
ZVÝŠENIE KAI'ACITY i'AŽBY A ÚPRA VY l\1AGNIi:ZITU NA 
VÝHRADNOM LOŽISKU LUDE í.K 

ZÁVEREt~t STANOVISKO 
( Č ísl o: 4 9831201 ].3 .4/jm ) 

vydané Ministerstvom životného prostredi" R podľa zákona Č. 24 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostred ie a o zmene a dopi loní ni"ktorých záhono\ v znení neskorSích predpisov 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

1. Názov 
SLOVMAG, a.s. Lubeník 

2. Idcntifiknčné čislo 

31686184 

3. Sídlo 
049 18 Lubeník 236 

II ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVA EJ ČINNO TI 

l. Názov 

ZvýSENIE KiI!'ACJTY li\Zll Y A UI'RA \,V MAGNE71TU NA V HRADNOM LOŽI 'K U LUIlENÍK 

2. Účel 

V súčasnosti má navrhovateľ schválený P lán otvárky, prípravy a dobývania (PO PD) 
Výhradného ložisb magnezitu Lubeník na roky 20 l i - 2020 s celkovým ročným objemom ťažby 
magnezitu 99,5 tis. tirok. Účelom navrhovanej činnosti je kontinuálne pQkračovan ie doterajšej 
ťažby magnezitu na výhradnom ložisku magnezitu v dobývacom priestore (DP) Lubeník Č . 0421 
DP/60 a nav)'šením objemu ťažby s cclk.)vým ročným objemom do 200 tis. tirok. 

Z dôvodu zvýšenia objemu ťažby v DP Lubeník a následného spracovania magnezitu 
nevzniknú požiadavky na výstavbu nový c stavebných objektov, dopravných ciest na povrchu ani 
technologických zariadení na úpravni . Súčasná infraštruktúra a kapacita prevádzok na dobývan ie a 
(Ipravu vyťaženej suroviny je postačuj úc'l pre spracovanie navrhovaného objemu magnezitu. 

Navrhovatel' SLOVMAG, a.s. Lubc1 ik, je výrobcom žiaruvzdorných materiálov. Zaoberá sa 
ťažbou, úpravou a spracovaním magnec.i tovcj suroviny, produ kciou a predajom magnezitových 
slinkov II žiaruvzdorných výrobkov na bále magnc.litu a magnetitu. 

Medzi finálne výrobky patria materialy vyu1.ívané v hutníctve, v cementárskom priemysle a v 
poľnohospodárstve. 
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Základnú sk upi nu výrobkov tvoria: 
• hmoty: dusacie hmoty, torkétovacie hmoty, malty, opravárenské hmoty, 
• stav ivá: stavivá pre hutníctvo, magnéziovo-uhlikate stavivá, 
• žiaruvzdorné stavivá pre výmu 'ovky cementárskych ro čných pecí a pecí na výpal vápna. 

Výrobca udržiava hospodársku činnost' v regióne a s týl1\ sú visiace pracovné pozíc ie. Patrí 
medzi významných slovenských exportérov produktov z magnezitu, čím prispieva k pozitívnej 
zahraničnej obchod nej bilancii Slovenska. 

3. Užívatel' 

SLOVMAG, a .S. Lubeník, 049 18 Lubeník 236 

4. Umiestnenie 

Kraj : 
Okres: 

Banskobystrick)' 
Revúca 

Obcc: Lubeník 
Katastrál ne územie: Lubeník 
Parcelné čísla: • 959/1, lIJ04/l, 1004/2, 1003, 95817,959/56,959/58,959/98,958/19 

Prevádzka Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.S. Lubeník : 959/2, 959/J l , 959/13, 959/73, 
959/74 , 959177, 959/82, 959/84,959/85, 9)9/86, 959/88, 959/90. Prevádzka Výroba 
magnezitového slinku v šachtových FL'ciach a v rotačnej peci: 959/37, 959/3 8, 959/39, 959/40, 
959/41 , 959/44,959/45 , 959/62,959/63, 959/75, 959/79 

Dobývací priestor Lubeník je vymedzený v lesnatom t.:réne, pričom v ňom a lebo v jeho okolí 
nie sú objekty a záuj my chránené podľa osobitných predpisov. Dobývací priestor Lubeník sa 
nachádza na pozemkoch, ktoré sú vo vlastnictve Slovenskej republ iky a správe Lesov Slovenskej 
republiky, š.p., I3anská I3yst ri ca. Na týchto parcelách je oh nedzené hospodárenie podľa LHP. 

Priem yselný areál SLOVMAG, a,;' . Luben ík, sa nach dza j uhoLápadne od obytnej časti obce 
Lubeník, mimo obytnej zóny obce. J>!s tvujúce dopravné napoj el1Íc areálu je riešené z cesty ll. 
triedy JJ/532 prechádzajúcej cez obec Lubeník po ceste spá jajúéej o bce Lubeník - Turčok, Zo 
severovýchodnej strany, medzi cestou 111532 a areó lom prechádza že lezničná trať 165 Plešivec 
MuráJ1 s v lečkou do areálu. 

S. Termín začatia a skončenia vý" tav by a prevádzky lIa\ rhovanej č,inllosti 

Začiatok činnosti: 

Predpokladané ukončen i e ťažby: 

Rekultivačné práce: 

2012 

2020 

etapov ite, po ukončení ťažby 

6. Stručný popis technického a tec l l1ologickčho riešeni,. 

Činnost' spoločnost i SLOVMAG, a. s. Lubeník sa delí do troch základných prevádzok: 

· banská prevádzka, 

· prevádzka výroby bázických stav ív, 

· prevádzka výroby sypkých hmôt· výroba magnezitového s lin ku v šachtových peciach a v 
rotačnej pec i. 
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DP Lubeník bol určený ro:.:hodnu l 111 Minislerstva hutního pru mys lu a rudných dolu v Prahe zo 
dňa 18.02. I 961 pod zn. MHD-O.P.59 o ploche 55,0662 hn. Rozhodnutie o DP nebolo podmienené 
žiadnymi obmedzeniami a zvláštn yrr.i technickými podmienkami. V blizkosti DP Lubeník sa 
nachádza DP Lubeník j (č. 043 I OPI l 943, vzdia l~ný cca 800 01) určený rozhodnutím Ministerstva 
hlltního pnimys lu a rudných dolu v Prahe zo dlia 02.11. 1963 pod zn. MHD-D.P.92 o ploche 8,05 
ha. V DP Lubeník I bola skončená ťažha v rokli 1986. Ložisko Lubeník lje toho času vyťažené a v 
DP Luben ík j sa vykonáva technická rekul ti vácia. 

Banské diela budú razené a dobyvky budú ťažené v hr niciach určeného DP Lubenik. Na 
ťažbu, dopravu a úpravu vyťaženej suroviny budú naďalej po užívané jestvujúce technické a 
technologické prostriedky, ako aj techno logické postupy používané v súčasnosti. 

Vyťažená surovina sa bude naďa l ej u pravovať mechani cky (drvenie, mletie a triedenie na 
získanie potrebných zrnitostných frakcií), separáciou (ručné tr ieden ie, gl'avitačná, tlolačná) a 
tennickým spracovaním (pražcnie y r'~Lnom režime) v jestvujúcej úpravni v závode SLOVMAG. 
a.s. Lubeník. Prcvádzky na úpravu magnezitu boli povolené integrovanými povoleniami na 
vykonávanie činností: 

• 

• 

"Výroba bázických stavív SLO VMAG, a.S. Lubeník", ktoré vydala SIŽP, Inšpektorát ŽP 
Banská Bystrica pod č. 559/61 'OIPK4700701 04/2004/Pe zo diia 06.04.2005 ajeho zmenou 
č. 3295683/2008/PeV470070 I 04/2 l vydanou dňa 0 1.02.2008, 

"Výroba magnezitového slinku v šachtových y eciach a v rotačnej peci ", kloré vydala SIŽP, 
Inšpektorát ŽP Banská Bystrica pod č C.j .:3631 /434/0IPK/470070205i2005/Pe dlia 
05.05.2006. 

Z dôvodu zvýšenia objemu ťaJ.by v DP Luben ík a následného spracovania magnezitu 
nevzniknú požiadavky na výstavbu nuvý ... h stavebných objektov, dopravných ciest na povrchu ani 
technologických zariaden í na úpravn i. účasná in fraštruktúra a kapacita prevádzok na dobývanie a 
úpravu vyťaženej suroviny je postačujúca pre spracovan ie navrhovaného objcmu magnezitu . 

Zvýšená ľažba urýchli postu p prípravných prác na novopripravQvanolll Xl. obzore. V súčasnej 
dobe jc XI. obzor sprístupnený v cele.' cho dižke cca 500 Il1 spoht s náraziskom, čerpacou stanicou 
a vodnými chodbami a trafostani cou. ' 

Názov DP 

- Lubenik, č. 0421 DP/60 

- plošná výmera celkom: 0,550662 km2 

- dobývací priestor (DP) na povrchu 1\ orf uzavretý I I uholník, 

- vertikálne je DP bez obmedzenia. 

Charakteristika ložiska 

Navrhovaná činnosť je umiestnená na výhradnom ložisku vyhradeného ne rastu magnezitu v 
DP Lubeník . Dobývací priestor Lubeník jc rozdelený na ťažobné úseky - obzory ( uvedené v časti 

Dobývacie metódy). 

Ložisko Lubeník tvarovo predstavuje v iacnásobnú šošovku s nadu rením a slenčovanim , s 
generálnym smerom V - Z, na povrchovom výchozezerodované, s lIadurovan ím od povrchu po 
VIL obzor (300 múklonnej dižky powch - VIl.obzor), kde dosahuje najväčšiu smernú dižku - od 
západného vykliľ\ovania po výdlOd lS vykl iňovan i e 900111, S mocnosťou pravou 100 - 150 m, 
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obzorovou do 200 - 300 m. Gen~rálny sklon loži ska je 55 °, miestam i 20° - KO° . Pod úrovefí VII. 
obzoru ložiska vykliiíuje smerovo aj po mocnosti S výr~zno redu kc iou mocnosti pod 100 m. 
Ložisko vyklifíuje pod XI. obzorom. 

Okrem drvených a okrových zón s j ložiskové horniny dolo mit a magnezit samonosné. 

Jediným úžitkovým nerastom ložiska je magnezi t, ktorý vytvára s dolomitom prechodné 
ľormy odlišné spôsobom prerastan ia - napr. intím ne r rerru.la nie, zhluky dolomitu a polohy 
dolomitu. 

M"gllczit, tvorí podstatnú časť vypočítaných zásob ložisk,1 Lubenik s obsahom 2 - 3 % CaO, 
0,4 % S iO, a 3,5 % Fe,O). Tu nárast škodliv ín nie je viazaný v kryšta lickej mriežke, ale medzi 
zrnami magnez itu v intergranulárach '/ form e inklúzií do lomitu, čo je vždy spojené s tmavšo u 
sivo u ťarbou. Pri~fl1crný obsah škodliv ,n v ťaženej rúbanine je vplyvom znečistenia (menej ako IO 
%) 3,5 - 4,5 % CaO, SiO, - 0,5 % (ni~kedy od brid lice aj viac ako 1%), FC2 O) = 3,4 - 3,6 % 
(niekedy až 3,9%). Nárast obsahu CaO svedčí o výskyte dolom itu v celých kusoch. Bridlica, ako 
zneč isťujúca zložka s vysokým obsahom Si02 = 50% a s min imáln ym obsahom MgO a CaO, 
vystupujc zriedkavej šie ako dolomit, ale vzhľadom na v)'razn ú farebnú odlišnosť a obaľovanie 
kusov magnezitu je škod liv inou nepríjemnejšou . 

Ako preplástky - vložky vystupuj u 3 typy: 

- dolomit svetlý, syngenetický alebo oživený, obsah Ca je 8 = 12 %, SiO 2 = 0,5 - 0,7 %, Fc,O) 
= 2,5 - 3 %, 

- dolomit lavicový, CaO = 10 - 18 %, Si02 = 1,5 - 7 %,1'('2°, = 2,2 - 2,5 %, 

- magnezit železitý, CaO = 3 - 7 %, Si02 = 0,4 - 0,6 %, FelO) nad 4,5 až do 7 %. 

Geologické zásoby celkom: 9,380mil, tOll, z toho: 

v kategórii Z-I (VII. až XI. obzor), b bnčnc - 2,932 mil. Ion, nebilančnc- 0,782 mil. ton 

v kategórii Z-2 (IX. až XI. obzor), bi !ančné - 2,897 mil. l" n, neb i lančné - 1,838 mil. ton 

v kategórii Z- 3 ( IX. obzor), bilančné·- 0,783 mi l. ton, nebil ančné- 0,147 mil. ton 

V zmysle Vyhl ášky SGÚ č.6/1992 Zb. bo li zásoby VIlI., IX., X., XI., XII. a XIII. Obzoru 
prepočítané so stavom ku dňu 31.1 2.2002 do kategórie Z-I, Z-2 II Z-3 . Zásť?by boli schválené 
Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia ' R evo č. IO 183/20 IO zo d"a 23.02 .2010. 

Pre plánovacie obdohie 2012-2020 sa počíta len s drobným i zmenami vo vypočítaných 
zásobách suroviny, jednak pri pohyJ~ z kategórie Z-2 do Z-I, zo Z:3 do Z-I , ale aj v rámci 
samotných Z-I , inak len úbytky ťažbou, ako aj úbytok ťažobnými stratami a odp ismi zásob, ktoré 
zostanú nevydoby té v blízkosti tektonických porúch, vzhľadom na situovanie a vedenie porubov. 

Vo vykazovaných geo logických zásobácl na činných obzoroch VI I.,V III ., IX., X . a Xl. nie Sú 
zásoby trvalo v iazané. Hlavné banske diela - ťažná jama č. 2, č. 3, č . 4 sú razené v podloží, takt iež 
aj vetracia jama Hlinka a dopravné p -ckopy VIL a IX. obzor. 

Pomocné otvá rkové dielo, ktoré prechádza lož iskom - šachta POD, zaisťuje dopravu medzi 
IX. - X. obzorom (resp. VIL-I X. obz rom) len pre o tvárkové a prieskumné diela na X. obzore. 
Parametre POD kapacitne nevyhovujú odťažbe z dobývok X. obzoru. Z tohto dôvodu je pilier POD 
- technologick)' . 

