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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 „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku 

(Zmena č. 7)“, navrhovateľa NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, takto: 

Zmena navrhovanej činnosti „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom 

Štvrtku (Zmena č. 7)“, 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 kolaudácii prevádzky kompresorovej jednotky TK 8 po jej obnove, predložiť 

výsledky merania hluku, ktoré preukážu, že zmena navrhovanej činnosti nebude 

zdrojom nadmernej hlukovej záťaže pre súvisiace pracovné i obytné prostredie podľa 

požiadaviek platnej legislatívy na ochranu verejného zdravia. 

2. Odpady z obnovy/výmeny časti existujúcich zariadení neskladovať na stavenisku, ale 

ich triediť a bezodkladne zabezpečiť ich zhodnotenie/zneškodnenie u zmluvného 

oprávneného subjektu.  

3. Druhy a množstvá odpadov, ktoré budú vznikať počas výstavby/obnovy špecifikovať 

v projektovej dokumentácii. 
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Odôvodnenie: 

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

„navrhovateľ“), doručil dňa 03. 03. 2022 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 „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku 

(Zmena č. 7)“, (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy 

č. 8a zákona.  

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) známych 

účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa 

§ 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní 

vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona listom č. 6255/2022-11.1.1/mo, 13277/2022, 

zo dňa 03. 03. 2022 zaslalo 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/podzemny-zasobnik-zemneho-plynu-lab-v-

plaveckom-stvrtku-zmena-c-7- 

 Podľa prílohy č. 8 zákona je existujúca 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.  

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. 

Skladovací komplex tvoria: PZZP Láb 1. – 3. stavba, PZZP Láb 4. stavba (vlastník 

POZAGAS a. s) a ložisko Gajary-báden. 

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 (areál pre ložisko Gajary-báden) s pripojením  

k tranzitnému plynovodu DN 1 200. 

Obidva areály sú vzájomne prepojené, čo podporuje vysokú flexibilitu komplexu CA 

PZZP Láb. 

Existujúca navrhovaná činnosť „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom 

Štvrtku“ bola povolená a uvedená do prevádzky v roku 1973, tzn. pred nadobudnutím účinnosti 

zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a preto nebola 

posudzovaná z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa tohto zákona. Vplyvy existujúcej 

navrhovanej činnosti na životné prostredie boli posúdené podľa platných predpisov v čase jej 

povoľovania. 
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Účelom zmeny navrhovanej činnosti je, tak ako u predchádzajúcich zmien zvyšovanie 

bezpečnosti, efektívnosti, modernizácia, zosúladenie so štandardmi Európskej únie  

a znižovanie energetickej náročnosti prevádzky. 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je: 

a) Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 

b) Modernizácia kompresorovej jednotky TK8 

Zmena navrhovanej činnosti nesúvisí so zmenou umiestnenia navrhovanej činnosti ani 

so zásadnou zmenou technológie. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je len obnova 

existujúcich technologických zariadení umiestnených v CA PZZP Láb. 

Zemný plyn dodávaný do plynárenskej siete musí spĺňať určité kvalitatívne parametre 

požadované prevádzkovateľom siete. Pre prevádzku PZZP je to dodržanie predovšetkým 

požadovaného rosného bodu vody a uhľovodíkov. 

Na úpravu zemného plynu vyťaženého z PZZP na požadovanú kvalitu slúžia 

technologické zariadenia na ohrev a sušenie zemného plynu. 

Ohrev zemného plynu slúži na ohriatie zemného plynu v procese ťažby tak, aby teplota 

plynu za redukciou tlaku neklesla pod teplotu požadovanú pre nasledujúcu technologickú 

operáciu, ktorou je sušenie zemného plynu. 

