
Obvodný banský úrad v Košiciach
Timonova 23, 040 01 Košice

Vybavuje: Ing. Máziková
Mesto Michalovce - mestský úrad
Nám. Osloboditel'ov 30
071 01 Michalovce

Číslo: 727-1975/2019-IV

V Košiciach 4.9.2019

Vec: Rozhodnutie o povolení na likvidáciu hlavného banského diela (son-
dy) Michalovce 2 v dobývacom priestore "Michalovce l" - verejná
vyhláška

Obvodný banský úrad v Košiciach (ďalej len "úrad"), ako vecne príslušný
orgán štátnej správy, podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona SNR Č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon Č. 51/1988 Zb."), miestne príslušný podľa § 1 písm.
c) vyhlášky MH SR Č. 333/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti
obvodných banských úradov, na základe žiadosti právnickej osoby NAFTA a.s.,
so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava Č. 10-7389/PaŤ/2019/AČ
z 15.7.2019, vydal v predmetnej veci rozhodnutie pod č.727-1975/2019-11
zo 4.9.2019.

Nakoľko sa konanie týka aj neznámych účastníkov konania, ako aj
účastníkov konania, ktorých pobyt nie je známy, doručuje úrad týmto účast-
níkom konania rozhodnutie aj verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 a 2 zá-
kona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a žiada mesto Michalovce o vyvesenie tohto listu
a citovaného rozhodnutia na vývesnej tabuli mestského úradu, ako dočasnej
úradnej tabuli úradu po dobu 15 dní, aby bolo umožnené všetkým účastní-
kom konania sa s týmto rozhodnutím oboznámiť.

Príloha: rozhodnutie úradu Č. 727-1975/2019-11 zo 4.9.2019

JUDr. Ing. Ivan Krajník
predseda úradu
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Obvodný banský úrad v Košiciach
Timonova 23, 040 01 Košice

Číslo: 727-1975/2019-11
podľa rozdeľovníka

V Košiciach 4.9.2019

Vec:

ROZHODNUTIE
O povolení banskej činnosti - likvidácie sondy Michalovce 2

v dobývacom priestore "Michalovce l"

Obvodný banský úrad v Košiciach (ďalej len "úrad") ako miestne príslušný
správny orgán podl'a § 1 písm. c) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa
ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov a vecne príslušný
správny orgán podl'a § 41 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon č. 51/1988 Zb.") vo veci povolenia banskej činnosti -
likvidácie sondy Michalovce 2 v dobývacom priestore "Michalovce l", na základe
žiadosti organizácie NAFTA a.s. (ďalej "organizácia") so sídlom Votrubova 1,
821 09 Bratislava č. 10-7389/PaŤ/2019/AČ z 15.7.2019 a predloženej doku-
mentácie a dokladov rozhodol

takto:

Podl'a § 10 ods. 6 a § 18b ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb.

p o vol' uje

žiadate/'o vi: NAFTA a.s.

so sídlom: Votrubova 1, 821 09 Bratislava

s identifikačným číslom: 36286 192

banskú činnosť: likvidáciu sondy Michalovce 2 v dobývacom priestore
"Michalovce l" podľa overenej dokumentácie "Plán
likvidácie sondy na ložisku Michalovce v OP Micha-
lovce l, Likvidácia sondy Michalovce 2", (Plavecký
štvrtok, máj 2019),

Tel: 055/6250 355, 7296 506 e-ll1ail:obuke@obuke.sk
Sufix: 10 003 www.hbu.sk
E00055933219



s miestom činnosti:

s platnosťou povolenia:

meno a priezvisko
zodpovedných vedúcich
zamestnancov:
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na pozemkoch parc. č. 5487/1 a 5487/2 (výkon
banskej činnosti) a na pozemku parc. č. 5488/1/a
(príjazdová komunikácia), všetky Registra KN-C
v katastrálnom území Michalovce s identifikačným
číslom 836 915 v okrese Michalovce s kódom 807,
v Košickom kraji s kódom 8,

do 31.12.2019 - likvidácia sondy,

Ing. Peter Oamašek s trvalým pobytom Ružová 1080,
90845 Gbely,
držitel' osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného
Obvodným banským úradom v Bratislave č. 388-
1199/2018 z 10.5.2018 na vykonávanie funkcie "ve-
dúci zamestnanec" zodpovedný podl'a § 6 ods. 1 zá-
kona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a štátnej banskej správe v znení ne-
skorších predpisov na zaistenie odborného a bez-
pečného riadenia banskej činnosti,