Celková výrubnosť ložiska sa bude blížiť max. technol ogickým možnostiam dobývacej 
metódy otvorená komora so sprievodnou dobývacou metódou podetážny zával 65 - 70 % . 
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VilI. obzor - ťažba bude nadviizovať kcntinuálnc na predchádzajúci stav ťažby, v prípade vhodnej 
banskej mechanizácie sa uvažuje s ťažbou!. níektorý.:h č,; llI ých pilierov (ďalej len ČP). Očakáva sa 
vyrúbanie ešte aspoi' 145 tis. ton ce lkov"j rúbaniny. 

IX. obzor - očakáva sa vyrúban ie ~~te cca 123 tis. ton CR predovšetkým zo zásob z 
medzikomorových pi lierov a pilierov vý pustného systému. 

X. obzor - postupným rúbaním VIII. a IX. obzoru sa stan,; nosným pre ľažbu z ložiska Lubeník. 
Očakáva sa vyrúbanie cca 1,357 mi!. tO ll CR. 

Vzhľadom na pružné odstavovani~ prípravných prác a dôsledné regulovanie ťažby pod ľa 

výsledkov prevádzkového vzorkovania 'il očakáva nízke znečisten ie pod 10%. 

DObývacie ilie/ódy 

Otvárka lo žiska sa realizovala radväzne na geologický prieskum ložiska do híbky a 
postupnÝI11 dobývaním nižších obzorev. Počas otvárky budú využívané hlavné banské diela 
uvedené v časti objektová skladba. 

Podzemná časť prevádzky pozostáva z hlavných banských di el využívaných na sprístupnenie 
jednotlivých ťažobných obzorov v)'hracného ložiska magnezitu. 

Objektová skladba pozostáva z nasledujúcich objektov: 

· štôliia Ladislav na úrovni 331,4 111 n.m. - IlI. obLOr - cel ková dížka cca 320 m. Ústie štôlne má 
byť evidované v katastri nehnuteľností na p~rcelc Č . 959/98, definitívny vk lad do katastra je v 
riešeni, 

· ťažná jama Č. 2 (Studená) z úrovne ll ! bzoru po úroveň 2]3,2 m n.m . - VI. obzor, 

· ťažná jama č. 3 (Hlavná ľažná jama) z úrovne 3]0 m n.l11. - ohlbcň na povrchu po úroveň 70 m 
n.l11. - IX. obzor. Ohlbei\ jamy je evidovaná v katastri nehnute ľno tí na parcele č. 959/56, 

· jama POD (pomocné otvárkové dielo) v ložisku z úrovne \' . obzoru 234,6111 n.m. po úroveň 12,9 
m n.m. - X. obzo r. Od úrovnI! VI. obzcru po úroveň 172,6 n n.m. - VII. obzor je jamový kom ín 
opatrený 4 ochran nými povalami, bez ťažby a jazdy. Jama POD sprjstupňuje úroveň 122,5 m l1 .m. 
- VIII. obzor, úroveň 72,7 111 n.m. - IX. obzor, 

· lepá ľainá jama Č. 4 z úrovne 72.9 m n.m. - IX. obzor po úroveň 36,6 m p.m. , pričom 
sprístupňuje úroveň 13,2 m n.m. - X. obzor, . 

· dopravný prekop o dížke cca 680 111 L. ražn ej jamy č. 3 z úrovne 170,2 m 11 .111. - VII. obzor do 
podložia ložiska, 

· dopravný prekop o dížke cca 800 111 Z tažnej jamy č.3 z úrovne 70 m n.m. - IX. obzor do podložia 
ložiska, 

· vetraciu jama Hlinka z povrchu na úro vni 387,5 m n.m. po úroveň 74,5 m n.m. - IX. obzor. Jama 
bola vetracím prekopom na úrovni 175 ,6 ol n.m. - VII. obzor, spojená so západnou časťou ložiska. 
Po likvidácii dobývok bo l vetrací prek.) zava lený. Ohlbell jamy Hlinka je evidovaná v katastri 
nehnuteľností na parcele č. 1003, 

· vetrací prekop o dížkc 365 m na úrovni JX. obzoru, ktorý spája ložisko sjamou Hlinka, 

· portál základkového dopravného prekopu Vojtech na úrovni 376 m l1 .m., v súčasnosti neslúži 
povodnému účelu má byť evidovaný v katastri nehnuteľnost í na parcele č. 1004/2, definí tfvny 
vklad do katastra je v riešení, 
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· vetracia jama Vojtech , ktorá slúži na o:lvctrávanie hlavné o skladu výbušnín a nachádza sa na 
parcele Č. 95817. 

Otvárka bo la rozdelená do piatich eta. Ložisko bolo otvorené štôlilou Voj tech v nadmorskej 
výške 376 m n.m a postupne sa rozfáral i jednotl ivé obzory ( L a7 XI.). 

V plánovanom období sa počíta s -" zením prekopov na mocnost' a s razen ím vetracích a 
blokových komínov z XI. na X. obzor a vnútro blokovÝI i prlpravami pre ťažbu, ktorým má 
predchádzať real izácia ma lojadrových geologických vrtov, jcd otlivých ťažobnýc h blokoch. 

Podra stavu vyťaži terných zásob bolo naVl'hnuté detin itívne rieScn ie otvárky a ťažby z XI. 
obzoru vyh íbením slepej t'ažnej Jamy Č. 4 z IX. na Xl. obzor. Jama je dvoj činná, strojovIia je na 
úrovn i .IX. obzoru, dopravné nádoby sújednoetážové prejeden banský voz typu JD V - 1,25m). Je 
situovaná vo východnej časti ložiska. 

Prípravné práce 

Prípravné práce v plánovanom obd0 í 20 12 - 2020 budú zamerané hlavne na vnútroblokovú 
pripravu pre dobývanie otvorenou komorou a razenie PPS s' bude rea l izovať hlavne na úrovni X. a 
XI. obzoru . Okrem toho sa budú raziť PP::; zamerané na likvidáciu pi lierov - hlavne stropného 
pi li era a piliera výpustn~ho systému. 

Prí pravné práce budú realizované (rc.:ervn~ pracoviská) v trcdnej čast i VIII . obzoru, v 
západ nej čast i IX. obzoru, v strednej ča ;ti IX. ob7o ru a v západnej časti X. obzoru. 

Celý postup ťažby v otvorenej komore (OK), ťažby z likvidácie a postup PPS je vo lený tak, 
aby plánovaný ročný objem ťažby 200 )00 t bol technicky n istený. 

Spôsob dobývania 

Dobývanie ložiska magnezitu te hnológiou dobývalll8 otvoreno u komorou (OK) je na 
ložisku Lubeník dostatočne overená a "O svojom vývoji prešla viacerými stu plíami - až do dncšnej 
podoby - dobývanie OK z 2 medziobzc-rových chodieb. 

Táto dobývac ia metóda bola schvá lená rozhodnutím OBÚ Spišská Nová Ves č .j . 
2673-5 11-Bd-Fi/81 s odvo lávkou na č .j . 2087/71 a 2298/76 a schváleným POPD na roky 
1982-1986, ako aj v Zborn iku dobývacích metód pri hlbinnom dobý van í ložísk nerastov v oblasti 
Spišsko-gemerského rudohoria a Východoslovenského kraja (1989). 

Dobývacou metódou na ložisku Lubeník v poslednom desaťročí je dobývan ie OK z 2 
medziobzorových chod ieb, ako dopl rl-ová dobývacia metóda sa u piliera výpustného systemu 
použiva dobývanie podetážnylU wvalolU (PZ). 

Likvidácia pil iera PVS sa vykcná dobývacou metódou dobývanie PZ. Súčasne je tým 
uľahčená li kvidácia nižšieho SP. 

V blokoch S vhodnými bansko-technickými podmienkami sa vyraz í chodba PZ o rozmeroch 9 
x 3 m za úče lom zvýšenia využ ívania ložiska. Táto zmena bo la riešená samostatným projektom a 
schválená OBÚ v Spišskej Novej v si č .j. 1062- 104.2465-V-Bzl93 w dlia 28 .05. 1993 . 

Premen l ivosť kvality ťažby PZ v porovnani s ťažbou z OK a v porovnaní s ťažbou 
zlikvidovaných MKP a SP cez výpus:ný systém OK je u PZ najvyššia, závalový materiál je vždy 
nekval itný ( 15 - 20% CaO) -I- bridlíc-a. Dosiahnutie nulovej rentabi lity sa posudzuje pri ťažbe z 
každého odstreleného vejára. 
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Ruzpojovanie hornin na bani Luben ík pri otvárke, príprave a dobývaní ako aj pri likvidácii 
jednotlivých dobývok resp. technických pilieroch sa vykonáva pomocou vrtnotrhacích prác. 

Vrtno-trhacie práce z hl'adiska technológie rozpojovania hornín rozdel'ujeme na nasledovné 
skupiny: 

a) razenie dlhých banských diel, 

b) dobývanie otvo renou komorou - ťaz.cL-né odstrely, 

c) likvidácia ochranných pilierov MKf' , Sf', 

d) dobývan ie podetážnym závalom - ťažobné odstrely, 

e) sekundárne rozpojovanie v podzemí, 

f) sekundárne rozpojovanie na povrchu - na drviarni a v šachtových peciach , 

g) ostatné trhac ie práce v organizácii SLOVMAG, a.s . Lubeník, 

h) vykonávanie prác spojených s použitím výbušnín 

Meranie 1I11pät'ovo-deforl11l1čnýcl, sla pov, vyplýva z opa trení porad ného zboru OBÚ 
v Spišskej Novej vsi dlla 04.12.1991 zo šetrenia mimoriadnej udalosti (rozsiahly zával na ložisku 
Lubeník - 06.09. 1991) č.j. OBÚ 296G-4~4-Pk-B7J9 J, ako aj z platných predpisov (§ 40 , ods. 2 a § 
74 ods. 2 vyhl. SBÚ č. 21189 Z b.). Spoločnosť SLOVMAG a.s. Lubeník má povinnosť 
zabezpečovať tieto merania. 

Meranie napäl'ovo-deformačných zmien na lolisku vyJ..onáva organizačná jednotka ZBČ -
geotechnická s lužba. Hlavnou geofyzik:\ lnou m"lódou na ložisku je seizmoakustická metóda 
zameranÍ! na kontinuá lne s ledovanie seizmicity v celom r ,..sahu ložiska (VI. až IX. obzor, 16 
meracích sraníc). Z istené anomálne geodynamieké preJavy sÍl operatlvne prejednávané 
kom isionálne s vedením banskej prevác7ky a tvoria podklad pre návrh opalrenl. Kontinuálne 
merania preb iehajú trvale pričom výsled ky ich meraní su denne spracovávané S následným 
operatívnym využ itím pri obsadLovaní pmcovisk . 

Pre zabezpečenie plánovanej ročnej lažby 200 tis. tlrok celkovej rúba niny, pre roky 2012 -
2020 budú v ban i Lubeník a na povrc lu v organizáci i SLOVMAG, a.s. Lubeník používané 
nasledovné mechan izmy (aj s uvedením rez~rvní'ch mechan izmov): 

Druh mechanizulu Počel Iloužívaných Rezerva 

t"ažllY s!roj 2 B 32 IS-L12 I 1 (malor) -
ľa?nY slroj 2 BM 2000/ 1020 1 1 (motor) 
fažný stroj 2 B 1609 I 1 (motor) 
ražny vrälok H 1200 1 -
hlavný ventilátor Hlinka I 1 (moIor) 
pomocné vent ilátory 2 2 (motor) -
kompresory 3 DSK 350 2 -.---._-_ .. 
kompresor GBV 60 SS I -
kompresory 2 DZK 255 2 -
lokomotíva BND-30 7 I 
lokomotíva DH-35 I -
otočný výktopník 2000x2 1 OO 5 -
SV-30 LS-2S 16 2 
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~V-IO I 
, 

-
SV-20 

-

5 I -
NL-12, NL-IS V, PPN-IS 6 I 
vrátok VT A 1000 2 ----- - _. __ . __ ... 
vrátok VVS 103 B, 104 B 25 2 -
posullovač PM- I SO 6 2 

posullovač PM-I 90 8 2 
podávací stôlOceľník 2 -
raziaca plošina RP-3 - I 
vrtné kladivá VK-22 25 2 
v"né kladiva VK-15 15 2 
v"násúprava BUA 21 -9 4 I 
stlpiková brzda 20 4 
čerpadlá SIGMA 

-
100 eDB 233-14/G-OU-00 fI2 l -
100 CSA 230-12l6-0U-03-F/2E I -
čerpadlo KDP 80 2 l 

.. _-"--------
čerpadlo KDF 100 I -- .- .- .. 
100 CVN I -
UBX-I-7 2 -
BA PO 32 t -

Pre odťažbu rúbaninyajej doprr.\'u na povrch sa poulívajú 2 typy bI/TIskej doprav)': 
• HorizontálIIa ballská dopm m sa bude vykonávať v banský~h vozoch JDV - 1,25 ml, 

banskými naftovými lokomotívami BN -30, D 30 po koľajových trat iach na povrchu, v 
podzemí na úrovni III. obzoru, VII. obzoru, VI I. obzoru , IX. obzoru, X. obzoru a XI. 
obzoru. Pre úschovu lokomulIV sú vybudované remízy Jokomotív na VIl. ,VIIl. IX. a X. 
obzore. Vybudované s ú oddi~ly pre nád ržkové vozíky pre naftu . Na všetkých kol'ajových 
tratiach na povrchu a v podzemí na 1I l.,VIl.,VIIl. , IX. a X. obzore bola doprava povolená v 
zmysle BP SB Ú č. 101197 I § 04 068 ods. J a podl'a vyhl. SB Ú č. 2/11989 Zb. § 307 ods. l 
pr" X. a Xl. obzor. 

• Vertikállla banská doprava je zabezpečená ťažnými stroj 111 i typu ťažný stroj 2 B 
3215-Ll2, ťažný stroj 2 BM 2000/1020, l'ažný stroj 213 1609 a ťažným vrútkom H 1200, 
ktorými je rúbanina v banských vozoch dopravovaná z jednotlivých obzorov na povrch. 
Kapacitne je aj navrhovaný objem fažby a to max. 200 tis. tlrok súčasným dopravným 
systémom zvládnuteľný , l.j . nedôjde k potrebe vybudovávan ia nových dopravných ciest tak 
vertikálnych banských, ako 1. horizontálnych na povrchu . V podzemí sa budú využívať 
súčasné dopravné cestyanu' é budú budované s postupom ťažby magnezitu do nových 
priestorov v loži sku. 