Sušenie zemného plynu prebieha v rekoncentračných kotloch. V rámci technológie 

sušenia zemného plynu sa v sušiacich kolónach používa ako sušiace médium na absorbovanie 

vody trietylenglykol (TEG). Súčasťou sušiaceho procesu je rekoncentrácia používaného 

sušiaceho média v rámci ktorej sa zo sušiaceho média odseparuje naviazaná voda a uhľovodíky, 

aby sa sušiace médium mohlo znova použiť v procese sušenia. Rekoncentrácia TEG prebieha 

v uzavretom systéme. 

a) Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 

Súčasný stav 

Ohrevy plynu OH5 a OH6 sú v prevádzke od roku 1983 a vzhľadom na ich pokročilý 

vek sú technicky opotrebované. 

Navrhovaná zmena 

Súčasné ohrevy plynu OH5 a OH6, nádrž nemrznúcej zmesi ZNZ3/3 a nadväzujúca 

technológia budú demontované a odstránené. Pripojenie vstupných a výstupných ciest 

procesovaného plynu zo súčasného ohrevu OH6 zostane z väčšej časti zachované. Na vstupnej 

vetve do nového výmenníka bude osadený nový guľový uzáver a výstup z výmenníka bude cez 

dva nové guľové uzávery vedený na meracie trate MT2 a MT3. Z bezpečnostných dôvodov  

a možnosti automatického havarijného vypínania sa predpokladá inštalácia poistných ventilov 

na výmenníku a pohonov na nových guľových uzáveroch. Nový výmenník bude inštalovaný na 

mieste súčasných ohrevov, pričom sa počíta s jeho výrazne menšími rozmermi a značnou 

úsporou priestoru. 

Súčasťou obnovy bude výmena parného kotla K3 v kotolni za nový teplovodný kotol  

s príslušenstvom. Výkon teplovodného kotla bude plynulo regulovateľný v širokom 

výkonovom rozsahu a navrhnutý v súlade s výkonovými požiadavkami výmenníka pri 

zohľadnení tepelných strát. Vo voľnej miestnosti na poschodí kotolne bude umiestnená 

expanzná nádoba a dve obehové čerpadlá teplovodného okruhu. 

Obnovou ohrevov plynu OH5 a OH6 sa výrazne znížia náklady na ich údržbu. 

Navrhovaná zmena bude mať pozitívny vplyv na bezpečnosť, prevádzkyschopnosť a 

disponibilitu technologických zariadení PZZP Láb. Zároveň sa predpokladá, že technicky 
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vyspelejšia konštrukcia a spôsob regulácie teploty prispeje k optimalizácii spotreby palivového 

plynu a zníženiu emisií. 

b) Modernizácia kompresorovej jednotky TK8 

Súčasný stav 

Kompresorová jednotka TK8 je v prevádzke od roku 1997 a v dôsledku dosiahnutia 

limitného počtu prevádzkových motohodín a stavu časti turbíny KJ TK8, požiadaviek na 

zvýšenie jej výkonnosti je nutné vykonať zvýšenie výkonu turbíny (uprate) a restage 

kompresora (zmenu výkonnosti výmenou/zmenou lopatkových častí). 

Navrhovaná zmena 

Pôvodná TK8 prejde kompletnou modernizáciou. Obnova/modernizácia pozostáva  

z modernizácie riadiaceho systému, obnovy/modernizácie systému riadenia emisií SoLoNOx, 

zo zmeny systému štartovania, z inštalácie elektrického štartéra, zo zjednotenia systému 

odstavovania KJ, implementácie bezprefukového systému kompresora, úpravy chladičov oleja, 

úpravy tlakovzdušnej stanice a obnovy pomocných systémov. 

Obnova pomocných systémov bude pozostávať z osvetlenia protihlukového krytu, 

zdvíhacieho zariadenia, výmeny motorov ventilátorov chladenia plynu, doplnenia elektro  

a plynodetekčného systému, samohasiaceho zariadenia, úpravy sacieho traktu, úpravy 

rozvádzačov RM110, RM112, a ďalších nevyhnutných úprav. 

