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ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2  ods. 1 písm. c) 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1  

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a ako príslušný orgán podľa  § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov  po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu 

navrhovanej činnosti „Centrálny areál Gajary-báden – Zachytávanie odfukov zemného 

plynu na TKG 1-3 (Zmena č. 3)“ navrhovateľa NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 

Bratislava, takto: 

Zmena navrhovanej činnosti „Centrálny areál Gajary-báden – Zachytávanie 

odfukov zemného plynu na TKG 1-3 (Zmena č. 3)“, uvedená v predloženom oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti,  

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.  

 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti určujú podmienky na eliminovanie alebo 

zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:  

1. Pri výstavbe haly rekompresie používať iba techniku v dobrom stave. 

2. V prípade zistenia kontaminovanej zeminy, zabezpečiť jej zneškodnenie. 

3. V prípade havarijného úniku ropných látok z dopravných prostriedkov a stavebných 

mechanizmov, stavenisko vybaviť potrebnými protihavarijnými prostriedkami pre 

zachytenie prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného 

úniku. 

4. Odpady, vzniknuté pri výstavbe haly, rekonštrukcii kompresorov, kolektorov a 

pomocných prevádzok, triediť a bezodkladne zabezpečiť ich zhodnotenie, prípadne 

zneškodnenie u zmluvného oprávneného subjektu.   
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Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO 36 286 192 (ďalej len 

„navrhovateľ“), doručil dňa 07. 09. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 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“) oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti „Centrálny areál Gajary-báden – Zachytávanie odfukov zemného 

plynu na TKG 1-3 (Zmena č. 3)“, (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované 

podľa prílohy č. 8a zákona.  

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 

správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci 

zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie. 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo listom č. 12022/2021-11.1.1/mo, 48707/2021, 

zo dňa 08. 09. 2021 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, 

dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, a zároveň ich vyzvalo na doručenie 

stanoviska v zákonom stanovenej lehote.   

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centralny-areal-gajary-baden-zachytavanie-

odfukov-zemneho-plynu-na-tkg 

 Podľa prílohy č. 8 zákona je (existujúca, povolená) navrhovaná činnosť zaradená do 

časti č. 1. Ťažobný priemysel, položky č. 7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu 

v prírodných horninových štruktúrach a podľa časti A od 100 mil. m3/rok podlieha povinnému 

hodnoteniu.  

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Bratislavskom kraji, v okrese 

Malacky, v obci Gajary, v katastrálnom území Gajary, na parc. č.: 16980/5, 16980/11, 

16980/18, 16980/19, 16980/20, 16980/21, 16980/22, 16980/24, 16980/37, 16980/39, 16980/40, 

16980/41 v Centrálnom areáli Gajary-báden, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 000 m 

juhovýchodne od najbližšieho trvalo obývaného objektu obce Gajary. 

 Navrhovateľ prevádzkuje podzemný zásobník zemného plynu Láb (ďalej len „PZZP 

Láb“), ktorý je komplexom, spájajúcim ložiská a podzemné i nadzemné zariadenia, určené pre 

uskladňovanie zemného plynu. Skladovací komplex bol vytvorený konverziou plynových 

ložísk na území obcí Láb, Suchohrad, Gajary, Jakubov a Malacky. Komplex tvoria podzemné 

zásobníky PZZP Láb a podzemný zásobník zemného plynu PZZP Gajary-báden (ďalej len 

„PZZP Gajary-báden“).  

Komplex PZZP Láb predstavuje viacero ložísk prepojených s povrchovou 

infraštruktúrou pripojenou k viacerým sieťam cez dva centrálne areály:  

- Centrálny areál PZZP Láb v Plaveckom Štvrtku (ďalej len „CA PZZP Láb“), 

- Centrálny areál Gajary-báden (ďalej len „CAG“).  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centralny-areal-gajary-baden-zachytavanie-odfukov-zemneho-plynu-na-tkg
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centralny-areal-gajary-baden-zachytavanie-odfukov-zemneho-plynu-na-tkg
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Obidva areály sú vzájomne prepojené, čo podporuje vysokú flexibilitu komplexu PZZP Láb.  

Pre navrhovanú činnosť „Podzemný zásobník zemného plynu Gajary-báden“ vydalo 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. 12. 1996 záverečné stanovisko, 

podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 

predpisov, v ktorom odporúčalo uvedenú navrhovanú činnosť realizovať. Pre navrhovanú 

činnosť „Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden)“ vydalo Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky záverečné stanovisko č. 5479/08-3.4./ml zo dňa 03. 

07. 2008 podľa zákona, v ktorom odporúčalo uvedenú navrhovanú činnosť realizovať.  

V CAG je sústredená hlavná technológia pre zabezpečenie ťažby a procesu vtláčania 

zemného plynu pre PZZP Gajary-báden. Hlavnou časťou technológie pre vtláčanie plynu sú 

kompresorové jednotky a tiež hlavné a vedľajšie výrobné zariadenia pre úpravu plynu 

adsorpčným sušením. V CAG sú umiestnené tiež pomocné a účelové zariadenia vyplývajúce  

z bezpečnostných a hygienických prevádzkových predpisov. Súčasťou prevádzky je aj objekt 

Odfukový systém umiestnený v predpísanej bezpečnej vzdialenosti od CAG.  