Technológia IÍpravy 

Úprava suroviny na povrchu 

Vyťažená su rovina (CR) sa vyš~i ~ uvedenými zariadeniami dopraví na povrch na spracuvanie. 
Primárna úprava spoč íva v mcchaniLkej s~paráci i suroviny - úžitkovej zložky od jaloviny. Ďalej sa 
surov ina pre ďalšie technologické spracovanie upraví na drvim·ni, v úpravni ťažkým i suspenziami 
(ÚŤS) a HC linkou. V uvedených prevádzkach sa používajú: čeľu sľové drviče V-S 2N, V-9 2N, 
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šupinové dopravn íky, podávač na II. drviacej linke, valčekové triediče , vibrátory, si tá, šnekové 
podávače, dopravné pásy, rozdružovllci .l va ne II ostatné príslušenstvá techno logických celkov pre 
vytriedenie nadsitných a podsitných :do liek. 

Tepelnú úpravu predstavujú 4 navz.ij om sa prelínajúce, presne neohraničené procesy: 
· ohrev 
· dekarbonizácia 
· s linovanie 
· ch laden ie 

Výs ledkom úpravy sú koncentráty , IŠ. K l, K II a K HC, t J. magnezity s obsahmi 1,1 - 3 % 
CaO a do lomitické štrky až kaly. Kaly majú zrni tosť 0- 1,5 mm, obsah CaO 3 %, dolomitické štrky 
O mlitosti 1,5 - 120 mm majú obsah CaO 12 - 19 %. 

Pri banskej a úpravárenskej činnosti vznikajú nasledovné materiál y: do lom itické štrky, p iesky, 
kaly ajalovina a prachy z tepelných agregátov, ktoré sú zachytávané v od prašovacích zari adeniach. 
Jednotlivé frakcie sú uk ladané na odvaloch - úložiskách U l , lJ2, UJ , U4 a US - odkalisko. 

Systém nakladania s banskými odpadmi bude v súl ade s postupmi uvedenými v Pláne 
nakladania s ťažobnými odpadmi spracovaného a schváleného v zmysle .lákon3 Č . 514/2008 Z. z. o 
nakladan i s odpadom z ťažobného priemys lu a o zmene a doplnen í niektorých zákonov, pričom sa 
predpok ladá pri zvýšenej ťažbe nárast ťazobného odpadu cca JO 000 tIrok. Za predpokladu 
odpredaja prípadne opätovného sprace\unia vo vý robe bude potrebné uložil' na ex istujúcich 
úložiskách cca o 5 000 - IO 000 tlrok viac suroviny ako \ prípade ťažby do 100000 tIrok, čo 
kapacita úložísk umoŽl'íuje minimálne do roku 2020. 

Pre navrhovanú čin nosť bude vypracovan) Programom odpadového hospodárs tva (ľOH). 
Prevádzkovatel' je pov inný nak ladať %0 vzniknutými od padmi v sú lade s POH, schváleným 
príslušným orgánom štátnej správy cdpadového hospo árs!va D p ln iť záväznú časť POI·1. 
Nebezpečné odpady budú oddelene uložené podľa druhov na vyhradeno m mieste a označené 
id entifikačnými listami nebezpečných odpadov podl'a osobitného predpisu. Pri nakladaní s 
odpadmi je držiteľ odpad ov povinný zhodnocovať odpady pri svojej činnosti , odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému. Pri nakladan í s viac ako 100 kg nebezpečných 
odpadov ročne je držiteľ pov inný požiadať o súhlas na n3kladun io- prís lušný orgán odpadového 
hospodárstva podľa § 7 ods. l , pí~111. g) zákona č. 2231200 1 Z.l.. o odpadoch v znení neskorších 
právn ych predpisov. 

Predpokladané záber)! pôdy 
Navrhovaná č innosť zvý~enia ťažb: magnezitu sa bude realizovať v k. Ú. obce Lubeník pod 

lesným pôdnym to ndom, v hlbke od VII. obzoru (170,2 111 n.I11 .) až po XI. obzor - 36,58 m p.m. 
Ložisko magnezi tu j e v otvorené v najhlb;i" na Xl obzore v hÍbke 366 111 od povrchu . Lesn~ 
porasty sú obhospodarova né Lesmi SR t . 

Vplyvo m navrhovanej činnost i nedôjde k trvalému a ani dočasnému záberu 
poľnohospodárskeho an i lesného pôdneho fondu, nakoľko doprava vyťaženej suroviny a následne 
jej úprava bude riešená v rámci súčasne využívaného areálu závodu SLOVMAG. Zároveň pre 
ukladanie jaloviny budú využívané súč"s n'; úložiská. ktoré sú povolené prisl ušnými šwtnymi 
orgánmi a kapacitne a techni cky vyhovujúce. Zároveň sa vykonávajú priebežné kontroly a 
opatren ia proti vzn iku prejavov poddolovania na povrch u. Z dôvodu vykonávan ia dobývacích prác 
v h[bke cca 200 m pod povrchom terénu (IX. obzor 74,5 m n.m.) sa prejavy poddo lovania na 
povrchu nepredpokladajú . 
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Spotreba "O(~Y a zdroje vody 
Pri realizácii navrhovanej či m1(o~t i nevzn iknú nové nároky nn výstavbu nových objektov 

súvisiacich so spotrebu a zdrojmi voJy nakoľko súčasná kapacita jc postačujúca . Spotreba vody 
viazaná na hygienické a pitné účely a .potrebn vody na úče l kropenia z dôvodu zn ižovania TZ I. pri 
úprave magnezitu a chladenie bude z;.lbezpečená súčasným spôsobom. Na priemyselné účely je 
používaná povrchová voda z vodne' nádrže M iková. ktorá slúži ako rezerva úžitkovej vody v 
období jej deficitu pre SLOVMAG r..S, Lubeník a SMZ Je l ~3va a je tiež rybárskym revírom. Jej 
úžitkový objem je 950,0 tis. m) a zátopová plocha j e 0,4 km2

. Voda do nádrže jc privádzaná z rieky 
Muráň nad stupňom pri Mokrej U lkc. Podzemná voda z prameňa Vrbiarka je používaná v 
sociálnych zariadeniach. Realizácio l navrhovanej činnosti nevzni knú nároky na jej zvýšenie. 
Zabezpečeni e a rozvod požiarnej VOC) bude riešený súčasným spôsobom. 

Banské vody, ktoré budú akum ul ované v dôsledku nových otvarok a vydobytýcll priestorov 
budú čiastočne využívané pre techno ogické úče l y v podzemí a na povrchu pri spracovaní a úprave 
suroviny. 

Zdroj pi tnej vody - Pitná vod" sa v prevádzke areálu výrobne SLOVMAG a .s. Lubeník 
nenachádza. Vod u na pitné účel y pr~ zamestnancov prevádzkovate!' dováža a je distribuovaná 
prostredníctvom stojanov AQUA PRO. 

Splaškové odpadové vody su odvedené kana lizáciou odpadových vôd do čistiarne 

odpadových vôd (d'alej len "ČOVM) navrhovateľa. Vody vypúšťané zo závodnej kuchyne sÚ 
čistené v lapač i tukov a odvedené kanal izáciou odpadových vôd do ČOV. Vyčistené odpadové 

vody sú odvedené na odkalisko a odtial' sú vratne prečerpávané na úpravu v ťažkých suspenziách a 
na hydrocyk lónovú linku . V prípade, že odkalisko je naplnené, vyčistené od padové vody sú 

vypúšťané do rec ipientu Muráň . 

Priemyselné odpadové vody ;' chladen ia lisov, \ cntilátorov Bicklcy pece, sú odvedené 
kanalizáciou od padových vôd do ČOV a sú vratne využívané. 

Vody z povrchového odtoku a zo spevnených plôch priemyselného areálu sú odvedené 
kanalizáciou odpadových vôd do ČOV . 

Elektrická e/lergia 
Dodávka elektrickej energie pre obec Luben ík je z dvojitého primárneho 22 kV vzdušného 

vedenia- Č . 238 a 563 a z vedenia C. 264, z ES' 110/22 kV Lubeník . Napájal1ie samotnej obce je 
realizované 22 kV vzdušnou pnpojkou prostredníctvom piatic!l 22/0,4 kV trafostaníc. 
zásobujúcich súčasnú bytovú aj občiansku dtstavbu . ŽSR a firma SLOVMAG majú vla !né 
trafostanice, ktoré nic sú prepojcl1c sekundárnym veden ím a nedodávajú elektrickú energiu pre 
obec. 

PIY/l 
Pri zásobovaním zemným plynom m:dôjdc k zmene opro ti súčasnému stavu . Jestvuj úce 

plynárenské rozvody kapacitne postačujú aj prc navrhovanú činnosť . Spotreba plynu napr. za rok 
2010 bola v SLOVMAG a.s. Lubet:í: 13 267 600 ml . 

Vzduch 
Výroba stlačeného vzduchu pre technologické potreby bane Lubeník a organizácie 

SLOVMAG, a.s ., Lubeník je zabezpečovaná : 

2ks kompresDl"T i 3 DSK 350 s výkonom 1600 ml hod ·1 , 

2 ks kompresorni 2 DZK-2SS s výkonom 5000 m 3 hod .1, 
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I ks kompresor 0 13\'-60 SS S výkonom 400 ml hoď l , 
Prevádzkový tlak st l ačeného vzduch u je 0,7 MPa. Rozvod tlačeného vzduchu jc vedený z 
kompresorovne do podzemia a do p()vrchových prevádzok. o podzcmia je stlačený vzduch 
vedený cez ťažnú jamu č. 3 (hlavnú jamu) na IX. obzOi'. I llnvná vetva potrubia je vedena 
dopravným prekopom do ložiska až kjarne POD a jame č. 4, cet: ktoré sa stlačený vzduch dostáva 
na VII. až Xl. obzor. 

illé sIIroviJlOJlé zdroje 
Pri prevádzke technologického zariaden ia sa budc používal : 

- motorová nafta 
- rôzne druhy mazív, o lejov, 
- rôzne technické kvapaliny pre zabezpečenie prevádzky mechanizmov, 
Dalej sa budú použlvať podl'a potreby rôzne prod ukty a materiály pre zabezpečenie fungovania 
prevádzky: 
- trhaviny, 
- drevené a ocel'ové výstuže (Tli výstuže), betó nové pažnice, kol'aj nice, podvaly, káble, rúry 
(oce l'ové, plastové a pod,) 

ilI. POPIS PRlEBEHÚ POSUDZOVANIA 

1. Vypracovanie správy o hodnoteni 
Navrhovaná činnosť svojimi parametram i podl'a prílohy Č. 8 zákona NR SR Č . 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vp lyvov na životné prost redie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen í 
neskorších predpiso\'(d'alej len "zákon"), kapitola I. Ťažobný priemysel, položka č, 2. Ťažba 
a úprava rúd a magnezitu , od 100 000 úrok - podlieha povinnému hodnoteniu. 

I a základe odôvodnenej žiadosti navrhovatc l'a, podl'a ii 22, odseku 7, zákona, Mžp SR ako 
príslušný orgán listom č. 4983120 11- 3.4.1jm zo dila 25.03 .201 I upustilo od požiadavky 
variantného riešen ia navrhovanej činnosti . 

Variantné riešen ie navrhovanej činrost i z hl'adiska výberu loka líty bolo obmedzené na ložisko 
magnezitu a územie dobývacieho priestJru a z tobto dôvodu sa iné varianty navrhovanej činnosti 
neriešili, Ani technologické variantne riešenie neprichádza lo do úvahy, nakoľko činnosť 

predstavuje pokračovanie v ['ažb" vo zvýšenom objeme. Naďalej budú používané súčasné 
technologické postupy a technické vybav nie. 

Zámer" Zvýšenie kapacity ťažby a ' pravy magnezitu na výh radnom ložisku Luben ík" bol 
vypracovaný riešiteľským kolektívom pod vedením konateľa spo ločnosti TRATEC s.r.o ., Ing. 
Petra Vargu, v aprí li 2011. 

Navrhovateľ SLOVMAG, a.s. Lubeník pred ložil na posúdenie Min isterstvu životného 
prostred ia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR), podľa § 22 zákona Zámer: "Zvýšen ie 
kapacity ťažby a úpravy magnezitu na výhradnom ložisku Lubeník", v apríli 20 II . 

Na základe došlých stanovísk a na ú klade rozsahu hodnotenia podl'a § 32 zákona MŽP SR 
v spo lupráci s rezortným, povol'ujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovatel'om v liste č, 

4983/20 I I -3A/jm z dlla 15,07.20 I I určilo, že správu o posudzovaní vplyvov navrhovanej či nnosti 

na životné prostredie nie jc potrebné vypracovávať, o čom dotknutá obec informovala verejnosť. 

V ďalších krokoch procesu posudzovania funkciu správy o hodnotení plni l zámer. 
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2. Rozoslanic II zverejnenie správy o hodnotení (nahrádza ju zámcr) 
MŽP SR podl'a § 23 ods. I zá',ona rozoslalo zámer (list č. 4983/2011-3.4/jm zo dňa 

27.05.20 II) na vyjadrenie: rezortnému orgánu, povoľujú emu orgánu, dotknutým orgánom, 
dotknutému samosprávnemu kraju a dollmutej obci. Zámer bol zverejn 'ný na stránke MŽP SR dňa 
09.06.20 II a zároveň bola verejnosť dotknutej obce Lubeník oboznámená o zámerom v mieste 
obvyklým spôsobom. 

3. Verejné prerokovanie nuvrhova nej činnosti il jeho závu y 
Navrhovateľ predložil k termínu konania verejného prerokovania dila 08.08.20 II podľa § 34 

zákona v priestoroch Obecného úradu v Lubeníku vyjadren ia ku všetkým pripomienkam 
v doručených stanoviskách. 

Na verejné prerokovanie boli prizvaní zástu pcovia navrhovateľa, povoľujúceho orgánu, 
príslušné a dotknuté orgány a verejno,ť. Na verejnom prerokovan í sa zástupcovia verejnosti 
a prizvané organizácie nezúčastn ili . Na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky 
občanov k navrhovanej činnosti.Svoj u účasť ospravedlnili MZP SR, Úrad pre reguláciu 
želellličncj dopravy a Obvodný úrad v Spišskej '\Jovej Vsi. 

Podľa § 34 ods. 4 zákona, obec Lubeník ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom 
vyhotovila 7.lÍznam z verejného prerokovania navrhovanej činnosti, ktorý bo l zas laný na MŽP SR. 

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky 
Počas procesu posudzovania vplyvov na životné prostred ie bo li na MŽP SR podľa zákona 

doručené nasledovné písomné stano ská zainteresovaných subjektov: 

OBECNÝ ÚRAD LUBENíK, č. 222, 04'i 18 Lubeník, ( list Č. 254/20 11, zo ,Ma 16,06.2011): 
• súhlasí so zámerom činnosti ~ez p ripomienok. 

