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Rozhodnutie
Okresný úrad Malacky, odborstarostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa 8 5zákonač. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorýchzákonovv znení neskorších predpisov, zákonač. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a ozmene a doplnení niektorých zákonovv zneníneskorších predpisov a $ 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskoršíchpredpisov rozhodol podľa $ 29 ods. 2 zákonač. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov naživotné prostredie a ozmenea doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) na základe oznámenia
© zmene navrhovanej činnosti „Zberné plynové stredisko Záhorská Ves — zriadenie a prevádzka ťažobného

vrtu Záhorská Ves 7“ predloženého navrhovateľom NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 1, IČO:
36 286 192 a po vykonaní zisťovacieho konania podľa $ 29 zákonač. 24/2006Z.z. a zákonač. 71/1976

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto: zmena navrhovanej činnosti„Zberné plynové stredisko Záhorská Ves — zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7“ umiestnená
na par. č., KN-C č. 10200, 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 10206, 10228/8, 11383 k.ú. Záhorská Ves

Výrok
sanebudeposudzovať

podľa zákonač. 24/2006Z. z. o posudzovaní vplyvovnaživotné prostredie a o zmenea doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zo stanovísk doručených k zámeru zmeny navrhovanej činnosti nevyplynuli žiadne pripomienky.

Odôvodnenie
Navrhovateľ, NAFTAa.s., Votrubova1, 821 09 Bratislava 1, IČO: 36 286 192 predložil dňa 15.08.2022 Okresnému
úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Malacky“) podľa $ 29 ods. 1
písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zberné plynové stredisko Záhorská Ves — zriadenie a
prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7“ vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákona.
Zmena navrhovanej činnosti uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanejčinnosti podlieha svojimi
parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad 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 204) zákona. Správne konanie vo
veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia o
zmene navrhovanejčinnosti na Okresný úrad Malacky dňa 15.08.2022.
Okresný úrad Malacky podľa $ 29 ods. 6 zákona listom č. OU-MA-OSZP-2022/02148% zo dňa 05.09.2022
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 SK/eia/ a informoval verejnosť podľa $ 24 ods. 1 zákona o posudzovaní na svojom

webovom sídle, na webovej stránke www.minv.sk/uradna-tabula a na svojej úradnej tabuli.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje pokračovanie existujúcej činnosti.



Podľa prílohy č. 8 zákonač. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí zmena navrhovanej činnosti do kategórie:

1. Ťažobný priemysel:
položkač.5. Ťažba a úprava zemného plynu, do 500 000 m3/deň, časť B — zisťovacie konanie.

položkač. 6. Povrchové priemyselné prevádzky pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych

hornín, bez limitu, časť B — zisťovacie konanie.

položky č. 16: Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacichs ťažobnou činnosťou) najmä: ..., od 600

m, časť B — zisťovacie konanie.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Zmenanavrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci dobývacieho priestoru Záhorská Ves Ivoblasti Záhorská Ves.

Priamo dotknutá lokalita pre situovanie vrtu predstavuje ornú pôdu (parcela KN-C č. 10200, 10201), s intenzívnym

poľnohospodárskym využitím.
Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na parcelách vo vlastníctve fyzických osôb a nezistených vlastníkov

v správe Slovenského pozemkového fondu a bude realizovaná na základe súhlasu a zmluvného vzťahu, t. j.

navrhovateľ bude maťs vlastníkmi uzatvorenú nájomnú zmluvu, resp. súhlas.

Prístup je zabezpečený existujúcou spevnenou účelovou komunikáciou (vedúcou aj k existujúcim vrtom Záhorská

Ves 5 a 6), ktorá je napojená na miestnu komunikáciu Záhorská Ves — Malacky (cestaII. triedy 11/503 Šamorín —

Záhorská Ves), resp. Vysoká pri Morave — Záhorská Ves (cestaIII. triedy 111/1106 Stupava — Záhorská Ves).