V rámci CAG je okrem iného v prevádzke aj kompresorová stanica, ktorá slúži na 

zatláčanie zemného plynu do ložiska Gajary-báden, resp. aj na preskladňovanie zemného plynu 

medzi jednotlivými ložiskami 3. stavby.  

Pri prevádzkovaní kompresorovej stanice dochádza k prevádzkovému úniku zemného 

plynu: kontinuálnemu zo suchých upchávok plynových kompresorov (pri ich chode)  

a občasnému (pravidelnému) pri odtlakovaní potrubných rozvodov procesného plynu  z okruhu 

kompresorov (pri ich odstavovaní).  

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti rekompresiou zemného plynu (zachytávanie 

únikov zemného plynu a jeho spätné vtláčanie do technologického procesu) sa dosiahne:  

- ekologický efekt – odstráni sa zdroj úniku znečisťujúcej plynnej látky (zemného plynu 

s hlavnou zložkou metán) do ovzdušia;  

- zvýšenie bezpečnosti prevádzky – odstráni sa únik zemného plynu ako nebezpečnej 

látky z pohľadu možného výbuchu horľavých plynov v mieste výduchu zemného plynu;  

- ekonomický efekt – zachytený a vtlačený zemný plyn späť do technológie umožní jeho 

ďalšie využitie bez straty. 

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v CAG kde sa nachádza 5 kompresorov 

prislúchajúcich trom kompresorovým jednotkám s vysokým počtom prevádzkových hodín.  

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je:  

- zachytávanie únikov zemného plynu zo suchých upchávok 5 kompresorov (LP1, LP2, 

LP3, HP1, HP2);  

- zachytávanie únikov zemného plynu z odtlakovania okruhov procesného plynu 5 

kompresorov (LP1, LP2, LP3, HP1, HP2);  

- akumulácia a úprava zachyteného zemného plynu;  

- stlačenie zemného plynu na tlak potrebný pre jeho vtláčanie do sacieho kolektora 

kompresorov;  

- pomocné prevádzky zabezpečujúce rekompresiu zemného plynu vrátane nezávislého 

riadiaceho systému.  

Rekompresia je navrhnutá pre radiálne kompresory LP1 poháňané spoločnou plynovou 

spaľovacou turbínou (tvoriace spolu kompresorovú jednotku (ďalej len „KJ“) s označením 

TKG1), kompresory LP2 poháňané spoločnou plynovou spaľovacou turbínou (tvoriace spolu 

KJ s označením TKG2) a kompresor LP3 poháňaný plynovou spaľovacou turbínou (tvoriace 

spolu KJ s označením TKG3).  

 

Návrh rekompresie zemného plynu  
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Prepúšťanie  

Systém prepúšťania zemného plynu z okruhu kompresorov do sacieho kolektora 

využíva skutočnosť tak, že pri odstavení kompresora a vyrovnaní tlakov je tlak v okruhu 

kompresora vždy väčší ako v sacom kolektore. Tento systém prepúšťania prepustí časť plynu  

z okruhu kompresorov do sacieho kolektora až do momentu vyrovnania tlakov. Vzhľadom na 

rozdielny spôsob zapojenia a prevádzkovania kompresorov LP a HP pre TKG1, oproti 

kompresoru LP pre TKG3, bude systém prepúšťania rozdielny. 

Prepúšťanie pre TKG1 a TG2 

Pre prepúšťanie budú navrhnuté nové potrubné prepoje procesného plynu a armatúry. 

Systém prepúšťania je pre každý kompresor LP1, LP2, HP1, HP2 samostatný a bude ovládaný 

riadiacim systémom konkrétnej KJ (ďalej len „UCS“). Pri prepúšťaní sa využije tlaková energia 

zemného plynu v okruhu kompresora a o to sa zníži potreba energie – tepelnej energie pre 

úpravu zemného plynu pred rekompresiou kompresnej práce pri následnom procese 

rekompresie zemného plynu, rovnako ako sa aj skráti čas pre odtlakovanie kompresorového 

okruhu.  

Prepúšťanie pre TKG3  

Pre prepúšťanie budú využité existujúce potrubné prepoje procesného plynu a armatúry. 

Systém prepúšťania pre LP3 bude ovládaný UCS KJ TKG3. Pri prepúšťaní sa využije tlaková 

energia zemného plynu v okruhu kompresora, a o to sa zníži potreba energie – tepelnej energie 

pre úpravu zemného plynu pred rekompresiou a v procese rekompresie, rovnako ako sa aj skráti 

čas pre odtlakovanie kompresorového okruhu.  

Rekompresia  

Po ukončení prepúšťania (vyrovnania tlakov v kompresorovom okruhu s tlakom 

v sacom kolektore) bude nasledovať rekompresia (ďalej len „PVR“) zabezpečujúca záchyt 

zemného plynu z odtlakovania okruhu kompresorov. Rekompresia upchávkového kompresora 

(ďalej len „DSR“) zabezpečujúca záchyt zemného plynu z upchávok kompresorov, je v činnosti 

nepretržite pri natlakovanom aspoň jednom kompresore, tzn. aj počas prepúšťania. Z dôvodu 

rozdielnych potrieb pre rekompresiu z odtlakovania a z upchávok kompresora boli dva 

štandardné systémy rekompresie – PVR systém a DSR systém skombinované do jedného 

systému (ďalej len „DPR“).  