Úprava chladičov oleja bude pozostávať z výmeny existujúcich chladičov z dôvodu 

zabezpečenia vyššieho chladiaceho výkonu modernizovanej turbíny TK8 a existujúcej turbíny 

TK7. Predpokladaný inštalovaný chladiaci výkon pre jeden chladič bude cca 350 kW. Upravené 

chladiče budú lokalizované v areáli PZZP. Úprava tlakovzdušnej stanice bude pozostávať  

z rozšírenia existujúcich priestorov a premiestnenia technológie do rozšírených priestorov. 

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

Malacky, v obci Plavecký Štvrtok, v katastrálnom území Plavecký Štvrtok, na parc. č.: 2218/2, 

2218/11, 2218/12, 2218/13, 2218/17, 2191/2 a 2191/17. 

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli doručené nasledovné 

stanoviská: 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách - dotknutý orgán (list 

č. ORHZ-MA-2022/000219-002 zo dňa 14. 03. 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 dotknutého orgánu na vedomie. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 

- dotknutý orgán (list č. HŽP/6410/2022 zo dňa 11. 03. 2022) v záväznom stanovisku 

uvádza, že z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na ďalšom posudzovaní zmeny 

navrhovanej činnosti a vo výrokovej časti uvádza, cit.: „Upozorňujem na povinnosť 

predloženia výsledkov merania hluku pri kolaudácii predmetnej stavby, ktoré preukážu, že 

navrhovaná činnosť (prevádzka kompresorovej jednotky TK 8 po jej obnove) nebude 

zdrojom nadmernej hlukovej záťaže pre súvisiace pracovné i obytné prostredie podľa 

požiadaviek platnej legislatívy na ochranu verejného zdravia.“. V závere odôvodnenia 

záväzného stanoviska uvádza, cit.: „Lokalita pre realizáciu navrhovanej činnosti 

nepredstavuje zhoršenie životných podmienok a zdravia sa nachádza mimo zastavaného 

územia obce Plavecký Štvrtok, v dostatočnej vzdialenosti od zastavaného územia dotknutej 

obce (cca 500 m severozápadne od najbližšieho trvalo obývaného objektu obce Plavecký 

Štvrtok). Charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti nepredstavuje zhoršenie 

životných podmienok a zdravia obyvateľov dotknutej obce. Realizáciou obnovy existujúcich 

zariadení sa prispeje k optimalizácii spotreby palivového plynu a tým i k zníženiu emisií tzn. 
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k zlepšeniu kvality ovzdušia oproti súčasnému stavu. Taktiež sa nepredpokladajú negatívne 

dopady činnosti na hlukové podmienky v okolitej zástavbe, čo však je potrebné preukázať 

výsledkami merania hluku. Z týchto dôvodov nepovažuje orgán verejného zdravotníctva 

ďalšie posudzovanie uvedenej činnosti podľa zák. č. 24/2006 Z. z. za potrebné. Hlučnosť 

prevádzky kompresorovej jednotky TK 8 po jej kompletnej obnove bude overená podľa zák. 

č. 355/2007 Z. z., tak ako je vyššie uvedené.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, podmienené dodržiavaním 

predpisov na ochranu verejného zdravia. Podmienku „Pri kolaudácii prevádzky kompresorovej 

jednotky TK 8 po jej obnove, predložiť výsledky merania hluku, ktoré preukážu, že navrhovaná 

činnosť nebude zdrojom nadmernej hlukovej záťaže pre súvisiace pracovné i obytné prostredie 

podľa požiadaviek platnej legislatívy na ochranu verejného zdravia“ premietlo MŽP SR do 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 Združenie domových samospráv – dotknutá verejnosť (list zo dňa 15. 03. 2022) stanovisko 

je uvedené v skrátenom znení. 