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, Marku 'ovská cesta 1,052 O l Spišská Nová Ves 
(!ist Č. 569-13 71/2011 , zo dl?a 09.06.201 1) v stanovisku uviedol: 

• k zaslanému zámeru, po jeho preskúmaní nemá P' ipomicnJ..y o námietky. 
• Nav rhovateľ zámeru, organi .u\cia SLOVMAG, a.s. Lu bt nik má rozhodnutím tunajšieho 

úradu (list č. 710-2319/20 lO z 22.10.20 10 povolenú banškú činnost' - otvárku, prípravu a 
dobývan ie výhradného ložiska magnezi tu v dobývacom priestore "Lubenfk" podľa 

dokumentácie "Plánu Qtvárky, priprav~ a dobývania výhradného 'Iožiska magnezitu 
Lubeník na roky 20 l l - 2020" s platnosťou povolenia do 31. 12.2020. 

• Tunajší úrad bude pri povoľovallí ďalliej činnosti brať do úvahy relevonll1é pripomienky, 
záverečného stanoviska k naw'hovanej činnosti podliehajúcej posudzovaniu vplyvov na 
živofIlé prostredie podľa 37 zákona. 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLO VEN KEJ REPUBLIKY, Mierová 19, 827 15 Bratislava,( list Č. 

747/20 11 -3210, zo dňa 13.06,20 JJ) konšlatuje, že k návrhu uvedenej č innosti z hradiska 
realizácie surovinovej politiky nemá námietky: 

• Predložený zámer predpokladá navrhovanú novú činnost" nko kontinuá lne pokračovan i e 

doterajšej ťažby magnezitu a výhradnom ložisku Lu beník vo zvýšenom objeme nad 
100 000 tJrok v hraniciach určeného dobývacieho priestoru Lubeník. Termín začati a 

navrhovanej činnosti je v roku 2012 a skončenie č i nnosli v roku 2020. 
• Na ľažbu, dopravu a úpravu vyťaženej suroviny budú naďalej využívané jestvujúce 

inžini erske siete, technické a techno logické prostriedky ako aj technologické POSlUpy 
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použív~ né v súčasnosti, ktoré 1'11ožňujú navrhovateľovi zvý'iené spracovanie magnezitu na 
finálne výrobky využívané v hutníctve, v cemenl!lrskom prielllysle a v poľnohospodárstve. 

• Vý hodou navrhovateľa je, že má už činnosť v území zavedenú a spo l očnosť má rozvínuté 
doda\'ateľsko - odberate!'ské vzťahy. Zaroveň j e navrhovate!' jedným z významných 
slovenských exportérov produktov z magnezitu, čín prispieva k pozítívnej zahraničnej 

obchodnej bi lancii Slovenska. 
• Počas pokračovania \' ľažbc magnezitu budú na obyvatcl'stvo a kvalitu jeho života pôsobiť 

tie isté typy vplyvov, aké pôsobia aj teraz pri súčasnej ťažobnej a úpravárenskej činnost i. 

• Kladným prínosom zámeru j~ aj ukladanie jalovíny do vydobytých priestorov, čím sa 
minimalizujú možné budúce prejavy poddolovania na povrchu a zárove,i dôjde aj k 
zníženi u množstva ukladanýcil odpadov na skládke na povrchu . 

BAN~KOII\'SľR ICKÝ SAMOSt'RÁ Vi'n K. RAJ, Odbor rcgiolláln~ho rozvoja, Nám. SNP 23974 Ol 
Banská Bystrica, (li" t'. 6913/20J I/ODDUPZP-002 273.fJ/201 J, zo dňa 23.06.201): 

• "íhlasí, realizáciou predložwého zámeru. nako l'ko je \ súlade so záväznou čast'ou ÚPN 
VÚC Banskobystri cký kraj , . eho Zmenami a dopl nkami v cnsti 2.3. Priemysel, t'ažbo a 
stavebníctvo (záväzné regul atívy funkčného a priestorového usporiadania územia 2.3 .3.a, 
2. J.3.e), 

• navrho vale/" je súčasne povinll)' utvámt' ,í=em/lolech/lické predpoklady /Ia rckultivačné a 
eko,tabilizaén"é opatrenie v ,í=<mlÍach ol'plyvncl/ých povrchovou a podpovrchovou ľažbou v 
súlade so záväzným reglllatívoJmfllnh 'ného {/ priesloro vé/zo 1I.\jJoríadunia IÍzemia 2. 3.3.f 

• Vzhl'adolll na s kutočnos t' , ~ v zámere uíe je posudzovaná nová činnosť v úzcmí, 
posudzuje sa rozši renie dotamj ej t'ažby magnezítu na vyhradenom ložisku magnezitu v 
dobývaco m priesto re (OP) Lllben ik č. 0421 0P/60 nepožaduje. aby predložcný zámer bol 
ďalei posudzovaný podľa zúkolla. 

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉ~IO PROSTREDIA RII\lAVSKÁ SOBOTA, pracovisko Revúca, Odpadové 
hospodárstvo, (lisl č. OH-F/2011/0Il.l99. zo dl/a 23.06.20J /)vyjadrilo stanov isko: 

• odpady, uvedené v časti IV 2.3. Odpadové hospod;jľlôtvo, ktoré budú vzn i kať počas 
prevádzky II to pri ťažbe a úprave magnezitu, zaradcn"é podl'a vyhlášky MŽr SR Č. 
284/200 I Z. Z., ktorou Su uslanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do 
kategórie O a N, budú sledov.mc! a riešené v zmysle právnej úpravy na 'úseku odpadového 
hospodárslva I. j. podľa zákono C. 22.!12001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zúkollov v znení m skor.iích predpisov a príslušných lI,Jlkonávacích predpisov. 

• Pri banskej a úpravárenskej ':i nnosti a tepelnom spracovaní koncentrátov vznikaj ú -
dolomilické štrky, piesky, kaly a jalovina, prachy z tepelných agregátov, ktoré sa 
zachytávajú v odprašovacích =ariadeniach. Tieto bud ú ukladané na advaloch úložiska a 
odvale odkalisko. 

• Počas pokračovania v ťažbe magnezitu budú na obyvatel'stvo a kvalitu jeho života pôsob iť' 

tie iste vpl yvy, aké pôsob ia aj dOleraz pri súčasnej ťažo bnej a ('pravárenskej činnosti . 

• Tllllaj.fi IÍrad sa prikJáha k p 'edloženému varianlU rie/lenia dal/ej činnosti, ktorý ncbude 
mat' oproli súčasnosti zhorŠUjÚci vplyv na i ivo/llé prostredie hodnoteného územia a Ilie je v 
rozpore s POH okresu RevlÍcCJ. 

OIlVODNÝ ÚRAD ŽiVOTNEHO PROSTRt:DlA RIMAVSKÁ SOIJOT."" PRACOVISKO REVÚCA, Ochrana 
ovzdušia, ( list Č. OO-Fl20J J/OO-/UI . ~o d,;a 17. 06.20J J) vyjadrilo stanovisko: 
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o Hodnotenie kvality ovzdušia a kritériá kvali ty ovzdu;ia - li mitné II ciel'ové hodnoty, medze 
tolerancie. horn é II dolné medze /lU hodnotenie a ďal ~ic V) plývaj ú z platnej legislatívy v oblasti 
ochrany ovzdušía. Na kvalitu ov/.dušia majú podstatný vplyv emisná záťaž a rozptylové 
podmienky. SHÚ na staniciach Národnej moni torovacej siete kvali ty ovzduš ia meria koncentrácie 
znečisťujúcich látok v ovzduší. Výs ledky meraní týchlo koncentrácií sú východiskom pre 
hodnotenie kvality ovzdušia n3 Slovensku. Najbližšie k obci Luben ík sa nachádza monitorovacia 
slan ica v Jelšave na Jesenského ul. pre PM lo ( suspendované časlice v ovzduší, ktoré prejdú 
zariaden ím selektuj úcim častice a ~erodynalllick)'m priemerom IO ).lIn s 50 % účinnosťo u) a ozón 
0 3 Oblasť riadenia kvality ovzduš ia zahŕňa územia obcí Jel šava, Lubeník, Chyžné, Magnezi tovce, 
Mokrá Lúka a Revúcka Lehota Icži v Revúckej vrchovine. 

o Zd roje zneč isťovania ovzdu~ ia Slovenské magnezitové závody a.s. Je lšava a Slovmag a.S. 
Lubeník sú umiestnené v j ul.nej časti Jelšavského pohoria. Členitý terén dáva predpoklad k 
vytvá raniu čas tých inverZII so zhoršenými rozptylovými podmienkami v dôsledku 
uzavretia údolia. Vzhl'adom na vel'ký sklon svahov pri relatívne malej š írke údolia 
depozícia exhalátov na s ohoch je značná . Prúdenie vzduchu má severozápadný smer s 
prevládajúcou severnou zl:>lkou. Možno teda usudLovaľ o výraznom vplyve okolitého 
terénu na podmienky rozptylu v tejto blastJ. Oblasť par! do slabov<:terného pásma s 
priemernou rých losťou men 'ou ako 2 m.s· l

• Medzi regionálne vplyvy môžeme zaradiť 
zv láštny refi m atmosféri ckých zrážok il východného prúdenia v širšej ob lasti. 

o Jelšavsko - Luben icka ob :asť jc d lhodobo zaťažená predovšetkým tuhý mi horečnatými 
emisiami. Hlavnými zdrojmi tuhých emisií sú tepelné prevádzky rotačných a šachtových 
peci . Tuhé častice zo spracovania magnezitu svojim špecifickým zložením ovp lyvňujú 
zloženie prašného spádu predovšetkým v blízkosti prevádzok na výro bu magnezitu v 
JeiSave a Lubeníku. 

o Y dôsledku zvýšenia ťažby magnezitu hl binným spôso bom nevznikne nový zdroj 
zneči sťovania ovzdušia. Z hradiska spôsobu p ' sobenia na kvalitu ovzdušia v súvislosti s 
real izáciou navrhovanej činnosti v záujmovom . zem í pôsobia stacionárne a mobilné zd roje 
znečisťovania ovzdušia . Stacionárnym zdrojon (§ 3 ods. 1 písm. a) zák . č. 13712010 Z. z. o 
ovzduší sú parkovacie plo=hy, technologická uprava á ú ložiská. Mobi lné zdroje súvisia s 
dopravou v rámci areál u l.ávodu a nákladnou automóbilovou dopravou, kde dochádza k 
znečisťovaniu ovzdušia vý fukovými plynmi - CO, NOx, prchavým! organickými látkam i 
(VOC) a pevnými exl1alátmi (prachom) z motorových vozidiel. Pri prevádzkovan í úpravne 
musia byť dodržané emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky 
prevádzkovania 7.drojov. Navrhovaná činnosť' je zaradená aoco ve l'ký zdroj znečisťovania 
ovzduš ia v zmysle kategoriwcie zdrojov znečisťovania ovzdušia podl'a prílohy č. 2 k 
vyhláške MŽPSP a RR Č . 356120 lOZ. z .. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoven ia 
zákona o ovzduší : 
3. Výroba nekovových mlOcrálnych produktov 
3.4. Výroba magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných mat.eriálov s projektovou 
kapacitou t1d>50 

o S banskou činn osťou nic jc spojená produkcia tcpla a zápachu. 
o SLOVMAG a.s. Lubeník roduk uj e tuhé a plynné emisie vznikajúce predovšetkým pri 

drvení a triedení vstupnej ~uroviny a tepelnej úprave magnezitu v šachtových a rotačných 
peciach, ktoré sú vyku rované zemným plynom. Šachtové pece sú účinne odprášené 
tex/ilnými filtrami CI odluiovlIcím zariadením Amer/herm II ro/ačná pec so zariadením 
3 -slUpňového odprášcni(; (pra.~nú komora, oce ľový cyklón, e/ek/rosllllický odlučovač 

14 

\.. 



~~-~---~-------- -

A mer/her",). Mies/a vypú,,/'aniJ =nečist'ujúcich látok do ovzdlL<ia sú opatrené odlučovacími 
zariadeniami - texlilnými filtrami. 

• Navrhovate/' pravidelne \ykon..í va diskolltinuálne oprávnené merania. Z výsledkov meraní 
vyplýva, že emisné limity boli dodržané. 

• Medzi kvalitou ž ivotného prostredia a zdravo tným stavom existuje jednoznačná paralela, 
rozšírení m jestvujúcej prevádzky sa predpok ladá zvýšenie koncentrácií menovaných 
po lutantov v prostredí. 

• Z hl'adiska ochrany ovzdušia nredložený zámer je potrebné posudzovať podľa zákona é. 
2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na =ivolné proslredi~. 

OnvoDwi' ÚRA D ŽIVOTNÉHO PROST1U': D1A RI\1AVSKÁ SOBOTA, rracovisko Revúca, Štátna 
vodná správa, ( /ist č. ,<;VS-FI20 11100402-2-ŕl, zo dňa 21. 06.20 I I) yjadrilo stanovisko: 

• Súčasná infraštruktúra a kapaci ta prevádzok na dobývanie a úpravu vyťaženej suroviny je 
pos tačujúca pre spracovanie navrhovaného objemu magnezitu. Počas pokračovania 

v ťažbe magnczitu budú na ob yvaterstvo a kvalitu jeho života pôsobiť tie is te vplyvy, aké 
pôsobia aj doteraz pri súčasnej ťažobnej a úpravárenskej či nnosti. 

• Nakol'ko plánovaná realizácl~ navrhovanej činnOSlí pod/a zámeru, vlastná realizácia 
a prevádzkovanie navrhovane, činnosli nepredpokladá nepria=nivý dopad alebo rušivý 
vplyv na životJié prostredie, Nnaj,i:í úrad sa priklcllía k realizúcii navrhovanej činnosti -
k jedno variantnému rleše1l iu c1afltj c.,'!illnosti v území 

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNEI-lO ľROS'lIU';OIA RIMAVSKÁ SOlIOTA, pracovisko Revúca, Správa 
ochrany prírody a krajiny, (bsl č. OPF/20/1/00400, zo dňa 13.06.20J l) vyjadri lo stanovi sko: 
Nakol'ko plánovaná realizácia navrhovanej či nnosti podra /..á l11eru sa nedotkne chrá nených území a 
vlastná rea l izácia a prevádzkovanie laVrhovllil cj činnost nepredpokladá negativny alebo rušivý 
vplyv na chránené územia , tunajš í úrad sa pri k láňa k vari~ntnému riešeni u danej č innost i v územ í. 