PVR systém  

PVR rekompresný systém zabezpečuje odvod zemného plynu z kompresorového 

okruhu s následným privedením zemného plynu ku rekondičnému skidu a rekompresnému 

skidu. Pre odvod zemného plynu z kompresorového okruhu bude doplnená vetva odvádzaného 

plynu s uzatváracou armatúrou s pneumatickým pohonom a spätnou klapkou, pripojené na 

spoločné odvodné potrubie z KJ. Toto odvodné potrubie bude viesť k potrubnému mostu, kde 

bude kolektor odvádzaného zemného plynu z odtlakovania (spoločný pre všetkých 5 okruhov 

kompresorov). Tento kolektor bude privedený do novej haly rekompresie, kde bude pripojený 

na rekondičný skid cez rýchlo uzatváracie klapky (pre oddelenie rôznych tlakových úrovní). 

Rekondičný skid zabezpečí filtráciu zemného plynu, predohrev plynu a následne zníženie tlaku 

na úroveň cca 0,015 MPa. Takto upravený zemný plyn bude privedený k rekompresnému skidu. 

Rekompresný skid zemný plyn skomprimuje na tlak v sacom kolektore a následne je zemný 

plyn potrubím vedený do sacieho kolektora. Jednotlivé potrubné prepoje budú obsahovať 

uzatváracie armatúry, miestne merania teplôt a tlakov. PVR systém doplní existujúci systém 

odtlakovania/odvetrania kompresorového okruhu, ktorý bol vyústený cez tlmič hluku nad 

strechu haly ventilových rozvodov.  
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Zemný plyn, ktorý bol doteraz vypúšťaný do ovzdušia riadeným (prevádzkovým) 

odtlakovaním/odvetraním bude systémom rekuperácie vtlačený do sacieho kolektora pre 

opätovné použitie.  

PVR systém nezmení systém havarijného odtlakovania kompresorového okruhu 

(priamy výfuk zemného plynu nad strechu haly), ktorý zostáva nezmenený pre účely 

bezpečnostného ESD systému.  

DSR systém ) 

DSR rekompresný systém zabezpečuje odvod zemného plynu z primárnych upchávok 

kompresora s následným privedením zemného plynu k akumulačnému skidu a rekompresnému 

skidu. Pre odvod zemného plynu z upchávok bude doplnený protitlakový ventilový skid (pri 

protihlukovom kryte KJ) a bude doplnená vetva odvádzaného plynu. Odvodné potrubie bude 

vedené k potrubnému mostu, kde bude kolektor odvádzaného plynu z upchávok (spoločný pre 

všetkých 5 kompresorov). Tento kolektor bude privedený do novej haly rekompresie, kde bude 

pripojený na akumulačný skid. Akumulačný skid zabezpečí filtráciu zemného plynu, jeho 

akumuláciu v rozsahu tlakov 0,069 až 0,172 MPa. Takto naakumulovaný plyn bude privedený 

k rekompresnému skidu (spoločný aj pre systém PVR), konkrétne na vstupné potrubie zo 

systému PVR pred rekompresným skidom. V rekompresnom skide sa zmieša plyn z upchávok 

s plynom z odtlakovania a následne je po komprimácii pripojený do sacieho kolektora. 

Jednotlivé potrubné prepoje budú obsahovať potrebné uzatváracie armatúry a spätné klapky, 

miestne merania teplôt a tlakov. DSR systém doplní existujúci systém odvetrania primárnych 

upchávok kompresora, ktorý bol vyústený cez protiplameňovú poistku nad strechu 

protihlukového krytu KJ, všetok plyn, ktorý bol doteraz vypúšťaný do ovzdušia z upchávok 

bude systémom rekuperácie vtlačený do sacieho kolektora pre opätovné použitie. Existujúci 

systém odvetrania nad strechu zostáva nezmenený pre účely ESD systému (prípadne poruchy 

rekompresného systému). Tieto dva štandardné systémy PVR a DSR boli skombinované do 

jedného systému DPR, ktorý je navrhnutý pre CAG. Systém DPR využíva jeden spoločný 

rekompresný skid pre PVR a DSR systém. Systém DPR ako jeden systém pokrýva 5 

kompresorov (LP1, HP1, LP2, HP2, LP3) s tým, že rešpektuje spôsob prevádzkovania LP1, 

LP2 a HP1 a HP2 kompresorov - sériový alebo paralelný režim. 

Hlavné technologické zariadenia  

PVR systém  

Do tohto systému patrí rekondičný skid, rekompresný skid, potrubné prepoje a 

armatúry. Rekondičný skid – zariadenie na úpravu plynu (filtrácia, predohrev, redukcia tlaku), 

kompletne pretrubkované na prepravnom/nosnom ráme. Rekompresný skid – zariadenie pre 

úpravu plynu (zvýšenie tlaku/komprimácia piestovým kompresorom s elektropohonom s 

riadenými otáčkami frekvenčný meničom), kompletne pretrubkované na prepravnom/nosnom 

ráme, maximálny výtlak 10,3 MPa, prietok cca 88 Sm3 /hod.  