- žiada, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy 

na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne 

opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy; 

Vyjadrenie MŽP SR: Priame a nepriame vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie sú vyhodnotené vo zverejnenej dokumentácii aj v tomto rozhodnutí, zverejnená 

dokumentácia nie je zámerom vypracovaným vo variantoch, ide o zmenu v existujúcej 

prevádzke, opatrenia sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

- žiada navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii 

hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej zelenej dohode 

a žiada úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza opatrenia súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

- žiada navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k energetickým 

reformám popularizovaným pod názvom „Fit for 55“ vo svojom zámere 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že zverejnená dokumentácia nie je zámerom, ide o zmenu 

v prevádzke existujúceho podzemného zásobníka zemného plynu. 

- uvádza, že „Energetická bezpečnosť Slovenska je v priamej úmere k nezávislosti od 

dodávok z Ruskej federácie; žiadame, aby predmetný zásobník bol prispôsobený tak, aby 

tu mohol byť uskladňovaný aj zemný plyn z iných zdrojov ako je Ruská federácia. Súčasne 

žiadame, aby bol podzemný zásobník prispôsobený tak, že tu bude možné uskladňovať aj 

biometánový plyn, ktorý môže byť alternatívou k zemnému plynu v budúcnosti; aby sa tak 

mohlo stať je potrebné už dnes tomu prispôsobovať technickú infraštruktúru. Jadro úsilia 

navrhovateľa by teda malo spočívať práve v umožnení diverzifikácie zásobovania plynom 

ako palivom nech bude jeho charakter v budúcnosti akýkoľvek. Na Slovensku už SPP 

opatrne robí prvé pokusy v tomto smere a je potrebné s ním o tom komunikovať.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Biometán má vlastnosti ako zemný plyn. Podľa dostupných informácií sa 

v súčasnosti výrobou biometánu v Slovenskej republike zaoberá jedna prevádzka, ktorá 

biometán odovzdáva priamo do siete. Ak budú ďalšie prevádzky bioplynových staníc 

prechádzať na výrobu biometánu, budú ho tiež zrejme dodávať priamo do siete. Ak by sa aj 

mohlo vyrábať také veľké množstvo biometánu, ktoré by bolo potrebné uskladňovať, pretože by 

sa nespotreboval, horninové štruktúry, do ktorých sa ukladá, by nevyžadovali žiadne 

prispôsobenie. Nie je predpoklad, že biometánu bude také množstvo, ktoré by nahradilo súčasné 

množstvo zemného plynu. Aj dotknutá verejnosť, ak ju problematika energetiky zaujíma, môže 
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sledovať zverejňované diskusie odborníkov, ktorí už intenzívne komunikujú o náhradných 

zdrojoch energií. 

- upozorňuje “Na určenie prípustnosti zámeru v krajine”; požaduje “environmentálne 

hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa” 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že zverejnená dokumentácia nie je zámerom, ide o zmenu 

v prevádzke existujúceho podzemného zásobníka zemného plynu, o zmenu existujúcej 

navrhovanej činnosti, ktorá 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. 

- Žiada, “aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 

ods.13 zákona EIA obsahovali aj: I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity 

podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z. II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až 

§11 Vodného zákona III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva IV. 

opatrenia realizácie obehového hospodárstva” 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza iba opatrenia súvisiace s predpokladanými vplyvmi 

zmeny navrhovanej činnosti vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej činnosti 

nebude mať vplyv na biodiverzitu ani na podzemné a povrchové vody a nebola identifikovaná 

potreba určovať opatrenie na realizáciu obehového hospodárstva. 

- Žiada do podmienok transponovať opatrenia a podmienky z predchádzajúcich rozhodnutí 

EIA č. 6770/2015-3.4/ml, č. 3790/2018-1.7/mo, č. 3863/2020-6.6/mo a č. 7493/2021-

6.6/mo do podmienok novovydaného rozhodnutia. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza opatrenia súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. Opatrenia určené v rámci predošlých zmien nie je potrebné 

transponovať, boli určené iba pre jednotlivé predošlé zmeny navrhovanej činnosti. 

- Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúča úradu aj navrhovateľovi „aktívne 

konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať 

verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 

Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: 

https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. ZDS na 

vykonaní konzultácie trvá.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Potrebné konzultácie prebehli písomnou formou. Združenie domových 

samospráv (ďalej len „ZDS“) zaslalo svoje stanovisko v kópii aj navrhovateľovi, ktorý doručil 

na MŽP SR, listom č. Z-NAF-003634/2022 zo dňa 28. 03. 2022, svoje vyjadrenie k uvedenému 

stanovisku dotknutej verejnosti, ktoré uvádzame na nasledujúcich dvoch stranách v úplnom 

znení, pretože obsahuje stručné vyjadrenie aj k témam priamo nesúvisiacim so zmenou 

navrhovanej činnosti, ktoré mala uvedená dotknutá verejnosť záujem s navrhovateľom 

konzultovať. Navrhovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že:  

 „Účelom Zmeny č. 7  navrhovanej činnosti je, zvyšovanie bezpečnosti, efektívnosti, 

modernizácia, zosúladenie so štandardmi Európskej únie a znižovanie energetickej náročnosti 

prevádzky PZZP Láb v Plaveckom Štvrtku. Predmetom Zmeny č. 7 navrhovanej činnosti je 

obnova/výmena dvoch ohrevov plynu OH5 a OH6 a modernizácia kompresorovej jednotky 

TK8. 

Stanovisko ZDS je zamerané najmä na: 

- výklad účelu a zmyslu zákona č. 24/2006 Z. z.; 

- rozsiahle úvahy vo veci hospodárskeho stavu Slovenska, zraniteľnosti ekonomiky 

Slovenska, ekonomických reforiem, dôsledkov „klimatickej krízy“, „ekologickej 

a environmentálnej krízy“; robotizácie; „pasce stredných príjmov“ a ďalšie;  

https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk
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- odkaz na príhovor Miloša Jakeša v Červenom Hrádku a jeho výklad; 

- povinnosti vyplývajúce z „Európskej zelenej dohody“ a „tvrdenie ZDS“, ktoré je vraj 

podobné tvrdeniu Európskej komisie (ďalej en „EK“); 

- prípravu balíčka EK energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“; 

- konštatovanie odborného panelu Glasgowskej konferencie vo veci dynamiky klimatickej 

krízy; 

- zmenu klímy na Slovensku, ktorá sa vraj zmení ešte viac ako doteraz a nadobudne značne 

stredomorský charakter podobný dnešnému Chorvátsku; 

- energetickú bezpečnosť Slovenska; 

- deformovaný výklad a uplatňovanie Európskeho práva ako aj zákona EIA, ktoré sú vraj  

nezlučiteľné so základnými Európskymi hodnotami a základnými zásadami Európskeho 

správneho práva, nesledujú účel a cieľ zákona EIA podľa §2 a ktoré sú v rozpore s tzv. 

eurokonformným výkladom zákona popierajúcim Aarhuský dohovor; 

- aplikovanie základnej právnej zásady vyplývajúcej z tzv. „Lisabonských zmlúv“ ktorá je 

právnym základom a podstatou vraj systematickej nesprávnosti a nezákonnosti 

rozhodovania úradov na Slovensku; 

- nesprávne vnímanie Európskeho práva, ktoré preferuje ekologické záujmy pred 

ekonomickými vedie aj k nesprávnemu vnímaniu ZDS ako ekologického spolku, ktorý má 

záujem na zámeroch posudzovaných procesom EIA. 

- ZDS dáva v stanovisku k Zmene č. 7 navrhovanej činnosti do pozornosti: 

- Zásady Integrity konania ZDS podľa ktorých ZDS primerane aplikuje odporúčania OECD 

o verejnej integrite (https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-SVK.pdf) 

do svojej činnosti a nekupčí so svojim vplyvom žiadnym spôsobom, 

- Environmentálne princípy činnosti ZDS pri ktorých uvádza, že ZDS je ochotné diskutovať 

a komunikovať s každým za splnenia štyroch jednoduchých pravidiel. 

