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Rozhodnutie 
zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti 

Výrok 
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 
ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s§ 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §3 ods. k), § 53 ods. 
písm. c) a § 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 (ďa l ej len „zákon o posudzovaní") po ukončen í z i sťovac i eho konania 
pod ľa§ 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, o 
posudzovaní vp lyvov navrhovanej zmeny č i nnosti Likvidác ia vrtov Vi šňov 1 a Kravany 3 a rekult ivácia pozemkov, 
navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, I ČO: 36286192 takto rozhodol: 
Navrhovaná zmena činnosti: „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a reku ltivácia pozemkov", navrhovateľa NAFTA a.s., 
Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192, umiestnená v Košickom kraji, v okrese Trebišov, na pozemku parcelné čís lo 
1546/1 v katastrálnom území Parchovany a pozemku parc.č. 268/2 v katastrá lnom území Kravany, 

sa nebude posudzovať 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Na uvedenú zmenu činnost i je preto možné požiadať príslušný povoľujú ci orgán o povolenie 
podľa osobitných predpisov. 
Pri spracovaní ďa l š i eho stupňa dokumentác ie stavby pre povoľujúce konanie a v ďa lšom procese konania o povolení 
č innosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky: 
1. Všade, kde je to možné uprednostniť zhod nocovanie odpadov pred ich uložením na skládku. 
2. Počas manipulácie s nebezpečnými látkami, ktoré môžu ohroz iť kva litu vody v rámci stavby vykonať také opatrenia, aby 
nemohlo dôj sť k ohrozeniu akosti podzemných a povrchových vôd a úniku nebezpečných látok do prostredia spojeného s 
vodou. 

3. Počas realizácie likvidácie vrtov vykonávať maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu 
podzemných a povrchových vôd. 
4. Stroje a zariadenia využívané pri zmene č i nnost i musia byť v dobrom technickom stave. 
S. Vykonávanie likvidácie vrtov bude zrealizované v termíne po 31.08. (t. j. po období hniezdenia vtáctva). 

6. V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s rea lizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle§ 47 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
7. V prípade, že výrub drevín bud e podl i ehať súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 
543/2002 Z.z. o och rane prírody a kraj iny v znení neskorších predpisov, zabezpečiť náhradnú výsadbu, ktorú určí príslušný 
orgán ochrany prírody a krajiny v sú hlase na výrub drevín. 
8. Zmenou činnosti nesmú byť dotknuté zakázané č inn ost i vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane 
ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, výnimky z 
podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava. 
9. V priebehu realizác ie prác minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií. 
10. Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri zmene navrhovanej činnosti. 
11. Po odstránení vrtov vykonať technickú a biologickú rekultiváciu dotknutých pozemkov s vrátením pôvodného 
produkčného potenciá lu a obnovenia pôvodnej úrodnosti pôdy. 
12. Z hľadiska ochrany PP je potrebné postupovať v zmysle právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trebišov, 
pozemkový a lesný odbor OU-TV-PL0-2020/013747-002 zo dňa 09.12.2020 a OU-TV-PL0-2020/013749-002 zo dňa 
09.12.2020 a schváleného proj ektu spätnej rekultivácie dočasne odňatej PP (v1t V i š ňov 1) a (sonda Kravany 3) a v zmysle 
ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 
245/2003 Z.z. o integrovanej prevenc ii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a dop lnení niektorých 
zákonov. 

13. Prevádzkovateľ alebo používate ľ zdroja hluku, vibrácií je pod ľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. povinný zabezpečiť, 
aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom, vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, 
večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m) cit. zákona. 
13. Realizáciou zmeny navrhovanej či nnost i nesmie dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu zdravotného stavu, k narušeniu 
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pohody a kvality života obyvateľstva dotknutého územia. 

14. Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie uvedené v 
Oznámení o zmene činnosti. 

Do návrhu na začatie povorovacieho konan ia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ zapracuje 
písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho konania. 

Informácia pre povoľujúci orgán: Dotknutá verejnosť · Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 
1351 02 Bratislava, I ČO: 31820174 má v súlade s ustanoveniami §24, ods. 2 zákona o posudzovaní postavenie účastníka 
konania v povo ľovacom konaní k navrhovanej zmene činnosti. 

Odôvodnenie 
Okresný t'.1rad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (d.alej len „OÚ Trebišov, OSŽP") ako príslušný orgán, na 
základe predloženia oznámenia o zmene činnosti Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov, 
navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192, na príslušný orgán, doručenému OÚ Trebišov, 
OSŽP dňa 09.03.2022, začal správne konanie podľa§ 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, po oboznámení sa s predloženým Oznámením 

o zmene navrhovanej č i nnosti zistil, že v oznámení chýbala zmienka o Chránených vtáčích územiach, chýbalo 
vyhodnotenie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na tieto územia, nedostatočne boli popísané vplyvy navrhovanej 
zmeny činnosti, v oznámení chýbali niektoré údaje a oznámenie nebolo doložené v t l ačenej forme v dostatočnom počte 
výtlačkov. Z uvedených dôvodov Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s §29 ods. 5 
zákona o posudzovaní a § 19 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. OU-TV
OSZP-2022/003973-002 zo dňa 10.03.2022 vyzval navrhovateľa k doplneniu podania o uvedené náležitosti a súčasne 
konanie podľa§ 29 zák. č . 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov preruši l do doplnenia podania o 
potrebné náležitosti. Navrhovateľ doložil doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dňa 05.04.2022. 
Navrhovaná zmena činnosti sa rea lizuje na území Slovenskej republiky, v Košickom kraji v okrese Trebišov, v obci 
Parchovany a Kravany na pozemku parcelné číslo 1546/1 v katastrálnom území Parchovany a pozemku parc.č. 268/2 v 
katastrálnom území Kravany. Dokumentáciu - oznámenie o zmene činnosti vypracoval Ing. Ján Milo, Nafta a.s., 
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce, v mesiaci marec 2022. 
Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí riešená činnosť do odvetvia č . 1 Ťažobný priemysel, položky č. 5. Ťažba a 
úprava zemného plynu kde je v časti B zisťovacie konanie prahová hodnota do 500 OOO m3/deň a do položky 16. Vrty 
(okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s ťažobnou činnosťou, kde je v časti B prahová hodnota pre zisťovacie 
konanie od 600 m. Navrhovaná zmena činnosti „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov" je podľa 
§18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní predmetom zisťovacieho konania, ktoré OÚ Trebišov, OSŽP vykonal podľa §29 
zákona o posudzovaní. 

Pôvodná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní nakoľko bola realizovaná pred účinnosťou zákona o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3, ktoré vzhľadom na získané a 
vyhodnotené výsledky počas čerpacích skúšok nezodpovedajú podmienkam zapojenia do fažby. 
Súčasťou navrhovanej zmeny činnosti je pod povrchová a povrchová likvidácia vrtov a rekultivácia dotknutých 
pozemkov. Po ukončení všetkých prác budú pozemky odovzdané do užívania pôvodným užívateľom. 
Likvidáciou v1tov Višňov 1 a Kravany 3 v CHLÚ Bačkov nebude ovplyvnená stávajúca činnosť. Táto činnosť je vykonávaná 
spoločnosťou NAFTA a.s. v súčinnosti s geologickým a techno logickým zariadením fažby vlastných zdrojov aje 
vykonávaná tak, aby boli rac ionálne využité všetky zložky tažených nerastov. 
Popis súčasného stavu: 
Vrt Kravany 3 bol vŕta ný v období 01 /1994 až 04/1994 ako vrt vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu. 
Zariadenie na vite: Erupčný kríž 21/16" x 21 MPa, šachta vrtu a panelová pracovná plocha v okolí v1tu. 
Podzemná časť vrtu: Konečná hÍbka vrtu 2200 m. Otvorený obzor v hÍbke 121 O - 1207 m bol zaizolovaný cementovým 
mostíkom s hlavou v hÍbke 978 m. Hermet ičnosf cementového mostíka bola overená tlakom 1 O MPa. Vrt je vystrojený 
fažobnými stúpačkami 2 7 /8" do hÍbky 780,29 m. 
Vrt.Višňov 1 bol vŕtaný v období od 12/1983 do 07/1984 ako vrt vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu. 
Zariadenie na vrte: Erupčný kríž 21/16" x 21 MPa, šachta vrtu a panelová pracovná plocha v okolí vrtu. 
Podzemná časť vrtu: Konečná hÍbka vrtu 3384 m. Dnešná hÍbka 1470 m - hlava cementového mostíka. Otvorený obzor v 
hÍbke 1457,5-1453,0 m Vrt je vystrojený tažobnými stúpačkami 2 3/8" do hÍbky 1447,64 m. 