Zmena navrhovanej činnosti priamo súvisí, resp. bude priamo napojená na existujúcu prevádzku navrhovateľa

„Zberné plynové stredisko Záhorská Ves“, ktoré je situované v severovýchodnej časti k. ú. Záhorská Ves v DP

Záhorská Ves.
V súčasnosti sú do Zberného plynového strediska Záhorská Ves (ďalej ako „ZPS Záhorská Ves“) zapojené 4 aktívne

ťažobné vrty, pričom maximálna denná ťažobná kapacita strediska je do 40 000 m3/deň. Vyťažený zemný plyn z

jednotlivých vrtovje privádzaný do vstupného kolektora v ZPS Záhorská Ves. Z kolektora postupuje plyn do dripu,

kde sa z neho odlúči banská voda. Následne je plyn ohrievaný teplovodným ohrevom. Vyťažené množstvo plynu

je zmerané na vstupnej meracejtrati.
Po prvotnej úprave a zmeraní množstva je plyn ďalej spracovávaný a dosušovaný v technologickej linke

nízkoteplotného sušenia a distribuovaný do existujúcej distribučnej siete SPP — distribúcia,a.s.
Banská voda je po odseparovaní od plynu zo ZPS odvážaná do iných pracovísk NAFTAa.s. ADR auto cisternou k

utrácaniu do zemskej kôry v rámci povolenej banskej činnosti — osobitný zásah do zemskej kôry.

Výhradné ložisko horľavého zemného plynu Záhorská Ves je situované vo viedenskej panve, v juhozápadnejčasti
Záhorskej nížiny, v k. ú. Záhorská Ves.

Za účelom ochrany výhradného ložiska horľavého zemnéhoplynu Záhorská Ves, proti znemožneniu alebo sťaženiu

jeho dobývania, určil Obvodný banský úrad v Bratislave (i) rozhodnutím pod č. 182-886/2012 z 30. 03. 2012,

právoplatným 20. 04. 2012, chránené ložiskové územie Záhorská Ves v znení zmenyč. 1 (zmenšenia) rozhodnutím

pod č. 773-2918/2019 z 25. 11. 2019, právoplatným 28. 11. 2019 a (ii) rozhodnutím pod č. 775-2655/2019 z 30. 10.

2019, právoplatným 30. 10. 2019, chránené ložiskové územie Záhorská VesI.
Na účely dobývania horľavého zemného plynu výhradného ložiska Záhorská Ves určil Obvodný banský úrad

v Bratislave (i) rozhodnutím pod č. 473-2162/2012 z 30. 10. 2012, právoplatným 22. 05. 2013, dobývací

priestor Záhorská Ves, v znení zmeny rozhodnutím o odvolaní Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici

pod č. 587-1054/2013 zo 14 05. 2013, právoplatnej 22. 05. 2013 a upovedomenia o oprave rozhodnutia pod č.

587-1054/2013 z 21. 05. 2013 a v znení zmeny č. 1 (zmenšenia) rozhodnutím Obvodného banského úradu v

Bratislave pod č. 773-2919/2019 z 25. 11. 2019, právoplatným 28. 11. 2019 a (ii) rozhodnutím pod č. 220- 558/2020

z 20. 02. 2020, právoplatným 12. 03. 2020, dobývací priestor Záhorská VesI. Ťažobná organizácia NAFTAa.s.,
Bratislava má určené oba dobývacie priestory.
Ťažba horľavého zemného plynu z výhradného ložiska Záhorská Ves sa začala v roku 2015 z vrtov Záhorská Ves

3, 5a 6.K 1.1.2022 bolo z ložiska vyťažených 79.5 mil. m3 plynu.

Na základe interpretácie 3D seizmického merania Malacky — Suchohrad v oblasti DP Záhorská Ves I sa

predpokladajú na ložisku ďalšie zásoby plynu v objeme 15,57 mil. m3, ktoré budú vyťažené navrhovaným vrtom

2X1.
Zmena navrhovanej činnosti sa netýka rozširovania ťažobnej kapacity zberného strediska. Súčasne pripojením

nového vrtu Záhorská Ves 7 z DP Záhorská Ves I do ZPS Záhorská Ves v DP Záhorská Ves nedôjde k žiadnej zmene