KÚŽ}' V BA NSKEJ BVSTIUCI, Odbor s tarostlivosti O žh otné p rostredie, Nám. Ľ. Š túra 1,97405 
Banská Bystrica ( list Č. 20./ 1100827 PI', =0 d,;a OJ .07.2(1 11), má nasledovné pripomien ky : 

• ľaiobnou činnosťou neporuši('jaskync Lubeníckeho krasu.. (a to ani nepriamo - porušením 
staliky horninového podložia ./ blízkosti j askýii), 

• haldy vysypáva/" tak, aby nedo.<lo k zasypaniu jaskýň, 
• dotkn/llá lokalita budo p,'acovníkmi ' správy NP Muránska planina pravidelne 

monitorovaná a v prípade z/slenia výskylov chránených druhov a za predpokladu ich 
ohrozenia bude nutné v spolupráci so Správou NP Muránska prijat' opatrenia na záchrallu, 
resp. ochranu predmetnýchjedincov (napr. presadenie chránen)'chjedincov - 1/ rastlín), 

• objavenie jaskyne, mechania.cj alebo chellliclrej jaskyllnej výplne, chráneného nerastu 
alebo chránenej skolllenl'iiny (v prípade náleZII chráneného nerastlI alebo chránenej 
skameneliny postupova!' oodl'a § 38 zákona o ochrane prírody a krajiny), je pOll' e b 
n é bezodkladne nahlásil" na: ŠOP SR - Správu slovenských jaskýň, Oddelenie 
praktickej slaro ·I/ivosl. o jaskyne, pracovisko Rimavská Sobota a ŠOP SR - Správu 
NI' Muránska planina 

REG IONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZO RAVOTNIC.'TVA SO sídlom v Rimavsl,cj Sobote, ul. S. 
Tomášika 14, 979 O I Rimavská Sobuta (list é. 11/2011/01577. zo dňa 27.06.2011) po preštudovaní 
a posúdení doku mentác ie vydal záväzné stanovisko k zámeru: 

• C:innosť je navrhovaná v jedllom variame. Nakol'ko nie je predpoklad, že realizovaním 
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zámeru dôjde k zhoršeniu súčasného stavu vo v;:ľahu k verejnému zdraviu a životnému 
prostrediu, orgán verejného :Jravo/níctva odpo,.,í"a up/a/nilnavrhovan)í variant. 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO IJASIČSKJ<IIO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V REV ÚCEJ, Okružná 3, 050 O I 
Revúca (lisI. é. ORJlZ- RAl- 436/2011 , zo dňa 17.6. 2011) sa vyj adril: 

ako orgánu štátnej správy na úseku och rany pred požiarmi mu podl'a zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č.314/200 I Z. z. o ochrane pred poí.i armi v znení neskorš ích predpisov 
Ilevyplývajú kompetencie posudzovat: hodllu/il a vydál at' stwlOvisktÍ z hľadiska vplyvu IIa životné 
prostredie a k uvedenej stavbe sa bude vyjadrovať v súlad" s S 25 ods . I písm. c) a § 28 citovaného 
zákona o ochrane pred požiarmi a §§ 40a, 40b a 40c vyhlášky Mi ni stersiva vnútra Slovenskej 
republiky č.121 /2002 Z. z. o pOlim'nej pr",vencii v znení nesko rších predpisov, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane pre požia rmi v oblasti požiarnej prevencie. 

OIlVODNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, Odbor civilne.i ochrany a krízového riadenia, stále 
pracovisko RevÍlca, Ul. Komenského 40, 05U Ol Revúca (list c. OCOaKR- 2011/4 RA-21. zo dňa 
13.06.20//) dospel k tomuto 7..áveru· 

• uvedená dokumentácia nemusí obsahovať návrh: - zariadenia civilnej ochrany - ochrannej 
stavby. 

• Návrh riešenia stavebnotcchnických požiadaviek a tcchnických podmienok och rannej 
stilvby je v slllade s USIllJl0vcniami vyhlMky Ministerstva vnútra Slov.:nskcj repub liky č . 

53212006 Z. z. o podrobno.itinch na zabezpečen ie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariaden I civ ilnej ochrany. 

• Obvodný úrad k uvedenému ::LÍmcru ridenia z hladiska civilnej ochrany lIemá pripomienky 
a súhlasí so zámerom. 

OBVODNÝ LESNÝ ÚRAD V REVÚCEJ, Ul. Komenského 40, 050 O I Revúca (lis! é. 202/2011, zo dlÍa 
23.06.20/1) vydal nas ledovné stanov isko: 

• vydal v roku 20 l O písomné s:anovi sko k "Plánu otvárky prípravy a dobývania (POPO) 
výhradného ložiska magnezitu Lubeník hlbinným spôsobom na roky 2011-2020", Č. 

273/20 l 0-2, zo dfía 06.07.20 I O. V Ul'edenom s/allovisku OLÚ vyjadril svoje pripomienky 
k uvedenému zámeru ktoré .lÚ aktuálne aj v súčasnej do6,e a uvedené zis/ellia sa týkajú aj 
zámeru" Zvýsenie kapacily t'a::by a úpravy magnezitu na vyhradenom ložisku Lubeník ". 

Pripomienky z tohto POľO sú naslec.ovné: 
• l ked' skládka na inertný odpad je ~chv.älená rozhodnu tím OÚ OŽP v Revúcej Č. OH

I'/2002/02172 a úložiská Ula U2 sú wrodenédo kategórie B rozhodnutím OBÚ v S. N. Vsi 
Č . 45 1-14000/2009-U I resp. 4-5 1- 1400012009-LJ2, tieto skutočnosti neri ešia tú skutočnosť, 
že uvedené objekty ležia na lesných pozemkoch a ich /liívlmie nie s lÍ v súlade s 
ustanoveniami zákona L'. 326;2006 Z. =. o lesoch. v znení neskorších predpisov. 

• Zámer predložený predkJadateJ'om, pntrl v zmysle prílohy Č. 8 zákona v hodnotách 
uvedených v zámere, medzi " illllos/i. ktoré podliehajú povinnémll posudzovaniu ich vplyvII 
na životné prostredie. 

Zápis z jednania za účelom riešenia námietok OLÚ Revúca k užívaniu lesných pozemkov

konaného v Lubeníku, dňa 27.09.2C l l , podpísaný zástupcami spo l očností SLOVMAG S.r.o. 
Lubeník, TRATEC s.r.o. Prešova OLÚ v Rev úcej: 

• Zúčastnené strany na stret 1 ti spresnili a presne vyšpecifikovali pozemky, ktoré 
SLOVMAG, a.S. Lubeník užíva na skládke inertného odpadu. Skládka sa nachádza na 
parcele Č. 996/2 - ostatné pozemky. Lesné pozemky vyznačené v zámere nebudú zasiahnuté 
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ukladaním inertného odpadu č ím nedôjde k rozš,rcniu sklád ky inertného odpadu. Na 
základe vyššie uvedeného OLlJ Revúca upustil od požiadavky vysporiadania lesných 
pozemkov (vyňatie) z lesných pozemkov. 

• Prepadliská vzniknuté pod doiovanlm územia - ban~koll činnosťou Sl' v súčasnosti Lesmi 
SR š.p. nevyužívané z dú,odu ohro"enia bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosti práce na povrchll. Znemožnenie vyuiivw lia tohto územia (v DP Lubeník) je 
riešené formou úhrady. 

• Ostu/né plochy - úložiská U l <I U2 budú riešené v rámci majetkovoprávneho vysporiadania 
a zákona o lesoch v (ermine dO 31.11.2U13. 

OBVODN\' ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRA\ U II POZEMN~: KOM UNI KÁCIE V RIMAVSKEJ SOBOTE, Nám. 
M. Tompu 2, 979 Ol Rimavská Sobota (list čo 5/2011/01./94-2, zo dňa 14.06.201 1) dáva 
nasledovné vyjad renie: 

• Predmetný zámer sa dot)'ka regionálnej cesty 1lI000532 Muráň - Revúca - Jelšava - Tornaľa. 
• V plnej miere dodržal' ustanu"en;" zúkona Č . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) a vyhlášky ~ 35/1 984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákor). 

• Pod ľa zákona č. 24/2006 Z. 1'.. o posud zovan í vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých l':ákonov, V znen , zmien a dopl nkov, nepožaduje, aby bol pred ložený zámer 
posudzovaný podľa tohto 7..ákon3. 

ÚRAD pnE REGULÁCIU ŽELEZNiČNEJ DOPRAVY, Sekcia špeciálneho stavebného úradu 
pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 Ol KOŠ ICE ( list é.529/201l/S4-V-Kk, zo dňa 
l O.06.2011) sa vyjad ril , že: 

• ako dotknutý orgán podľa 11 3 písm. l) platn ho znenia zá kona Č . 24/2006 Z. z. o 
posudzovani vplyvov na ži votné prostredie v nadväznosti na jemu prislúchajúce 
kompetenc ie podľa príslušných ustanoveni zákona Č. 5 1 J12009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení jeho nesko, ~ ích zmien a doplnkov (zákon o dráhach), 
nemá k zámeru žiadne námie/Icy ani pripomienk) . 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽI VOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpekto rát životného prostredia Banská 
Bystrica, Jégorovova 29 ll , 974 Ol Banská Bystrica ( lis/ c'. f7002/47/2011/Pel , zo dlia 
08.06.201/) konštatovala nas ledovn!. . 

• Predmetom povolenia navrhovoJlej č innosti je Plán otvárky, pripravy a dobývan ia 
vyhradeného ložiska magnez.tu v dobývacom pries tore Lu beník. Vyťažená surovina sa 
doprav í na povrch za úče lon- spracovania a využitia. 

• Ťažba , doprava a úprava vyťaženej magnezitovej suroviny nepatrí do kategórie 
priemyselných činnosti pod l'a prílohy č . l zákona Č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších oredpisov (ďalej len "zákon o IPKZ"). 

• Inšpekcia vydala integrované povo lenie Č. J631/464/01PKl470070205/2005/Pe zo dňa 
05.05 .2006 v znení ncsko~ích zmien, ktorým je povo lené vykonávanie činnost í v 
prevádzke "Výroba magnezitového sl inku v šachtových peciach a v rotačnej peci" a č . 

559/6 l IOJPKJ4 70070 I0412004/Pc zo dňa 06.04.20 II v zllení nesko rších zm ien, ktorým je 
povolené vykollávanie činností v prevádzke "Výroba bázických stavív" . 

Uvedené priemyselné č in nosti sú pod ľa prílohy č . l zákona l PKZ zaradené do kategórií: 
3.1. Prevádzky na vý robu cementovcho slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou 



ako 500 t za deň alebo na vý robu I agnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s 
výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alcbo v inych peciach na výrobu vápna s výrobnou 
kapacitou väčšou ako 50 t za dCIl . 
3.5. Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovan ím, predovšetkým krytinových 
škridiel , tehál , žiaruvzdorných tvár1ic, obk ladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou 
kapacitou väčšou ako 75 t za dell alebo s kapa" itou ped väčšou ako 4 ml a s hustotou vsádzky 
väčSou ako 300 kg/mJ

. 

• a základe uvedeného oznamuje, že pre navrhovanú éi nnosť "Zvýšenie kapacity ťažby a 
úpravy magnezitu na vyhradenom ložisku Lubeník" nie je in.špekcia príslušným 
povoľo vací", orgánom ani dolknulým orgánom verej nej správy, preto k predme/nému 
zámeru stanovisko nepredkladá. 

• Predmetom zámeru j e zvýšenÍ- objemu ťažby a spracovan ia magnezitu (200 tis. tIrok) na 
výhradnom ložisku Lubeník v hraniciach určeného dobývacieho priestoru Lubeník. 
Banskotechnické podm ienky dobývania vychádzaj ú z komplexného zhodnotenia 
geo logických 'pomerov výhrldného ložiska a schváleného výpočtu zásob so stavom k 
31. 12.2002 (rozhodnutia Ministe rstva :1.ivotného prostred ia Slovenskej republiky číslo IO 
183/20 I Oz. 23 .02.20 I O). 

• Predložený materiál formáln odpovedá prílohe č. 9 zákona Č. 2412006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostred ie a o zmene a dop lneni niektorých zákonov a k spracovaniu 
kapitol týkajúcich sa ge logickej prob lematiky nemáme žiadne pripomienky. 
Upozorňujeme iba na skutx nos(', že podľa oznámenia Šlállleho geologického ús/avu 
Dionýza Štúra, ako povercncj organizácie mini,terstva, l' do/knlltom lÍzemi navrhovanej 
činnosti sa evidujú staré banské diela. 

MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riaden ia . Odbor ochrany ovzdušia, Nám. 
Ľ. Štúra 1,8 1235 Bratislava, (list č. 35083/201/, zo dňa 09.06.2V/ /) predložil stanovisko: 

• SLOVMAG, a. s. Luben ík, j~ výrobcom žiaruvzdorných matcriálov. Zaoberá sa ľažbou , 

úpravou a spracovaním magnezitovej suroviny, produkciou a predajom magnezitových 
slinkov a žiaruvzdorných výrobkov na báze magnezitu a magnetitu . 

• Účelom navrhovanej činnosti jc konti nuá lne prekračovan ie doterajšej ťa~by magnezitu v 
dobývacom priestore (DP) Luben ik č. 0421 DP/60 a navýšením objemu ťažby s celkovým 
rocným objemom do 200 000 tIrok. Podľa prcdloLcnéhu zámcru bude prcvádzkovateľ 
rea lizovať ďalšie proti prašné opatrenia. 

• SLOVMAG, a. s. Lubeník s.. uchádza v katastrálnom území obce Luben ík, ktorá 
patrí do oblasti riadenia kvality ovz ušia. 

• Z hľadiska ochrany ovzdušia bude potrebné posúdil' či budú dodržané emisné limity aj po 
zvýšení kapacity t'ažby. 

• Vyhodnotením výsledkov imisných merani zneéisl'ujlÍcich látok na najbližšej monitorovacej 
Slanici v Jelšave po realizácii zámeru posúdil' vplyv činnos/i prevádzky zdroja na kvali/u 
ovzdu.iia l' danei lokalile. 

• Pri dodržiavaní všelkých Ilol'rhovaných podmienok a požiadaviek predpisov o ochrane 
ovzdušia, hlavne S dôrazom "eJ vo/bu nCJilepšej dos/upnej lecfmiky, nemáme voči realizácii 



-

predmetnej činnosti z h/'". liska kOl1cepél1ých zámero\' ochrany o\'zduJla ďaWe 

pripomienky. 

