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OKRESNÝ  ÚRAD  PREŠOV
odbor  starostlivosti o životné pľostredie

oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2,   081  92   Prešov

OU-PO-OSZP3-2014/00122-23ZM

ROZHODNUTIE

E]i-iE.I=H-

Prešov   4.  3.  2014

Okresný  úrad   Prešóv,   odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,   oddelenig  ochrany  prírody
a  \;j:,'t)!-aĺiýGh  zložiek  životného  prostredia  ako vecne  a  miestne  prislušný  orgán  štátnej  správy

psc!ľa  §  5  ods,   1  zákona  Č`  525/2003  Z.z`  o štátnej  správe  starosmvosti  o životné  prostredie
a o zmene a dop!není  niektorých záikonov v zneni  neskoršich  predpisov a  §  3 ocls®  1  písm.  e}
zákona    č{    180/2013    Z.z.    oorganizácii    miestnej    štátnej    správy    aozmene    adopíneni
njek{orých zákonov  ,  vydáva  pod!'a  §  29 zákona  č.  24/2006  Z.  z.  o  posudzovani  vplyvov na
životné    prostredie     aozmene    adoplnení    niektorých    zákonov,     na    základe    zámeru
„Pokračovanie  dobývania  výhradného  ložiska  nevyhradeného  nerastu  v dobývacom
pľie!;tore  „Záhľadné",  ktorý  prediožil  navrhovateľ VSK  MINERAL,  s.r.o„  Južná  trieda  125,
040 !}1  Košicet   po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutje:

NavrhQvaná   Činnos{',   „Pokračovanie   dobývania   výhľadného   ložiska   nevyhľadeného
nerastu   vdobývacom   pľiestore   „Záhradné",        situovaná   vk.ú.   Záhradné   a   Fimce,
v dol)ývaccm  priestore  {DP)  „Záhradné",  parc.  č.    KN-C  č.  2165/2,  2165/4,  2168/2,  2165/1,
2171/5í  2186,  2167,  2165/5,  2165/6,  2165/7,  2165/8,  2185/9,  2165/12,  2165/10,  ktorá  rieši
dobýva!iie    ložiska    andezitu    s predpokladaným    množstvom    dobývania    do    200 000tŕrok
a s piáĺiovaným záberom  plochy o i.ozlohe 9 ha

sa     nebude    d'alej    posudzovať

poclľa  zákona   č.   24/2006  Z.   z.   o   posucizovaní  vplyvov  na  životné   prostredie   a ozmene
a doplneni  niektorých  zákonov.  Pre  uvedenú  činnosť je  preto  možné  požiadať  o  pcwolenie
podľia  osobitných  predpisov.

ODÓVODNENIE

Navrhwateľ,  VSK  MINERAL  s.r.o„  Južná  trieda  125.  040  01  Košice  ,  predložil  Okresnému
úradu     Prešov,     odbor    starostlivos{i     oživotné    prostredie,     odd©Íenie     ochrany    prirody
a vyk!raných  zbžiek  životného  prostredia  (ďalej  len  „okľesný  úraď)  podľa  §  22  zákona  Č.
24/2{)08  Zĺ  z^  o  posudzovani  vpiyvt]v  na  životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých
zäkoĺiov    !:d.aiej     len    .,zäkon    opctsuclzovani    vplyvov    na    ŽP")    dňa    28,10.2013    zámer
„Pokračovaiiie  dobývania  výhradného  ložiska  nevyhradeného  neľastu  v dobývacom
priestoľe  „Zähľadné".



Na  zäk!ade  odôvodnenej  žíadosti  navrhovatei'a  Obvodný  úrad  životného  prostredia  Prešovú
odbor   starostlivosti   oživotné   prostredie   obvodu   podl'a   §   22   ods.   7   zákona   upustii   od
požiadavky variantného riešenia zámeru listom č.  2013/1375-7584 zo dňa 2.5.2013 z dôvodu
že navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v existujúcom DP a pre navrhovanú činnosť nié je
možný iný variant !oka!izácie stavby s rovnakou funkciou,

Zámer  svojimi  parametrami  podlieha  zist'ovaciemu  konaniu  ,  ktoré  okresný  úľad  vykona!
pod!'a § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Podľa  prilohy  č.   8  zákona  o posudzovaní  vplyúov  na  ŽP  je  zaradený  do  Kategóľie  č.,1.
Ťažobný priemysel:
položka  č.  1 ) -Lomy a  povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a  piesku®

V  rámcj  zisťcwacieho  konania  okresný  úrad     zas!a!  zámer  pociľa   §   23   ods.   1   zákona  na
zaujatie   stanoviska    rezonnému    orgánu.    dotknutým    orgáriom,    povol`ujúcemj    Órgánu    ä
cíotknutej  ObciL

Účelom   navrhovanej   Činnosti   je   zabezpečiť   dostatočné   množstvo   nerastnej   suroviny   -
andezitu\  ktorá  je  využivaná  na  výrobu  drveného  prírodného  kameniva  rôznych  frakc!i    prt3
miestne  Účely.  Navrhovaná Čirmosť je  pokračovanim  v súč,asnosti  povolenej  banskej  Činnosti
-otvärky,    pľípravy    a dobývania    výhradného    ložiska    nevyhradeného        nerastu    vDP

„Záhradné"{

DP ,.Žáhradné" sa nachádza na hranici katastrálnych územi obci Záhradné a  Fintice v okrese

:roebš,äš;is':ä:;3ä::,PC.Coad',žeíemz#mod[%žťsokTeäľaeväg:gh:aksae:3rňnaon:3b.oČ,i,zkáóí!a#::,T'::
spristupnené   sypanou   spevnenou   cestou,   ktorá   je   priamo   napojená   na   Štátnu   ces!u
spájajúcu obce Záhradné a Fintice.  Na ložisku je úžitkovou surovinou granatický pyroxenickQ
-  amfibolický  andezit,  ktorý  môže  byť  {iež  definovaný  ako  dioritový  poriirit.  Na  ložisku  sa

vy§kytuje     njekoi'ko     typov    andezitov    rôznych    farieb     srôznym     stupňom     rozpukania
a od!učnos{i   Homina  na  iožisku  je  tmavosjvá  porfyrickáĺ  tvorená  jemne  zmitou  záwacinou
ľ!!iiotc>u   s výrastlicami   Živcov,   pyroxénóv   a  amfibolov,   Hornina   je   ceiistvá   bez   wditei`nych
sekundárnych žiliek.  Textúra  horniny je všesmemá,