Informácie, výklady, predpovede a úvahy ZDS uvedené v predchádzajúcich bodoch nie sú 

predmetom zisťovacieho konania o Zmene č. 7 navrhovanej činnosti. 

Navrhovateľovi sú v stanovisku ZDS adresované tieto požiadavky: 

- žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho 

hospodárstva založeného na znalostiach a občianskej participácii. 

Vyjadrenie navrhovateľa 

Požiadavka nie je predmetom zisťovacieho konania vo veci Zmeny č. 7 navrhovanej činnosti. 

- Na určenie prípustnosti zámeru v krajine (§11 a §12 zákona o životnom prostredí č.17/1992 

Zb.) ako aj ako odborný základ prípadných navrhovaných environmentálnych opatrení (§17 

ods. 1 zákona o životnom prostredí) na uvedené požadujeme environmentálne hodnotenie 

dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa (napr. formou hodnotenia a certifikácie GreenPass 

https://www.environmentalnehodnotenie.sk/, https://greenpass.io/). Na základe výsledkov 

krajinného hodnotenia žiadame, aby sám navrhovateľ určil primerané environmentálne 

opatrenia. 

Vyjadrenie navrhovateľa 

Vplyvy Zmeny č. 7 navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom zisťovacieho konania, na zložky 

životného prostredia vrátane vplyvov na krajinu sú dostatočne zdokumentované v kap. IV. 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Negatívne vplyvy Zmeny č. 7 navrhovanej činnosti 

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

 V ostatných častiach stanoviska ZDS je niekoľko požiadaviek adresovaných 

príslušnému/správnemu orgánu vo veci obsahu a štruktúry rozhodnutia zo zisťovacieho 

konania. 

K vybraným požiadavkám adresovaným v stanovisku ZDS príslušnému/správnemu orgánu: 

https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-SVK.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20071001.html#predpis.skupinaParagrafov-zasady_ochrany_zivotneho_prostredia
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20071001.html#predpis.skupinaParagrafov-zasady_ochrany_zivotneho_prostredia
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#predpis.skupinaParagrafov-povinnosti_pri_ochrane_zivotneho_prostredia
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#predpis.skupinaParagrafov-povinnosti_pri_ochrane_zivotneho_prostredia
https://www.environmentalnehodnotenie.sk/
https://greenpass.io/
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- Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 

ods.13 zákona EIA obsahovali aj: 

I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK 

č.543/2002 Z.z. 

II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona 

III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva 

III. opatrenia realizácie obehového hospodárstva 

Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov 

verejnosti; Navrhujeme, aby navrhovateľ akceptoval nasledovné opatrenia (ktoré sa v praxi 

osvedčili ako tzv best available techniques – BAT – krajinných environmentálnych opatrení) 

alebo sám navrhol k nim lepšiu alternatívu resp. riešenie, ktoré dané environmentálne oblasti 

splní lepšie/vhodnejšie a to na základe výsledkov požadovaného krajinného hodnotenia. 

V rámci doplňujúcej informácie žiadame komparatívnu analýzu výhod a nevýhod 

a zdôvodnenie výsledného vybraného riešenia.  

Vyjadrenie navrhovateľa 

Požiadavku ZDS neodporúčame príslušnému/správnemu orgánu akceptovať. 

V tejto časti stanoviska ZDS nie sú uvedené takmer žiadne požiadavky na opatrenia súvisiace 

so Zmenou č. 7 navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto zisťovacieho konania. Zmena 

č. 7 navrhovanej činnosti sa týka obnovy a modernizácie konkrétnych existujúcich  

technologických zariadení, umiestnených v CA PZZP Plavecký Štvrtok a jej účelom je 

zvyšovanie bezpečnosti, efektívnosti, modernizácia, znižovanie energetickej náročnosti a 

zosúladenie prevádzky PZZP so štandardmi Európskej únie.  