DSR systém  

Do tohto systému patrí protitlakový ventilový skid, akumulačný skid, rekompresný skid, 

potrubné prepoje a armatúry. Protitlakový ventilový skid – zariadenie pre riadenie odpúšťania 

zemného plynu z primárnych upchávok, kompletne pretrubkované na prepravnom/nosnom 

ráme. Akumulačný skid – zariadenie pre akumuláciu plynu z upchávok, kompletne 

pretrubkované na prepravnom/nosnom ráme, objem nádrže 0,5 m3, rozsah tlakov 69 ...172 kPa.  

DPR systém  

Tento systém okrem kombinácie PVR + DSR prvkov obsahuje aj spoločný autonómny 

systém riadenia rekompresie. Autonómny systém riadenia rekompresie bude zabezpečovať 

ovládanie skidov (rekondičný, rekompresný, akumulačný, 5 x protitlakový ventilový) a armatúr 

prepúšťania (4 x pneumatický ventil) a odtlakovania (5 x pneumatický ventil). Bude prepojený 
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s jednotlivými riadiacimi jednotkami KJ UCS (riadiaci systém kompresorovej jednotky) ako aj 

staničným riadiacim systémom kompresorovej stanice (RS SCS).  

Pomocné technologické zariadenia  

Potrubné rozvody plynu  

Celý systém DPR bude skompletovaný prepojovacími potrubiami (DN25....DN50, 

PN16...PN250), armatúrami (uzatváracie ručné, uzatváracie s pneupohonom, spätné klapky, 

rýchlo uzatváracie klapky – DN25....DN50, PN16....PN250), snímačmi tlakov a teplôt s 

prevodníkmi, miestnymi meradlami tlakov a teplôt, podperami, nátermi. Tieto potrubné 

rozvody prepoja jednotlivé skidy rekompresného systému navzájom, zabezpečia tiež pripojenie 

systému rekompresie od bodov pripojenia na existujúce rozvody. 

Potrubné rozvody tlakového vzduchu  

Jednotlivé skidy a armatúry s pneupohonmi budú pripojené na zdroj tlakového vzduchu, 

ktorým je existujúca kompresorová stanica stlačeného vzduchu pre potreby kompresorovej 

stanice, resp. existujúci rozvod tlakového vzduchu v časti areálu kompresorovej stanice. Na 

tlakový vzduch budú pripojené:  

 Skidy rekompresie – rekompresný, rekondičný, akumulátorový – pripojenie na 

novú prípojku z tlakovzdušnej stanice do haly rekompresie;  

 Skidy rekompresie – protitlakový ventilový skid (5 ks) – pripojenie na existujúce 

rozvody v halách ventilových rozvodov;  

 Pneupohony armatúr – na prepúšťaní kompresorového okruhu (4 ks), na 

odtlakovaní kompresorového okruhu (5 ks) - pripojenie na existujúce rozvody v 

halách ventilových rozvodov.  

Parametre tlakového vzduchu (existujúce zariadenia/rozvody): pracovný tlak 0,80...1,0 

MPa(g), kvalitatívna trieda 2.2.1 podľa ISO 8573-1 (pevné častice veľkosť max. 1 μm, olej 

koncentrácia max. 0,01 mg.m-3, teplota rosného bodu -40 °C) Parametre rozvodov: 

DN10...DN25, PN16. 

Potrubné rozvody odvetrania, odtlakovania  

Nové potrubné rozvody zabezpečia aj odvetranie/odtlakovanie skidov rekompresie (do 

ovzdušia – rekompresný a akumulačný skid) a odkalenie skidov rekompresie (do existujúcej 

podzemnej nádrže odkalov pri filtroch plynu – rekompresný a akumulačný skid). Rozvody budú 

doplnené o potrebné armatúry. Parametre rozvodov: DN25, PN6...PN100.  

Prevádzkové rozvody silnoprúdu  

Bodom pripojenia pre zásobovanie zariadenia elektrickou energiou je elektrorozvodňa 

v objekte Energoblok KS, kde je osadený rozvádzač prevádzkových rozvodov silnoprúdu 

RM021, pripájajúci technologické zariadenia časti kompresorovej stanice (KJ, chladiče plynu, 

filtre plynu, ...).  

Z rozvádzača RM021 sa novým prívodom pripojí nový rozvádzač RMS1, ktorý bude 

umiestnený v existujúcej rozvodni energobloku KS. Na pripojenie sa podľa možnosti využije 

existujúca rezerva v poli č. 3, prípadne sa doplní istenie. Frekvenčný menič elektromotora 

kompresora rekompresného skidu sa v závislosti na jeho vyhotovení umiestni buď na stenu v 

rozvodni alebo dovnútra rozvádzača RMS1. Z rozvádzača RMS1 bude pripojená technológia 

na skidoch, vzduchotechnika a osvetlenie haly. Káblové vývody budú z RMS1 vedené po 

existujúcom káblovom moste medzi Energoblokom KS a halou rekompresie v doplnených 

káblových žľaboch.  

Vypínanie elektrickej energie v prípade potreby (Central stop) bude pomocou 

prívodného ističa v RMS1. Na pripájanie ovládacích obvodov bude možné využiť zaistené 

napätie 230 V AC z RM021.  
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MaR a SRTP  

Celý systém rekompresie (vrátane prepúšťania) bude ovládaný novým autonómnym 

riadiacim systémom rekompresie a existujúcimi riadiacimi jednotkami UCS_1÷3 pre KJ1÷3. 

