odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky

Číslo: OU-MA-OSZP-2019/004001/GAM

Malacky, 20.03.2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti „Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond Jakubov
63 a 64“ predloženého navrhovateľom Nafta a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO:
36 286, 192 a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č.
71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:
zmena navrhovanej činnosti „Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond Jakubov
63 a 64“ umiestnená na území obce Láb, Plavecký Štvrtok a Jakubov na parcelách č. k.ú. Láb
KN-C 5998/1, 6010, 5999, 6001, 6000, k.ú. Pl. Štvrtok KN-C 4400, 4415, 4416, 4419,
4420,4421 k.ú. Jakubov KN-C 3370, 3399, 3400

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.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné
pripomienky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených
k zámeru navrhovanej činnosti:
- výruby drevín v záujmovom území budú riešené v rámci samostatného konania v zmysle § 47
zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- pri zemných prácach zabezpečiť výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop
fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy)
- rešpektovať pripomienky v stanovisku Bratislavského samosprávneho kraja, list č.
04527/2019/ZP-2, zo dňa 11.03.2019.
ODÔVODNENIE
Navrhovateľ, Nafta a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286, 192 predložil
dňa 01.02.2019 Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„OÚ Malacky”) 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 „Zberné naftové stredisko Dúbrava –
zapojenie sond Jakubov 63 a 64“ vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu.

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej
činnosti podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Malacky vykonal podľa
§ 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon
č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem
osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či
zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti na OÚ MA dňa 01.02.2019.
Zmena navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona je zaradená
do kapitoly
1. Ťažobný priemysel,
pol. č. 4 Ťažba a úprava ropy - zisťovacie konanie do 500 t/deň.
pol. č. 5 Ťažba a úprava zemného plynu – zisťovacie konanie do 500 000 m3/deň
Popis zmeny navrhovanej činnosti:
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečenie dodávky dostatočného množstva
palivového plynu pre kogeneračnú jednotku, ktorá je umiestnená na ZNS Dúbrava.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je :
- doplnenie jestvujúcej technológie na sonde Jakubov 63 (ďalej len „J 63“) na sonde Dúbrava
45 (ďalej len „DU 45“),
- vybudovanie spojovacieho plynovodu medzi sondami J 63 a DU 45.
Zmena navrhovanej činnosti, pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov (ďalej len
„SO“) a prevádzkových súborov (ďalej len „PS“):
SO 20 Spojovací plynovod DN 50/PN 16
PS 10 Úpravy na sonde J 63
PS 11 Ochrana proti blesku na sonde J 63
PS 30 Úpravy na sonde DU 45
PS 31 Ochrana proti blesku na sonde DU 45
Úpravy na sonde Jakubov 64 (ďalej len „J 64“) od ktorej bude pripojená existujúca potrubná
vetva na potrubie, ktoré vedie od sondy J 63 sú zrealizované a nie sú predmetom tejto zmeny
navrhovanej činnosti.
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na k.ú. Jakubov, k.ú. Plavecký Štvrtok a k.ú.
Láb na parcelách evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako lesné pozemky, okrem parcely č.
4379 na k. ú. Plavecký Štvrtok evidovanej ako zastavané plochy a nádvoria (k.ú. Láb KN-C
5998/1, 6010, 5999, 6001, 6000, k.ú.Pl. Štvrtok KN-C 4400, 4415, 4416, 4419, 4420,4421 k.ú.
Jakubov KN-C 3370, 3399, 3400).
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia dotknutých obcí Jakubov, Láb a Plavecký
Štvrtok.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti, si nevyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy
ani lesných pozemkov.
Výstavba spojovacieho plynovodu si vyžiada dočasný záber lesných pozemkov v trase
výstavby plynovodu s celkovou výmerou 6 441 m2 (výkopy pre uloženie potrubia do zeme,
skládky výkopu, manipulačné plochy). Dočasný záber pôdy pre umiestnenie spojovacieho
plynovodu bude na dobu cca 1 roka.
Úpravy na sondách DÚ 45 a J 63 sa budú realizovať bez nároku na ďalší záber pôdy.
