítia územia s výskytom
stredného až vysokého radónové rizika podl‘a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR Č. 52 8/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
žiarenia.

V predloženom oznámení o strategickom dokumente je ňešená zmena týkajúca sa trasy
plynovodu v okrese Michalovce a nic celého územia Košického kraja. Na základe tejto
skutoČnosti je potrebné vyššie uvedené požiadavky ministerstva zohl‘adniť pre dané územie
v okrese Michalovce, a to v rozsahu spracovania UPN VUC, priČom požiadavky ministerstva
týkajúce sa ostatných okresov Košického kraja budú zapracované do územrioplánovacej
dokumentácie pri najbližšej komplexnej aktualizácii Uzemného plánu vel‘kého územného
celku Košického kraj a.

3. Obec Oreské požaduje pri realizácii výstavby trasy plynovodu rešpektovať aktuálne
závery dokumentu „Záverečná správa návrhu ochranných pásiem I. a II. stupňa
pre prameň Termoska“, spracovaného Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
a.s. Košice.

Okresný úrad na základe uvedených skutočností a informácií obsiahnutých v oznámení
o strategickom dokumente, s prihliadnutfm na stanoviská zainteresovaných subjektov rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pň vydávaní rozhodnutia sa použili aj



kritéria pre rozhodovanie podl‘a pňlohy Č. 3 zákona /transpozícia príloh Č. 111 Smemice
2011/92/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkronmých projektov na životné
prostredie/.

Upozornenie:

Podl‘a * 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto
rozhodnutí verejnosf spósobom v mieste obvyklým.

Poučen je:

Zistovacie konanie sa nevykonáva podl‘a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolat‘. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom.

V
J - _ĺ-,; —

Ing. Mi1ii Murin
vedúči odboru

Doručí sa

Obstarávatel‘:

1. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Dotknuté orgány a dotknuté obce:

1 .Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia záležitostí EÚ
a zahraničných vzťahov, Nám. slobody 6, 210 05 Bratislava
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia výstavby, Odbor
územriého plánovania, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám.

Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
5. Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
6. Ministerstvo obrany SR, Správa nebriutel‘ného majetku a výstavby Košice, Komenského

39/A, 040 01 Košice
7. OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
8. OÚ Košice, odbor krizového riadenia, Oddelenie civilnej ochrany a krizového plánovania,

Komenského 52, 041 26 Košice



9. OÚ Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice
10. OU Košice, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácif, Komenského 52, 041 26 Košice
11. OU Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,041 26 Košice
12. Urad verejného zdravotnfctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Košice, Elavná 25, 040 01 Košice
14. Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieni 2, 080 01 Prešov
15. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Stefánika, 823 05 Bratislava
16. Eustream, a.s., Votrubova li/A, 821 09 Bratislava
17. OÚ Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredic, Nám. slobody 1, 071 01

Michalovce
18. ŠOP SR Správa CHKO Latorica, ul. J. Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov
19. SOP SR Správa CHKO Vihorlat, ul. Fraňa KráYa 071 01 Michalovce.
20. Mesto Michalovce, Nám. osloboditel‘ov 30, 071 01 Michalovce
21. Mesto Veľké Kapušaiy, L. N. Tolstého 1, 079 01 Vel‘ké Kapušany
22. Obec Oreské, Oreské Č. 129, 072 23 Staré
23. Obec Staré, Staré 208, 072 23 Staré
24. Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
25. Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce Nad Laborcorn 238, 071 01 Michalovce
26. Obec Suché, Suché č. 150, 071 01 Michalovce
27. Obec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce
28. Obec Samudovce, Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce
29. Obec Vrbnica, Vrbaica 25, 072 16 Hatalov
30. Obec Lastomír, Lastomfr 322, 072 37 Lastomír
31. Obec Zbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov
32. Obec Siíepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír
33. Obec Budkovce, Budkovce 244, 072 15 Budkovce
34. Obec Drabňov, Drabňov 154, 076 74 Drabúov
35. Obec Vojany, Vojany 72, 076 72 Vojany
36. Obec Krišovská Liesková, Križany 145, 079 01 Veľké Kapušany
37. Obec Cičarovce, CiČarovce 90, 076 71 Cíčarovce