Výhradné   iožisko  Záhradné  je   v súčasnosti  otvorené  a dobývané.   Záujmové  ilzemíe    na
k!orom  sa  bude  dobývanie  ložiska     vykonávať,   bolo  v minuiosti  z väčšej  časti  oďesnené
a skrývka   bo!a   zjeho   povrchu   odstránená.   Vprocese   prĺpravy   ložiska   na   jeho   ďa!šie
c}obývanie je  potrebné  zrealizovať výrub  drevin  rastúcich  na  hlave  lomu  a výrub  ná!etových
drevin'

Výhradné   ložisko  Záhradné  je  v súčasnosti   otvorené  šworetážovým   povrchovým   lomoni`
Dobývanie  !ožiska  v súlade  s koncepciou  Plánu  otvárky,  pripravy  a dobývania  výhradného
ložlska  nevyhradeného  nerastu  andezitu  v dobývacom  priestore  „Záhradné"  na  roky  20'!4  ~
2021   ťpopD}  bude  realizované  postupom   už  vytvorených  dobývacich   rezov  a otvorenim
ciobývacieho   rezu   V,etáže.   Generálny   postup   dobývania  je   plánovaný  južným   snieíomr
Dobývanie   bude   vedené   zhora   nadol   .      Minimálna   širka   pracovnej   p!ošiny   zaisťujúca
bezpečný   výkon   banskej   činnosti   sa   stanovuje   na   10   m.      Sklon   pracovných   plošín  je
naprojektovaný   na   2Q   -   3°   v smere   postupu  dobývania   tak,   aby   bol  zabezpečený   odtok
zrážkových  vôd.     S ohl'adom  na  geologickú  stavbu   ložiska,   bansko-technické   podmienky
dobývania    a bezpečnostné    predpisy    bude       použité    povrchové    dobývanie    v§tupňoch
(etážach),  s použitĺm  vŕtacich a trhacich  prác alebo s použitĺm strojných zariadeni

Dobývacia  metóda   pozostáva z vytvárania  nových  zärezcw  vo  svahu`  t^j.  vytváranle  §iupĺLiov
(etáži}   alebo   pokračovania   v dobývani   ložiska   postupom   existujúcich   cjobývacich   re.zo\íĹ
Zárezy   budú   vo   svahu   vywárané   takým   spôsobom,   aby   boli   dodržané   naprojektované
parametre lomu a bol zaistený dostatočný predstih jednotlivých dobývacích rezov.

Hornina na ložisku bude rozpojovaná:

a)   Trhacimi  prácami  -bude  vykonávané  plošnými,  clonovými  alebo  pätnými  odstrelmL
resp.  ich  kombináciou.
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b`)   Mechanický   spôsob   -   bude   rea!izovaný   rozrušením    horniny    nachádzajúcej   sa
vmasíve    dobývaného    dobývacieho    rezu    a následným    postupným    znižovaním
výškového   stupňa    toh{o   dobývacieho   rezu   smerom   zhora    nadol.    Sekundáme
rozpojovanie   hoľnjn,    ktoré   sa   vykonáva   pri   rozpojovaní    nadrozmemých   kusov
hominy,   pri   zrcwnávani   pracovnej.  piošiny   etáže,   odstraňovaní   zátrhw,   skalných
výbežkov   a pod.    môže   byť   realizované   mechanicky   na    to   určenými    strojnými
zariadeniami  s vhodným  pi.acovnými  nástrojmi  alebo  pomocou  uvedených  trhacĺch
pľác^

Vydabytý  nerast  je  upravovaný  v celku  a nie  je`potrebné  jeho  zložky  osobitne  separovať,

ĺ:eprraäsvt:'3:"b:á:asjuzás,:sľo§tíč%nodsáip;,yuko:aávniť.je%,ä;vaenágb;vtar|eédheoniTe,:ä?ucesaúpbr:šš
vykonávat' mcibílnými  dwiacimi  a  triediacimi zariadeniami.

Bezpečnost'   a ochrana   zdravia   pi.i   práci   a bezpečnosť   prevádzky   bude   zabezpečovaná
dodržiavaním   piatnej   prevádzkovej   dokumentácie   vypracovanej   organizáciou   na   zák!ac}e
požiaciaviek predpisov,

Osh!'afia  ovždušja  a obmedzenie  i'iniku  emisii  bude  pri  výkone  vŕtacich  prác  zabezpečené
použivanim  strojných  zariadení.  ktciré  majú  nainštaiované  odsávanie,  resp.  bude  ústie vývrtu
shrái)ané alebo sa použije penen)e\

Moľfo!Úgické  podmjenky  územia  lomu  i jeho  blizkeho  okolia  zabezpečujú  primerané  vetranie
ic)mu

Pre   zamedzenie   úniku   emisií   bude   nerast   vpriebehu   procesu   jeho   úpravy   skrápanýh
Skrápanie   bude   používané   h!avne   v uzloch   s najvyššou   koncentrációu   prašnos{i   ajeho
použitie  bude  závis!é  od  klimatických  podmienok.  V zimnom  období  sa  s využitim  skrápania
(leuvaž,jje,

Prašiiost{  a jej  vznik  v procese  Úpr;avy  nerastu  môže  byť  obmedzená  aj  použivaním  sklzov,
ktoi.é  majú  charakter  vodiacich  plechov  a osadenim  krytov  na  dopravnikové  pásy,  resp.na
niiesta  s najvyššou  koncentráciou  pfašnosti.    Skládky  drobných  frakcií  upraveného  nerastu
io-4 mmj a v pri'pade potreby aj ostatné skládky resp.  výsypky,  budú mimo zimného obdobia
pravide!ne skrápané tak,  aby sa zamedzilo úletu drobných časti do okolia,

Vsúčäsnosti   sa   banské   vody   nezachytávajú.      Odvádzanie   banských   (zrážkových)   vôd
z pracovných  piošin  jednot]ivých  etáži  bude  zabezpečené  ich  cca  2-3®  stúpaním  v smere
pc3st\jpu  dobývanja,   Banská   voda  v pripade   výdatných   atmosférických   zrážok,   prj   topeni
`sĺiehL!  a  pod,  bude  z techno!ogických  komunikácií  odvádzaná  odvodňovacímj  zarážkami  na
vol'ĺiťŕ  p!ochu   s  priepustným   reliéfcm+   Táto  voľná  plocha  sa  bude  nachádzať  mimo  ob!asť
Žäujrmvého územia.

Požiadavky na vstupy a údaje o výstupoch

Navľhovaná  Činnosť  bude  vykonávaná  aj  na  lesných  pozemkoch,  ktoré  sÚ  dočasne  vyňaté
z pinenia  funkcie  !esa.  Sanácia týchto pozemkov bude ľealizovaná v súlade s vypracovaným

pláiim  rekultivácie,  Navrhovanou  činnosťou  nedôjde k záberu  pol'nohospodárskej  pôdy.  Po
ukončeni alebo trvalom zastavení prevádzky v DP „Záhradné" bude na základe schváleného
projektu rekultivácie realizcwaná technická a biologická rekultivácia.