5. Vyp.-acovanic odborného posudku 
MŽP SR určilo listom č.4983!2011- 3A /jm zo d,la 18.08.2011 za pracovatel'a odborného 

posud ku Ing. Eriku Škvarekovú, PhD., Matuškova 14, 040 I I Košice, zapi anú v zozname 
odborne spôsobi lých osôb na posudzovanie vplyvov cinnosti na životné prostredie pod čislom 
40 112006-0PV. 

Posudok obsahuje všetky zákonom stan ovené náležitosti, vrátane záve " ečného stanovi ska. 
Spracovatcl'ka posudku vypracovala odborný posudok na 7..áklade predloženého Zámeru, 
doručených stanovisk, zápisu z verejného prerokovan ia, dopl ň ujúcich informáci i poskytnutých 
navrhovareJ'om, ako aj na zák lade 'astných zistení. 

Spracovatel'ka posudku upozornila na niektoré nedostatky hodnotiacej správy rôznej 
závažnosti. N iektoré n eurčitosti z hrad iska vstupov a výstupov boli doplnené navrhovatel'om 
v priebehu spracovania posudku a boli zapracované v posudku a záverečnom stanovisku . 

Spracovatel'ka posudku uviedla, že spracovaná dokumcntácia splnila svoj účel a spo lu 
s dopliíujúcimi informáciami navrhovatel'a umožnila relevantné posúden ie navrhovanej činnosti 

odporuč il a realizáciu navrhovanej čin nost i vo variante pokračovania t"ažby a úpravy magnczitu za 
rešpektovania stanovených podmieno k. 

Odporúčania a závery z odborného posudku, ktorý menovaná vypracovala, sú zahrnuté 
v kapi tole Vl. 3 záverečného stano\ iska. 

IV. KOMPLEXNÉ HODNOTE IE VPLYVO 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

NA VRHOVANEJ ČINNOSTI NA 

Základnou chara kteri stikou nav, hovuncj či nnosti jc skutočnosť, že sa v území nejedná o novú 
čin nosť. Ilodnotený zámer predstavuje navýšenie ť,l7.by a úpravy magnezitu v ex istujúcom 
dobývacom priestore. Z uvedenéh<> vyplýva, že aj pri ovplyvneJ1í živoIného prostredia nepôjde vo 
väčš ine pripadov o nové vplyvy. Nn základe výsledkov procesu posudzovan ia možno vplyvy na 
životne prostredie vrátane zdravia ;·.h rn úť nasledovne: 

Vplyvy fIU obyvllIeľstllo u zdravotm' riziká 
Navrhovaná činnost' s navrhovanými blokmi zásob pre budúcu ťažbu magnezilUje um iestnená 

v katastrálnom území Lubeník v dobývacom priestore Lubení k. Dotknuté poze mky sú podl'a 
reg istra KN vedené ako lesné plochy vo vlastníctve Lesy SR š. p. Vlastná ťažba magnezitu v 
podzemí sa nijako nedotýka dotkn utých obci napr. trvalým alebo dočasným záberom pozemkov, 
okrem poklesov terénu na povrchu vo vyššie uvedenom dobývacom priestore. Samotným 
poklesom sa predchádza povoleným systémom dobývan ia suroviny a to systémom otvorenej 
komory na zával. 

Priame vp lyvy dobývania magnezitu na povrchu súvi sia najma so systémom je ho dobývania v 
minulosti a nemožnosťou zabezpcl('nia, vyplnenia vydobytých obzorov a to od prvého až po Siesty 
obzor resp. až po úroveií prvej mcdl.iobzorovej chodby na 7. obzore. 

Základný vplyv dobývan ia su··oviny na obyvatel'stvo a okolité obytné zóny môžeme rozde li ť 

do troch úrovní: 
I. sociálno-ekonom ická ú roveň, 

2. hospodárska ú roveň , 
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3. hygienická úroveň . 

Sociá/no-ekonomická lÍ/'oveh predstavuje prínos pre region v obla li tvorby a udržiavania 
pracovných miest - tak priamych pracovn)'ch miest v "a11101l10111 zavodl! ako aj udrziuvunic 
sekundárnej zamestnanosti zastúpenej dodávkami služich, surovín a tovarov pre samotnú 
prevádzku ťažobného závodu SLOV \-I AG a.s. Lubeník. 

Hospodárska úroveň je zastúpená produkciou špeciáln) ch výrobkov, ktoré sa dodávajú pre 
špecializované - najmä hutnícke pre vádzky. Jedna sa o produkciu žiaruvzdorných materiálov, 
ktoré sa používajú pri budovaní výn ,uroviek vo vysok) ch p.:c iach a konvertoroch (zariadenia na 
výrobu železa a ocele). Medzi hospodárske aspekty je možné zaradiť odvád7..anie úhrad za 
dobývací priestor a vydobyté nerasty. <de tieto úhrady sú z vačšej ča ti príjmom štátneho rozpočtu 
a taktiež sú čiastočným príjmov mie,tnej samosprávy. 

Hygienickú úrove" môžeme posJdzovať v ob lasti emisných látok a emisii hluku. 
Emisie tuhých látok vzn ikajú , resp. budú vznikať z: 

. odvetrávania banských priestorov, 

. spracovania a úpravy rúbaniny, 
, statickej dopravy suroviny a automJo ilovej dopravy . 

Pri dobývaní magnezitu, naj. ledovancjšimi parametrami pre posudzovania vplyvu 
navrhovanej činnosti sú emisie tuhých zncči~ťujúcich látok a emisie hluku a vibráci i. 

Vplyv odvetráva11ia banských fľiestorov využilim vzťažných a výdušných banských diel v 
súčasnosti jc a pri realizáci i navrhov~nej č i nno,li bude na okolie minimálny. Pre Z<1bránenie tvorby 
TZL na povrchových prevádzkach sa realizuje a aj naďalej bude využí vaľ skrápanie najmä 
dopravných ciest a taktiež aj plôch S potenciálom tvorby tuhých emisných látok. 

Tvorba TZL. konkrétne PM ,o (pol icIav)' prach) je meraný meracím zariadenim SHMÚ 
inštalovanom v meste Jel šava ako ·umulalívna vzorka. Analýzy vzoriek (na obsah horčíka) 

odobraných, spracovaných a dodal.)ch od SHMÚ a ich vyhodnotenie na zák lade všeobecne 
platných chemických zákonov a rozborov vykonaných magnezitových surovín, poloproduktov a 
produktov (zohl'adniac prepočet na i..:h 100 % .doženie) \ yplýva, že podiel látok produkovaných z 
dvoch zd rojov zao berajúcich sa spracovaním magnezitu (SMZ, a.s., Je lšava a S lovmag, a.s., 
Lubenik), nedosahuje ani 25 % celko\ého objemu v zachytenýcb TZL. Viac ako 75 % predstavujú 
tak látky, ktoré naj mä v zimnom obd Jbi súvisia so spaľovaním neušl'achtilých palív a s prašnosl'ou 
miestnych komunikácií. 

Em isie hluku vo vonk,~jšom pl'Owedí produkujú najmä pásové dopravníky, drviče a tried iče 
technologickej linky umiestnenej na povrchu v an:äli ťažobnéh o závodu SLOVMAG, a.s. Lubeník . 
Vplyv emisií hluku týchto technologických zariadení na obyvatel'stvo je minimálny vzh l'adom na 
dostatočnú vzdialenosť umiestnených technologických celkov od najbližšej obytnej zóny (500 m). 
Emisie vibrácií v podzemí, ale aj na povrchu, vzhl'ndom na výsledky seizm ických meraní 
vykonaných v najbližších miestach obytnej zón)' k prevádzke, majú minimálny resp. žiadny vplyv 
na obyvatel'stvo. 

Vplyvy IIa prírodné prostredie 
Vplyv banskej činnosti na prírodné prostredie sa vo všeobecnosti môže prejaviť pod rúbaním a 

prepadávaním územia, závalmi, zmenami hydrogeologického reži mu vôd, chemického zložen ia 
vôd a pôd, prašného spad u v okolí ložísk a úpravarenských zariadení. 
Lokal ita Jelšava - Lubeník - Burda - Ploské patri medzi lokal ity so značným narušením rovnováhy 
v životnom prostredí. Vzhl'adom na jestvujúci charakter územia, v ktorom sa ťažba bude realizovať 
nepredpokladá sa ďa l š ie ovplyvnenie reliéfu . Horninové prostredie bude ovplyvnené 
predovšetkým vydobytím zásob magnezitu a sprievodných resp. okolitých hornín. Keďže 
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magnezit patrí medzi neobnoviteľné zdroje, zásah do horninového prostredia bude ireverzibilný 
(nevratný). 

Vp,")!vy na ovzdušie a miestIIu klimu 
SLOVMAG, a.S . Lubeník produkuje tuhé a pl ynné emi ie vznikajúce predovšetkým pri drvení 

a triedení vstupnej surov iny (textilné fi ltre FVU 12/450 aFV 411 00) a tepelnej úprave magnezitu v 
šachtových pec iach a rotačnej peci, ktoré sú vykurované zemn) ' ll plynom. 

Šachtové pece sú účinne odprášenc text ilný mi tiltrami a odl učovaci l11 zariadením Ametherm a 
ro tačná pec so zariadením 3-stupr.ového odprášenia (prašná k mora ocel'ový cyklón , 
elektrostatický odlučovač, Amc.1herm). Miesta vypúšťan ia znečisťujúc ich látok do ovzdušia sú 
opatrené odlučovacím i zariadeniami - textilnými filtram i. Navrhovatel' pravidelne vykonáva 
diskontin uálne oprávnene memnia. Z výsledkov meraní vyplýva, že emisné limi ty boli doposia/' 
dod ržané. 

Podiel na zn eči sťovaní ovzdušia v areáli závodu a v jeho okolí má aj sekundárna prašnosť 
vzn ikajúca z: 

presypov dopravných trás dopravn íkov, 
netesností dopravných potrubí, 
z vn útroareálovej dopravy, 
a vymiel;aním z háld a odkaliska. 

Imisné prírastky plynných škod livín zo súvisiacej nákladnej automobilovej dopravy je možné 
považovať za menej významné. 

Hlavným stacionárnym zdrojom hluku je mechanická časť úpravne suroviny. Líniovým 
zdrojom hluku je automobilová a železričná doprava 

Vplyvy IUI povrchové vody 
Povrehový recipient Muráií bude , dô~ledku realizácie navrhovanej činnost i dotovaný v 

celkovom ročnom objeme 100 tis. m} vody. Odvádzaním čistených odpadových vôd z tov 
banských vôd do rieky Muráň je ovplyvňovaná kva lita vôd dotknutého toku. 
Kva lit~ vody v recipiente Muráň aj po zmiešan í banských vôd s odpadovými vodami z ČOV s 
rezervou vyhovuje všeobecným požíadavkám na kvalitu povrchovej vody pedl'a prílohy Č . I NV 
SR Č. 29612005 Z. z ktorým sa us taJlOvujú požiadavky na kvali tu a kvali tatívne ciele povrchových 
vôd a limitné hodnoty ukazovatel'ov ZIlct istenia Od padových vôd a osobitných vôd 

;-.!avrhovatel' v pravidelných mesaCných inte rvaloch sleduje kvalitu vôd , vYKonáva odber a 
analýzu odpadových vôd z MCII ČOV vypú:;ľuných do toku Muráň . Na Gák lad", laboratórnych 
vý~ledkov nebolo z istené prekročenie stanovených limitných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele. 

Vplyv IUl podzenllllí votlu 
Na ložisku Lubeník nic je známy výskyt prírodných liečivých vôd a prírodných Slolových 

mi nerálnych vôd. Z hydrogeologickéh hradiska sú v širšej oblasli ložiska Lubeník prítomné 3 
yodonosné obzory: 
a) aluviá lne náplavy riečky Muránky - FO veľkú vGdialcnosť od ložiska I km nic sú aktuálne, 
b) Dúbravské vrstvy - čiastočne nafárané ojedinelými banskými dielami , prítoky z nich čiastočne 
prisp ievajú k celkovým pritokom, 
c) samotné ložisko - ložiskové pásmo - 'Iytvára podstatnú časť banských vôd . 

Všetky ložiskové vody puklinové a puklinovo-krasové (z Dúbravských vrstievaz ložiska) sú 
výsledkom in filtrácie zrážkových vôd cez eróziou obnaženú časť ložiska a plôch, kloré bo li 
obnažené a narušené bansko u činnosťou (povrchové prepadliská, poklesnuté kryhy), pričom nic sú 
kombinované povrchovým prameJíom. 
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Na ložisku sú pr ítomné kaverny eliptického a komínového tvaru so strmým sk lonom, so šírkou 
do 0,5 m, vyplnené tekutým okrom (resp. jemné prcplavené podiely aluviálnych hlín), mencj 
zriedkavo čírou statickou vodou. Kavernózne útvary sú prevažne viazané na styk dolomit -
magnezit, pričom generálne kavernoznost' do hfbky zaniká. 

Horniny v podloží a nadloží pre si lnú stlačite ľnost plôch foliácie č i ernych bridlíc plnia 
funkciu hydrogeologického izolátcra. 
Chemicky sú ložiskové vody stred lC až vysoko minerali/.Awané s mineralizáciou 35 - 1200 mg/l s 
ce lkovou tvrdosťou 16 - 4 TN . Sú Io vody zmiešané, magn~LÍum - kalc ium -bikarbonát - sulfátové. 
Celkove sú výtoky ložiskových vôd sústredené na miLstach so zhustenou puklinatosľou, v 
drvených zónach, v miestach výsk:/tu kaverien. 

Ročný prítok vôd do ložiska podľa meran í v predošlých rokoch sa pohybuje v rozmedzí 
75.000 - 125.000 ml, ku koncu planovacicho obdobia POPD sa očakáva maximálny nárast na 
150.000 ml . Vzhl'adom na to, že úroveií ľažby sa v súčasnost i pohybuje 300 - 400 m pod 
infiltračnou zónou vtoku vody do hane, nie jc výrazná retardácIu - väzba veľkosti podzcmných 
prítokov na vý razné povrchové zrH ky. Výrazná väzba sa prejavuje iba na jar pri jarnom topení 
snehu, keď okamžité prítoky stúpnu až na I 000 I/min. (priemerné prítoky cca 150 JImin.). 
Podzemné vody sú využívané pri do ývaní v podzemí, prebytočné banské vody sú prečerpávané na 
povrch a opätovne využívané pri technologickej úprave a spracovan í rúbani ny. Prebytočn é banské 
vody na povrchu sú z ČOV kanálom odvádzané do povrchového recipientu Muráň. Nadlepšené 
prietoky v Murán i dotujú spätnou iulilträciou okolité kvartérne sedimenty čím výrazne zlepšujú ich 
celkové zvodnen ie II hladiny podz~ll1 ných vôd v širšom okolí. Priebežný charakter dotáci e Murái1a 
znamená el imináciu prirodzených vykyvov vplyvom zrážkovej - č i nnosti v hladinilch podzemných 
vôd okolitého územia. 