Skúmaná oblasť sa nachádza vo východoslovenskej panve, ktorá sa geograficky rozprestiera na území Koš ickej kotliny a 
Východoslovenskej nížiny, oddelených od seba vu lkanitmi Slanských vrchov. Východos lovenská panva leží v 
severozápadnej časti transkarpatskej depresie, ktorá sa rozprestiera na území Slovenska, Ukrajiny a Rumunska v dÍžke asi 
220 km. Panva dosahuje hÍbku 8-9 km a má viacero depocentier. Spodnomiocénne depocentrum je situované v SZ časti 
dnešnej panvy, strednomiocénne tvorí jej centrá lnu časf a depocentrá, ktoré sa vyvinuli koncom stredného a vo vrchnom 
miocéne, sú situované v jej JV časti. Neogénna výplň panvy je asymetrická, so strmým zlomovým ohraničením na jej SV a 
JV okraji. 
Ukončenie činnosti a fyzická li kvidácia vrtu: 
Povinnosť organizácie likvidovať banské diela (sondy a vrty) vyp lýva najmä z ustanovení podľa§ 31 zákona č . 569/2007 Z. 
z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj zákona o banskej činnosti pod ľa § 1 O 
zákona č. 51/1988 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. K likvidácii 
navrhované banské diela nie je možné využiť na zapojenie do ťažby ani na iné účely, vzhľadom na velké množstvo 
banskej vody zmiešanej s horľavým zemným plynom a veľkú vzdialenosť k ťažobnému stredisku. 
Priebeh likvidácie bude riadený v súlade so schváleným technickým projektom, ktorý bude vypracovaný pre vrty osobitne 
a bude pozostávať z pod povrchovej časti likvidácie a povrchovej čast i likvidácie. 
Otvorené obzory budú odizo lované tlakovým cementovým mostíkom. Po cementačnej prestávke a overení hlavy 
cementového mostíka v hÍbke min 60 m nad vrchnú hranicu perforácie bude overená hermetičnosť pažnicovej kolóny. 
Následne vrty budú naplnené konzervačnou kvapalinou (výplachom) na báze roztoku so ľanky. V intervale 1,5 - 60 mod 
povrchu bude postavený likvidačný cementový mostík. Zvyšné rúry budú v hÍbke 1,5 až 2,0m pod povrchom urezané a 
ústie vrtu bude zaistené privarením oceľovej platne a zaizolovaním. Nie je vylúčené použitie trhacích prác malého rozsahu 
pri pod povrchovej časti likvidácie a to len v prípade zmáhania komplikácií, ktoré môžu nastať pri týchto prácach. 
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Fyzická likvidácia bude ukončená rekultiváciou okolitého terénu. 
Presné vykonanie prác z hľadiska ich času, rozsahu a spôsobu bude Obvodnému banskému úradu v Košiciach a obciam 
ohlásené v zmysle§ Sa zákona SNR č. 51/1988 Zb. 
Technologický postup likvidácie rozde ľujeme do dvoch etáp: práce so súpravou a bez súpravy. 
Práce so súpravou POS 
Technologický postup likvidácie sond/vrtov - práca so súpravou: 
- preverenie tlakových pomerov na stúpačkách a medzikružiach pažnicových kolón sondy/vrtu; 
- umr'tvenie a preč iste ni e sondy/vrtu po hlavu cementového mostíka (prečistenie od vysadnutého ložiskového materiálu); 
- izolácia otvoreného obzoru t lakovým cementovým mostíkom s hrúbkou min 60 m nad perforáciou; 

- overenie hlavy cementového mostíka; 
- overenie hermetičnosti cementového mostíka tlakom; 
- naplnenie sondy/vrtu konzervačnou kvapalinou; 
- postavenie cementového mostíka v ústí sondy/vrtu v intervale 60 až 1,5 m; 
- docementovanie medzikružia pažnicových ko lón z povrchu; 
- demontáž ústia sondy/vrtu. 
Práce bez vrtnej súpravy 
- odvoz panelov, likvidácia základov, betónovej šachty alebo iných stavebných častí. Pevný odpad (betónová drvina) alebo 

iná navážka sa odvezie na skládku určeného druhu odpadu; 
- upálenie pažnic v hÍbke min. 1,5 m pod povrchom, zaslepenie kolón navarením oceľových platní a ich zaizolovanie; 

- prípadná kontaminovaná zemina sa vyberie a odvezie na miesto pre biologickú dekontamináciu, 
- pevný odpad (betónová drvina) sa odvezie na sk ládku určeného druhu odpadu, 
- po demolácii a odvezení základov, šachty, kotiev prípadne iných stavebných častí sa do týchto uvoľnených priestorov 

navezie čistá zemina príslušnej bonity 
- rozoberie sa príjazdová cesta, 
- na ce lCr plochu sa rozhrnie pôvodná orn ica (resp. zemina rovnakej bonity ako v okolí) do úrovne okolitého (pôvodného) 

terénu, 
- fyzická likvidácia sond/vrtov bude ukončená (1) technickou rekultiváciou okolitého terénu, ktorá pozostáva z navážky 
zeminy a zo zarovnania dotknutého pozemku s okolitým terénom a (II) biologickou rekultiváciou dotknutého pozemku, 

ktorá má za úlohu obnovenie pôvodnej funkcie pozemku. V prípade dočasne zabranej poľnohospodárskej pôdy ide o 
vrátenie pôvodného produkčného potenciálu a obnovenie pôvodnej úrodnosti pôdy. 

Požiadavky na vstupy: 
Voda - Pri zmene navrhovanej činnosti - výkone l ikvidačných prác, budú minimálne požiadavky na vod u pitnú a úžitkovú. 
Pri likvidácií vrtu je potrebné zabezpečiť pitnú a úžitkovú vodu pre S - 6 pracovníkov počas cca 22 dní, v nepretržitej 
prevádzke. Pitná voda bude zabezpečená v balených fľašiach, Lržitková voda bude na pracovisko dovážaná autocisternou. 
Predpokladaná spotreba pitnej vody je cca 200 litrov a 1 O m3 úžitkovej vody, pre potreby osádky. 
Technologická spotreba vody na výkon likvidačných prác sa delí na: 
- voda na výkon cementovan ia 1 O - 15 m3; 
- konzervačná kvapa lina na vyp lnenie sondy/vrtu medzi cementovými mostíkmi na báze roztoku so ľanky 30 - 40 m3, ktorá 
bude brániť korózii v uzavretom priestore pažnice li kvidovanej sondy/vrtu. 
Pôda - Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená na ploche existujúceho vrtu. Nevyžiada si nový záber pôdy. 
Rekultiváciou pozemkov dôjde k navráteniu pozemkov k pôvodnému užívaniu. 
Elektrická energia - Bude zabezpečovaná náhradným zd roj om elektrickej energ ie. Energia sa bude používať na 
zabezpečenie administratívnych, technických a sociálnych potrieb dočasného pracoviska. Ďalej sa predpokladá spotreba 

motorovej nafty na pohon vrtnej súpravy, stavebných mechanizmov a náhradného zdroja elektrickej energie. 
Predpokladaná spotreba je do 18 m3. 
Zemný plyn - Použitie zemného plynu na ploche sond/vrtov sa nepredpokladá. 
Doprava - Nároky na dopravy budú zvýšené na veľmi krátky čas, počas výkonu li kvidačných prác a odstraňovania 
vzniknutého odpadu. Využivať sa budú výlučne existujt'.rce prístupové komunikácie. 
Suroviny a výrobky - Vstupy na vrt: 
- cement typu Oil Well Cement v množstve cca 24 ton; 
- soľanka (technická so ľ) v množstve cca 1 O ton. 
Nároky na pracovné sily - Zmena v navrhovanej č innosti a k nej príslušné práce budú vykonávať pracovníci v počte S - 6 
osôb počas cca 22 dní. 