PotrĽ.bá   technologickej   'vody,   ktorá   sa   bude   využivat'   na   skrápanie   bude   závisiet'   od
k!im€itických   podmienok   a bude   zabezpečená      z viastnej   studne   alebo   bude   dovážaná
cis{ernovým  vozidlom,   V obdobi  sucha  bude  potreba tejto vody max 6 000l/deň.  Pjtná voda
pre zames{nancov  bude zabezpeč6.ná v malospotrebite!'ských  baleniach,  na osobnú hygienu
Ž vlastnej studne.

Vni`!tomú   d®pravu    upravuje   dopr;avný   poriadok   a súvisiaca   prevádzková   dokumentácia
Vonk.ajšia  dôpľava  predstavuje  expedicia  hotových  výrobkov  z prevádzky.  Výrobky  sa  budú
expgdovať Wavne  nák!adnými  motorovými vozidlami odberatel'ov.

Lom  Záhradné  je  podľa  zákona  Č,137/2010  Z.z.   o cwzduši  vznení  neskorších  predpisov
zaradený   ako   stredný   zdroj   zneí:isťovania   ovzdušia   s prahovou   kapacitou   >0,   zložený
Ž saľnotného  banského  diela - kameňolomu  a s tým  súvisiacim  skládkovým  hospodárstvom,
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Liniovým  zdrojom  znečistenia  ovzdušia  je  súvisiaca  nák.ladná  cestná  dopravat   ktorou  sú
produkované  emisie  plynných  škodiivin.   Dopravná  frekvencia  sa   preclpokladá  v počte  38
nák!adných  áut  denne,  v dôsledku  čoho  dôjde  k nárastu  o  19  áut  za  deň  oproti  súčasnému
stavu.  Vzhi'adom  k tomu,  že  prístupová  cesta  do  dobývacieho  prie§toru  sa  pripäja  na  štätnu
cestu  v úseku  mimo  zastavaného  územia  obce,  nedôjde  k výrazriému  zaťaženiu  ovzdušia
priamo v obytnej zóne obce vplyvom  nákladnej dopravy*

Nakladanie    sodpadmi    bude    vykonávané    vsúlade    s platnou    legis!ativou    odpadového
ho§podárstva.     Nebezpečný    odpad    bude    zhromažďovaný    vo    vyhradenom    prie§tore.
J©dnotlivé  druhy  nebezpečných  odpadov  budú  u.skladnené  podľa  druhu  a  budú  odovzdané
prednostne  na  zhodnotenie`  resp.zneškodnenie  oprávnenej  organizácii.   Komunálny  odpad
bude ziieškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným  nariadenim  obce.

Z h!`adiska   kategorizácie   územia   vzmysle   vyhlášky   MZ   SR   č`   549/2007   Z.z`   je   dotkmjté
vonkajšie   prostredie   zaradené   vo   vzt`ahu   k akwitám   vykonávaných   v rámci   navrhovanej
činnosti    do     11.     kategórie    chránených     územi     avo    `ĺzťahu     kdoprave     po    verejných
ľ`omunikáciách   do   lH.kategórie   chránených   Územi.   Najbližšie   sa   nachádzajúcou   obytnDu
zónou   smerom   k prevádzke   lomu   Záhradné  je   obce   Záhradné,   ktorá   je   od   prevádzky
vzciia!ená  pribiižne  1  200m,  Prípustnä  ekvivaientná  hladina  A zvuku  pre  hluk  z jných  zdrojov

počas  demej   doby     il.   kategórii  chránených   územi  je  50$0  dB.   Nákladnou  dopravou  je
dotknutá  obytná  zôna  v oko!i  štátnej  cesty,  ktorá  vedie  priamo  cez  obce  Záhradné  a  Fin{ic©.
P!ipustnä   ekviva!entná   hladina  A hluku  pre  hluk  z pozemnej  dc)pravy   počas  dennej  c!oby
v lll,kategóri chränených  územi je 60+0 dB.

Prevádzka  lomu  nie je zdrojom žiarenia a ani  iných fyzikálnych polí,  ktoré by mohii negatívne
ovplyvňovat'   okolité   prostredie.   Vkatastrálnom   území   obce   Záhradné   a Fintice   nie   sú
evidované  žiadne  zdroje   prirodného  žiarenia  ani  extrémne  anomálie   magnetického   poľa
zemet  S výkonom  navrhovanej Činnosti  nie je spojená produkcia tepla,  zápachu  a!ebo iných
sťwisiacich  výstupov.

Vplyvy na obyvateľswo

Pri  výkone  navrhovanej  činnosti  budú  zdrojom  emisii  prachu,  hluku  a vibrácií  práce  spojené
s rozpojovanim  hornin  -  hlavne  trhacie  práce,  odťažba  vydobytého  nerastu,  jeho  úprava
a nákladná  automobilová doprava,  DP „Záhradné" je situovaný cca   1,2  km  od rovnomennej
obce.   Výraznejšia   produkcia   Wuku   a vibrácii   bude   vznikať   nárazovo   najmä   pri   trhacich
prácach  a pri  rozpojovaní  nadmemých  kuscw  horniny.  Trhacie  práce  veľkého  rozsahii  §a
budú  realizovať podl'a  potrebyĺ  prib!ižne 2 -3 krát za mesiae.  Maximálna  h!adina  h!uku+  ktorý

je  v prevádzke  vyprodukovaný  len  výnimočne  resp.ojedinele,  nesmie  prekročiť  v mies{ach
a v čase  možného  pobytu  ľLidí  hodnotu  118  dB.  Vzhľadom  na  polohu  dobývacieho  priestoru
od   dotknutej   obce    a  konfiguráciu   terénu   sa   nepredpoklaciá    prekročenie   tejto   hodnoty
v obytnej zóne obce.

Havným  negatívnym  účinkom  navrhovanej  činnosti  na  obyvatel'ov  okolitých  obci  je  vp!yv
dopravy^  Odhadovaná  záťaž  z dopravy je  cca  38  nákladiiých  áut  denne*      Poc!kladom  pre
výpoč©t  h!uku  z cestnej  dopravy  boli  výsledky  z celoštátneho  sčítania  dopravy  vykonaného

ľ,,raonkuuáF3á?|:#3:3g;káapvuýbp,?kčatšepprreovzŔaéáife:tav?u§i'lnu,cVípdoaš,::chgäľ;'ätun';:jo:ij3vpeidd:Pe::;;
Siovenskej  republiky.  Obce  Fintice a Záhradné sú komunikačne prepojené cestou  iH,triecly Č,
018200    Zvýšením   intenzity  dopravy  o 38   nákiadných   áut  za   deň   dôjde   k nárastu   muku
z!ej{o   prepravy   vobci    Fintice   oO,2   %   avobci   Záhr€idné   o0,7   °Í`o.    Uvedené   nárasty
nepredstavujú závažný vplyv na zdravle obwateľstva dotknutých obcí.