Nová riadiaca jednotka bude osadená v hale rekompresie pri skidoch rekompresie.  

Jednotka bude pripojená cez UPS a bude prepojená s troma existujúcimi UCS_1÷3 

(každej KJ) ako aj s SCS.  

Existujúca UCS_1 pre TKG1 je osadená v objekte Kompresorová stanica 1  

- v miestnosti PRS a SRTP). 

Existujúca UCS_2 pre TKG2 je osadená v objekte Kompresorová stanica 2 

 - v miestnosti PRS a SRTP). 

 Existujúca UCS_3 pre TKG3 je osadená v objekte Kompresorová stanica 3 (SO 3-501 

- v miestnosti PRS a SRTP).  

Existujúca elektrická požiarna signalizácia (ďalej len „EPS“) areálu bude rozšírená o 

EPS pre objekt novej haly rekompresie, v prípade požiaru v objekte bude činnosť 

bezpečnostného systému (ESD) rovnaká ako pri požiari filtrov plynu na saní kompresorov.  

Existujúci plynový detekčný systém (ďalej len „PDS“) areálu bude rozšírený o PDS pre 

objekt novej haly rekompresie,v prípade výskytu úniku zemného plynu bude proces 

rekompresie odstavený (porucha) a UCS/SCS (riadiaci systém kompresorovej jednotky/riadiaci 

systém kompresorovej stanice) uvedú do činnosti štandardné postupy odvetrania 

upchávok/odtlakovania kompresorových okruhov ako pred inštaláciou rekompresie.  

Stavebná časť  

Zariadenia rekompresie budú umiestnené vo vonkajšom prostredí pri protihlukových 

krytoch KJ pod strieškou (protitlakové ventilové skidy) a v novej hale rekompresie (skid 

rekondičný, akumulačný a rekompresný, riadiaca jednotka a rozvádzač silnoprúdu). 

Protihlukový kryt  

Protitlakové ventilové skidy budú osadené na nových základoch v blízkosti 

protihlukových krytov (pre každý skid jeden samostatný základ), rozmer základu 600 x 600 

mm, výška 300 mm nad terénom, na zhutnenom štrkovom podloží.  

Nad každým skidom bude jednoduchá strieška (chrániaca zariadenie pred 

poveternostnými vplyvmi), z valcovaných oceľových profilov, rozmer 550 x 550 mm, výška 

1000 mm. 

Nová hala rekompresie  

Nová hala bude jednopodlažná, s pultovou strechou, s rozmermi 10 x 8 m, výška  

v najnižšom bode 3 m. Hala bude oceľová s opláštením sendvičovými panelmi. Strecha bude 

tvorená sendvičovými panelmi. Podlaha haly bude betónová, priemyselná so zvýšenou 

únosnosťou. Oceľová hala bude štandardná ľahká hala bez žeriavu. Statická schéma haly bude 

rámová konštrukcia s pultovou strechou, stužená v rovine strechy a stenách priečne na rámy.  

Kotvenie haly pomocou skrutiek. Zakladanie bude plošné, v mieste stĺpov budú 

železobetónové pätky. Skid kompresora bude uložený na železobetónovom základe vyvýšenom 

nad úroveň podlahy o 100 mm a antivibračne oddelený po obvode. Ostatné skidy technológie 

budú uložené priamo na podlahe. Hala nebude vykurovaná, nakoľko to technologické 

zariadenia nepožadujú a prevádzka je bezobslužná.  

Hala bude vetraná, čo zabezpečí neprekročenie maximálnej teploty (od tepelnej záťaže 

kompresora a externej) a odvod prípadného úniku zemného plynu zo zariadení. Vetranie bude 

prirodzené (uzatvárateľné vetracie otvory pri podlahe a neuzatvárateľné pod strechou na 
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protiľahlej strane) a nútené (odsávací ventilátor v obvodovej stene pod strechou). Prirodzené 

vetranie zabezpečí 6 násobnú výmenu vzduchu, nútené 10 násobnú výmenu vzduchu za hodinu. 

Ovládanie ventilátora bude od stúpnutia teploty a od výskytu zemného plynu (cez systém PDS). 

Zariadenia vetrania budú v prevedení do Ex prostredia.  

ZTI  

Hala nebude pripojená na rozvod vody.  

Odvedenie vody zo strechy bude zabezpečené zvodom do ležatej vonkajšej kanalizácie, 

ktorá bude pripojená na existujúcu vetvu (Da1-šA10) kanalizácie DN150. Pripojenie bude cez 

novú šachtu DN 450.  

Elektroinštalácia – osvetlenie, bleskozvod, uzemnenie  

Hala bude vystrojená umelým osvetlením, s ovládaním od vstupných dverí/vrát 

pripojená z rozvádzača haly RMS1. Svietidla budú na väzníkoch strechy a budú v prevedení do 

Ex prostredia. Intenzita osvetlenia bude 200 lx. V objekte bude núdzové osvetlenie (svietidlá 

so vstavanou batériou).  ystém ochrany pred úderom blesku bude v súlade s STN EN 62305.  