Ivan Matula s trvalým pobytom Športová 605, 908 85
Brodské,
držitel' osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného
Obvodným banským úradom v Bratislave pod č. 482-
1454/2017 z 23.5.2017 na vykonávanie funkcie "ve-
dúci zamestnanec" zodpovedný podl'a § 6 ods. 1 zá-
kona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení ne-
skorších predpisov na zaistenie odborného
a bezpečného riadenia banskej činnosti,

Ing. Jozef Janeček s trvalým pobytom Záhorácka 89,
901 01 Malacky,
držitel' osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného
Obvodným banským úradom v Bratislave č. 657-
1737/2015 z 22.6.2015 na vykonávanie funkcie "ve-
dúci zamestnanec" zodpovedný podl'a § 6 ods. 1 zá-
kona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení ne-
skorších predpisov na zaistenie odborného
a bezpečného riadenia banskej činnosti,



3

Na vykonanie predmetnej banskej činnosti sa určuje osobitná technická
podmienka v nasledovnom znení:

Likvidačné práce budú vykonávané tak, aby nedošlo k znečisteniu a ohrozeniu
kvality podzemných a povrchových vôd a zeminy.

Týmto rozhodnutím vydaným podl'a zákona č. 51/1988 Zb. nie sú dotknuté
práva a povinnosti podl'a osobitných predpisov ako ani podl'a vyjadrení účastní-
kov konania a podl'a vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí iných orgánov štátnej
správy podaných v predmetnej veci.

o námietkach účastníkov konania sa nerozhoduje.

Odôvodnenie:

Organizácia požiadala úrad o povolenie banskej činnosti - likvidáciu hlav-
ného banského diela sondy Michalovce 2 v dobývacom priestore "Michalovce l"
listom Č. 10-7389/PaŤ/2019/AČ z 15.7.2019 s predpísanou dokumentáciou
a dokladmi. Úrad preskúmal úplnosť plánu a dokumentácie, vyriešenie stretov
záujmov, banské oprávnenie organizácie a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
zodpovedných vedúcich zamestnancov.

Úrad listom Č. 727-1711/2019-11 zo 6.8.2019 oznámil začatie konania
v predmetnej veci a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou,
ktoré sa uskutočnilo 27.8.2019 a jeho výsledok je zaznamenaný v zápisnici na-
písanej 27.8.2019 a zaprotokolovanej na úrade pod Č. 727-1975/2019
dňa 27.8.2019. Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednáva-
nia bolo doručené aj verejnou vyhláškou a to vyvesením na vývesnej tabuli
Mestského úradu v Michalovciach.

Na ústnom pojednávaní mali účastníci konania možnosť podl'a § 33 ods. 2
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskor-
ších predpisov oboznámiť sa so samotným obsahom podania so všetkými pod-
kladmi pre rozhodnutie, ktoré úrad v predmetnom konaní zabezpečil a ktoré
boli na úrad predložené a doručené.

Na základe predložených dokladov, zistených podkladov a výsledku úst-
neho pojednávania úrad vydal toto rozhodnutie.

Podkladmi pre rozhodnutie úradu vo veci boli a sú :

dokumentácia "Plán likvidácie sondy na ložisku Michalovce v OP
Michalovce l, Likvidácia sondy Michalovce 2 (Plavecký Štvrtok, máj
2019)" (ďalej len "plán") vypracovaná odborne spôsobilými zamest-
nancami organizácie (projektantmi) a schválená vedúcim organizá-
cie + žiadosť organizácie č. 10-7389/PaŤ/2019 AČ z 15.júla 2019,
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listy úradu č. 727-1711/2019-11 a 727-1711/2019-IV zo 6.8.2019
(oznámenie začatia konania a nariadenie ústneho pojednávania
spojeného s miestnou ohliadkou + žiadosť o vyvesenie),
z doporučených listových zásielok sa vrátili na úrad s uvedením
"adresát neznámy" od Milana Hospodára, Júliusa Hospodára, Pav-
la Šubáka a Ivana Onušku a s uvedením "adresát zomrel" od Al-
žbety Gagul'ákovej,

zápisnica z ústneho pojednávania v predmetnej veci uskutočnené-
ho 27.8.2019 v zasadačke organizácie NAFTA a.s. v Michalovciach
spojeného s miestnou ohliadkou (protokolárne číslo úradu 727-
1975/2019),

súhlasné vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti
o životné prostredie, č. OU-KE-OSZP1-2019/033748 zo 14.6.2019
z hl'adiska ochrany prírody k predmetnej činnosti bez pripomienok,