Technické     atechnologické     zabezpečenie     prevádzky,     ako     aj     spôsob     manipulác!e
s vydobytým  a upravovaným  nerastom,  v dostatočnej  miere  zabraňujú  priamemu  kontaktu
a d!hocjobej  expozĺcii-zamestnanccw a obwateľov rizikovými  faktormi,  Všetky  predpokladané
vpiyvy  na  Životné  prostredie  budú  lokálneho  charakteru,   ktôré  sa   prejavia   predovšetkým
v hraniciach  dobývacieho   priestoru.   Nie  je   prec!poklad,  že  rea!izácia   navrhovanej   ČirmQsti
bude mať vplyv na zdravotný stav obyvatel'stva dotknutého územia.



Vplyvy na  hoľninové prostľedie

Dobývaíiim    !ožiska    v hominovom    masíve    dôjde    k nezvratnej    zmene    jeho    pÔvodnej
geomoriológie,   Postupným  výkonom  präc  súvisiacich  s rozpojenim  hornin  a odťažovanim
vydobytého  nerastu  sa  bude  v mieste  dobývania  horninového  masivu  nezvratne  meniť jeho
reiié!`,      Ked'Že   sa   nejedná   o novú   Činnosť,   a!e   o pokračovanie   výkonu   banskej   Činnosti
v existujúcom  priestore,  ktorý  bol  určený  už  v roku  1962,  tak  už v minulosti  bolo  wažované
s takými zásahmi do tohto hominového masivu, ktoré jeho geomoriológiu zmenia.

Vplyvy na podzemnú a povľchovú vodu

V hr€]niciach  dobývacieho  pľiestoru  sa  nenachádza  žiadny  povrchový  tok  ani  vodná  plocha`
ktorá  by  mohia  byť  negativne  ovplyvnená  realizáciou  navrhovanej  činnosti.   K znečisteniu
poc]zemných  vôd  by  mohlo  dôjst' v pripade  nepredvidanej  udalosti  alebo  havárie,  Opatrenia
prE  !)rípaď  úniku    škodwých  látok  do  pôdy  a  podzemnej  vody  budú  riešené  v havarijnom
p!án€.  Odpadová  voda  bude  odvádzaná  do  žumpy,  v budúcnosti  sa  plánuje  pripojenie  na
Čist!€ireri    odpadových    vôd,    ktorú    vybuduje    navrhova{eľ.    Produkcia    a vypúšťanie    iných
Sdpadových   vôd   íiapr.s   obsahom   nebezpečných   látok   sa   nepredpokladá^   Odvádzanie
Žräžľ`ových   vôcÍ   z pracwných   plošin
stúp{anim  v smere  postupu  dobývania, g!dnotlivých   etáži   bucje   zabezpečené   ich   cca   2-3"asť zrážkových vôd  sa vypari  a Časť sa  infiltruje cez
?~ve{i.aiinový   piášt\.   Ložisko   ma  slabú   puklinovú   priepustnosť.   Moííológia   terénu   umožňuje
rýchiy   odtok   zrážkovej   vody   dcy   najnižších   časti   vydobytého   územia+   Významnejší   pritok

podzemných  vôd  c!o  !omu  sa  nepredpokladá.  Na  samotnom  ložisku  sa  v rámcj  dobývacieho
priestoru nenachádzajú pramene pt)dzemných vôd.

Vplyvy na  pôdu

Vp!yv  na  kvaiitu  pôdy  v dotknutom  území  úzko  súvisi  s kvalitou  ovzclušia  v tomto  územi.  Na
zákičĺčle  doterajšich  skúsenosti je  niožné  predpokladať,  že  aj  dlhodobejši  vplyv  navrhwanej
Čjiinost! na  le§né  pôcíy nachädzajúce sa v  bezprostrednom okoli lokality nebude významný.

Navi.hov`a}iá   činnost'   nebude   reali:zovaná   na   poľnohospodárskej   pôde   a nemá   riároky   na
zastavané   územia   obciľ     Po   ukončeni  dobývania   bude  vykonaná  technická   a biologická
f€ľriuiťiväeia,

Vplyvy na  klimatické pomery

t}ďiesiien!e realizované v ränici pripravných  prác nebude takého rozsahu,  ktoré by spôsobi!o
zmeí\y      kľimatických   pomerov   v clotknutom   územi,   bude   mať   len   charakter   odstránenia
náietových drevín a  krovinatých  porastov.

Vplyvy  na ovzdušie

Určujúcou  látkou  znečisťujúcou  ovzdušie  sú  tuhé  znečisťujúce  látky  {TZL)  -  suspendované
Častice  PMjQ.    V dôsledku  realizácie  navrhovanej  činnosti  je  možné  predpokladať  zvýšenie
emisii  TZL  oproti  súčasnému  stavu,     Emjsia  splodin  a  prašnosti,  ktorá  vznikne  pri  výkone
trhac`ich   prác]   je     časovo   i priestorovo  obmedzená   na   bezprostredné   okolie  otvoreného
a c!o!)ývaného   lomuw    Prašnosť,   ktorá   pri   rozpojovaní   hornín   v lome   vznikne,   sa   znižuje
prirodzeným  spôsobom  -samovoľným  vetranim  lomu  a  vegetačnou    zónou  vjeho  okolĺ,
Odkrytú   p!ochu   považovať  za   plošný   zdroj   emisii,   najmä   počas    klimaticky   nevhodných
podnii`enok,  kedy  môže  dôjst'  kvireniu  prachu`    Virenie  prachu  je  obmedzené  na  v!astnú
piochu  dobývacieho  priestoru,  niaximálne  na  jeho  najbližšie  okolie.  VzW'adom  na  hustotu,
príp,!3bjeniovú  hmotnosť  kamenného  prachuj  zvirený  prach  ihneď  dopadá  späť  na  plochu
dobývaGieho   priestoru   a  nešíľi   sa   do   väčších   vzdialenosti   od  jeho   zdroja,      Sekundárna
p!.ašĺiost`  vzniká   v dôsledku   pohybu   motorových  voziďe!   a  strojných  zariadení.   Na   pioche
kaiiič!ňoior!iu   a  účelových   komunikáciách   bude   účinne  znižovaná   skrápaním.   Na   záklacle
posi'idenia  pojohy  a vzdialenosti  najbližšich  obytných  zón  obci  Záhradné  a  Fintice  od  hraníc
dobývacieho  priestoru je  možné  konštatovať,  že  dopad  na  zĺiečisťovanie  ovzdušia  výkonom
trhacich  prác  v týchto  zónach  je  v\/lúčený.  Prach  z prepravy  nerastu,  ktorý  je  produkovaný
v areáli  dobývacieho  priestoru  sa  vzhľadom  ku  gravitačnému  efektu  nebude  Šírit' ďa!eko  od
povr€i'\u vozcwky a jeho koncentľácie v najbližšom okoli komunikácii sa  pravdepodobne budú
pohybovat` v jednotkách percent imisného limitu,
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Emisie  z dopravy   nepredpokladajú   zhoršenie   imisnej   situácie,   nemali   by   byt.   prekročené
krátkoclobé alebo dihodobé  imisné  !imity.