v technológií samotného strediska ani k jeho rozšíreniu.
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Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia, t. j. zriadenie / odvítanie nového banskéhodiela — ťažobnéhovrtu Záhorská Ves 7 za účelom dobývania/ efektívneho vyťaženia overených zásob zemného plynu v objemecca15,57 mil. m3, v rámci existujúcej činnosti „Zberné plynové stredisko Záhorská Ves“. Uvedené zásoby zemnéhoplynu boli overenéna existujúcich vrtoch Záhorská Ves 5 a 6 (ďalej aj ako „ZV5“a „ZV6“), ale vzhľadom na ichgeologickú pozíciu nemôžu byť týmito vrtmi vyťažené.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje odvftanie a napojenie nového ťažobného vrtu ZV7 novou plynovouprípojkou na existujúcu plynovú prípojku, ktorou bude zemný plyn z vrtu ZV7 vedený do ZPS Záhorská Ves naúpravu a následnú expedíciu do distribučnej siete. Súčasne navrhovaná zmena zahťňa aj likvidáciu navrhovanéhovrtu ZV7 po odťažení zásob zemného plynuz jeho drenážnej oblasti.
Investičný zámer bude realizovaný v rámci existujúcej činnosti navrhovateľa, t. j. v prevádzke „Zberné plynovéstredisko Záhorská Ves“, na výhradnom ložisku horľavého zemného plynu Záhorská Ves, ktoré bude dobývané vdobývacompriestore Záhorská VesI.Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je v súlade so zásadou racionálneho využívania výhradných ložísk podľa $30 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov,na základe ktorej je potrebné zásoby výhradných ložísk vydobyť včítane sprievodných nerastov čo najúplnejšie sčo najmenšími stratami a znečistením.
Okresný úrad Malackyv rámci zisťovacieho konania použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10zákonaa zároveň prihliadal aj na stanoviska doručené podľa $ 29 ods. 9 zákona.

Stanoviska predložené podľa $ 29 ods. 9 zákonaa ich vyhodnotenie
V procese zisťovacieho konania podľa $ 29 ods. 9 zákona doručili príslušnému orgánu písomné stanoviska tietosubjekty vrátane verejnosti (stanoviská sú uvedené v skrátených textoch):
1. Združenie domových samospráv,Bratislava, elektronické podanie zo dňa 05.09.2022
Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle 824 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvovna životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvovna životné prostredie a postavenieúčastníka následných povoľovacích konaní. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv: https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/, výpis z registra občianskych združení MV SR: https://ives.minv.sk/rmno/detail?
id>7KBEUOI3nhVavvs6lrgvrxm DXCpi3nJONDeV62g3KF8WvfhveBt04ZVTPJMKK19 a potvrdenie o prideleníIČO: https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnf/.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia(©)samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPYS slovensko.sk.Podľa prieskumu Denníka N (https://e.dennikn.sk/291 1528/) verejnosť veľmi silno podporuje ekologickéa klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať.Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (https://www.slov-lex.sk/

pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204), Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/L SU/?uri>celex:32011L 0092) a zákonom o posudzovaní vplyvovnaživotné prostredie č.24/2006 Z.z. (https://www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211 101.html) a v zmysle $3 ods.2 správneho poriadku verejnosť poučil

o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom: v odôvodnení
rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval.
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR. sp. zn. 1Sžd/1/2010 zo dňa 21. Júna 2011 (http://www.ulpianus.sk/public/
files/12441.pdf) nemožno opomenúť skutočnosť, že verejná správa je službou verejnosti a základné pravidlá
správneho konania uvedené v $3 Správneho poriadku vychádzajú zo systému prameňov práva (predovšetkým
ústava, zákony vrátane právnej úpravy založenej právom Európskych spoločenstiev resp. upravenej medzinárodnými
zmluvami) i keďsú formulované viac všeobecným spôsobom,je potrebnév praxi interpretovať v duchu európskeho
štandardu všeobecných požiadaviek na kvalitu postupov a činnosti verejnej správy súhrnne označovaných ako
princípy „dobrej správy“ (Good Governance, Good Administration) a to aj preto, že slovenské právo (a v jeho
rámciaj environmentálne právo) je súčasťou európskeho právneho systému, majúceho základ v literatúre, judikatúre
európskych inštitúcií a niektorých dokumentoch najmä Rady Európy (najmä odporúčania a rezolúcie Výboru
ministrov Rady Európy) a Európskej únie. Právo na dobrú správu vecí verejných je právom ako podľa Ústavy SR
(subsumované pod čl.46a čl.47)ale aj podľa Charty základných práv občanov Európskej únie a Európskeho kódexu
dobrej správnej praxe. ZDS v tomto konaní sleduje aplikáciu Európskeho kódexu dobrej správnej praxe (https://

www.ombudsman.europa.eu/sk/publication/sk/3510) tak, aby boli naplnené základné občianske právaa to základné
občianske právona priaznivé životné prostredie (shorturl.at/fgP58 a shorturl.at/egmT4) a základné občianske právo
na úplné informácie o životnom prostredí (shorturl.at/djkg1 a shorturl.at/vX489) ale aj základné občianske právo na
spravodlivosť (shorturl.at/ejgux a shorturl.at/FOV28) a dobrú správu vecí verejných (shorturl.at/cghK4a shorturl.at/
CDHO6).

3/7.



