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Vec
„Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Slanec“
- záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len ,,okresný úrad v sídle kraja“) prijal dňa 17.02.2023 žiadosť o vydanie záväzného
stanoviska 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“) k činnosti/stavbe ,,Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska andezitu v dobývacom
priestore Slanec“, pre žiadateľa – VSK MINERAL s.r.o., Južná Trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 36 706 311.

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Martin Herman, PhD., vo februári 2023.

Predložená dokumentácia rieši plánovaný postup už doteraz vytvorených lomových stien dobývania banskou
činnosťou v dobývacom priestore, ktorý sa nachádza medzi obcami Slanec a Slančík, okres Košice – okolie.
Navýšenie súčasne povolenej banskej činnosti predstavuje 105 000 t/rok a rozlohu 6,64 ha.
Uvedená činnosť/stavba bola povolená rozhodnutím č. 863-2318/2020-IV zo dňa 19.10.2020 Obvodným banským
úradom v Košiciach.
K 1.1.2023 bol stanovený stav zásob na ložisku Slanec – 9 216,58 tis. m3.
Konečný stav zásob ložiska bude ovplyvnený ročnými objemami, ktoré sú plánované v množstve maximálne do
500 000 ton (196 078 m3). Celkový úbytok zásob od povolenia navrhovanej činnosti do vydobytia zásob v rámci
záujmového územia je odhadovaný na 18 720 000 ton (7 341 176 m3). Konečný stav zásob za predpokladu
dosahovania maximálneho povoleného množstva bude v objeme 4 782 285 ton (1 875 406 m3).

Ložisko je v súčasnosti otvorené stenovým lomom vo svahu, ktorý tvoria štyri dobývacie rezy. V súlade s týmto
POPD sa uvažuje s dobývaním blokov zásob kategórie 1-Z-1, 2-Z-2, a 3-Z-3. Blok zásob kategórie 1-Z-1 je takmer
v celej časti pripravený na okamžité dobývanie v rámci už otvorených dobývacích rezov. V procese prípravy
okrajových zásob kategórie 1-Z-1 a zásob 2-Z-2 a 3-Z-3 nachádzajúcich sa v severnej časti daného územia, bude
potrebné realizovať výrub drevín a krovinatých porastov a odstránenie povrchovej skrývky.
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Hranica dobývacieho priestoru bola určená rozhodnutím č. TO-7452/59-inž.Kz Povereníctvom stavebníctva,
Bratislava č. 8/1959 z 9.11.1959 na ploche 32,5 ha. Celkový záber plochy dotknutou banskou činnosťou predstavuje
cca 20,11 ha.

S ohľadom na geologickú stavbu ložiska, bansko – technické podmienky dobývania a bezpečnostné predpisy bude
pri dobývaní výhradného ložiska použitá dobývacia metóda: Povrchové dobývanie ložiska v stupňoch (dobývacích
rezov) s použitím vŕtacích a trhacích prác alebo s použitím strojných zariadení, prípadne mechanicky.

Administratívne zázemie lomu je napojené na obecný vodovod. V lome je umiestnená studňa a voda z nej sa využíva
na technické účely (napr. skrápanie).

Banské vody sa v súčasnosti zachytávajú v zbernej nádrži. Využívajú sa na znižovanie prašnosti. Odvádzanie
banských (zrážkových) vôd z pracovných plošín jednotlivých etáží bude zabezpečené ich cca 1-3% stúpaním v smere
postupu dobývania. Banská voda bude odvádzaná pomocou odvodňovacích zarážok na voľnú plochu. Za týmto
účelom boli v minulosti vybudované odvodňovacie rigoly.

Hydrogeologicky je predmetné územie začlenené zväčša do povodia rieky Bodrog (číslo povodia 4-30-10). Lom
Slanec sa nachádza mimo územia výskytu podzemných vôd. Predpokladaná hladina podzemných vôd je minimálne
5 – 10 m pod úrovňou bázy lomu, v ktorej je určená pracovná plošina I. etáže lomu. V predmetnom území a v
blízkom okolí sa nenachádzajú zdroje prírodných liečivých vôd a pramene stolových minerálnych vôd alebo vodné
nádrže, ktoré by boli uvedenou činnosťou ovplyvnené.
Pri vrtných prácach na ložisku v rámci dobývacieho priestoru nebola narazená hladina podzemnej vody. Celé ložisko
leží nad miestnou erozívnou bázou a je nezvodnené.

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 dokumentácií vydáva podľa
§ 16a ods. 1 vodného zákona nasledovné

záväzné stanovisko:

Pre činnosť/stavbu ,,Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Slanec“
sa pred jej povolením nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného
zákona (ďalej len ,,výnimka“).

Predmetná činnosť/stavba je zameraná na dobývanie výhradného ložiska andezitu. Ložiskové územie sa nachádza
cca 600 m severo - východne od posledných nehnuteľností v katastrálnom území Slanec v lokalite s miestnym
názvom Hroznová hora.

Navrhovaná činnosť/stavba je kontinuálnym pokračovaním v súčasnosti už vykonávanej činnosti na ďalšie časové
obdobie s navýšením súčasne povolenej banskej činnosti o 105 000 t/rok a rozlohu o 6064 ha.

Pri prieskumných vrtoch nebola v danej lokalite narazená hladina podzemnej vody.
Banské vody sú v súčasnosti využívané na znižovanie prašnosti prevádzky. Banská voda, ktorá vzniká v dôsledku
atmosférických zrážok, pri topení snehu a pod. bude z technologických komunikácií odvádzaná odvodňovacími
zarážkami na voľnú plochu s priepustným reliéfom alebo mimo oblasť záujmového územia.
V zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) sú banskými
vodami všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských
priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo
jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými
vodami. V súlade s § 40 ods. 2 banského zákona je organizácia pri banskej činnosti oprávnená bezodplatne užívať
banské vody pre vlastnú spotrebu. V danom prípade je využívaná na skrápanie.

Navrhovaná činnosť/stavba nijakým spôsobom nebude zasahovať do nijakej vodohospodársky chránenej oblasti
a ani do ochranného pásma vodárenských zdrojov. V blízkosti predmetnej činnosti/stavby sa nenachádza žiadny
vodohospodársky významný vodný tok.
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Okresný úrad v sídle kraja po posúdení dokumentácie k povoleniu banskej činnosti dospel k záveru, že pred
povolením posudzovanej činnosti/stavby sa nevyžaduje výnimka.

Záväzné stanovisko okresného úradu v sídle kraja je podľa § 16a ods. 1 vodného zákona podkladom k vyjadreniu
orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti/stavbe; ak sa územné konanie pre činnosť/stavbu
nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povoľovanej činnosti.

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

Záväzné stanovisko bude v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejnené na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a súčasne na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