Údaje o výstupoch: 
Odpadové vody - Počas zmeny navrhovanej činnosti budú produkované sp laškové vody, ktoré sa budú rovnať spotrebe 
úžitkovej vody. Splaškové vody sa budú zberať v odpadovej nádrži, likvidované budú v najbližšej prevádzke čistiarni 
odpadových vôd. 
Odpady - V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti budú počas likvidačných prác vznikať odpady, ktoré sú v súlad e s 
vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej repub liky č. 365/2015 Z.z„ ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 
ktoré sú uvedené nižšie: 
Katalógové číslo odpadu/ Názov druhu odpadu/ Kategória odpadu 
01 05 05 /vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej / N 
01 05 08 /vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 /O 
15 01 02 / Obaly z plastov/ O 

15 01 1 O/ Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL / N 
15 02 02 /Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na č i stenie, ochranné 
odevy kontaminované NL / N 
17 01 06 /Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky / 
N 

16 1 O 01 /Vod né kvapalné odpady obsahujúce NL / N 
17 01 01 /Betón/ O 
17 04 05 /Železo a oceľ (Kovový odpad - urezané ústia sond/vrtov) / O 

17 05 05 /Výkopová zemina obsahujúca NL / N 
17 05 06 /Výkopová zemi na iná ako uvedená v 17 05 05 /O 
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20 03 07 /Objemný odpad/ O 

Nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov, bude realizované v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niekto1ých zákonov. 

Manipulácia so znečisťujúcimi látkami bude prebiehať v určených a podľa potreby zabezpečených priestoroch. Mimo 
spevnenej panelovej plochy je manipulácia zakázaná. Pre prípad vzn iku úniku sa na pracovisku stabilne nachádzajú 

sorpčné materiá ly (sorpčné koberce a hady, sorpčná drvina) a pomocné prostriedky (lopaty, vedrá) na zamedzenie šírenia 
sa zneč isten i a do životného prostredia. Prípadné výkopy zeminy sa budú realizovať po zistení úniku zneč i sťujúc ich látok. 
Ovzdušie - Zmenou navrhovanej č i nnost i dôjde k minimálnemu a krátkodobému objemu produkcie zneč i sťujúc i ch látok 
oproti súčasnému stavu. Zneč i sťujúce látky sa budú tvoriť hlavne spa ľovaním motorovej nafty v náhradnom zdroji 
elektrickej energie, vo vrtnej súprave a v strojných mechanizmoch a dopravných prostriedkoch zabezpečujúcich likvidačné 
práce. 

Na základe skúseností s porovnateľnými prácami možno predpokladaf, že emisie vznikajúce z dopravných prostriedkov 

budú mať zanedbateľný príspevok k zmene kvality ovzdušia v dotknutom území a budú vykonávané v sú lade s platnými 
predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. 
Hluk a vibrácie - Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude proces likvidácie zd rojom zvýšeného hluku a vibrácií. 
Vzhľadom na povahu prác, krátkodobé t1vanie a vzdia l enosť od zastavaného územia sa nepredpokladá výrazný negatívny 
vplyv na obyvateľstvo dotknutých obcí. 
Hluk - Počas likvida čných prác budú zdrojmi hluku súprava POS, stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky. Z tohto 

hľadi ska možno považovať dané zdroje hluku za dočasné a nepredpokladá sa prekročenie prípustných limitov hluku 
pod ľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí, pre vonkajšie ani vn(1torné prostredie. 
Vibrácie - Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nie je zdrojom závažných vibrácií, ktoré môžu mať významný negatívny 
vplyv na životné prostredie. 
Výrub drevín - V mieste likvidácie vrtu Kravany 3 bude potrebný výrub krovín na panelovej ploche a v okolí sondy. 
Terénne úpravy - V rámci schváleného reku ltivačného plánu budú vykonávané terénne (1pravy, ktoré budú súvisieť s 
odstránením technologických častí a panelovej plochy vrtu. 
Vyvolané investície - Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá žiadne nové investície. 

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
Vplyvy na geomorfologické pomery a horninové prostredie - Počas zmeny navrhovanej činnosti sa nebudú vykonávať také 
zásahy, ktoré by mohli negatívne ovp lyvn iť geomorfolog ické pomery dotknutého územia. Práce spojené s likvidáciou vrtu 
nebudú svojou povahou nijako pôsobiť na geomorfolog ické pome1y územia. Vplyvy na geomorfologické pome1y 
môžeme preto označiť za nulové. 

Počas realizác ie zmeny navrhovanej činnosti by mohlo dôjsť k nepodstatnému negatívnemu ovplyvneniu kvality 
horninového prostredia pri uzatváraní podzemných čast í vrtu, čo je však málo pravdepodobné. Počas realizácie a dodržaní 
technologickej a pracovnej disciplíny, navrhovanej činnost i , nebudú produkované látky, v dôsledku kto1ých by mohlo 
prísť k prípadnému znečisteni u horninového prostredia, preto môžeme z toho hľadiska označiť vplyvy na horninové 
prostredie za málo významné. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter a rozsah nedôjde k 
negatívnemu ovplyvneniu ložísk a dobývacích priestorov, ktoré sa nachádzajú v širšom území. 
Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na geomorfolog ické pomery a horninové 
prostredie. 

Vplyvy na pôdu - Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. 
Pozemky budú zreku ltivované a vrátené k pôvodnému užívan iu. Vplyv na pôdu, bude mať teda len pozitívny charakter. 
Počas realizác ie zmeny navrhovanej činnosti možno predpokladať riziko kontaminácie pôdy zo stavebných a dopravných 
mechan izmov. Z tohto dôvodu bude dotknutá plocha vybavená prostriedkami pre sanác iu prípadného vzniku havarijnej 
situácie. V prípade vzniku havarijnej situácie bude realizovaná dekontaminácia znečistenej plochy prostredníctvom 
zaškolených pracovníkov. Prípadná kontaminovaná zemi na sa vyberie a odvezie na miesto pre biologick(1 dekontamináciu. 
Takéto riziko kontaminácie je ale pri dodržaní pracovných postupov a platných predpisov málo pravdepodobné. Celkovo 
je možné hodnotif, že za dodržania platných predpisov zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá významný negatívny 
vplyv na pôdu. 
Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie - Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na klimatické pome1y 
dotknutého územia. 
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Znečisťovanie ovzdušia počas 
rea lizácie zmeny navrhovanej či nnosti bude spojené s výkopovými prácami, likvidáciu technológie vrtu a prirahlej 

panelovej plochy. Tieto vp lyvy budú dočasné, maximálna doba likvidácie vrtu bude cca 22 dni. Ce lkové vp lyvy dopravy 
spojené s likvidác iou zmeny navrhovanej činnosti budú mať na kva li tu ovzdušia v dotknutom (1zemí zanedbate ľný vp lyv. 
Po ukončení zmeny navrhovanej č innosti nebude žiadny negatívny vplyv na ovzdušie. Vzh ľadom na charakter a rozsah 
zmeny navrhovanej č innosti sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na klimatické pomery a kvalitu ovzdušia 
dotknutého územia ani širšieho okolia. 
Vp lyvy na povrchové a podzemné vody - Real izácia zmeny navrhovanej činnosti nie je v priamom kontakte s povrchovými 
vodami an i nezasiahne do hydrologických pomerov dotknutého územia. V dotknutom území sa nenachádzajú 
významnej šie vodné zdroje pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Rovnako sa v dotknutom území nenachádzajú ani 
zdroje minerálnych alebo termálnych prameňov, ktoré by mohla rea lizácia zmeny navrhovanej činnosti priamo negatívne 
ovplyvniť. 