Vp~yvy liU pôdll 
Vplyv na pôdu je možný ~ súvislosti s účin kami poddolovania. ktoré sa prejavuJ u 

prepadliskami a poklesnutými kryl'ami sú obmedzené I~n na tasľ dobývacieho priestoru (DP). DP 
je vymedzený v lesnatom teréne, ričom nic sú v li m alebo v jeho okolí objekty a záujmy 
chránené podľa osobitných predpisov. Dobývací priestor Lubeník a z časti dobývací priestor 
Lubeník I sa nachádza na parcelách. ktoré sú majetkom Lesov Slovenskej republiky, š.p. Banská 
l3ystrica, Odštepný závod Revúca. 'a týchto parcelách je obmedzené hospodárenie pod l'a Lesného 
hospodárskeho plánu (LH 1'). 

Vplyvy na!alll1l1,f/óru (I ich Qiotopy 
V dôsledku dlhodobého vplyv J indu.trializačnej činnosti bola lokalita v minulosti poznačená 

zmenam i fauny a flóry. V riešenom území sa nachádzajú prevažne bežné druhy fl6ry a fauny. 
Plocha záujmového územia jc: tvorená lesným pôdnym fondom, ktorý tvorí úvislý lesný 

komplex. V rámei činnosti ľažby magnezitu nedôjde k úbytku lesného porastu jeho odstralÍovaním. 
Priamym vplyvom navrhovanej č I nosti je čiastočné poškodenie vegetácie v blízkosti závodu 
SLOVMAG, ktoré však nepostihuje rozsiahlejšie plochy. 

Medzi vplyvy s výraznejším n!gativnym dopadom na zooccnózy širšieho dotknutého územia 
môžeme zaradiť hluk vyvolaný technologickými zariadeniami a pohybom mechanizmov a 
prašnosť . Ide o pôsobenie tohto " Iyvu počas celej doby ľúby a úpravy magnezitu, ktorého 
dôsledky na živočíšne spo ločenstvn je náročné predpokladať. Tento vplyv neovplyvní súčasný stav 
druh ov živočíchov v dotknutom úze n í. 

V súčasnosti sa stav fauny a flóry oproti predoš lým obdobiam v dôsledku zrealizovaných 
techno logických opatreni - filtraéných zariadení s účinnosťou viae ako 99 %, zlepšuje. Je 
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predpok lad, že aj pri zvýšenej ťažbe magncátu a jeho úprave bude súča sný stav ozdravovania 
fauny a fl óry pokračovať . 

Vplyvy IIa krajilIu a chránellé lÍzem!a 
Dotknuté územie v okol i dob)'vacieho rriestoru sa nJchádza na hranic i dvoch výrazne 

od lišných krajinných typov. Areál prevádzok úpravy magneti tu predstavuje úplne antTopogénne 
pozmenené územ ie na okraj i relativr c prírodncho (Izemia. V dôsledk u ban kej a spracovateľskej 

činnosti sú už jestvujúce fyzikálne zn,eny v okolitej kraji ne. na jmU areál úpravy magnezitu, haldy a 
odkalisko. Vp lyvom navrhovanej činilosti nedôjde k zm.:ne šl;""túry kraj iny. 'Í"ažba magnezitu sa 
bude vykonával' pod povrchom v lokal ite lesných pozemkov, ·toré zostanú zachované. Zastúpen ie 
prírodných štruktúr v predmetnom ú?cmí sa nezmen í. 

~cenéria krajiny nebude oproti sučasnému stavu zmenená, nakol'ko sa jedná o pokračovan ie 

už jestvujúcej podzemnej banskej č i nllost i so zvýšený m objemom t'ažby. 

Iné vpl)'v)' 
Vplyvy na kultúrne a hi storick, objekty, na paleon to log ické II archeolog ické nálcóská sa 

nepredpok ladaj ú. 

Vpl)'v)' /la pol'no{lOspoď<Írskll výrobu 
Priamy vplyv na. pol'nohospodá· ku výrobu sa nepredpokladá. Navrhovaná činnost' nie je 

situovaná na pozemkoch, kde sa ykonáva pornohospo árska či nnosť. Nepriamy vplyv na pôd u 
súvisí s prenosom znečisťujúcich látok na väčšic vzdialen sti. 

Vplyvy na priemyselnlÍ v.ýrobll 
Domáca t'ažba magnezitu pokry"a v podstatnej miere spotrebu suroviny na Slovensku II to vo 

forme bázických staviv vyu žíva ných ako v)'murovky v}sokých pecí a konvertorov - hutn icky 
priem ysel. Väčšina finálnej produkcie magnezitových výr bkov jc u rčená na expo rt (80 %). 

Výroba a dodávanie magnezito~'eh výrobkov ovplyv ňuje možnost i spracovania a produkcie 
iných druhov výrobkov a (O v hutnickom. ccmentársk m priemysle a zárovelí aj produkciu v 
pol'nohospodárstve. 

Zárovel] navrhovaná čínnosť je v slllade s prioritJmi Stratégii surovinovej politiky SR 
schvá lenej uznesením vl ády SR Č. 77212004 o stratégii surovi,(ovcj politiky SR s dôrazom na 
racionálne vyžívanie domácich surovín S oh l'adom na používanie progresívnych technológií, 
minimal izácie strát a zhodnoten ia final izáciou do materiá lov s prida nou hodnotou. Pokračovanie v 
t'ažbe magnezitu bude mat' pozitívny l olyy priemyselnú výrobu. 

Vplyv)' /la dopravu . 
Intenzita ná kladnej dopravy j e daná potrebami priemyslu pozdfž že lezničnej tratc. Jej zásadný 

rozvoj alebo zvýšenie oproti predcháo7ajúcim rokom sa nepredpokladá. Podl'a výs ledkov sčítania 
cestnej dopravy v roku 2005 cestou 111532, ktOl á prechádza cez obec Lubeník preš lo za 24 hod. 
3125 vozidiel, z ktorých 5R9 bolo náklad ný.:!}. čo predstavuje 18,8 % podiel. V roku 2005 
predstavovala ročna ťažba 324 tis. t, čo bola vySš ia hodnota ako navrhovaný stav . Podl'a výs ledkov 
sč ítan i a cestnej dopravy v roku 20 I C došlo oproti roku 2005 k celkovému nárastu dopravy na 
predmetnom úseku len o 38 vozidie l, Fričom pokles bo l zaznamenaný v počte nákladných áut (·76). 
Vplyv na dopravu súv isiac i s navrhovaným zvý.enÍm ťažby magnezitu a nasledovnou prepravou 
magnezitových výrobkov sa predpokladá významný. 

Vp"yvy fia SIUlb)', rekreáciu ti ces(avllj rucll 
Posudzovaná činnosť nemá vplyv na rekreáci u, cestovný ruch a s lužby. 
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Vplyvy /I a kul/tÍme (zodnoty 
Výstavba a prevádzka navrhol.'<tnej či nnosti nemá vplyv na kultúrne hodnoty obec Luben ík. 

Najb ližšie kultúrne pamiatky sú v dt'statočnej vzdialenosti od navrhovanej či nnosti . 

Hodnotenie zdravotných rizík 
Navrhovaná činnosť bude real izovaná na základe z í\ kaných povolení vydaných v zmysle 

platn)'ch právnych predpisov. 
Pre realizáciu navrho vanej činnosti sú organizáciou spracované a schválené technologické 

postupy určujúcim postupy počas vykonávallia jednotl ivych úkonov určenými zomestnancami . 
Tieto technologické postupy sú ,,:/pracované a schvalené v zmysle platnej legislativy v oblastí 
bezpečnost i a ochrany zdravia pri práci a bezpečnost i previtdzky platných prc banské prevádzky. 
Priamym rizikám budú pri realizo aní navrhovanej či nnost i vystavení iba zamestnanci , ktorý budú 
poverení na výkon jednotlivých úkonov týkajúcich sa dobývan ia suroviny, odľažby suroviny a 
dopravy na povrch, ďa lej zamest1lanci podiel'ajúei sa na prevádzke ďalšieh strojov a zariadení 
využívaných pri dobývaní, odťazb : a primárnom spracovaní rúban iny. 

VzhJ'adom na charakter navrhovanej činnosti a na požiadavku plnenia prísnych hygienických 
a bezpečnostných predpisov sú ri z' l á v bani pri práci vysoké. Vyhlásené sú kategórie 4 rizikových 
prác. Zároveň budú zamestnanci vykonávajúci navrhovanú činnosť podrobovaní zdravotn)'m 
prehliadkam, kto ré posúdia ich zdravotný stav a možnosti vykonávan ia určené pracovné postupy. 

Zariadenia a 11'Iateriál y využívané pri navrhovanej činnosti musia byť konštruované tak, aby 
nemohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu iivota alebo zdravia amestnancov. 

S prípadnými poruchami 7Äliadcní a možnými havarijnými stavmi nie sú spojené 2: iadne 
zdravotné riziká, ktoré by znášali ~byvatel ia dotknutej obcc. 

Vzhl'adolll na charakter činnos.i nakladanie s odpadmi bude smerovať k tom u, aby z prepravy, 
skladovani a, úpravy a vlastného ;:ne~kodňovania Odpcldov ncvznikli také vplyvy, ktoré by mohli 
narušil' kval itu života obyvatel'ov dotknutých obci. 

Posúdenie prevádzky z hl'adiska hluku, infrazvuku·a víbrácií a ich vplyvu bo lo vykonané v 
rámci integrovaného povolenia. Vykonané merania vyššic uvedených vplyvov nepreukázali 
prekročenie limitov stanovenýc 1 v hygienických predp isoch. a základe tohto je možné 
konštatovať, že obyvatel'stvo nc ) udc nad prípustnú mieru zaľažované hl ukom, infrazvukom a 
vibráciam i. 

Údaj e o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti IIa cllľállĽné územia 
Plánovaná reali zácia navrhovanej č innosti sa nedotkne chránených územi. Navrhovaná 

činn osť nezasahuje do žiadnych veJ'koplošných ani maloplošných chránených území. Rea li7.ácia a 
prevádzkovanie navrhovanej činnosti nepredpok ladá negatívny al<:bo rušivý vplyv na ch ráncné 
územia. 

SumlÍrne vyhodnotenie očakál'll/lých významIlých vplyvov 
Pozitívne vplyvy 
• výskyt vysokokvalitného ložiska magnezitu vhod ného pre výrobu produktov žiaruvzdorných 
materiá lov pre hutnícky priemysd , cementársky priemysel a produkty pre pol'nohospodárstvo, 
• sú lad navrhovanej činnosti 5 územnoplánovacou dokuIllentáciou a určeným dobývacím 

priestorom Lubeník, 
• vysporiadané majetkovo - právne vzťahy, 

• v mieste navrhovanej činno. tI sa nenachádzajú vyh lásené ani navrhované vel'koplošné a 
ma loplošné chránené územia alebo územia európskej siete chránených území NA TURA 2000 
(chránené vtáčie územie, územie európskeho výz.namu). V záujmovom území platí I . st upeň 
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ochrany v zmys le z;,kona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraj iny zneni neskorš ích 
predpisov. Záujmové územie nie je súčasťou chráneného vodoho podárskeho územ ia a ani 
ochranných pásiem vodných zdrojov. 
• zásoby ložiska magnezitu boli overen': geologickým prieskum m, ide o pokračovanie doterajšej 
ťažby magnezi tu na vý hradnom ložisku magneótu Lubeník v Dobývacom priestore Lubeník, v 
dôsledku kLOrého sa zabezpečí zdroj sur viny potrebnej pre ďalší rozvoj priem yslu, 
• možnosť využívania jestvujúcich inžmierskych sietí a technic kých a technologických zariadení, 
situovanie navrhovanej č innosti v existujúcom priemyselnom alt:ál i mimo obytnej čast i obec, 
• priaznivá po loha z hl'adiska dopra v. ého napojenia na el\"tujúcc komun ikácie (cestné a 
železni čné), 

• pozitívny vplyv na zamestnanosť obyvmcl'ov obce a predmetného regiónu. 

Negat ívne vplyvy: 
• zvýšená intenzita dopravy produktov spolu sjej negatívnymi dopadmi, 
• tvorba odpadov, 
• tvorba hluku, 
• znečistenie ovzduš ia, 
• pohy b a prítomllosť ľud í v prostredí môže ~pôsobiť zmeny v správan í sa živočíšnych druhov, 
• možnosť vzniku záválov a prepadlísk v poddo lovanom uzemí 

Súlad s úl.emnoplál/ ovacou dokumelltáciou 
Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplanovacou dokumentáciou. V zmysle 

Územného plánu obce Lubeník (nugu, t 2003) jc predmetné územie určené na plochy výrOby 
priemyslu, skladov, výrobných služieb, zberní odpadu a slulieb motoristom. 

Navrhovaná činnosť sa bude uskutočlíovaľ v Dobývacom prieslore Lubeník, ktorý je určený 
rozhodnutím Ministerstva humlho prumyslu a rudných dolu v Prahe zo dl'ia 18.02. 1961 pod zn . 
MHD-D.P.59 na ploche 55,0662 ha. 

V. CELKOVÉ HODNOT ENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 
NAVIHlOVANÉ CHRÁNENÉ VTAčlE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 
VÝz AMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
(NA TURA 2000) 

Plánovaná reali zácia navrhovanej č i nnost i sa nedotkne chránených územ I. Navrhovaná 
činnosť nezasahuje do žiadnych vel'koplošných ani maloplošných chránených území. Reali zácia a 
prevádzkovan ie navrhovanej činnos ti neoredpokladá negat ívny a lebo ruš ivý vplyv n3 chránené 
územia. 

