
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia

kraja
Komenského 52, 041  26  Košice____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421556001250

E-mail
oszp.ke@minv.sk

Internet IČO
00151866

• •
UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o.
Rastislavova 106
040  01  Košice-Juh
Slovenská republika

• •

Váš list číslo/zo dňa

03.10.2022

Naše číslo
OU-KE-OSZP2-2022/042844-002

Vybavuje/linka
Ing. Anna Bortníková/

055/6001268

Košice
11. 10. 2022

Vec
„Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska štrkopieskov Milhosť
- záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“)

Podaním doručeným dňa 03. 10. 2022 bola Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)
predložená žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 vodného zákona k činnosti „Plán otvárky,
prípravy a dobývania ložiska štrkopieskov Milhosť“ (ďalej aj ako len „navrhovaná činnosť“).

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia - projektový zámer, ktorý vypracoval odborne spôsobilý
projektant pre banskú činnosť - Ing. Jozef Seman (č. osvedčenia 693-1607/2014, v septembri 2022, pre investora:
UND – Štrkopiesky s. r. o., Rastislavova 106, 040 01 Košice, IČO: 36582409.

Predmetom navrhovanej činnosti je pokračovanie dobývania ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Milhosť, v
alúviu rieky Hornád, cca 300 m od osi toku, na pozemku parc. č. 497/2 – parcela registra „C“ katastra nehnuteľnosti
(ďalej len „C-KN“), druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Milhosť, vo vlastníctve investora. Úžitkovou surovinou sú
sedimentárne kvartérne štrkopiesky.

Dobývací priestor (DP) Milhosť o výmere 1 862 750 m2 bol pôvodne určený rozhodnutím Československého
kameňopriemyslu Praha zn. 0452/68 zo dňa 12. 02. 1968. Rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebníctva
Slovenskej republiky o zmene hraníc dobývacieho priestoru zn. 220-452/1990 zo dňa 28. 03. 1990 bol tento dobývací
priestor plošne zmenený na výmeru 2 205 912 m2. Osvedčenie o zaevidovaní DP vydal Slovenský banský úrad v
Bratislave pod č. j. 1257/35-DP/90 zo dňa 31. 05. 1990.

Posledný výpočet zásob na výhradnom ložisku štrkopieskov Seňa – Milhosť bol vykonaný k 30.06.1994 so stavom
– geologické zásoby ložiska celkom: 4 047 000 m3. Zásoby v dotknutej časti ložiska, kde sa má pokračovať v
dobývaní: bilančné zásoby voľné: 181 000 m3, t.j. 344 000 ton.
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Časť ložiska v dobývacom priestore je vyťažená a vytvára vodnú plochu, časť nevyťaženého územia je v podstate
rovina s nadmorskou výškou 160,00 m n. m. bez výraznejších výškových zmien. Hladina podzemnej vody je od
1,2 do 2,5 m pod úrovňou terénu.
Bilančné zásoby v dotknutej časti výhradného ložiska štrkopieskov Milhosť predkladaných v projektovom zámere
sú 223 000 m3, t.j. 423 700 ton.
Územie určené na banskú činnosť podľa POPD bude pred začatím činnosti vyznačené banským geodetom.
Predpokladaná hrúbka skrývky je 1,5 – 2,0 m, predpokladaná priemerná mocnosť ložiska je 6,0 m. Ťažba
bude vykonávaná povrchovým spôsobom, s využitím jedného ťažobného rezu, pomocou lopatového rýpadla,
prípadne iného vhodného nakladača. Odvoz bude zabezpečovaný nákladnými vozidlami odberateľov, ako aj
vlastnými vozidlami. Ťažobný postup bude vedený podľa postupu skrývkových prác a podľa kvality ťaženého
materiálu. Predpokladaný hlavný smer postupu je V – JV s nadväznosťou na prístupovú komunikáciu od účelovej
komunikácie. Následne budú doťažené okrajové časti vymedzeného ťažobného priestoru s prihliadnutím na
umiestnenie technológie a skládok.

Po vyťažení materiálu a dosiahnutí záverečných svahov bude vytvorená vodná plocha, ktorá po čiastočnej úprave
brehov na seba naviaže rastlinné a živočíšne spoločenstvá stojacich vôd. Z tohto dôvodu nie je žiaduce zasahovať
v danom území po ukončení ťažby umelými rekultivačnými aktivitami.

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona k predloženej projektovej dokumentácii činnosti podľa
§ 16a ods. 1 a ods. 4 vodného zákona vydáva nasledovné

záväzné stanovisko:

Pre navrhovanú činnosť sa pred jej povolením nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov uvedených v § 16
ods. 6 písm. b) vodného zákona (ďalej len „výnimka“).

Odôvodnenie:

Záujmové územie uvedenej činnosti sa nachádza na pozemku parc. č. 497/2, k. ú. Milhosť, obec Milhosť, okres
Košice – okolie, kraj Košický, cca 100 m severne od územia existujúcej povolenej ťažby štrkopieskov, ktoré v
minulosti bolo posúdené podľa § 16a ods. 1 vodného zákona. Na základe výsledku správneho konania okresný úrad
v sídle kraja vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2019/037325 zo dňa 09. 10. 2019 o tom, že navrhovaná činnosť
„Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska štrkopieskov Milhosť“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b)
vodného zákona a nie je potrebné ju ďalej posudzovať.

Lokalita činnosti je situovaná v čiastkovom povodí Hornádu. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody, a to
útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov
Hornádu s plochou 934,295 km2 a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2005300P Medzizrnové
podzemné vody Košickej kotliny s plochou 1 124,018 km2. Útvary povrchovej vody sa v predmetnej lokalite
nenachádzajú.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti - ťažba štrkopieskov, po ukončení ktorej zostane odkrytá hladina
podzemnej vody/vodná plocha, sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001200P a
SK2005300P ako celku nepredpokladá. Hladina podzemnej vody (i odkrytej) v dotknutom území je v hydraulickej
spojitosti s hladinou vody v toku Hornád.

Vychádzajúc zo záverov odborného posúdenia tejto navrhovanej činnosti situovanej v čiastkovom povodí Hornádu,
možno predpokladať, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti, z hľadiska požiadaviek článku 4.7 Rámcovej
smernice o vode a ustanovení vodného zákona, na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutom útvare podzemnej
vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu a v dotknutom útvare podzemnej
vody SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny ako celku nebude významný, resp. sa vôbec
neprejaví.
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Po preskúmaní a posúdení predloženého projektového zámeru činnosti prihliadajúc na závery odborného stanoviska
poverenej osoby č. RD2867/2019 zo dňa 11. 09. 2019, okresný úrad v sídle kraja určil, že povaha činnosti si
nevyžaduje znovu posúdenie a vypracovanie odborného stanoviska, nakoľko navrhované rozšírenie dobývania
ložiska štrkopieskov bude pokračovať v rámci hraníc dobývacieho priestoru Milhosť, určenom pre dobývanie
výhradného ložiska štrkopieskov rovnakými dobývacími metódami ako doteraz, pričom okrem rozšírenia ťažobného
územia a zväčšenia vodnej plochy po vyťažení nedôjde k výrazným zmenám, ktoré by mohli mať vplyv na terajší
ekologický stav dotknutých útvarov podzemnej vody.

Toto záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona je podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy
v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie pre činnosť nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku
konaniu o povolení činnosti a je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak
zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hroncova 10541/13, Košice - Staré
Mesto, 040 01 Košice 1

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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