ZDS je občianskou inštitúciou, ktorá dôsledne a nekompromisne sleduje ochranu životného prostredia a

jeho neustáleho zlepšovania. Snaží sa 0 faktické zlepšovanie životného prostredia komunikáciou a osvetou

medzi všetkými, kto do neho zasahuje ale zasadzuje sa aj 0 právnu ochranu životného prostredia účasťou v

povoľovacích konaniach (https://opac.erzp.sk/?fn>detai|BiblioFormá.sid-FD287398550734C849BF1 6BBBÁSP),

kde je neštátnym kontrolórom vecnej a právnej správnosti rozhodnutí úradov t.j. aby úrady rozhodovali s využitím

európskych princípov dobrej správy vecí verejných (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-

standards-and-principles/ethics-and-good-administration/good-administration. sk) tak, že ďalší socio-ekonomický

rozvoj je v symbióze s rozvojom a ochranou životného prostredia, čím ZDS na príncípe Lead by example

potvrdzuje svoje postavenie lídra Zelenej transformácie Slovenska (https://ww.planobnovy.sk/) ako súčasti

európskej Zelenej transformácie (https://ec.europa.eu/reform-support/what-we-do/green-transition. sk) a vnášanie

ústavných princípov do života slovenskej spoločnosti. ZDS je súčasne reprezentatívnym spolkom chrániacim aj

postavenie verejnosti vo verejnom priestore v procesoch EIA, ktoré plánuje dôsledne presadzovať. ZDS nepodlieha

ani mediálnym ani politickým tlakom a každý takýto pokus sa nestretne s naším porozumením.

+ Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/

+ Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-

cinnosti-zds/
Navrhovateľ má povinnosť poznať dôsledky svojej činnosti na životné prostredie©(https://

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/ 1992/17/20220101.html#paragraf-18.odsek-1) a má povinnosť ich

vyhodnotiť procesom zisťovacieho konania podľa zákona EIA (shorturl.at/dGIJ3 a shorturl.at/

CIKV4): úrad má povinnosť podľa 83 ods.l správneho poriadku (https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/ 1967/71/20180901.html#paragraf-3.odsek-1) povinnosť dôsledne dbať na plnenie týchto

povinností. Podľa $11 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/

Z7/1992/17/20220101.html#paragraf-11.odsek-1) územie nesmie byť zaťažované nad zákonom prípustnú mieru,

pričom táto prípustná miera sa podľa 812 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/

SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-12) určuje pomocou prahových hodnôt podľa osobitných zákonov. Podľa

$29 ods.12 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https:/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
Z7/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-12) sa vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania o ďalšom

neposudzovaní umožňuje podať žiadosť o povolenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. Žiadame preto

úrad, aby v rámci zisťovacieho konania vyhodnotil prípustnosť zámeru podľa prahových hodnôt osobitných

zákonovs použitím kritérií podľa prílohy č.10 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zoznam

relevantných osobitných právnych predpisov je zverejnený tu: https://www.minzp.sk/legislativa/. V odôvodnení

rozhodnutia je potrebné toto vyhodnotenie zdôvodniť podľa $20a zákona EIA (https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.htmt#paragraf-204) najmä v rozsahu uvedenia ktoré kritériá boli použité ako

základ rozhodnutia, prečo práve tieto kritériá a súčasne stručné vyhodnotenie ako to-ktoré kritérium úrad pri

rozhodnutí vyhodnotil a teda pri rozhodovaní zohľadnil. Podľa $29 ods.3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/2021 1101.html#paragraf-29.odsek-3) je práve

toto podstatou rozhodnutia zo zisťovacieho konania a na to sa má úrad aj v rozhodnutí sústrediť.

ZDS si neuplatňuje vlastné pripomienky, navrhovateľ však môže vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych

environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-

pripomienky-zds/. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii

uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení

sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia: taktiež

aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky

prospešný.
Podľa 817 ods.l zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/

Z2/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať

zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované

a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa 829  ods.13

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/

Z7/2006/24/20211101 html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim

združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/. Ako záväzné

podmienky žiadame uviesť všetky environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného

zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia: potrebné je uviesť presné a určité opatrenia, ktoré je

možné nezameniteľne projektovo rozpracovať v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravya realizácie tak, aby