- Žiadame do podmienok transponovať opatrenia a podmienky z predchádzajúcich 

rozhodnutí EIA č. 6770/2015-3.4/ml, č.3790/2018-1.7/mo, č. 3863/2020-6.6/mo 

a č.7493/2021-6.6/mo do podmienok novovydaného rozhodnutia.  

Vyjadrenie navrhovateľa 

Požiadavku ZDS neodporúčame príslušnému/správnemu orgánu akceptovať. 

Zmena č. 7 navrhovanej činnosti nesúvisí priamo s predchádzajúcimi zmenami, jej vplyvy sa 

posudzujú v samostatnom konaní a budú sa realizovať na základe samostatného povolenia 

zmeny navrhovanej činnosti. Opatrenia uložené v rámci predchádzajúcich zmien sa realizujú, 

sledujú, kontrolujú a vyhodnocujú samostatne na základe výsledkov jednotlivých konaní a nie 

je žiadny dôvod ich uvádzať do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania vo veci Zmeny 

č. 7 navrhovanej činnosti.    

 K požiadavke adresovanej v stanovisku ZDS príslušnému/správnemu orgánu a 

navrhovateľovi: 

- Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne 

konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať 

verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 

Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: 

https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. ZDS na 

vykonaní konzultácie trvá. 

Vyjadrenie navrhovateľa 

Požiadavku ZDS neodporúčame príslušnému/správnemu orgánu akceptovať. 

Zisťovacie konanie vo veci Zmeny č. 7 sa vykonáva podľa zákona č. 24/2006 Z. z., a preto nie 

je dôvodom postupovať podľa § 36 ods. 5 resp. § 64 ods. 1 stavebného zákona. Verejnosť má 

v rámci zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. dostatočný priestor na konzultácie 

– napr. vyjadriť sa k oznámeniu o Zmene č. 7 navrhovanej činnosti a príslušný orgán je povinný 

na jeho vyjadrenie reagovať, čo možno považovať za jednu z metód konzultácii. Nie je tiež 

jasné, na základe akého ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov by mal správny 

https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk
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orgán alebo navrhovateľ využiť možnosť rezervácie „prípadnej konzultácie“ so ZDS. 

Z požiadavky nie je jasné, čo by malo byť predmetom konzultácie vo veci Zmeny č. 7 

navrhovanej činnosti na ktorej ZDS dokonca „trvá“.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko dotknutej verejnosti nie je nesúhlasné, nepožaduje zmenu 

navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona. Na stranách 5 až 9 sú uvedené vyjadrenia  

MŽP SR aj navrhovateľa k jednotlivým pripomienkam a okruhom tém, ktoré MŽP SR považuje 

za písomnú konzultáciu. 

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

Obec Plavecký Štvrtok; 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; 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 Plavecký Štvrtok zverejnila informáciu o doručení oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce dňa 07. 03. 2022 po dobu 10 pracovných 

dní. K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti z dotknutej 

obce. 

MŽP SR listom č. 6255/2022-11.1.1/mo, 21628/2022 zo dňa 12. 04. 2022 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 adrese 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 CA PZZP Láb, ktorý sa nachádza vo 

vzdialenosti cca 500 m severozápadne od najbližšieho trvalo obývaného objektu obce Plavecký 

Štvrtok. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej zmeny sa nepredpokladá 

zdravotné riziko pre obyvateľov dotknutej obce. Príspevok výstavby a stavebnej dopravy 

súvisiacej so zmenou navrhovanej činnosti k zmene kvality ovzdušia a k zmene hlukových 

pomerov nebude takého rozsahu, ktorý by ovplyvnil zdravotný stav obyvateľstva v dotknutej 

obci. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti počas výstavby budú dočasné a vzhľadom na jej 

umiestnenie, charakter a rozsah nebudú mať dosah na obyvateľstvo dotknutej obce. Zvýšenie 

nepriaznivých vplyvov prevádzky navrhovanej činnosti po realizácii zmeny navrhovanej 

činnosti na obyvateľstvo a jeho zdravie sa nepredpokladá. Realizáciou zmeny navrhovanej 

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

nepriamy pozitívny vplyv na obyvateľov dotknutej obce Plavecký Štvrtok. 