Lesné pozemky, na ktorých sa navrhuje umiestnenie spojovacieho plynovodu budú dočasne
vyňaté z plnenia funkcie lesa, čo znamená, že dotknutý lesný pozemok sa bude dočasne využívať
na iný účel. Pri dočasnom vyňatí lesného pozemku sa bude postupovať podľa príslušných
ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny
navrhovanej činnosti sa bude jednať len o dočasné zábery, prípadne vstupy na pozemky za
účelom vykonania prác. Navrhovaná dĺžka spojovacieho plynovodu je 1 704 m , šírka
pracovného priestoru cca 7 m bude spresnená v realizačnom projekte podľa použitej technológie
pokládky potrubia. Po uložení potrubia plynovodu sa vykoná technická a biologická rekultivácia
dotknutých lesných pozemkov.
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Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na vedenie trasy spojovacieho plynovodu
cez lesné pozemky si vyžaduje výrub drevín na celkovej ploche cca 0,64 ha. Vzhľadom k tomu,
že trasa spojovacieho plynovodu bude viesť po okraji lesných pozemkov súbežne s cestou
III/1107 rozsah výrubu drevín bude malého rozsahu. Po uložení potrubia spojovacieho
plynovodu sa dotknuté pozemky zrekultivujú v súlade s požiadavkami rozhodnutia príslušného
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Rozsah výrubu bude špecifikovaný po presnom
zameraní trasy spojovacieho plynovodu v rámci projektovej dokumentácie.
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v území kde platí 2. stupeň územnej ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknuté
územie je súčasťou CHKO Záhorie a CHVÚ Záhorské Pomoravie.
Navrhovaná činnosť Zberné naftové stredisko Dúbrava, ktorého sa týka zmena navrhovanej
činnosti bolo povolené a uvedené do prevádzky v roku 1984, tzn. pred nadobudnutím účinnosti
zákona č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a preto nebolo
posudzované z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa tohto zákona.
Vplyvy navrhovanej činnosti boli posúdené podľa platných predpisov v čase jej povoľovania.
V roku 2015 sa vykonalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti „Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie
sondy Dúbrava 45“.
Na základe výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán, ktorým bol v tomto prípade OÚ
Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti
“ Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sondy Dúbrava 45“ sa nebude posudzovať podľa
zákona.
OÚ Malacky podľa § 29 ods. 6 zákona listom č. OU-MA-OSZP-2019/004001/GAM zo
dňa 14.02.2019 zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu,
rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zároveň ho zverejnil na webovom
sídle ministerstva na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberne-naftovestredisko-dubrava-zapojenie-sond-jakubov-63-64 a informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1
zákona o posudzovaní na svojom webovom sídle, na webovej stránke www.minv.sk/?uradnatabula-24 a na svojej úradnej tabuli.
OÚ MA v rámci zisťovacieho konania použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené
v prílohe č. 10 zákona a zároveň prihliadal aj na stanoviska doručené podľa § 29 ods. 9 zákona.
Stanoviska predložené podľa § 29 ods. 9 zákona a ich vyhodnotenie
V procese zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 9 zákona doručili príslušnému orgánu písomné
stanoviska tieto subjekty vrátane verejnosti (stanoviská sú uvedené v skrátených textoch):
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, list č. HŽP/5170/2019 zo dňa
25.02.2019
Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvajú na posudzovaní zámeru podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. pre činnosť „Zberné naftové stredisko Dúbrava – Zapojenie sond Jakubov 63 a
64“, k.ú. Jakubov, k.ú. Láb a k.ú. Plavecký Štvrtok, okr. Malacky.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A,
901 01 Malacky požiadal listom č. OU-MA-OSZP-2019/004001/GAM zo dňa 14.02.2019,
doručeným dňa 20.02.2019, o vyjadrenie k uvedenej veci.
Po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že oznámenie zámer (ENPRO Consult, s.r.o.,
Bratislava, 01/2019) rieši dodávku plynu pre kogeneračnú jednotku na zbernom naftovom
stredisku Dúbrava. Jedná sa o doplnenie technológie na sonde Jakubov 63 a Dúbrava 45 a
vybudovanie spojovacieho plynovodu medzi sondami J63 a D45.
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Činnosť bude v lesnom území, s dočasným záberom pôdy počas výstavby – cca 1 rok.
Lokalita je vzdialená od obcí Jakubov – 2,2 km, Láb - 1,6 km a Plavecký Štvrtok – 2,5 km.
Nachádza sa v CHKO Záhorie.
Pitná voda bude dovážaná, dopravné napojenie bude lesnými cestami na cestu III/1107.
Vzhľadom na vzdialenosť od obytnej zástavby a dobu trvania činnosti nie je predpoklad
ohrozenia verejného zdravia.
Činnosť bude ďalej posúdená podľa zák. č. NR SR č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích
predpisov, najmä z hľadiska pracovných podmienok.
2. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky, odbor energetickej a surovinovej politiky,
list č. 13425/2019-4110-14178 zo dňa 01.03.2019
Zámerom navrhovanej činnosti je zabezpečenie dodávky dostatočného množstva
palivového plynu pre kogeneračnú jednotku, ktorá je umiestnená na ZDS Dúbrava a doplnenie
jestvujúcej technológie na sondách. Navrhovaná činnosť je realizovaná v k.ú. Jakubov, Plavecký
Štvrtok, Láb mimo zastavaného územia.
K oznámeniu navrhovanej činnosti sekcia energetiky nemá pripomienky.
3. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, list č. CHKO/ZA/97-001/2019 zo dňa 05.03.2019
Navrhovaná činnosť sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie kde platí 2.
stupeň územnej ochrany podľa zákona číslo 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Zároveň
zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. Nezasahuje do žiadneho
maloplošného chráneného územia. Navrhovaná trasa plynovodu bude vedená pozdĺž cestnej
komunikácie III/1107, zasahuje do jej ochranného pásma. V blízkosti navrhovanej trasy nie je
evidované žiadne ochranné pásmo hniezd chránených druhov vtákov. V okolí sa nenachádza ani
zimovisko, alebo nocovisko chránených druhov vtákov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie
je predpokladaný významnejší vplyv na predmety ochrany CHVU Záhorské Pomoravie.
Dokumentácia zámeru je vypracovaná v rozsahu 39 strán plus prílohy. Štruktúra dokumentu
zodpovedá predpísanému zadaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Správa CHKO Záhorie nemá zásadnejšie výhrady k zapojeniu sond Jakubov 63,64 –
palivový plyn pre KGJ na ZNS Dúbrava za predpokladu že :
- prípadné výruby drevín budú riešené v rámci samostatného konania v zmysle § 47 zákona
543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- pri zemných prácach zabezpečiť výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop
fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy)
Vyjadrenie:
Pripomienky vyplývajúcu zo stanoviska je potrebné zohľadniť a rešpektovať.
4. Obvodný banský úrad v Bratislave, list č. 258-503/2019 zo dňa 07.03.2019
K zámeru navrhovanej činnosti úrad, ako povoľujúci orgán štátnej banskej správy nemá
námietky.
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, list č. ORHZ-MAI2019/000260-002 zo dňa 22.02.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, ako dotknutý orgán
podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní „Zberné naftové stredisko Dúbrava –
Zapojenie sond Jakubov 63 a 64“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie..
6. Bratislavský samosprávny kraj, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, list č. 04527/2019/ZP-2, zo
dňa 11.03.2019
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len "BSK") z hľadiska svojej pôsobnosti a na
základe platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu regiónu Bratislavského
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samosprávneho kraja, v znení zmien a doplnkov (d'alej len "ÚPN-R BSK") sa vyjadruje
nasledovne.
Stanovisko z hľadiska ochrany prírody:
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Bratislavskom samosprávnom kraji, v k.
ú. Jakubov, k. ú. Plavecký Štvrtok a k. ú. Láb, na parcelách evidovaných v katastri nehnuteľností
ako lesné pozemky, okrem parcely č. 4379 v k. ú. Plavecký štvrtok evidovanej ako zastavané
plochy a nádvoria. Pozemky sú umiestnené v extraviláne dotknutých obcí Jakubov, Láb a
Plavecký Štvrtok.
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si podľa kapitoly 2., vypracovaného oznámenia o
zmene, nevyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. Výstavba
spojovacieho plynovodu si vyžiada dočasný záber lesných pozemkov, po dobu približne jedného
roku, v trase výstavby plynovodu s celkovou výmerou 6441 m2 (výkopy pre uloženie potrubia do
zeme, skládka výkopu, manipulačné plochy). Po uložení potrubia plynovodu sa vykoná
technická a biologická rekultivácia dotknutých lesných pozemkov. Vzhľadom na vedenie trasy
spojovacieho plynovodu cez lesné pozemky, si realizácia zmeny navrhovanej činnosti vyžaduje
výrub drevín na celkovej ploche približne 0,64 ha. Rozsah výrubu bude špecifikovaný v rámci
projektovej dokumentácie.
Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v území, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknuté územie je
súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (ďalej len "CHKO") Záhorie a Chráneného vtáčieho územia
(ďalej len "CHVÚ") Záhorské Pomoravie. Ciel'om ochrany CHVÚ Záhorské Pomoravie je
zabezpečenie priaznivého stavu biotopov vybraných druhov vtákov európskeho významu a
biotopov sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Na územie dotknutých obcí (Jakubov, Plavecký Štvrtok a Láb) zasahuje 9 území
európskeho významu (d'alej len "ÚEV"): SKUEVOl16 Jakubovské rybníky, SKUEV0123
Dúbrava, SKUEV0124 Bogdalický vrch, SKUEV0167 Bezodné, SKUEVOl17 Šmolzie,
SKUEV02l7 Ondriášov potok, SKUEV02l8 Močiarka, SKUEV03l7 Rozporec a SKUEV05l2
Mokrý les. Žiadne z ÚEV nebude priamo dotknuté zmenou navrhovanej činnosti.
Podľa vypracovaného oznámenia o zmene, záujmové územie zmeny navrhovanej činnost
nezasahuje do žiadneho z prvkov územného systému ekologickej stability (d'alej len "ÚS ES").
Podľa ÚPN-R BSK, zasahuje zmena navrhovanej činnosti do prvku ÚSES a to konkrétne
do (NRBk) nadregionálny biokoridor Dolnomoravská niva - Malacky - Široké.
BSK požaduje zapracovať nasledujúce pripomienky:
1. Opraviť chybné tvrdenie, že záujmové územie zmeny navrhovanej činnosti nezasahuje do
žiadneho z prvkov územného systému ekologickej stability. Zmena navrhovanej činnosti pretína
prvok ÚSES a to konkrétne biokoridor nadregionálneho významu Dolnomoravská niva Malacky - Široké.
2. Vyhodnotiť vplyv zmeny navrhovanej činnosti na biokoridor nadregionálneho významu
Dolnomoravská niva - Malacky - Široké.
BSK požaduje rešpektovať nasledujúce záväzné regulatívy pre riešené územie:
2. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva
2.2. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva:
2.2.4. zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú
poľnohospodárska a lesná pôda popri produkčnej funkcii plní so sústredením pozornosti na
výraznú vodozádržnú funkciu trvalých kultúr a lesa obhospodarovaného prírode blízkym
spôsobom.
2.3. V oblasti ťažby:
2.3.1. zabezpečiť ochranu nerastného bohatstva a jeho racionálneho využitia rešpektovaním
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výhradných ložísk, ložísk nevyhradených nerastov, chránených ložiskových území, chránených
území pre osobitné zásahy do zemskej kôry, ako aj dobývacích a prieskumných území,
2.3.2. rešpektovať ochranu, rozvoj, konverziu a ďalšiu výstavbu podzemných zásobníkov
zemného plynu,
2.3.5. zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja
hospodárstva so záujmami ochrany prírody,
2.3.9. rešpektovať chránené územia Kostolište, Gajary a Plavecký Štvrtok pre osobitné zásahy
do zemskej kôry,
2.3 .10. rešpektovať plynárenské zariadenia, ich ochranné a bezpečnostné pásma v oblastiach
Láb, a Plavecký Štvrtok v zmysle platného zákona o energetike.
5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
5.2. V oblasti ochrany prírody:
5.2.1. rešpektovať a zohľadňovať veľkoplošné chránené územie prírody Chránená krajinná
oblasť Záhorie ako aj legislatívne vymedzené a navrhované maloplošné chránené územia prírody
ležiace na území BSK,
5.2.2. rešpektovať a zohľadňovať sústavu chránených území členských krajín Európskej únie
NATURA 2000, medzi ktoré patrí Záhorské Pomoravie (SKCHVUOI6), ako aj územia
európskeho významu (ÚEV) vyhlasované na území Bratislavského kraja podl'a aktuálneho stavu,
vrátane navrhovaných,
5.3. V oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability:
5.3.1. rešpektovať a zohľadňovať v území BSK vymedzené prvky územného systému
ekologickej stability (ÚSES), predovšetkým nadregionálneho (NRBk) významu, (NRBk
Dolnomoravská niva - Malacky - Široké),
5.3.3. podporovať ekologicky optimálne využívanie územia a obnovenie funkčného územného
systému ekologickej stability (ÚSES), biotickej integrity krajiny a biodiverzity,
5.3.12. neznižovať výmeru lesných pozemkov s výnimkou celospoločenských záujmov.
5.4. V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia;
5.4.3. rešpektovať lesné pozemky a ich ochranné pásmo na pozemkoch ako limitujúci prvok pri
územnom rozvoji krajiny.