Počas realizačných prác zmeny navrhovanej činnost i bude v prípade potreby pitná voda zabezpečená v balených ffašiach. 
Pre sociá lne účely bude voda dovážaná cisternami. Počas rea lizácie zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad 
znečistenia povrchových ani podzemných vôd. Veľmi málo pravdepodobná je situácia, kedy by mohlo prísť k znečisten iu a 
teda vzniku havarijnej situácie pri úniku látok z dopravných či stavebných mechanizmov. Aby sa pred išlo vzniku havarijnej 
situácie bude zabezpečené dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny. V prípade úniku nebezpečných látok, 
kontaminácie a havarijnej situácie budú použité protihavarijné prostriedky pracoviska pre zachytenie úniku nebezpečných 
látok a vykonaná sanácia kontaminovaného územia podľa Havarijného plánu. 
Celkovo je možné hodnotif, že za dodržania platných predpisov a pracovnej disciplíny sa nepredpokladajú významné 
nepriaznivé vplyvy zmeny č innost i na povrchové a podzemné vody. 
Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík - Prvky, ako hluk č i vibrácie, spojené s realizáciou zmeny 
navrhovanej činn osti, budú krátkodobé a dočasné len počas prác spojených s likvidáciou vrtov. Vzhľadom na vzdialenosť 

30.5.2022 

·, 



Rozhodnutie 

about:blank 

Page 5 z 11 

od dotknutých obcí sa nepredpokladá významný negatívny vp lyv z hľadiska hluku a vybrácií počas realizácie prác na 
obyvateľstvo dotknutých obcí Kravany a Parchovany. Po ukončení zmeny navrhovanej činnosti nebude žiadny negatívny 
vplyv z hľadiska hluku a vybrácií. 
Vykonávaním zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k tvorbe nového zdroja znečisťovania ovzdušia. Produkcia emisií pri 
zmene navrhovanej činnosti a s ňou spojenej dopravy, nebude mať významný vplyv na znečistenie ovzdušia, a ani na 
zdravotný stav občanov dotknutých obcí. 

Čiastočne negatívne vplyvy môžu pôsobiť na pracovníkov počas likvidácie vrtov: 

- zvýšená sekundárna prašnosť, 
- zvýšené emisie výfukových plynov z techniky vykonávajúcej zmenu navrhovanej činnosti, 
- zvýšená hlučnosť v súvis losti s prevádzkou j ednotlivých mechanizmov. 
Pracovníci, obsluhujúci jednotlivé mechanizmy, ktorí budú počas zmeny navrhovanej činnosti vystavení jej vplyvom budú v 
prípade potreby vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa príslušných všeobecne záväzných 
predpisov z oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 
Rea lizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať významný dopad na hodnoty emisií a imisií v obytnej časti dotknutých 
obcí a nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v porovnaní so súčasným stavom. Dá sa konštatovať, že po 
ukončení činnosti dôjde k zlepšeniu súčasného stavu. 
Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na 
obyvateľstvo dotknutých obcí a ich zdravie. 
Vplyvy na krajinu, krajinný obraz, stabilitu a scenériu - Realizácia zmeny navrhovanej činnosti by charakterom a rozsahom 
nemala vyvo l ať zmeny, ktoré by negatívne ovplyvnili krajinnt'.1 štruktúru, obraz, scenériu a stabi li tu oproti súčasnému stavu. 
Nadzemné obj ekty usadené v rovinnom teréne budú odstránené a okolie bude vrátené do pôvodného stavu. Budú sa tak 
môcť rozvíjať podmienky na zabezpeče ni e a posilnenie stability krajiny. Vplyv na krajinu, krajinný obraz, stabilitu a 
scenériu po likvidácii vrtov a rekultivácii pozemkov možno hodnotiť ako pozitívny. 
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy, biodiverzitu a na chránené územia - Konkrétne dotknuté územia zmeny navrhovanej 
činnosti, sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú v súčasnosti využívané ako spevnená plocha, na ktorej sa nevyskytuje 
žiadna prirodzená vegetácia, mimo náletových krovín v medzerách medzi panelmi prístupových ciest a panelových plôch. 
Navrhovaná likvidácia vrtov a rekultivácia pozemkov bude realizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona 
NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o O Pa K"). Z hľadiska 
loka lizácie voči CHÚ z európskej sústavy NATURA 2000 sa vrt Višňov 1 nachádza v CHVÚ Ondavská rovina. CHVÚ 
Ondavská rovina bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č . 19/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, s účinnosťou od 1. februára 2008, 
ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Ondavská rovina na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho 
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, 
pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara č i erno hlavé ho, rybárika riečneho, sokola rároha, chr i ašte ľa poľného a 
zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Ondavská rovina má výmeru 15 907 ha. V predmetnom 
území sa nenachádzajú maloplošné ani veľkoplošné chránené územia z národnej sústavy osobitne chránených častí 
prírody. 
Počas zmeny navrhovanej čin nosti - Likvidácie v1tu Višňov 1 Kravany 3 a rekultivácie pozemkov bude zvýšená hlu č nosť a 
vibrácie spôsobené strojnými zariadeniami použitými na likvidáciu vrtov a rekultiváciu pozemkov. Negatívne vplyvy na 
predmet ochrany CHVÚ bude znížený vykonaním zmeny navrhovanej činnosti po období hniezdenia vtáctva tJ. po 31. 
auguste. 
V rámci real izácie zmeny navrhovanej činnosti sa nebude priamo zasahovať do žiadnych chránených rastlinných ani 
živočíšnych spo l očenstiev, či biotopov. V procese zemných prác sa predpokladá lokálna likvidácia niektorých druhov 
drobných zemných živočíchov a odstránení náletových krovín z prístupových ciest a panelových plôch vrtov. Uvedený 

vplyv je však malého rozsahu a krátkodobý. Predpokladá sa rýchla regenerácia biologického systému, ktorá bude sčasti 
narušená zemnými prácami. Vzhľadom na charakter územia, kde sa má navrhovaná zmena činnosti realizovať a charakter 
zmeny navrhovanej činn osti, možno konštatovať, že nie je predpoklad významného negatívneho ovplyvnenia genofondu 
a biodiverzity dotknutého územia. Potenciálne zas iahnutý vplyvmi realizácie zmeny navrhovanej činnosti sú všetky druhy 
živočíchov vyskytujúce sa v predmetnom území. Vplyvy pri realizácii zmeny navrhovanej č i nnosti ako st'.1 vibrácie, 
osvetlenie, hluk, prašnosť, budú mať na živočíšstvo v okolí zanedbateľný vplyv. Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti 
nemôže dôjsť k ovplyvneniu migračných trás vtáctva. Kontaminácia prostredia počas zmeny navrhovanej činnosti, ktorá by 
mala za následok úhyn rastúcich a žijúcich druhov rastlín a živočíchov v predmetnom území, je možná iba pri náhodných 
havarijných situáciách a pri nedodržaní jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, pri porušení 
pracovnej disciplíny, zlyhaní techniky alebo nepozornosťou pracovníkov. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti neohrozí 
vývoj miestnej fauny v okolí. 
Mierne negatívny vplyv na genofond, biodiverzitu a biotu sa predpokladá v súvislosti s likvidačnými prácami. Vzhľadom na 
charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti možno vplyvy na faunu, flóru a biodiverzitu považovať za málo významné. 
Po vykonaní likvidačných prác sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na faunu, flóru, biotu a biodiverzitu dotknutého 
územia. Z dôvodu malého rozsahu a záberu pracovnej plochy vrtu, je predpoklad rýchlej regenerácie a navrátenia územia 
do pôvodného stavu . Likvidáciou prieskumných vrtov, technickou a biologickou rekultiváciou a navrátením pozemkov 
užívateľom okolitých pozemkov, sa prispeje k navráteniu prírody do pôvodného stavu a postupnému obnoveniu 
biodiverzity a ekologických systémov v kraj ine. 
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyda lo záväzné stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny, v ktorom sa konštatuje: K predloženému oznámeniu o zmene si ministerstvo neuplatňuje 
žiadne zásadné pripomienky, nakoľko nie je predpoklad významného negatívneho vplyvu na Chránené vtáčie (rzemie 
Ondavská rovina. Likvidácia vrtov Višňov 1, Kravany 3 a rekultivácia pozemkov je z pohľadu záujmov ochrany prírody a 
krajiny prijateľná. V zmysle uvedeného, ministerstvo nepožaduje pokračovať v procese posudzovania zmeny navrhovanej 
činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Do rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ako aj do ďalšieho 

povoľovacieho konania požadujeme zahrnúť navrhované časové obmedzenie realizácie činnosti mimo hniezdneho 
obdobia vtáctva, tak ako je to uvedené v predloženom oznámení o zmene, t. j po 31.08. 
Uvedená požiadavka bola zapracovaná do podmienok rozhodnutia. 
Vyhodnotenie pôsobenia kumulatívnych a synergických vplyvov - V súčasnosti nie sú v území známe ďalšie aktivity, 
ktorých vplyvy by mohli kumu latívne pôsobiť s vplyvmi z posudzovanej činnost i . Vzhľadom na charakter doterajšej 
činnost i , keďže sa jedná o prieskumné plynové v1ty, zabezpečené viacerými bariérami, ktoré minimalizujú resp. eliminujú 
vplyvy na životné prostredie alebo ohrozenie obyvateľstva nie j e predpoklad významných negatívnych kumulatívnych 
vplyvov na životné prostredie z doterajšej činnosti . K oznámeniu bolo doručené kladné stanovisko orgánu štátnej vodnej 
správy. 
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Možné riziká havárií vzh ľadom na použité látky a technológie: 

S rea lizáciou zmeny navrhovanej činnost i sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku 
rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie zariadení alebo ľudského faktora) 
alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, prívalová voda), čo môže mať za následok napríklad požiar 
alebo výbuch, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Tento vp lyv je ale málo pravdepodobný a dá sa ešte min i malizovať 

preventívnymi opatreniami a dodržiavaním platných predpisov. 