Dobývanie andezitu  a jeho úprava sa musí vykonáva{` v súlade s piatnými predpismĺ v ob!as{i
ovzdušia  a to aj v prípade vzniku najhoršĺch prevádzkových a rozptylových  podmienok+

Vplyvy na faunu a flóľu

Navýšením   objemu   dobývania   nedôjde   k závažným   zmenám   v biologickej   rozmanitosti+

šx:tsrtuu;iu:re:áií::Š:ii.ížit%i?Š:%o,š%3t#tčoa:nušz::istdaováJ,,a,koečd:žeep;Fs;gggäeongoskúráä3í,i::,:
stavu  a podmienkam,  ktoré  spô§obuje  banská  čiŕmosť,   F`ozšírenim  kapacity  dobývanLi  sa
podmienky v dotknutej  ic)kalite podstatne nezmenia.

Vplyvy na  kľajinu

Povrchové    dobývanie    nerastu   je    zásahom    do    krajinného    rázu    dotknutého    územia
a v konečnej  fáze  zásadným  spôsobom  zmeni  súčasný  charakter  krajiny,  Riešená  loka!ita
v súčasnostj   predstavuje   územie,    ktoré   je   z veľkej   ča§ti   Qbklopené   plochami   s !esnou
vegetáciou.   Zásahy   c!o   krajiny   budú   obmedzené   len   na   bezprostredné   územe   okoio
kameňoiomu.   Po  ukončení  dobývania  bude  vydobyté  Územie  revitalizované  a zač!enené  do
okolitej krajiny.  Bude vykonaná technická a biologická rekiiltivácia  podl'a osobitného projektu`

Vplyvy na uľbánny kompl®x a využivanie zeme

Keďže sa jedná o pokračovanie banskej činnosti,  ktorá sa na !ožisku vykonáva ďhodobo. tak
jej výkonom  nedôjde k zmene spôsobu využivania územia.  Realizáciou navfhovanej  Činno§ti
dôjde  k miernemu  nárastu  dopravy,  Neplánujú  sa  žiadne  aktivity,  ktorými  by  bola  dotknutá
existujúca technická  infraštruktúra,

Vplyvy na pol'nohospodáľsku výľobu

Výkonom  navrhovanej činnosti nebude dotknutý pol'nohospodársky pôdny foncl`

Vplyvy na pľiemyselnú výrobu

Dobývanie  andezi.tu   bude   mať  pozitívny  vplyv  na   rozvoj   stavebných   aktivit  \ĺ širšom   {}koii

prevádzkyt  najmä v súvislosti s výstavbou cestných komuriikácií`

jné vplyvy navrhovanej činnosti neboli identifikované.

Hodnotenie zdravotných ľizik

Navrhovaná činnosť sa bude vykónävať na základe všeob!3cne p!atných záväzných právnych
predpisov,  Rizikä  spojené  s prevádzkou  zariadení  a zdravotné  riziká  z činnos{i  budú  znáša('
!en  osoby  nachádzajúce  sa  v prevádzke  Lom  Záhradné  a   osoby,  ktoré  buciú  obsiuhovat`

ätorgjandéuznaan2áreanviátngšä;i;oovk:ľ,!älhš'ä3;:á,teq,3tbvýavag;:n::ťnpe,gteátE#,:dešmv,zen|ka,nueš?,P;Íš:3!:
a kva"  života  obyvatei'ov  vznikajúcim  prachom3  hlukom  alebo vibráciami,  k{orých  najvyššie
pripustné  hodnoty  sú  určené  prislušnými  právnymi  predpismi.  Podľa  do{erajšich  poznatkov
navrhovateľa sú dodržané

P!ocha   DP   „Záhradné"   sa   vjeho  južnej   časti   prekrýva   s územĺm   európskeho   významu
Fintické svahy ťsKUEV03222),  Lokalita,  na ktorej dochádza k prieniku dobývacieho priestoru
s územim  európskeho  významu  je  zaradené  v zmysle  zákona  Č.  543/2002  Z.z,  o ochi.ane
prirody  a krajiny  v znení  neskorších  predpisov  do  2.stupňa  územnej  ochrany.  V záujmovom
územi,  na ktorom sa bude navrhovaná činnosť vykonávať.    platí  1.§tupeň územnej ochram/.

Navrhovaná  čímosť nepredpokladá  vznik  negativnych vplyvov  presahujúcich  štátne  hrani€e
SR.

Na   základe   skutočnosti,   ktoré   sú   uvedené   vzämere,   doručených   stanovisk   od
dotknutých    subjektov,       okresný   úrad   dospe!   kzáveru,    že    navrhovanou    činnosťou
najvýznamnejším  negatívnym  vplyvom  na  obyvateľstvo  žijúce  v dotknu{ých  obciach    bude
vplyv  dopravy,  Tento  vplyv  vzhľadom  na  mieru  navýšenia  a výpočtu  h!uku  nebude  závažnýn
Dobývanie  a  úprava  nerastnej  suroviny  bude zdrojom  vzniku  tuhých znečist'ujúcich  lá{ok   lch
vplyv  je   prevažne   !oká!neho   charakteru,   keďže   úle{   pi.achových   častíc   vznikajúcich   pri
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vpiyvmí.  ktoré  vzniknú  v dôsledku  realizácie  navrhovanej  činnosti  budú  len  vplyvy]                _      _     _   _                _

na  horninové  prostredie,   vzhľadom  k {omu,  že.  vyťažené  ložisko  nie  je  možné

reaiizäcii jednotlivých  Činností  na  prevádzke,  nemá  vel'ký dosah  mimo  hranice  dobývacieho
priestoru.   Pri   nepriaznivých   poveternostných  vplyvoch  je  dolet  týchto  znečist`ujúcich   látok
maximáine   niekoľko  desiatok  metrov.  Vzhľadom  na  situovanie  dobývacieho  priestoru  voči
obytnej   zóne   obci   Fimice   azáhradné   je   možné   konštatovať,   že   obytné   zóny   nebudú
prevádzkou lomu zásadne ovplyvnené a je možné tento vplyv považovať za vratný,  keďže po
ukončenj   dobývania   ložiska   sa   s vypúšťanim   emisií   do   ovzdušia   prestane.   Nevratnými
•._i`,`    lL__:           l`JĹ   __      _    '                                 .,,,   ^           ,                ®,

pôsobiace
wiest'  do

pôvodiiého  stavu,   m  dodržani  projektovej  dokuúentäcie,  na  základe  ktorej  je  dobývanie
_ _r    _      __  -` --,--