Vl. ZÁVERY 
1. Záverečné stanovisko k navrhovanej činnost i 

Na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosti, predložených Slanovisk, ako i stavu 
životného prostredia dotknulého územia. predpokladaných pozi tívnych i negatívnych vplyvov 
navrhovanej činnosti IIa jednotlivé zlolky životného prostredia a navrhnutých opatrení na 
zmiernen ie jej možných negatívnych vpi) vov sa 

o d p o rúča 
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real izácia navrhovanej činnost i "Zvy~enie kal'acity ťažby a úpravy magnezitu na výhrad nom 
ložisku Lubeník" za predpokladu kcntrolovaného splnenia podm ienok uvedených v kapitole Vl.3 
záverečného stanov iska. Neurčitosti , \.. toré a vyskytli v procese po udzovania vplyvov na í ivotn é 
prostredie a vznesené požiadavky j~ potrebné vyrieši ť v ďalšom procese pusudwvania pod l'a 
zákona pred povo len im navrhovanej činnosti. Podm ienky vl astnej ťažby a prípadné opatreni a 
vyplývajúce z banských predpi sov budú vyjadrené v povolení banskej činn ost i pod!'a osob itných 
predpisov. 

2. Odporúčaný variant 
Pre realizác iu sa odporúča va iant uvedený v zámere. Lj . ťažba a úprava magnezitu 

v navrhovanom objeme do 200 000 ti rok, s plochou 55.069 ha v DP Lubeník, v katastrá lnom 
územ í obce Lubeník. 

3. Odporúčané podmicnl<y pre eta pu prípravy a realizácie navrhovanej činnosti 
Na zák lade zámeru, odborného posudku, doručených stanovísk orgánov štátnej správy, 

výsledkov verej ného prerokovania 7.ámeru a zvážení možných vplyvov navrhovanej činnos t i na 
životné prostredie, sa odporúča rovo l'ujúcemu orgánu podm i eniť prípravu a rea lizáci u 
navrhovanej čin n osti "Zvýšenie kapac ity ťazby a úpravy magnezi tu na výhradnom ložisku 
Lubeník" splnením nasledovných opatrení pre zmiernenie vplyvov navrhovanej čin nos ti : 

• Predchád zať prevádzkovým nehodám pravidelnou kontrolou strojného a technologického 
zariadenia a dodržiavaním schválených technolog ických postu pov pre jednotlivé postupy a 
činnosti. 

• Rieš iť všetky predvídatc!'né druhy havári í, ktoré sa môžu vyskytnú ť v bani a tých havárií, 
ktoré svojimi dôs led kami mô7u ohroziť pracujúcIch v ban i, pod robne ich spracovať v 
"Havarij nom pláne pre baňu Lubeník" . 

• Dodržiavať postupy podl'a plánu nakladania s ťažob~ým odpadom a príslušných nariadení pre 
prevádzku úložísk U I až US pre zamedzenie zosuvov na predmetných odva loch. 

• Vo vymedzenom priestore na základe schvá leného projektu "Rekultivácia poklesnutých 
priestorov po ťažbe" vykonávať tcchnickú rekultiváciu poklesnutých pri estorov po ukončení 
dohývania v DP Lubeník . 

• Vykonať biologickú rekult iváciu zavezených prepad lísk po vykonaní techn ickej rek ulti vácie. 
• V podzem í pravideinc odoberaľ vLarky bml6kého ovzdušia a výfukových plynov v zmysle § .... 

120 a 229 vyhl. SBÚ č. 21/ 1989 Zb. 
• Dodržiavať schválený plán otvád,y, prípravy a dobývania výhradného ložiska magnezitu v DP 

Lubeník. 
• Držiavat' platné predpisy a schválenú technickú dokumentáciu v oblast i bezpečnosti a och rany 

zd ravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. 
• Pri trhacích prácach sa budú poulívaľ len výbušniny a pomô ky trhacej techniky, ktoré bol i 

legálne uvedené na trh. 
• Na zaistcnic bezpečnosti práce .l prevádzky na podzemných pracoviskách budú vykonhané 

či nnosti stá lej geotechnickej služby s kontinuálnym monitorovaním geotechni ckej situácie na 
ložisku. 

• Spôsob razenia komínov bude uvedený v prísl ušnom technologickom postupe trhacích prác 
pre konkrétne pracovisko. 

• Primárne vrtno-trhacie práee pti dobývaní otvorenou komorou a pri dobývaní podetážnym 
závalom budú pod robne rozpracované v technologickom postupe a v prípade že sa jedná o 
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trhacie práce veľkého rozsahu (TPVR) budú ti cto rozpracované v technickom proj ekte 
odstrelov. 

o Sekundárne rozpojovanie sa \ ykoná podobne ako v podzemI pod l'a vypracovaného 
technologického postupu trhacfch prác pre túlo činnost'. 

o Pre všetky tieto ostatné trhac lc práce podľa potreb} vypracovať technologické postupy 
trhacích prác a vykonávať ich budú strel majstri s prislu ·nou odbomost'ou. 

• Zabezpečiť, aby práce na ložisku dlhodobo neprek račo-al i najvyššiu prlpustnú hladinu hluku 
vo vonkajšom prostredí v zmysle vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z. Z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných ho dnotách hluku, in frazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objcktivizáciu hlu ku, infrazvuku a vibráci í v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 
237/2009 Z. z .. 

• Pri prevádzke ťažby a spracoyaní magnezitov ako zdroja hluku a vibrácií zabezpečit', aby 
expozícia obyvatel'ov neprekračovala n:uvyššie prípustné hodnoty a zabezpečiť ich 
objekti vizáciu a hodnoten ie v ~ú ladc so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdrav ia a c zmene a doplnení niektor)'ch zákonov v znení m;~korších 
predpisov. 

• Zdroje zneč i sťovania ovzuušia banskej činnosti prevádtkovaľ v súlade s platnou právnou 
úpravou na ochranu ovzdušia, d<)dr7~11 ' hygienické limity. 

• Racionálne a efektívne realizoval' ďalš ic protip~né opatrenia na loi isku, v upravárenskej 
lin ke používať odprašovacie zariadenia, na skládkach suroviny ana dopravných trasách v 
suchom období používať kropen ie. 

• Ťažobné a upravárenské mechanizmy a dopravné prostriedky udrž,iavať v riadnom 
technickom stave II vykonával' r riebežné technické prehliadky a údržbu mechan izmov. 

o Odpady vznikajúce pri výkone banskej činností tvoriacich predmet pod ni kania zaraďovať 
podra platného Katal ógu odpadov a viest' predpísanú evidenciu . 

o Povinnosť utvárať územnotechnické predpoklady na rekultivačné a eko tabil i začné opatrenie 
územiach ovplyvnených povrch vou a podp vrchovou ťažbou v sú lade so záväzným 

regulatívom funkčného a pries:orového usporiad3llla územia 2.3.3 . f. 
o prevádzkovanie činnosti (t'ažba, doprava a úprava ma'gnczi tu) tak, aby nemala oproti 

súčasnosti zhoršujúci vpl yv 1'3 životné prostred ie hodnoteného územia a nic je v rozpore 
s POH okresu Revúca. 

o ľažobnou činnosťou neporuš il' jaskyne Lubeníckeho krasu (a to ani nepriamo - porušením 
statiky horninového podložia v blízkosti jaskýň). Haldy vysypávat" tak, aby nedošlo k 
zasypaniu jaskýň . 

o Objavenie jaskyne, mechanickej alebo chemickej jaskynnej vý~lne , chráneného nerastu alebo 
chránenej skameneliny je potreoné bezodkladne nahl ásiť na - SO P SR - Správu slovenských 
jaskýň a Správu NP Muránska planma. 

o Dodržiavať písomnú dohodu ~ OlU Revúca zo dúa 27.09.2011: 
o Poč" prevádzkovania činn osti db,,!, na skutočnosť, že v dotknutom území navrhovanej 

čin nosti sa evidujú s taré banské diela, 
o Kontrolovať dodržan ia emisných limitov znečisťujúcich látok v ovzduší na naj bli''šej 

monitorovacej stanici v Jelšave aj po zvýšení kapacity ťažby. 
o Pri dlhodobo suchom a velemom počasí zabezpečiť kropenie areálových komunikácií. 
o Zabezpečiť zverejiíovanic in formácii o znečisťovan í životného prostred ia v zmysle § 33 a 

zákona Č. 1711992 Zb. v znen I.ákona č. 21 1/2000 Z. z. o slobode informáci L 
• Zabezpečiť ochranu vôd v súlade s § 39 vod ného zákona. 
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• Dopravné prostriedky, mcehani7áciu a technologickú link u udržiavať vo vyhovujúcom 
technickom stave, aby nedochádza.o k (mikom škodlivýcl látok. 

Opatrenia na prevenciu , elimináciu , min imalizác iu a kompenzáciu vplyvov na ži votné 
prostredie sú navrhnuté tak, aby bo li techn icky reálne pre v;,etky zúčastnené strany a 
reali zovate l'né a bez vplyvu na caso-'ý harmonogram 3 ekonomi ku činnosti ťažby, Záverečné 

úpravy prevádzky a korektný postup vo vzťahu k obyvatcl'om dotknutým navrhovanou či nnosťou, 

sú jedným z e icl'ov navrhovatel'a Poznatky z využívania obdobných prevádzok ťažby 

nepreukázali negatívny vplyv na žívotné prostredíe d tknutých oblastí. Preto je odôvodnený 
predpoklad, že pri dodržiavaní v~etkých bezpečnostných opatren í prevádzky ťažby magnezitu v 
DP Lubeník sa negatívne neprejaví na zhoršení kvality ži votného prostred ía. 

4. Odôvodnenie záverečného stano' iska vrátane zhodnotenia písomných stanovisk 
Záverečnému stanovisku k navrhovanej č i nnosti "Zvýšenie kapacity ťažby a úpravy 

magnezitu na výhradnom ložisku Lllbenfk" predchád za lo podrobné preštudovanie zámeru, 
stanovisk dotknutých orgánov, povol\ j' echo a príslušného rezortného orgánu k zámeru a ďa lších 

informácií získaných v rámci spraco~ania odborného posud ku. Opodstatnené pripom ienky boli 
dopracované a premietnuté do návrhu opatrení. 

Pri hodnotení podkladov a vyprdcúvani t.ávc rcčného stanoviska sa postupovalo pod l'a 
ustanovení zákona. O€lslcd nc sa analyzovala každá pri pomienka a stanoviská od dotknutých 
subjektov a občanov. Pri posudzovan i holi zvažované možné negativne vp lyvy navrhovanej 
činnosti na životné prostredie a zdravie ob) vateJ'stva. vrátane možných rizik z havárii a 
predpokladaná účinnosť navrhovaných patrení. 

Z komplexného posúdenia navrhovanej činnosti nn životné prostredie vyplýva, že navrhovaná 
či nn osť nebude spôsobovať výrazné n.,satívnc vplyvy na " val itu životného prostredia, na zdravie 
I'ud í, na chránené, či významné prvky prírody a kraji ny za pred pokladu, že sa dodržia podmienky 
realizácie uvedené v kapito lách Vl. 3 0hto záverečného stanoviska, ako aj príslušné ustanovenia 
právnych pred pisov na ochranu životn~ho prostredia a zdravia obyvateJ'stva. 

Reali záciou č i nnost i nedôjde k narušeniu ekolobickej stabili ty záujmového územia. 
Navrhované technické riešenie na" rhovancj činnost i zodpoyedá techn ickým predpi som, 
legislatívnym predpisom a technickým normóm na území SR, ako aj obdobným riešeniam v 
zahrani čí. 

V stanovenom termíne bolo na MŽP SR doručených 18 p[somných stanov ísk dotknutých 
subjektov, záznam z verej ného prerokovania. Spracovate J'ke odborného posudku v čase 
spracovania bol i dodané: stanovisko OLÚ v Revúce. k "POPU výhradného ložiska magnezitu 
Lubeník hlbinným spôsobom na roky 20 11 -2020", list Č. 273/2010-2, zo dlla 06.07.201 0 fi Zápis 
zjednania za účel om ri ešenia námíetok OLÚ Revúca k užívaniu lesných pozemkov zo diía 
27.09.20 J I. 

Na zák lade vyhodnotenia pripomienok a stanovisk k nav rhovanej činnosti možno konštatovať, 
že príslušný rezortný orgán , povol\júci a väčšina dotknutých orgánov nemajú zásadnejšie 
pripo mi enky voč i posudzovunej činnost i. Pripom ienky sa dajú charakterizoval' ako odporúčajúce 
a spresňujúce, s ciel'om dodržan ia prí~ lušnýeh právnych predpisov. Zámer navrhovanej činnosti 
podporili aj zástupcovia obce. 

28 



5. Požadovaný rozsa h poprojd.tovcj analýzy 

Na zák lade ustanoven í § 39 ákona je ten, kto vyh.onáva navrhovanú činnosť, povinný 
zabezpečiť jej s ledovan ie a vyhodnocovanie, najmä: 
I . systematicky s led ovať a merať jej vplyvy. 
2. kontrolovať p lnenie podmienok určených pri pov lení ci nností a vyhodnocovať ich úči n nosť, 
3. za bezpečiť odborné porovnanie predpok ladaných vply\ov uvedených v správc o hodnoteni so 

skutočn ým stavo m. 

Vzhl'ado m na charakter čin nosti je navrhovateľ p vinný zabezpečit" monitoring týchto 
z ložiek: 
• periodické merania zdroja zneči sťovania ovzd ušia a vody, 
• monitoring pracovného prostredia - hluk !l chemické rakto ry. 

Na základe vyhodnocovania výsledkov monitorovania je podľa § 39 ods . 3 zákona navrhovate!' 
v prípade, že skutočné vplyvy na'/ rhovancj činnosti sú horšic než sa uvádzaj ú v dokumentáci i, 
pov inný zabezpeč iť úéinné opatrenia na zosú ladenie skutočného vp lyvu a stavu s údajmi 
uvedeným i v posudzovancj dokumentácii a v sú lade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí 
o povolení činnost i podl'a osobitn)'ch predpisov. 

VII.POTVRDENIE SPRÁ VNOSTI ÚDAJOV 

l. Spracovatelia záverečného stn noviska 
Ministerstvo ž ivotného pro tred ia SR 
Od bor environm entálneho POSUdZFania 

Mgr. Jana Mik lasová ~ -~ 
v súčinnosli s 

, 
Regionál nym úradom verejného zdravotn íctva so s ídlom v Rimavskej Sobote 

2. Potvrdenie správnosti ".dajm 
Mini sterstvo životného prustrcu ia SR 
Odbor environmentálneho posudzovania il . 
RNDr. Gabrie l Nižňanský I W "--.... 
riaditel' odboru environmentálneho posudzovania ) 

3. Mieslo a dátum vydania záverečného stanoviska 
Brat islava, 21.11.20 II 
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