Práce súvisiace so všetkou činnosťou zo strany zamestnávateľa budú r i adiť zamestnanci, ktorí budú sp Ír1ať podmienku 
odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej či n nosti a č in nosti vykonávanej banským spôsobom a budú v l astniť 

osvedčenia o odbornej spôsobi losti vydané prís lušným OBÚ. Všetky riadiace práce a obsluhu vyhradených technických 
zariadení budú zabezpečovať spôsobilí pracovníci a ich odborné vedomosti a zna losti z bezpečnostných predpisov budú 
overené. Z h ľadiska prevádzkovej bezpečnosti táto je zabezpečovaná nepretržite dôsledným vykonávaním preventívnych 
opatrení, na ktoré bol i vypracované, v súlade s príslušnými predpismi, technologické postupy a pokyny pre obs luhu, 
údržbu a opravy technických zariadení a pod. 
Pre činnosť POSaV je vypracovaný a schválený „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neov ládate ľného úniku 
znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)", schválený SIŽP 
rozhodnutím č. 6181-24032/32/2017 /Hyč zo dňa 28.7.2017, podľa ktorého budú pracovníci postupovať v prípade vzniku 
mimoriadnej udalosti. V prípade úniku, kontaminácie a havarijnej situácie budú použité protihavarijné prostriedky pre 
zachytenie úniku nebezpečných látok. Následne bude vykonaná sanácia kontaminovaného územia pod ľa Havarijného 
plánu. 

Ďalšie eliminovanie negatívnych vplyvov na životné prostred ie je zabezpečené vďaka certifikác ii POSaV podľa noriem ISO 
9001 :2015, 45001 :2018 a 14001 :2015. Pri výkone prác sa dbá na dodržiavanie požiadaviek noriem a leg islatívy, čím sa 
zvyšuje nielen kvalita, ale aj bezpečnosť a ochrana životného prostredia. Odbor POSaV je každý rok auditovaný internými 
audítormi, externými audítormi a pravidelne kontro lovaný oddelením HSE a QPR. 

Zo strany všeobecnej bezpečnosti budú všetky pracoviská, objekty a zariadenia označené proti vstupu nepovolaných osôb, 
vypracovaná prevádzková dokumentácia, vykonané preh liadky pracovísk a zariadení, bude oboznámenie zamestnancov s 
prís lušnými predpismi a ďa l š i a bezpečnosť práce a prevádzky za istená podľa prís lušnej leg islatívy. 
Porovnanie navrhovanej zmeny č i nnost i s nulovým variantom: 
V prípade, že by sa navrhovaná zmena činnosti neuskutočn i l a, zostal by súčasný stav. Vrty sú v súčasnosti nevyužívané a 
zbytočne zaberajú poľnohospodársku pôdu. Na základe výsledkov čerpacích skúšok obidva vrty nezodpovedajú 
podmienkam zapojenia do ťažby takže ani nie je predpoklad ich využitia v budúcnosti. 
Navrhovaný variant zmeny činnosti zabezpečí pod povrchovú a povrchovú likvidáciu nevyužívaných dvoch vrtov, kto ré 
nezodpovedajú podmienkam zapojenia do ťažby a technickú a biologickú rekultivácia dotknutých pozemkov. Po ukončení 

všetkých prác budú pozemky vrátené do pôvod ného stavu a odovzdané do užívania pôvodným užívate ľom. 

Na základe posúdenia vplyv na životné prostredie konštatujeme, že navrhovaná zmena činnosti je pre dotknuté územie 
environmentálne prijateľná. Oproti nu lovému variantu neboli zistené významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie 
naopak odstránením existujúcich vrtov a technickou a biologickou rekultivácia dotknutých pozemkov sa vráti 
poľnohospodárska pôda kjej pôvodnému využitiu. Na základe celkového posúdenia bol vyhodnotený navrhovaný variant 
ako jednoznačne výhodnejší oproti nulovému variantu. 

Vp lyvy navrhovanej zmeny č i nnosti presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajl'.r. 
Zmena navrhovanej činnosti bude rea lizovaná mimo intravilánu dotknutých obcí a nebude v rozpore s územnými plánmi 
dotknutých obcí. 

Povoľujúc i orgán bude Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice. 
Druh požadovaného povolen ia pod ľa osobitných predpisov: 
- Povolenie banskej č i nnost i - likvidác ia banských diel podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej či nnosti, výbušninách a 
o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie o zmene činnosti je po formálnej aj obsahovej stránke spracované v zmysle príl ohy č. Ba zákona o 
posudzovaní. 

V rámci zisťovac ieho konania OÚ Trebišov, OSŽP oznámil dňa 07.04.2022 začat i e z i sťovacieho konania a do ruči l 
oznámenie o zmene činnosti pod ľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, 

dotknutým orgánom, povo ľujúcemu orgánu, navrhovateľovi, dotknutým obciam a zverejn il ho spolu s oznámením o 
predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli úradu a na webovom sídle úradu (od 07.04.2022 do 
26.04.2022) a v informačnom systéme EIA/SEA (od 07.04.2022): 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/l ikvidacia -vrtov-visnov-1-kravany-3-reku ltivacia-pozemkov 
Dňa 19.04.2022 bolo tunajšiemu úradu doručené e-mailom a následne dňa 22.04.2022 elektronickým podaním 
VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „LIKVIDÁCIA VRTOV V I ŠŇOV 1 A KRAVANY 3 A REKULTIVÁC IA POZEMKOV" od 
Združenia domových samospráv Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava ako od zástupcu dotknutej verejnosti, v 
ktorom zaslali pripomienky k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej č i nnosti. 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-TV-OSZP-2022/003973-012 zo dňa 
20.04.2022 požiadal navrhovateľa o zaujatie stanoviska k jednotlivým pri pomienkam vyjadrenia Združenia domových 
samospráv. Navrhovateľ doloži l dňa 29.04.2022 Stanovisko k pripomienkam Združenia domových samospráv. 
Stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu Združenia domových samospráv príslušný orgán zverejni l dňa 09.05.2022 v IS 
EIA/SEA: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/deta il/likvidacia-vrtov-visnov-1-kravany-3-rekultivacia-pozemkov 

OÚ Trebišov, OSŽP doruči l i svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene činnosti v rámci zisťovacieho konania tieto 
subjekty: 

1. Okresný úrad Treb išov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TV-OSZP-2022/004992-006 zo dňa 
26.04.2022: 
- Úsek odpadového hospodárstva - Bez pripomienok. 
- Úsek štátnej vodnej správy - Bez pripomienok. 
- Úsek ochrany ovzdušia - Bez pripomienok. 
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- Úsek ochrany prírody a krajiny- Odborné stanovisko k predmetnej veci zas lala Štátna ochrana prírody SR, Správa 
Chránenej krajinnej ob lasti Latorica listom č. CHKOLA/96-001/2022 zo dňa 13.04.2022. 
Navrhovaná likvidácia vrtov a rekultivácia pozemkov bude realizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o 
OPaK. Z hľadiska loka lizácie voči CHÚ z európskej sústavy NATURA 2000 sa vrt Višňov 1 nachádza v CHVÚ Ondavská 
rovina. CHVÚ Ondavská rovina bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.19/2008 Z. z. zo ?.januára 2008, s účinnosťou od 1. 
februára 2008, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Ondavská rovina na účel zabezpečen ia priaznivého stavu biotopov druhov 
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bie leho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, 

orla kráľovského, pipíšky choch latej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernoh l avého, rybárika riečneho, sokola rároha, 
ch ria šte ľa poľného a zabezpečen i a podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Ondavská rovina má výmeru 15 907 
ha. V predmetnom území sa nenachádzajú maloplošné an i veľkop lošné chránené územia z národnej sústavy osobitne 
chránených častí prírody. V predmetnom území sa nenachádzajú maloplošné ani veľkoplošné chránené územia z národnej 

sústavy osobitne chránených častí prírody. 
Oznámenie o navrhovanej činnosti: Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov sa skladá z ôsmich 
hlavných kapitol označených rímskymi číslicam i a im príslušných podkapitol. K oznámeniu patria aj spracované grafické 
prílohy a fotodokumentácia predmetnej oblasti. V kapitole IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane 
kumulatívnych a synergických, podkapitole IV.1 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné 
prostredie j e uvedené, že počas zmeny navrhovanej činnosti - Likvidácie vrtu Višňov 1 Kravany 3 a rekultivácie pozemkov 
bude zvýšená hlučnosť a vibrácie spôsobené strojnými zariadeniami použitými na likvidáciu vrtov a rekultiváciu pozemkov. 