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 činnosti 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 

nehnuteľností 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 sa v dôsledku 

realizácie zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej 

činnosti sa na pôdu nepredpokladajú. 

Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie  

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečistenia ovzdušia. 

Účelom realizácie zmeny navrhovanej činnosti je minimalizácia negatívnych následkov, v 

prípade havárie plynovodov alebo technologických zariadení na plynovode (zabránenie s tým 

spojeného úniku plynu). Prevádzkové odplyny do ovzdušia v súvislosti  

s prevádzkou objektov zmeny navrhovanej činnosti nevznikajú. Vzhľadom na charakter 

a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na klimatické 

pomery a ovzdušie dotknutého územia, naopak v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej 

činnosti dôjde k zlepšeniu kvality ovzdušia v dotknutého územia. 

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 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 

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. 
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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. 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, prírodná rezervácia PR Bezodné) sa 

nepredpokladajú. Nepriaznivé vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na územia európskej sústavy 

chránených území (napr. chránené vtáčie územie SKCHVÚ016 Záhorské Pomoravie, územia 

európskeho významu SKUEV0116 Jakubovské rybníky, SKUEV0123 Dúbrava a SKUEV0167 

Bezodné, SKUEV0177 Šmolzie), ktoré sa nachádzajú v širšom okolí uvedenej lokality, na 

území obce Plavecký Štvrtok, sa nepredpokladajú. Na území dotknutej obce Plavecký Štvrtok 

sa nachádza jedna mokraď regionálneho významu (Plavecký Štvrtok - 450 000 m2), lokalita 

zmeny navrhovanej činnosti nie je jej súčasťou. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti nebudú 

mať dosah na uvedenú mokraď. Územie na ktorom sa bude realizovať zmena navrhovanej 

činnosti nie je súčasťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti. Realizácia zmeny 

navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na vodohospodársky významné toky, ktoré 

sa nachádzajú v širšom okolí lokality zmeny navrhovanej činnosti (Morava, Malina, Zohorský 

kanál, Močiarka, Stupavský potok). Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na územia 

chránené podľa osobitných predpisov sa nepredpokladajú. 

Vplyvy na krajinu  

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v CA PZZP Láb v dotknutej obci 

Plavecký Štvrtok 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 

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. 
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Vplyvy na archeologické náleziská  

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

archeologické náleziská. Zemné práce v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti pri 

ktorých by mohlo dôjsť k zisteniu archeologických nálezov sa nepredpokladajú. 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. Vzhľadom charakter zmeny navrhovanej činnosti, 

ktorej súčasťou nie sú zemné práce, nepredpokladá sa ani možnosť nálezov skamenelín. 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 PZZP Láb 

v dotknutej obci Plavecký Štvrtok. Prepojenie s inými plánovanými a realizovanými 

činnosťami v dotknutom území sa nepredpokladá.  

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a na základe 

zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v 

záujmovom území 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. 

K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko ani 

požiadavka posudzovať zmenu navrhovanej činnosti. Doručené stanoviská sú aj s vyjadrením 

MŽP SR, uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia vyššie. Realizáciou zmeny navrhovanej 

činnosti sa prispeje k zvýšeniu celkovej bezpečnosti existujúcej prevádzky PZZP Láb. 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 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 rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP 

SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia 

účastníkovi konania..  
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V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 

pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 

zákona. 

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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