!ožiska  povo!enéb   sa  nepredpokladá  vznik  svahových  deformácii.   Navrhovanou  činnosťou
r§ebucg.ťi   ovplyvnené   povrchové   toky   a   nepredpokladá   sa   ani   negativny   vplyv   na   režim

g3:ä:3Tnpýrceht,šgod.prrpáodkyáj,äevT#razcno::ĺ:týe#:uva:Í;ndyzepTá:Ícgĺavsôt3č:šn::rha,tonýdgísd,,evvpp,r;3a:ä
íaim   aflóru.    Nepredpokladá   sa    ,   že   pokračovanim   dobývania    a navýšenie   objemov
v}ĺdobytého  nerastu  spôsobí  vznik  nových  vplyvov,   ktoré  by  pôsobili  negatívne  na  okolitú
fai#iLé   Po  vydabyti  zäsob  nerastnej  suroviny  a následnej  reku!tivácii  dotknutého  územia  sa
okrem   prirodnej    sukcesie    preclpokladä    aj    vznik   nových    biotopov    a vytvorenie    nového
ĺ3riestoru pre hniezdenie  vtákov a ostatných žívočíchov,
=i`,ŕ  zľiiy'sle   S$   63     zákona   o  f}ostic]z{}vani  vplyvov   na  ŽP   sa   na   okresnom   úi-ac!e   uskLitt)Č!]ili

kt3iĽZL}itáGi.p    k  navľhovanej    Čimoslit    výsledkom.    ktorých    bola    dcihoda,    že    navrhovalel'
zz:ĽtťeTťjpe:_C#.azJšS%tĺ;3,zpáacl:,,riaa,.;['_o::,é3naurct!_r%'L:|#keéš,g3í#pkúu,ľ:`,arezä,íEaáägrčvoý%uvn;äáozKnpáuTi/|eä,Voé

S*`Ľi,!{}yis.Fo  .k n±v_r!i_oľ_a_pej_Č!n_npsti.   Na  základe  pripomienky,   ktorá  vyplynul`a  zo  starioviska
RhúÁV,3ft.P.rešov.2q,3to31_,I6__0_2_,E"zodňa-žé+,:žó,ä:äá;u`i-áň€hť7;á''Š'k_räán;`i;'€avá'i',:1-a

Ť:iálo.:Ľ:?.1_4_fjol_3l_nll   flňa   2.0.2:2014   i.}čiľrlĽ},ovatpľ  .,Teoretický  výpočet   hluku   z  cestnéj   cjopra-vy:],kĺ`oľ€älw zävery  sť!  uvedené v nasledujťicej časti odôvodňeníä.

V  Fc?}ť.o.nom  stänove!mi  termine  dcručili  na  okresný  úrad  svoje  pisomné  stanoviská  tieto
•SLÍI)jťpkt],:

1.. eťr?sn®ý  úraq.Prešov,  odbor  st.arostlivosti  o žP,  odd.ochrany  prirody  a vybraných
zložiek    životného    prostredia,    šŠOO,    č.    OU-FO-OSZP3-20i3j488-0ž-ZO.  zo    .dňa
11.11,Z013

-!igm,ä  pripúmienky`  nepožaduje  rdajej posudzovat' podľa zákona,

2.. _eľrFS~Pý  Pr?P  Prešov,  g.dbgr_ste.rostlivosti  o žP,  odd.ochrany  prirody  a vybraných
ziožiek životného prostredia, šVS, č. ou-Po-oSZP5-2oi3/485-oáúM zo áňa i.4.ii-iíoj-3
- v d.alšom  stupni doplnit' hydrogeologický posudok k odvádzaniu povrchových vôd

Vyja€.}ľenie okresného {]radLi - pripc]mienka bude uvedená v Časti „Záveť tohlo rozhodiiutía

3. Obvodný banský úrad v Košieiach, č.1308-3097/2013 zo dňa 14.11.2013
-nemá pripomienky a nepožaduje cl'alej posudzovať podľa zákona.

4.  Okresný  úrad  Prešov,  pozemkový  a lesný  odbor,  č.  Opropú2013/1124-2  zo  dňa
19.11.2013

-súh!asi s investičným zámerom.  V pripade dočasného použitia pol'nohospodárskej   pôdy na
Íiepoi'nohospodársky  zámer  do jedného  roka  alebo  na  čas  2-10  rokovt  je  žiadatel'  povinný
vyžiadať  si   stanovisko(do   1   roka)   alebo  rozhodnutie(2-10   rokov)j   ktorým   sa   určia  bližšie
podmienky  nepo!'nohospodárskeho  použitia  poľnohospodárskej  pôdy  a lehota  na  uvedenie
pôdy do pôvodného stavu.
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Y`y_j,S.d~ľ,p!i!e. .O.k±resnSho  ^úrad+i   -.   n?vrhovateľ   wádza   v zámere,   že   nedôjcle   k zásalw   tlo
ĺ}o!'no!]cispodárskeho pôdneho fondLi,

5...  r.ra.js!Ý   paimiatkový   úrad   Prešov,   č.   KPUPO-2013/17672-2/74787/Sen   zo   dňa
21.11.2013

-povrchovou   prospekciou   boli   zachy{ené   archeologické   nálezy   z doby   bronzovej,   ktoré

preukázali  doteraz  neznáme  archeologické  lokality  -  výšinného  sídliska  v po!Óhe  Maliniak.
Nevyhnutným    podkladom    posúclenia    je    archeologickä    topografia    územia,    vykoname
záchranného archeo!ogického prieskumu.  Pož.aduje posudzovať podľa zákona

N,:hí^ZÁá,!!a.Ľe   ,t.P!1Ľ?_LstaLn_PyisF.a..  P?Ii    U.Skutočne.né        !onzultäcie    k navľhovanej    činMi.`.!_ý`_Ľ!.Pdk.om.,  .  f t.torých.   Po|a     dohoda,     že     navrhovate|,    zabezpečĺ     z:aÉáiíó _'iigch-r'á;i;;ä|`;ä

;:'_ac|!,',_;ait!,kípg:cŠ:::_:;oťpravdýu;;Pu:"e:óvĺeKaäiäŕ,to:a:gskíaudmeučohooz„vá;ndíá'#š,Úovyzdaáčä,:äe;:-Ks,ťaáJ;,Sokvĺ:,iLä
k navrhovanej Činnosti.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUPO.2014/2882-3/10364/Sen zo dňa 18.2.2014

-      Dňa   13.2.2014  bôlo  elektronickou  formou  do!ožené  zabezpečenm   archeo!ogického
výskumu   prostrednicwom   spoločnosti   TRIGLAV   Archeo!ogická   spo!očnos{'   s i.\o,`
Vodárenská  7/636,   Košice,   Dňa   18.2.2014  s usku{očnila  vstupná  komi§ia  výskumLj
'spojená s obmadkou dobývacieho priestoru`  Predmetný archeologický výskum má za

ciel'  !dentifikovat`   plóchy   s archeologickými   nálezmi,   ktoré   násíedne   na   p!ánovanú
ťažbu  budú  plošne  preskúmané  formou  predstihového  výskumu.  Predmetná  lokalita
sa  radi  k výšinným  sidliskám.