Negatívne vplyvy na predmet ochrany CHVÚ budú znížené vykonaním zmeny navrhovanej činnosti po období hniezdenia 
vtáctva t.j. po 31. auguste. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti možno vplyvy na faunu a flóru 
považovať za málo významné. Z dôvodu malého rozsahu a záberu pracovnej plochy vrtu, je predpoklad rýchlej 
regenerácie a navrátenia územia do pôvodného stavu. 
Správa CHKO Latorica konštatuje, že navrhované zmeny sú z pohľadu záujmov ochrany prijateľné za dodržania termínu 

vykonávania likvidácie vrtov po 31.8. a nepožaduje pokračovať v procese posudzovania vplyvov. Likvidácia vrtov Višňov 1 
a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov nepredstavuje taký zásah do CHVÚ Ondavská rovina, ktorý môže mať na toto územie 
významný vplyv. Z tohoto dôvodu sa nevyžaduje hodnotenie vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vp lyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Správa CHKO Latorica predpokladá, že v dôsledku realizácie Likvidácie vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácie pozemkov 
pravdepodobne nedôjde k ohrozeniu predmetu ochrany v CHVÚ Ondavská rovina. 
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní predloženého zámeru a po zohľadnení 
stanoviska ŠOP SR Správy CHKO Latorica č. CHKOLA/96-001/2022 zo dr1a 13.04.2022 dospel k záveru, že vyššie uvedená 
zmena činnosti „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov" je akceptovateľná z pohľadu záujmov 
ochrany prírody a krajiny za dodržania uvedených podmienok: 
- vykonávanie likvid ácie vrtov bude zrealizované v termíne po 31.08. (t. j. po období hniezdenia vtáctva), 
- v prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s rea lizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle§ 47 zákona o 
OP a K, 

- stavbou nesmú byť dotknuté zakázané či nnost i vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a ž ivočíchov, vrátane ich 
biotopov podľa § 34 a § 35 zákona o OPaK, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, 
Bratislava, 

- v priebehu výstavby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií, 
- zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe. 
Osobitné predpisy, ako aj ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ostávajú vydaním 
súhlasu nedotknuté. 

Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je orgán verejnej správy 
príslušný na konanie vo veci viazaný obsahom záväzného stanoviska. 
(Vyhodnotenie - Pripomienky boli zapracované do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zoh ľad niť pri spracovaní 
ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďa lšom procese konania o povolení činnosti podľa 
osobitných predpisov.) 
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivost i o životné prostredie, oddelen ie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja pod č. OU-KE-OSZP2-2022/019699-002 zo dňa 14.04.2022: Okresný úrad v síd le kraj a k 
predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Likvidácia vrtov Višr1ov 1 a Kravany 3 a rekultiváciu pozemkov" z 
hľaqiska ním sledovaných vodných pomerov nemá pripomienky. 
3. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-TV-OCDPK-2022/005394-002 zo 
dňa 22.04.2022 - Bez pripomienok. 
4. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod č. 7483/2022-6.3 
24838/2022 zo dňa 29.04.2022 - Ministerstvo ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 65 ods. 1 písm. r) 

zákona č. 543/2002 Z. z. po preštudovaní oznámenia o zmene, ako aj na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky č . ŠOP SR/628-003/2022 zo dňa 22.04.2022, vydáva v zmysle§ 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 
Z. z. k predloženému oznámeniu o zmene nasledovné záväzné stanovisko. 

Zmena navrhovanej činnosti v predloženom oznámení o zmene je situovaní v Košickom samosprávnom kraji, v okrese 
Treb išov, k. ú. Parchovany (parcela č . KN-C 1546/1 ), Kravany (parcela č. KN-C 268/2). Predmetné územie sa nachádza aj v 

Chránenom vtáčom území Ondavská rovina SKCHVU037, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 
Oznámenie o zmene podlieha v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. zisťovac iemu konaniu. Predmetom zmeny navrhovanej 
činnost i je likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3, ktoré vzhľadom na získané a vyhodnotené výsledky počas čerpacích 
skúšok nezodpovedajú podmienkam zapojenia do ťažby. Súčasťou navrhovanej zmeny je pod povrchová a povrchová 
likvidácia vrtov a rekultivácia dotknutých pozemkov. Otvorené obzory budú odizolované tlakovým cementovým 
mostíkom. Vrty budú naplnené konzervačnou kvapalinou (výp lachom) na báze roztoku soľanky. V intervale 1,5 až 60 mod 
povrchu bude postavený likvidačný cementová mostík. Zvyšné rúry budú v hÍbke 1,5 až 2,0 m pod povrchom urezané a 
ústie vrtu bude zaistené privarením oceľovej platne a zaizolovaním. Likvidácia bude ukončená technickou a biologickou 
rekultiváciou pozemkov. 
K predloženému oznámeniu o zmene si ministerstvo neuplatňuje žiadne zásadné pripomienky, nakoľko nie je predpoklad 
významného negatívneho vp lyvu na Chránené vtáčie územie Ondavská rovina. Likvidácia vrtov Višňov 1, Kravany 3 a 
rekultivácia pozemkov je z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny prijateľná. V zmysle uvedeného, ministerstvo 
nepožaduje pokračovať v procese posudzovania zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. 
Do rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ako aj do ďalšieho povoľovacieho konania požadujeme zahrnúť navrhované 
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časové obmedzenie realizácie činnosti mimo hniezdneho obdobia vtáctva, tak ako je to uvedené v predloženom oznámení 
o zmene, t. j po 31.08. 
(Vyhod notenie - Pripomienka bola zapracovaná do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadniť pri spracovaní 
ďa lš i eho stupňa dokumentácie stavby pre povol"ujúce konanie a v ďa lšom procese konania o povolení č in nosti podľa 

osobitných predpisov.) 
5. Obvodný banský úrad v Košiciach pod č. 556-1108/2022 zo dňa 25.04.2022 - Bez pripomienok. 
6. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TV-PL0-2022/004982 zo dňa 14.04.2022 - Dňa 09.12.2020 
Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor vyda l rozhodnutie o pred Ížení dočasného odňatia poľnohospodárskej 
pôdy č. spisu OU-TV-PL0-2020/013747-002 právoplatné dňa 29.12.2020 pre účely využívania sondy Višr'iov 1 a to na 
vykonávanie banskej č i nnosti na poľnohospodárskej pôde o ce lkovej výmere 0-29-96 ha v katastrálnom území Parchovany 
na p. č. C KN 1546/3, druh pozemku orná pôda a C KN 1546/4, druh pozemku orná pôda na dobu od 01 .01.2021 -
31.12.2025. V článku II. citovaného rozhodnutia správny orgán schválil podl"a § 17 ods. 6 písm. c) zákona NR SR č. 
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP - Projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej pol"nohospodárskej pôdy (vrt Višňov 
1), ktorý vypracoval vo februári 2006 NPPC VÚPOP RP Prešov a dňa 04.09.2015 potvrdil platnosť technickej a biologickej 
rekult ivácie pôvodného projektu spätnej reku ltivácie z roku 2006. 
- Di\a 09.12.2020 Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie o predÍžení dočasného odňatia 
po ľnohospodárskej pôdy č. spisu OU-TV-PL0-2020/013749-002 právoplatné dňa 29.12.2020 pre t'.rčely využívania sondy 
Kravany 3 a to na vykonávanie banskej či nnosti na pol"nohospodárskej pôde o celkovej výmere 0-17-05 ha v katastrálnom 