Požiarna ochrana  

Hala bude z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1, konštrukčný celok stavby 

nehorľavý. Vzhľadom na dispozičné umiestnenie objektu v rámci areálu určuje sa požiadavka 

na vyhotovenie požiarne deliacich konštrukcii a nosných konštrukcii zabezpečujúcich stabilitu 

stavby najmenej 30 minút pre predpokladaný II. stupeň protipožiarnej bezpečnosti podľa  

STN 92 0201-2.  

Z hľadiska dispozičného umiestnenia navrhovaného objektu (hala rekompresie) v rámci 

areálu, tento nebude umiestnený v požiarne nebezpečnom priestore susedných objektov.  

Mosty  

Existujúci potrubný most V8, V8a, V8d vedúci poza haly ventilových rozvodov 

k Energobloku KS a k prístrešku filtrov plynu, bude doplnený o nové výložníky, na ktorých 

bude uložené potrubie:  

- Kolektor prepúšťania (DN50), od haly ventilových rozvodov TKG2 až k saciemu 

kolektoru pri prístrešku filtrov;  

- Kolektor odtlakovania (DN50), od haly ventilových rozvodov TKG3 až k hale 

rekompresie; 

- Kolektor upchávkového plynu (DN50), od haly ventilových rozvodov TKG3 až k hale 

rekompresie;  

- Potrubie zemného plynu po kompresii (DN50), od haly rekompresie až k saciemu 

kolektoru pri prístrešku filtrov;  

- Potrubie tlakového vzduchu (DN25), od energobloku KS až k hale rekompresie.  

Tieto mosty (a ich existujúce káblové žľaby, resp. doplnené podľa potreby) budú využité 

aj pre káble silnoprúdu (od energobloku KS k hale rekompresie) a MaR (v tom prenosy, PDS, 

EPS. od haly rekompresie po haly ventilových rozvodov).  

Cesty a chodníky  

Vnútro areálová prístupová plocha k objektu Energoblok KS bude rozšírená až k hale 

rekompresie, pre novú časť prístupovej plochy bude použitá rovnaká skladba (zámková dlažba 

na betónovom podklade - pre pohyb ťažkej dopravy). 

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručil stanovisko: 
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 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách - dotknutý orgán (list 

č. ORHZ-MA-2021/000895-002 zo dňa 05. 08. 2021) v stanovisku uvádza, že z hľadiska 

ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie súhlasné stanovisko na vedomie. 

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadrili: 

Obec Gajary; Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava; Obvodný banský úrad Bratislava; Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti 

o životné prostredie; Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Malacky, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný 

odbor; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave; Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky, Sekcia energetiky. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská 

považujú za súhlasné. 

Dotknutá obec, obec Gajary zverejnila informáciu o  doručení oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce dňa 22. 09. 2021 po dobu 10 pracovných dní.  

K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.  

MŽP SR listom č. 12022/2021-11.1.1/mo, 54618/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník 

konania a zúčastnená osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 

k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo 

možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Možnosť nazrieť do spisu 

nevyužil žiaden účastník konania.  

MŽP SR posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala 

spoločnosť ENPRO Consult, s.r.o., Martinegova 4, 811 02 Bratislava. 

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny 

navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia: 

Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie  

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v dostatočnej vzdialenosti od 

zastavaného územia dotknutej obce Gajary (cca 950 – 1000 m od najbližších trvalo obývaných 

objektov), a preto sa nepredpokladá zdravotné riziko pre obyvateľov dotknutej obce. Príspevok 

výstavby objektov a príspevok stavebnej dopravy súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti 

k zmene kvality ovzdušia a k zmene hlukových pomerov nebude takého evidentného rozsahu, 

že by to ovplyvnilo zdravotný stav obyvateľstva v dotknutej obci. Vplyvy zmeny navrhovanej 

činnosti počas výstavby budú dočasné a vzhľadom na umiestnenie CAG, v ktorom sa bude 

zmena navrhovanej činnosti realizovať, charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti nebudú 

mať významný vplyv na obyvateľstvo dotknutej obce. Zvýšenie nepriaznivých vplyvov 

prevádzky navrhovanej činnosti v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti na 

obyvateľstvo a jeho zdravie sa nepredpokladá. V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej 

činnosti sa naopak dosiahne zlepšenie kvality ovzdušia v dotknutom území. Realizáciou zmeny 

navrhovanej činnosti sa prispeje k zvýšeniu celkovej bezpečnosti prevádzky PZZP Láb, čo bude 

mať nepriamy pozitívny vplyv i na obyvateľov dotknutej obce Gajary. Vzhľadom na charakter, 

rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú jej významné negatívne 

vplyvy na obyvateľov dotknutej obce a ich zdravie. 