-       Ohl`adom   na   zistené  skutočnosti   a zabezpečenie   archeologického  výskumu   KPÚ
zvážil,  že z hľadiska  ochrany archeoiogických  nálezov a archeo!ogických  nálezísk. nie
jpeož%t::ebä%áržabíienpaovdrt:::ät,očí::%:t;,,äokapúďä'ekp3opsäg2Zg|V3/n,á"§3!j;80Z,a;k6?3i

-      Toto   Žáväzné   stanovísko   nahrádza   záväzné   stanovisko   Č`    KPUPO-2013/17672-

217q]&RIsen+

Vyjadrenie okresného úradu - pripomienka bude iJvedená v Časti „Záveť tohto rozhodnuťia.

:.iue::ecľjäoh:gt#::;:da:v:r':?ev:azoney'Ĺo::ávm:v?@r:,äč,.a:í2aa::;%'e35/%o#:::apii:egn2:,ešm3::t;av6y:p:á,;:;3:o,v:ephfi
VÚC  Prešovského kraja„

7..^OĹP t!^a.s!čského a záchranného zboru v Prešov®, č. ORHZ-POI-1535-001/2013 zo dňa
20.11.2013

-  vzhl'adom  na  to,  že  plánovaná  ťažba  a odbyt  substrátu  nák!adnou  cestnou  dopravou  je
vykonävaný   po   účelovej   komunikáciĺ,   ktorá  je   pripojenä   na   ce§tu   Hl/018200   žiadaj   aby
hvestor stavby  vykonal jej  nevyhnutné stavebné  úpravy v bezprašnej  úprave,  príp.rea!izova!
technické zariadenie na umývanie motorových vozidiel.  Úpravu pri'§tupovej cesty a techmcké
zariadenie je nutné riešiť z dôvodu zamedzenia znečisťovania vozovky cesty !11/018200,

Nepožacluje posudzovať d`alej podl'a zákona,

Vyjat]ľenĺe okresného ťiradu -pripomienka bude uvedená v Časti ĺ`Záveľ tohto rcizhodi.u{ia,

8. Minist®rstvo hospodárstva SR, č.1239/2013-4110 zo dňa 29.11.2013
-Žámerje dostatočne a prehľädne spracovaný,  nemá námietky.
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?_., _P.ľ_rFsn+Ý  ú!afl. Pr®šov,  odpor  s_ta_ro.5tlivostj  o žP,  odd.ochrany  prirody  a vybranýchz_Iožiek   životného    prostredia,   OpaK,   č.   OU-PO-OSZP3-201ú/0.0486-ď2-AŠ  zo   'd-ňa
2.12.2013

-z !Johi'ac!u   zákona    č.    543/2002   Z,z.    oochrane   prirody   a  krajiny   vznení    neskoršich

predpisw nemá pripomienky.  Úzeniie sa nachádza v prvom stupni územnej ochrany.

1_P:_ +Pf.re.:ný. úr?d  Preš?v, .pdb±pr._st?ro_s_tlivpsti  o ŽP,  odd.ochrany prirody a vybraných
zložiek životného prostredia, šVS, č. OU-PO-OSZP1--2013/489-03:ŠJ zo d.ňa ló.12.2ól-3
-Ž iiľadjska zäujniov ochrany priro(ly a  krajiny ide o územie,  kde

1   pc!dĺ.a  §  12 zákona OpaK platí  prvý stupeň  územnej ochrany

2.  sa existujúci DP svojou južnou časťou prekrýva s územim európskeho významu Fimcké

svahy {SKUEV0322}t  v ktorom  platí druhý stupeň územnej ochrany,

Navrhovanou  Činnosťou  bude  z hľ€idiska  záujmov  ochrany  prirody  priamo  dotknutä  ochrana
drevin  {{§§46  a 47  zákona  OpaK),  nakol'ko  sa  počita,  že  v procese  pripravy  ložiska  na jeho
ďa!Š!e  dobý`.jänie  bude  potrebné  vykonat'  odstránenie  pôdnej  skrývky  spolu  s odstránenim
ná!eioLŕých  drevinu  Na  vykonanie  výrubu  náletových  drevin  sa  vzt'ahuje  samostatné  správne
konaíile  s vydaním  rozhodnutia  pľíslušným  orgánom  ochrany  prirody  a  krajiny  (obec).

Nep(2žaduje posudzwat` pociľa zákona.

1_0.  Regionálny  úrad  verejného  x.dravotnictva  so  sidlom  v Prešove,  č.  2013/03116-02.
E,14 zo dňa  22.11.2013

w   -ä!ada    +9ytvorit'   pre    zamc.stnancov   základné    hygienické    podmienky]    ktoré    ustanoviije
maľíadeníe    viády    SR    Č.    391/2006    Z,z.    ominimáinych    bezpečnostných    azdravotných

požičiciavkách  na  pracovisko (šatňu6  dennú miestnosť,  umývarku  a WC)t
-   žiäda   vypracovať   h!ukovú   štúdiu   týkajúcu   sa   dopravného   zaťaženia   obce   Záhradné
a  FintiGe.

Nepožaduje posudzcwať podľa zákona.
\,c``:,'jcäi:íľei`EiE:   DÍ€ľesného   ť]raclu  -!iavľhovatel.  doložil  lec;retický  výpoč:et   hlLikLi   dňa   20.2,2014.

ŕ<.!i:iľť.~:jiť!   ĽÉnĽgŔľy    sťĺ   nasjecíov!ié:    Oc!hadovaná   zát`až   z  dopi.8vy   je   cca   38   nákläcíných   cáut
{~íe~i:me^          Potjl{la{]om   pre   výpoéet   hlukLi   z cestnej   dopravy   boli   výsledky   z celoš{átneho

?nsitĽn}€ä  dcjpľavy  yyko_naného v roku  2010  a  m.elodika výpočtu   prevz.atá  z manuálu  Výpočet
hÉLľku z aĹilomobilovej dopravy manuál 2011,  Účelová publikace pro Ŕediielství  silníc ä `dá!nic
Č:R, f tiaiiiý aj pre podmiénky -Siovenskej repubiiky. odc;e Fintice'a Záhräd-né-šú;riLi-ni-k-:čii-e
i3!.epís!p!iĽ  ces!ou  lll.triedy  č.  018200.   Zvýšeni'm  intenzity  dopravy  o 38  nákladných  áut  za
cÍí3i*i  {#Ôjde  k nárastu  hluku  z tejlo  pľepravy v obcl  Fintice  o 0,2 %  á v obci  Záhradi-ié  o 0.7  °7'o.
Llvc%{!ené nárasty  nepredstavujú závažný vplyv na zdravie obyva{eľstva dotknutých obcĺ.