území Kravany nap. č. C KN 268/2, druh pozemku orná pôda na dobu od 01.01.2021 - 31.12.2025. V článku II. citovaného 
rozhodnutia správny orgán schválil podľa § 17 ods. 6 písm. c) zákona NR SR č. 2020/2004 Z.z. o ochrane a využívaní II -
Projekt spätnej rekultivácie doča sne odňatej poľno hospodárskej pôdy (sonda Kravany3), ktorý vypracoval NPPC VÚPOP 
RP Prešov v auguste 2015. 
Z hľadiska ochrany PP je potrebné postupovať v zmysle právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trebišov, 
pozemkový a lesný odbor OU-TV-PL0-2020/013747-002 a OU-TV-PL0-2020/013749-002 a schváleného projektu spätnej 
rekultivácie dočasne odňatej PP (vrt Višňov 1) a (sonda Kravany 3) a v zmysle ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z., o 
ochrane a využívaní por. pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d"a lej len „cit. zákon"). 
(Vyhodnotenie - Pripomienka bola zap racovaná do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohradnif pri spracovaní 
d"alšieho stupňa dokumentácie stavby pre povo ľujú ce konanie a v d"alšom procese konania o povolení činnosti podľa 

osobitných predpisov.) 
7. Okresné riaditeľstvo Has i čského a záchranného zboru v Trebišove pod č. ORHZ-TV-2022/0001104 zo dňa 14.04.2022-
0kresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove ako dotknutý orgán podľa§ 3 písm. p) zákona NR SR č. 
24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní 
dokumentácie „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov" v katastrálnom území obce Parchovany 
(Višňov 1 ), parcelné číslo KN C 1546/1 a obce Kravany (Kravany 3), parcelné čís lo KN C 268/2 z hľadiska ochrany pred 

požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vp lyvov na životné prostredie. 
8. Regionálny úrad verejného zd ravotníctva so síd lom v Trebišove pod č. A/2022/00417 zo dňa 11.04.2022 - K 
predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného 
zdravia nemáme výhrady. Prevádzkovateľ alebo používateľ zd roja hluku, vibrácií je podľa § 27 ods. 1 zák. č . 355/2007 Z.z. 
povinný zabezpečif, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom, vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila 
prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom pod l"a § 62 písm. m) cit. zákona. 
Zároveň upozorňujeme, že realizác iou navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu zdravotného stavu, k 

narušeniu pohody a kval ity života obyvateľstva dotknutého územia. 
(Vyhodnotenie - Pripomienky boli zapracované do podmienok rozhodnutia, ktoré bude treba zohľadnif pri spracovaní 
d"alšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v d"alšom procese konania o povolení činnosti podľa 

osobitných predpisov.) 
9. Obec Kravany pod č. 74/30-2022 zo dňa 17.05.2022 - Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a na webovej 
stránke obce od 13.04.2022 do 30.04.2022. Zo strany občanov a organizácií neboli v stanovenej lehote podané žiadne 

námietky a stanoviská. 
1 O. Obec Parchovany pod č. 157 /2022/005 zo dr'ia 17.05.2022 - Obec Parchovany, v zastúpení JUDr. Jurajom Guzejom, 
starostom obce, Vám týmto oznamuje, že Oznámenie o zmene navrhovanej činnost i a Oznámenie o začat í zisťovacieho 

ko~ania bolo zverej nené na úradnej tabuli Obce Parchovany dňa 13.04.2022 a zvesené dňa 02.05.2022. 
11. Združenia domových samospráv - dotknutá verejnosf - vyjadren ie doručené dňa 19.04.2022 e-mailom a následne dňa 
22.04.2022 elektronickým podaním cez elektronickú podateľňu - Zd ruženiu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 
ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. 

Pre elektronickú komunikáciu používajte mai l: eia@samospravydomov.org 
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk. 
Podľa §2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä: 
b. zistif, opísať a vyhodnot iť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti 
na životné prostredie, 
c. objasnif a porovnaf výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich 
variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, 
d. určif opatrenia, ktoré zabránia zneč i sfovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia 

alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, 
e. získaf odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení č innosti podľa osobitných predpisov. 
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vp lyvy na životné prostredie, 
objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a urči lo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo 
pre nasledujúce povoľovac i e procesy. Zaujíma nás najmä h ľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej 
infraštruktúry ako súčast i zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového 
hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej č i nnosti v zmysle §24 ods.2 zákona EIA. 
Žiadame, aby po likvidácii vrtov bola obnovená prirodzená biodiverzita agrárnej krajiny, v ktorej sa vrty dnes nachádzajú; v 
rámci toho je potrebné vyhodnotiť nielen dopad samotnej likvidácie vrtov ale aj doterajšie dopady prevádzky vrtov a v 
rámci rekultivácie opísaf a vyhodnotiť práve tieto doterajšie kumulatívne vplyvy doteraj šej činn ost i. 

(Vyhodnotenie: Príslušný orgán uviedol v rozhodnutí informác iu pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti - Združení 
domových samospráv, ktorá má v sú lade s ustanoveniami §24, ods. 2 zákona o posudzovaní postavenie ú častníka konania 
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v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. V odôvodnení rozhodnutia príslušný orgán vyhod notil priame aj nepriame 
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia vrátane kumulatívnych, porovnal navrhovaný variant s nulovým vari antom 
a do podmienok rozhodnutia boli zapra cované aj environmentálne opatrenia. Do podmienok rozhodnutia bola daná aj 
povinnosr technickej a biologickej reku ltivácie dotknutých pozemkov. K oznámeniu o zmene činnost i bolo doložené 
kladné stanoviská od jednotlivých dotknutých orgánov a pripomienky, ktoré boli v rámci konania doručené boli po ich 
vyhodnotení zapracované do podmienok rozhod nut ia.) 
Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotir podľa §ZOa zákona EIA a to 
nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia rozhodn[1r 
vo veci samej. Podľa čl.Z ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných kompetencií a 
zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovar a presadzovať záujmy štátu a spo l očnosti. 

Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich životné prostredie a jeho 
zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/. Žiadame teda doručené 
pripomienky vyhodnotir vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z 
vyhodnotenia pripomienok súčasne vyp lyn ie, ktoré podmienky je potrebné uložiť podra §Z9 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona 
EIA. 
Žiadame vyšš ie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiterného zhodnotenia opisom z hľadiska 
šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vp lyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, •vzduch, • energie 
a• hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovater, ktorý bude následne monitorovaný aj z 
hľadiska poprojektovej analýzy. 
(Vyhodnotenie: V odôvodnení rozhodnutia príslušný orgán komplexne vyhod noti l priame aj nepriame vplyvy na j ednotlivé 
zložky životného prostredia vrátane kumulatívnych a je aj porovnaný nulový variant s navrhovaným variantom. Do 
podmienok roz l1 odnutia boli zapracované aj environmentálne opatrenia. K oznámeniu o zmene činnosti bolo doložené 
kladné stanoviská od jednotlivých dotknutých orgánov a pripomienky, ktoré bo li v rámci konania doručené či od 
dotknutých orgánov alebo od dotknutej verejnosti bo li vyhodnotené a relevantné pripomienky boli zapracované do 
podmienok rozhodnutia.) 
Za účelom zabezpečeni a efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovaterovi aktívne konzultovať projekt s 
verejnosťou a v nasledujúcich povorovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v 
zmysle §36 ods.S resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: 
https://se1vices.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. ZDS na vykonaní konzultácie t1vá. 
Toto vyjadren ie a spôsob ako ho úrad zo hľadn il žiadame uv i esť v rozhod nutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame byť 
oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.Z Správneho poriadku vyjadríme. 
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovar v zmysle §Z5a Správneho poriadku do elektronickej schránky 
nášho zdru ženia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. Toto podanie 
písomne potvrdíme podra §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podaterne na ústrednom po1tá li verejnej 
správy slovensko.sk. 
- Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/po1tfolio-items/zasady- integrity-konania-zds/ 
- Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/ 
(Vyhodnotenie: Podľa §65g zákona o posudzovaní počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyh láseného v súvis losti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonan ie prerokovania alebo 
konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá 
obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí 
navrhovateľa, povorujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konan ia o tom, v 
akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii alebo k určenému rozsahu hodnotenia. Príslušný orgán 
konzultácie vykona l prostredníctvom písomných stanovísk jednotlivých účastníkov procesu zisrovacieho konania. Príslušný 
orgán zohľadni l vyjadren ie Združenia domových samospráv ako dotknutej verejnosti. V rozhodnutí zo z isťovac ieho 