Vplyvy na geomorfologické pomery  

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať na rovinatom teréne. S realizáciou 

zmeny navrhovanej činnosti nesúvisia také zásahy, ktoré by ovplyvnili geomorfologické 

pomery dotknutého územia.  
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Vplyvy na horninové prostredie  

Počas realizácie objektov zmeny navrhovanej môže dôjsť iba k málo významnému 

negatívnemu ovplyvneniu kvality horninového prostredia. Takýto negatívny vplyv pripadá do 

úvahy len v prípade havárie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov spojenej s 

únikom ropných látok, čo je vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti veľmi 

málo pravdepodobné. Pri dodržaní technologickej a pracovnej disciplíny nepredstavuje 

realizácia zmeny navrhovanej činnosti významný zásah do horninového prostredia ani iné 

negatívne vplyvy. Znečistenie horninového prostredia v dôsledku prevádzky zariadení, ktoré 

sú predmetom zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá. Realizácia zmeny navrhovanej 

činnosti nebude mať  negatívny vplyv na chránené ložiskové územia ropy a zemného plynu ani 

dobývacie priestory, ktoré sa nachádzajú v dotknutom území. Závažné negatívne vplyvy zmeny 

navrhovanej činnosti na horninové prostredie a ložiska nerastných surovín v dotknutom území 

sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na pôdu  

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená na pozemkoch evidovaných v katastri 

nehnuteľnosti ako ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria. Jej realizácia nevyžaduje 

trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. Znečistenie 

poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádza mimo areálu navrhovanej činnosti v dôsledku 

výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá. Negatívne vplyvy zmeny 

navrhovanej činnosti na pôdu sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie  

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na klimatické pomery 

dotknutého územia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečistenia 

ovzdušia. Účelom realizácie zmeny navrhovanej činnosti je odstránenie zdroja úniku 

znečisťujúcej plynnej látky (zemného plynu s hlavnou zložkou metán) do ovzdušia, čím sa 

prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v dotknutom území. Zároveň dôjde k zvýšeniu 

bezpečnosti navrhovanej činnosti najmä minimalizáciou možnosti havárií v dôsledku úniku 

zemného plynu. Prevádzkové odplyny do ovzdušia v súvislosti s prevádzkou objektov zmeny 

navrhovanej činnosti nevznikajú. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti 

sa nepredpokladajú jej negatívne vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie dotknutého územia, 

naopak v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zlepšeniu kvality ovzdušia  

v dotknutej lokalite 

Vplyvy na hydrologické pomery  

Z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nezmenia nároky navrhovanej 

činnosti na potrebu vody oproti povolenému stavu. Zmena navrhovanej činnosti nesúvisí 

s produkciou odpadových vôd. Pri štandardnom priebehu výstavby súvisiacich objektov nie je 

predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. K znečisteniu vôd by mohlo dôjsť 

len v prípade havarijného úniku ropných látok z dopravných prostriedkov a stavebných 

mechanizmov, čo je málo pravdepodobné. Napriek tomu je potrebné i s takou skutočnosťou 

počítať a stavenisko vybaviť potrebnými protihavarijnými prostriedkami pre zachytenie 

prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného úniku. Negatívne vplyvy 

zmeny navrhovanej činnosti na hydrologické pomery dotknutého územia sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na genofond (flóru, faunu, ich biotopy a biodiverzitu)  

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná na pozemkoch evidovaných v katastri 

nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy, na ktorých sa nenachádzajú 

žiadne rastlinné biotopy ani chránené rastlinné ani živočíšne druhy ani ich biotopy, ktoré by 

mohli byť negatívne ovplyvnené. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nesúvisí s 

odstraňovaním drevín ani inej vegetácie. Počas výstavby ani počas prevádzky zmeny 

navrhovanej činnosti sa nebude zasahovať do chránených rastlinných ani živočíšnych druhov 

ani biotopov. Realizáciou a prevádzkou zariadení súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti 
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sa neovplyvní negatívne biodiverzita, tzn. rozmanitosť druhov a ekosystémov v okolitom 

území. Významné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy 

sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na územia chránené podľa osobitných predpisov  

Na lokalite zmeny navrhovanej činnosti platí prvý stupeň územnej ochrany podľa 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Lokalita 

navrhovanej činnosti ani lokalita jej zmeny nie je súčasťou žiadneho územia národnej sústavy 

území chránených podľa osobitných predpisov. Nepriaznivé vplyvy realizácie a prevádzky 

zmeny navrhovanej činnosti na chránené územia národnej sústavy chránených území, ktoré sa 

nachádzajú v širšom území navrhovanej činnosti (chránené krajinné oblasti: CHKO Záhorie, 

CHKO Malé Karpaty) sa nepredpokladajú. Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať  

v oplotenom CAG. Aj napriek tomu sú dotknuté pozemky súčasťou chráneného vtáčieho 

územia SKCHVÚ016 Záhorské Pomoravie. Zmena navrhovanej činnosti nie je takou 

činnosťou, ktorá by podľa § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2015 Z. z., ktorým 

sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, mohla mať negatívny vplyv na 

predmet ochrany tohto chráneného vtáčieho územia. Nepriaznivé vplyvy zmeny navrhovanej 

činnosti a nepredpokladajú ani na ďalšie územia európskej sústavy chránených území, ktoré sa 

nachádzajú alebo zasahujú na územie dotknutej obce (SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy, 

SKÚEV1125 Gajarské alúvium Moravy, SKUEV0178 V studienkach, SKUEV0314 Morava), 

ktoré sa nachádzajú v širšom okolí lokality zmeny navrhovanej činnosti. Na katastrálne územie 

Gajary zasahuje jedna mokraď regionálneho významu, lokalita zmeny navrhovanej činnosti nie 

je jej súčasťou. Predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti nebudú mať dosah na 

uvedenú mokraď. Územie na ktorom sa realizuje zmena navrhovanej činnosti nie je súčasťou 

žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať 

negatívny vplyv na vodohospodársky významné toky, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí 

lokality navrhovanej činnosti (napr. Morava, Malina, Rudava, Zohorský kanál). Negatívne 

vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na územia chránené podľa osobitných predpisov sa 

nepredpokladajú. 