Stanovisko z hľadiska dopravy:
Zmena navrhovanej činnosti nemá osobitné nároky na dopravu ani na zmenu organizácie
dopravy. Sondy J 63 a DU 45 sú dopravne prístupné z cesty III/1107 s pripojením na existujúce
lesné cesty, ktoré sa používajú v súčasnosti pre obsluhu sond DU 45 a J 63.
Počas výstavby spojovacieho plynovodu bude doprava na ceste III/1107 čiastočne
obmedzená a bude sa riešiť projektom dopravného značenia.
Počas prevádzky bude doprava k sondám DU 45 a J 63 len občasná a s malou
frekvenciou, ktorá sa v dôsledku realizácie nezmení. Doprava k sondám DU 45 a J 63 bude
pozostávať z prístupu mechanizácie na sondu za účelom výskumu sondy (11mesiac), údržby a
servisu (vozidla do 3,5 tony približne l/týždeň), podzemnej opravy sond (súprava POS,
autožeriav, návesy približne l - 2/ za životnosť sondy) a dennej kontroly zariadení osobitným
vozidlom.
V prípade následnej ťažby a využívania ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského
samosprávneho kraja, žiadame predložiť na posúdenie kompletnú projektovú dokumentáciu,
vrátane kapacitného posúdenia dopravy, ktorá cesty zaťaží.
Bratislavský samosprávny kraj požaduje rešpektovať' záväzné regulatívy a zapracovať
pripomienky zhrnuté v stanovisku k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti "Zberné naftové
stredisko Dúbrava - zapojenie sond Jakubov 63 a 64" v zmysle zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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Vyjadrenie:
V stanovisku BSK požaduje vyhodnotiť vplyv zmeny navrhovanej činnosti na biokoridor
nadregionálneho významu Dolnomoravská niva - Malacky – Široké. K oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti sa vyjadrila ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, list č. CHKO/ZA/97001/2019 zo dňa 05.03.2019, v ktorom vyhodnotili, že nepredpokladajú vplyv činnosti na
chránené územia. Ostatné pripomienky vyplývajúcu zo stanoviska je potrebné zohľadniť
a rešpektovať.
Ostatné dotknuté subjekty, ktorým bolo zaslané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
v zákonnej lehote písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili, a preto sa ich stanovisko
podľa § 29 ods. 9 zákona považuje za súhlasné.
OÚ Malacky v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti
z hľadiska povahy a rozsahu danej činnosti, miesta vykonávania, významu očakávaných vplyvov
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia stavu životného prostredia v danom
území. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a kritéria pre zisťovacie
konanie uvedené v prílohe č.10 zákona č.24/2006 Z.z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
OÚ Malacky, OSŽP na základe posúdenia predloženého zámeru, doručených vyjadrení
k zámeru a zhodnotenie stavu životného prostredia v záujmovom území, konštatuje, že
navrhovaná činnosť nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere
ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými
predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredia zdravie obyvateľov, vznesené požiadavky
sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania a prerokovania a schválenie ďalších
stupňov projektovej dokumentácie, a preto OÚ Malacky rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia
OÚ MA na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykonal
zisťovacie konanie podľa § 29 zákona z ktorého vyplynulo, že vzhľadom na charakter, rozsah a
predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie neboli identifikované také
závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona.
Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona OÚ
MA primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona, pričom
prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 9 zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere,
je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitých prepisov.
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 je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších prepisov možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.
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Podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia verejnosti, ktorá môže podať
odvolanie aj v prípade, že nie je účastník konania, považuje pätnásty deň zverejnenia tohto
rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Soňa Gazdíková
vedúca odboru
Rozhodnutie OU-MA-OSZP-2019/004001/GAM sa:
Doručuje účastníkom konania:
1. Nafta a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Doručuje sa:
Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb
Obec Jakubov, Obecný úrad, 900 63 Jakubov 191
Obec Plavecký Štvrtok, Obecný úrad, 900 68 Plavecký Štvrtok 172
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Bratislavský samosprávny kraj, odbor územného plánovania a ŽP, Sabinovská 16, P. O.
Box 106, 820 05 Bratislava 25
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava 29
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882,
901 01 Malacky
9. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 821 05 Bratislava
10. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, 900 68 Plavecký Štvrtok 173
11. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
12. Okresný úrad Malacky, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Záhorácka
2942/60A, 901 01 Malacky
13. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5,
901 01 Malacky
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