ich splnenie bolo možné následne overiť a porealizačne monitorovať.
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Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiskašiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: + klíma, « biodiverzita, » voda, + vzduch, +energie a « územná stabilita biodiverzity: v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorýbude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, odporúčame úradu ajnavrhovateľovi aktívne konzultovať projekts verejnosťou. Prípadnú konzultáciu so ZDS Je možné rezervovať tu:https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang—sk.
+ Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesťv rozhodnutí. « S podkladmi rozhodnutia žiadamebyť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa 833 ods.2 Správneho poriadkuvyjadríme. + Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle $25a Správneho poriadku doelektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk: listiny v papierovej formenezasielať. + Toto podanie písomne potvrdíme podľa 819 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľnena ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
+ Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
+ Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref-in, v ktorom savyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkama činnosti ZDS.
Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:
Navrhovateľ pri svojej činnosti bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti vsúlade s platnou legislatívou SR. Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov naživotné prostredie sa postupovalo v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov. Neboli zistené také vplyvynavrhovanej činnosti, ktoré by si vyžadovali posudzovanie podľa zákona, s prihliadnutím na vyjadrenia v doručenýchstanoviskách v súlade s $ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov neboli uvedené také skutočnosti, na základe
ktorých by bolo opodstatnené posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Okresný úrad Malackysa zaoberal pripomienkami ZDSa uvádza, že predmetné pripomienky sú v oznámení o zmenenavrhovanej činnosti v dostatočnej miere vyhodnotené, väčšina z nich predstavovala dodržiavanie všeobecnýchprávnych predpisov, ktorých dodržiavanie nie je potrebné osobitne uvádzať do výrokovej časti rozhodnutia.Vzhľadom na tieto skutočnosti, podmienky sa do výrokovej časti tohto rozhodnutia neuviedli. Konzultácie podľa
$ 63 zákona sú vykonávané v súlade s $ 64 zákona a podľa $ 21 správneho poriadku. Správny orgán nariadi
pojednávanie podľa 8 21 správneho poriadku,akto vyžaduje povahaveci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniualebo to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Malackyv konaní.

2. Obvodný banskýúrad v Bratislave, list č. 859-2480/2022 zo dňa 19.09.2022
K zámeru „Zberné plynové stredisko Záhorská Ves — zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7“ zmena
navrhovanej činnosti, tunajší úrad, ako povoľovacía dozorný orgán štátnej banskej správy, nemá námietky.

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách,list č. ORHZ-MA 1-2022/000798-002zo dňa
14.09.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, ako dotknutý orgán podľa 8 3 písm. p) zákonač.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmenea doplnení niektorých zákonovpo preštudovaní
„Zberné plynové stredisko Záhorská Ves — zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7“ z hľadiska ochrany
pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, list č. HŽP/13675/2022 zo dňa 23.9.2022
Pre činnosť „Zberné plynové stredisko Záhorská Ves — zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7“,
k.ú. Záhorská Ves, okres Malacky, Bratislavský kraj, z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvám na pokračovaní
posudzovania zmeny podľazák.č. 24/2006 Z.z.

Okresný úrad Malacky listom č.j. OU-MA-OSZP-2022/021488 zo dňa 14.10.2022 podľa $ 33 ods. 2 správneho
poriadku oznámil, možnosť vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia i k spôsobuich zistenia, prípadne
navrhnúť doplnenie. V oznámeníbolo uvedené, že s podkladmi je možné sa oboznámiť v sídle konajúceho správneho
orgánu na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 90101 Malacky v úradných hodinách. Termín bolo potrebné vopred ohlásiť na
uvedenom telefónnomčísle alebo emailovej adrese. Vyjadrenie k podkladom rozhodnutia bolo potrebné doručiť vlehote do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia.
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K podkladom pred vydaním rozhodnutia nebolo na Okresný úrad Malacky doručené v stanovenej lehote žiadne

stanovisko.

Okresný úrad 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 uvedenév prílohe č.10 zákona č.24/2006 Z.z. a rozhodol

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky na základe posúdenia predloženého zámeru, doručených vyjadrení k zámeru a zhodnotenie

stavu životného prostredia v záujmovom území, konštatuje, Že zmena navrhovanej činnosti 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 prostredie a zdravia obyvateľov,

vznesené požiadavky sa V prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania a prerokovania a schválenia ďalších

stupňov projektovej dokumentácie, a preto Okresný úrad Malacky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti

tohto rozhodnutia.
Okresný úrad Malacky 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 rozhodovanío tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona, Okresný úrad Malacky

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 výrokovejčasti tohto rozhodnutia.

Ak sazistí, 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 určenýmiv rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých prepisov.

Upozornenie:
Podľa 8 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 8 53 a $ 54 zákona č. 11/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov 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.

Podľa $ 24 ods. 4 zákonasa 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.

Ing. Renáta Húšková
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10204
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