Vplyvy na krajinu  

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v oplotenom CAG a nie je takého rozsahu 

a charakteru, že by ovplyvnila krajinnú štruktúru, prípadne spôsobila zmenu scenérie krajiny  

a krajinného obrazu oproti súčasnému stavu. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na 

krajinu, jej štruktúru, scenériu a krajinný obraz sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na územný systém ekologickej stability  

Lokalita navrhovanej činnosti, ani lokalita, ktorá je určená na umiestnenie objektov 

zmeny navrhovanej činnosti nie je súčasťou ani v dotyku so žiadnym z prvkov územného 

systému ekologickej stability (biocentra, biokoridory, interakčné prvky), ktorý by mohol byť 

negatívne ovplyvnený realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Zmena navrhovanej činnosti 

nebude mať negatívny vplyv na žiadny z prvkov územného systému ekologickej stability – 

(ÚSES) na nadregionálnej, regionálnej ani na miestnej úrovni. 

Vplyvy na urbánny systém a využívanie zeme  

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej 

pôdy ani lesných pozemkov. V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa 

nepredpokladá obmedzenie lesnej ani poľnohospodárskej výroby. V dosahu vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne priemyselné zariadenia, ktoré by boli v strete 

záujmov s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Realizácia ani prevádzka objektov 

a zariadení zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje zmenu organizácie dopravy v dotknutom 

území. Výstavba a prevádzka zariadení súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti nebude 

mať negatívny vplyv na ostatnú existujúcu infraštruktúru v dotknutom ani v širšom území. 

Zmena navrhovanej činnosti, nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala závažný negatívny 
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vplyv na služby rekreáciu a cestovný ruch dotknutého územia, ani na existujúce a plánované 

objekty cestovného ruchu. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na urbanný komplex 

a využívanie zeme sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky  

Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť priamo dotknuté vplyvmi realizácie 

a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa v dotknutom území, ani v bezprostrednom okolí 

nenachádzajú. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na kultúrne a historické pamiatky 

sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na archeologické náleziská  

Na lokalite určenej pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti nie sú evidované žiadne 

archeologické náleziská. V prípade zistenia výskytu archeologických nálezov pri zemných 

prácach spojených s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti (výkop pre zakladanie haly a 

pätiek pre nosnú konštrukciu nových potrubných rozvodov) treba postupovať podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na archeologické náleziská možno 

predbežne považovať za nulové. 

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality  

V záujmovom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne 

významné geologické lokality, ani paleontologické náleziská, ktoré by mohli byť ovplyvnené 

realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti, súčasťou 

ktorej sú zemné práce, aj keď malého rozsahu, nie je možné jednoznačne vylúčiť výskyt nálezov 

a skamenelín. V prípade ich výskytu je potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 38). Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti 

na paleontologické náleziská a významné geologické lokality možno predbežne považovať za 

nulové. 

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy  

Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy 

v dotknutom území sa nepredpokladajú. 

Synergické a kumulatívne vplyvy celkové hodnotenie vplyvov  

Zmena navrhovanej činnosti je súčasťou technológie navrhovanej činnosti CAG. 

Prepojenie s inými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území sa 

nepredpokladá.  

V areáli navrhovanej činnosti CAG sa navrhuje umiestnenie malej fotovoltaickej 

elektrárne (ďalej len „FVE“), ktorá nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 k zákonu 

pre zisťovacie konanie ani pre povinné hodnotenie podľa tohto zákona.  

Výstavba FVE bola vzatá do úvahy podľa § 18 ods. 1 písm. h) zákona nakoľko sa 

umiestňuje v CAG, tzn. v areáli podniku, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 128/2015 

Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Na základe výsledkov zhodnotenia sa nepredpokladá, že 

umiestnenie FVE na pozemkoch CAG môže predstavovať riziko havárií.  

Z predbežného hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti identifikovaných v 

etape vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a z ich vzájomného 

spolupôsobenia vyplýva, že sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok 

významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území 

oproti povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona.  

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa jednoznačne dosiahne priame zlepšenia 

kvality ovzdušia v dotknutom území, čo sa nepriamo zvýši i v dôsledku využitia obnoviteľného 

zdroja energie (slnečnej energie) na výrobu elektrickej energie prostredníctvom malej FVE 
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umiestnenej v areáli navrhovanej činnosti. Zároveň sa zvýši i bezpečnosť prevádzky 

technologických zariadení CAG a PZZP Gajary-báden ako celku. 

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti a na základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany 

životného prostredia v záujmovom území MŽP SR usúdilo, že zmena navrhovanej činnosti 

nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by mohol ohroziť životné prostredie 

a zdravie obyvateľov, a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania 

navrhovanej zmeny činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie 

a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom 

území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na 

životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR 

aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je 

transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné prostredie. 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec  

o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

správneho poriadku na MŽP SR.  

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj 

vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní 

takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej 

činnosti a na konaní o jej povolení. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, 

ktoré sa preň pripúšťajú.  
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