1? . .C?k.res.ftý  úraq  Prešov,  odbor s.tarostlivosti  o žP,  odd.ochrany prirody a vybraných
zloži®k    životného    pľostredia,    šSOH,    č.    OU-PO-OSZP3-20{3i487-0ž/OH-zo   -dňa
27.12.2013

- nemá pripomienky,  nepožaduje  'dalej posudzovat' podľa zákona.

Verejnosť sa  do procesu  posudzovania navľhovanej činnosti   nepľihlásila.
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Zäver

Okresný  úrad  v rámci  zisťovacieho   konania  posúdil  navľhovanú   činnosť  z h!tadiska
povahy  a  rozsahu   navrhovanej   činnosti,   miesta  vykonävania   navrhovanej   činnosti#   najmä
jeho   únosného  zat'aženia   a ochranu   poskytovanú   podľa   osobitných   predpisov,   významu
očakávaných  vplwov  na  životné  prostredie  a  zdravie  obyvateľstva  a  Úrovne  §pracovania
zámeriL  Pr!hliadal  pritom  na  stanoviská  doručené  k zámeru  od  zainteresovaných  subjektov.
a rozhodo! tak,  ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak  sa  zisti,  že  skutočné  vplyvy  posudzovanej  činnosti  sú  väčšie,  ako  sa  uvádza  v
zámere,   je    ten,    kto    činnosť   vykonáva    povinľ)ý   zabezpečit'   opatrenia    na    zosÚ!acjenie
skutočného  vplyvu  s  vplyvom  uvedeným  v  zámere  a  v  súlade  s  podmienkami  určenými  v
ľozhôdnuti o  povoleni  Činnosti  podl`a osobitných predpisov,

Zo  stanovĺsk  doručených  k  zámeru  a  z  opatrení  navrhnutých  v  zámere  vyplynLi!j
niektc]ré   kc)ľ]krétne   pc)žiadavky   vo   vzťahu   k   navrhovanej   Č;innosti,   ktoľé   biide   potrebnó
zohľac}!ijľ v  pľocese  konaníä o povoleni činnosli podl`a osobilných  predpisov:

•      Vd`alšom     stupnĺ     projektovej     dokumentácie     doplnit'     hydrogeologický     posuc!ok
k odvädzaniu  povrchových vôd.

•      Navrhovatel'   vo   vecí   zabezpečenia   a vykonávania   záchranného   archeologického
výskumu  dodrží  podmienky  ľozhodnutia  Kraj§kého  pamiatkového  úradu  Prešov  č„
KPUPO-2013/18913-3/80146/Ul zo dňa  10.12.2013.

•      Vhodnými     úpravami     pristupovej    cesty    atechnickými     zariacleniami         zarneclzit'
znečisťovaniu vozovky cesty lH/08200.

•     Dodržať   navrhovanó   opatľenia   uv®dené   v kap   .lv.10   zámeľu   na   zmiernenie
nepľiaznivých vplyvov navľhovanej činnosti na životné pľostľedie.

Upozornenie:   Podľa  §  29  ods,   8     zákona  oposudzovaní  vp!yvov  na  ŽP  dotknutä  obec
bezodk!adne inícjrniuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsc!bom v mieste obvyk!ým,

Poučenie
Zjsťovacie  konanie  sa  nevykonáva  podl'a  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konani

{správny   poriadok),   a preto   sa   voči   nemu   nemožno   odvolať,      Toto   rozhodnutie   možno
preskúmať   súdom    podľa   zákona   č`    99/1963   Žb,    Občiansky    súdny    poriadok   vznení
neskoršich  predpisov+

>  Ľ"  Ľ:::  .*l.i  \
`                  ,,            ý:         `.-,;.

3drú,cYi::;13ľuBenko
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Doľučuje sa:

1`     VSK  MINERAL,  s.rwo.Ť  Južná  trieda  125g  040  01   Košice

2    0beczáhradné, Ocú
3     0bec Fintice, Ocú
4`    Obvodný  banský úrad v Košiciach,  Timónóva  23,  04157  Košice
5     MH  SR,  Mierová  19,  82715  Bratislava
6     Úrad  Prešovského samosprávneho kraja,  Námestie mieru 2,  Prešov

7.    Okre§ný úrad   Prešov,  odbor CO a krizového riadenia,   Námestie  mieru 3,  Prešov

8^    Okresný   úrad   Prešov,   odbor   starostwosti   oživotné   prostredie,   oddelenie   OP   a
vybraných zložiek ŽP,  ŠVS,   Nám`  mieru 2,  081  92  Prešov

i}     Okresný   úrad   Prešov,   odbor   starostlivosti   oživotné   prostredie,   oddeieme   OP   a

vybraných zložiek ŽP,    ŠSOO Nám.  mieru 2,  081  92  Prešov

10  0kresný   úrad    Prešov]    odbor   starost!ivosti   o živo!né   prostredie,   odde!enie   C)P   a
vybraných  zložiek ŽP`  ŠSOH.   NámH  mieru  2.  081  92  Prešov

ľL okresný   úrad   Prešovj   odbor   starostlivost!   o životné   prostredie,   oddeieme   OP   a
vybraných z!ožiek ŽP,  ŠSOopaK,   Nám,  mieru 2.  081  92  Prešov

"  gyká:as:%hú;;odžigkrežšgvkra?:,boNráát.aLoi%t:Lvž:t;8o, %žo#Ššopvros,redie,   odde,eme   op   a

133 0kresný  úrad  Prešov,  odbor  cestnej  dopravy  a pozemných  komunikácii,  Námmierii
2,  Prešov

lť}. Okfesný Úrad  Prešov,  pozemkový a lesný odbor ,  Masarykova  10,  Prešov

! 5  Regionálny úrad verejného zdravotnĺctva so síd!om `/ Prešove,  Hollého 5,  Prešo\;

iS, OR  Hasjčského a záchranného zboru v Prešove`  Požiarnická  1 S  Prešov
•i?,  Krajský pamiatkový  Úrad,  Hlavná  115,  080 01  Prešov

+(S^ Ministerstvo obrany  SR,  Komenského 39/A 3040 01  Košice

m