konania prís lušný orgán uviedol informác iu pre povolújúci orgán o dotknutej verejnosti - Združení domových samospráv, 
ktorá má v súlade s ustanoveniami §Z4, ods. Z zákona o posudzovaní postavenie ú častníka konania v povorovacom konaní 
k navrhovanej činnosti. V odôvodnení rozhodnutia príslušný orgán komplexne vyhodnotil priame aj nepriame vp lyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia vrátane kumulatívnych a je aj porovnaný nulový variant s navrhovaným variantom. 
Do podmienok rozhodnutia boli zapracované aj environmentálne opatrenia. Pripomienky doručené k oznámeniu od 
jednotlivých subjektov procesu posudzovania vrátane verejnosti boli vyhodnotené a relevantné pripomienky boli 
zapracované do podmienok rozhodnutia. Príslušný orgán upovedomil účastníkov konania a zúčastnené osoby s 
pÓdkladmi rozhodnutia v súlade s§ 33 ods. Z zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení listom pod č. OU 
-TV-OSZP-ZOZZ/003973-027 zo dňa 17.05.ZOZZ a dal im možnosr vyjadril° sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k 
jeho podkladom a spôsobu jeho zistenia.) 
1Z. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava - Stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu Zd ru ženia domových samospráv zo 
dňa Z9.04.ZOZZ pod č. Z-NAF-0051Z5/Z02Z - Listom zo dňa Z0.4.ZOZZ číslo OU-TV-OSZP-ZOZZ/003973-01Z sme boli 
vyzvaní o stanovisko k: „Vyjadreniu v procese EIA k zámeru Likvidácia vrtov V išňov 1 a Kravany 3 a reku ltivácia 
pozemkov." Združenia domových sa mospráv Rovniankova 4, Bratislava. 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované podľa prílohy Ba) zákona EIA č. Z4/Z006. V texte sú zapracované 
jednotlivé vplyvy na životné prostredie. 
V1ty Kravany 3 a Višňov 1 boli odvltané pred účinnosfou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Jedná sa o 
plynové vrty, zabezpečené viacerými ba~iérami, ktoré minimalizujú resp. eliminujú vplyvy na životné prostredie alebo 
ohrozenie obyvateľstva. 
Prístupové cesty a panelové plochy si vyžadova li záber pôdy. Po likvidácii vrtov bude táto pôda zreku ltivovaná a 
odovzdaná do opätovného využívania. Jediným meraterným ukazovaterom je výmer<t zreku lt ivovanej pôdy, prípadne jej 
bonita. 
Úče lom plánovaných prác je likvidácia v1tov a prinavrátenie krajiny do pôvodného stavu. 

Dotknuté orgány, ktoré v zákonom stanovenej lehote nezaslali svoje písomné stanovisk/, podra § Z9 ods. 9 zákona o 
posudzovaní sa ich stanovisko považuje za súhlasné. 

Podľa §65g zákona o posudzovaní počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v kto1ých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich 
vykonanie žiada ú častník konania, rezortný orgán, povorujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony 
vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovatera, povorujúci 
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orgán, rezo1tný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote je možné 
podávať pripomienky k dokumentácii alebo k určenému rozsahu hodnotenia. Príslušný orgán konzu ltácie vykonal 
prostredníctvom písomných stanovísk jednotlivých účastníkov procesu zisťovacieho konania. Stanoviská sú vyhodnotené v 
odôvodnení rozhodnutia. 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom pod.č. OU -TV-OSZP-2022/003973-023 zo dňa 
09.05.2022 upovedomil účastníkov konania o predÍžení lehoty na vydanie rozhodnutia zo z isťovac i eho konania. 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie si listom pod.č. OU -TV-OSZP-2022/003973-024 zo dňa 
16.05.2022 vyžiadal od Obce Kravany a Obce Parchovany stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej č in nosti s 
uvedením odkedy dokedy bolo oznámenie zverejnené pre verejnosť na obci, ked"že už uplynu la lehota na zverejnenie a od 

Obce Kravany ani od Obce Parchovany nebolo do ručené stanovisko odkedy dokedy bolo oznámenie o zmene či n nosti 
zverené pre verejnosť na obci. Obec Kravany aj Obec Parchovany doručili stanovisko dňa 17.05.2022. 

Lisom pod č . OU-TV-OSZP-2022/003973-027 zo dňa 17.05.2022 oboznámil príslušný orgán účastníkov konania a 
zúčastnené osoby s podkladmi rozhodnutia a dop l ňujúcimi informáciami ako aj stanoviskami doručeným i k oznámeniu o 
zmene navrhovanej č i nnost i a dal im možnost v súlade s§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom 
znení vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a spôsobu jeho zisten ia. 
K predmetnému upovedomeniu neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky. 

OÚ Treb išov, OSŽP, v rámci zisťovacieho konan ia posúd il navrhovanú zmenu č i nnosti z hrad iska povahy a rozsahu 
navrhovanej zmeny č i nnosti , miesta vykonávan ia navrhovanej zmeny činnost i , najmä jeho únosného zat"aženia a ochranu 
poskytovanú podra osobitných predpisov, významu očakávaných vp lyvov na životné prostredie a zdravie obyvatel"stva, 
súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti. Prih liadal pritom na 
stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od dotknutých subjektov vrátane verejnosti. 
Predpokladané vp lyvy navrhovanej zmeny č innosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene či n nosti uvedené a s(1 
prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vp lyvov. Do výroku rozhodnut ia bo li zapracované podmienky, ktoré 
vyplynu li z jednotlivých pripomienok a podmienok dotknutých subjektov vrátane verejnosti po ich vyhodnotení. 
Pri posudzovaní použil OÚ Trebišov, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie pod ra Prílohy č. 1 O k zákonu o posudzovaní. 
OÚ Trebišov, OSŽP na základe preskúmania a zhodnoten ia predloženého oznámenia o zmene č i nnosti , vyjadrení 
dotknutých subjektov, zhodnotenia ce lkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvaterov podl"a zákona o 
posudzovaní rozhodo l tak, ako j e uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: Podl"a § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodklad ne informuje o tomto rozhodnutí 
verejnost na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabul i obce. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnut iu možno podať odvolan ie pod ľa§ 53 a§ 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov na Okresný úrad Treb išov, odbor starostlivosti o životné prostred ie, úsek posudzovania vplyvov na 
životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkov i konania. 
V prípade verejnosti pod ľa §24 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vp lyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň 
zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podl"a § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpa ní riadnych opravných prostriedkov. 

Rozdel"ovník pre Okresný úrad Trebišov: 
1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostred ie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov (00, OH, 
OPaK, ŠVS, EIA) 
2. -Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Treb išov 
3. Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov 

Rozdel"ovník pre Okresný úrad Košice: 
1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 
životného prostred ia kraj a, Kamenského 52, 040 01 Košice 

Rozdel"ovník pre Ministerstvo životného prostredia SR: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a kraj iny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava 

Ing. Stanis lav Bogdányi 

vedúci odboru 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektron icky orgánom verej nej moci 

I ČO: 00151866 Sufix: 10281 

Doručuje sa 
NAFTA a.s., Votrubova 0/1, 821 09 Bratis lava, Slovenská republ ika 
Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany, Slovenská repub lika 
Obec Kravany, okres Trebišov, Potočná 1, 076661 Kravany, Slovenská repub lika 
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Rozhodnutie 

abo ut: blank 

Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika 

Na vedomie 

Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Treb išov 1 

Okresný úrad Košice, Kamenského 0/52, 041 26 Koš ice 1 
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Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biod iverzity a krajiny, Odbor štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny, Námestie Ľ. Št[1ra 1, 812 35 Bratislava 1 

Ministerstvo hospodárstva SR, M lznské nivy 44, 827 15 Bratis lava 212 

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto 

Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka, 075 01 Trebišov 1 

Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice 1 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1 

30.5.2022 

·, 