vyjadrenie Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o ži-
votné prostredie č. OU-MI-OSZP-2019/01 0077 -2 z 25.6.2019 s ur-
čením štyroch podmienok, ktoré sa týkajú ochrany podzemných či
povrchových vôd, ktorých spôsob plnenia organizácia zapracovala
v žiadosti,

rozhodnutie Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti
o životné prostredie, k predmetnej činnosti z hl'adiska posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2015/007565-21
z 8.7.2015 o tom, že zrealizovaná činnosť "Ťažba a úprava horl'a-
vého zemného plynu na výhradnom ložisku Michalovce" sa nebude
posudzovať podl'a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,

rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu Michalovce
č. 2023/008381 Lu z 25.7.2013 o dočasnom odňatí pol'nohospodár-
skej pôdy na pozemkoch parc. č. 5487/1,5487/2 a 5488/1/a Regis-
tra KN-C v k.ú. Michalovce, pre účely ťažby zemného plynu,
manipulačnú plochu a prístupovú cestu podl'a § 17 ods. 1 a 6 zá-
kona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu
od 1.8.2013 do 31.7.2023,

zmluvy o nájme nehnutel'nosti - pozemkov dotknutých plánovaným
výkonom pôvodnej banskej činnosti uzavreté s prenajímatel'mi
(účastníkmi konania) a nájomcom (organizáciou), s dobou nájmu
do 31.12.2019, spracované v žiadosti a tiež v pláne v kapitole
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1.10.3.3 Pozemkovo-právne vzťahy, vstupy na pozemky a zákonné
vecné bremeno /str. 16-19/,

zoznam účastníkov konania a vysporiadanie pozemkov v DP "Mi-
chalovce l",

výpisy z listov vlastníctva č. 6117, 6405, 5902, 3837, 6334, 1457,
8418, 8419, 8203, 1739, 1066, 8190, 4588, 8420, 8421, 2734,
8423, 8361, 8424, 8426, , 8428, 3837, 8429, 8430, 8427, 7285,
8432,

súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu Bratislava
č. SPFZ/2015/ 088573 z 2.9.2015 s určením dobývacieho priestoru
a s povolením ťažby + dodatok Regionálneho odboru Michalovce č.
SPFZ/2016/0 z 22.6.2019,

výpis z Banského registra právnických osôb vydaný Obvodným
banským úradom v Bratislave, spis č. 414-932/2019 z 12.4.2019.

Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy v súlade
s konštatovaním uvedeným vo výrokovej časti zostávajú nedotknuté.

Dobývací priestor "Michalovce l", v ktorom sa táto banská činnosť bude
vykonávať, bol určený rozhodnutím úradu č. 223-1028/2016 z 12.4.2016
a oprávňuje organizáciu podľa § 24 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane
a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov na
dobývanie výhradného ložiska zemného plynu v tomto dobývacom priestore.

Organizácia je oprávnená na výkon aj tejto banskej činnosti na základe
banského oprávnenia vydanej Obvodným banským úradom v Bratislave pod č.
731/2006 z 5.4.2006 a jeho poslednej zmeny vydanej pod č. 1210-3045/2018
z 21.11.2018, čo potvrdzuje aj dokladovaný výpis z Banského registra vydaný
12.4.2019.

Rozhodovať o námietkach účastníkov konania, podľa § 18 ods. 5 zákona
č. 51/1988 Zb. nebolo potrebné, nakoľko námietky zo strany účastníkov kona-
nia v priebehu konania neboli uplatnené.

Doba, na ktorú sa platnosť rozhodnutia o povolení banskej činnosti vydá-
va, t.j. do 31.12.2019 vyplynula zo žiadosti organizácie ako aj z dokladov potvr-
dzujúcich vyriešenie stretov záujmov.

Účastníčka konania Ing. Anna Baťalíková na ústnom pojednávaní poža-
dovala dôsledné vykonanie rekultivačných prác podla rekultivačného plánu.
Povinnosť vykonania rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy
podla schváleného projektu spätnej rekultivácie bola určená pre organizáciu
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v bode IV./1. rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu Michalovce
č.2013/00838Lu z 25.7.2013. Takto určená podmienka ako aj ďalšie v súlade
s predposledným odsekom uvedeným vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zos-
távajú nedotknuté.

Obdobne zostávajú nedotknuté ďalšie podmienky určené vo vyjadrení
Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie Č. OU-
MI-OSZP-2019/01 0077 -2 z 25.6.2019.

Pri vydávaní tohto rozhodnutia tunajší úrad postupoval podľa § 10 ods. 6
zákona Č. 51/1988 Zb. cit.: "Zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu
hlavných banských diel alomov povo/'uje obvodný banský úrad. So žiadosťou
o povolenie predkladá organizácia plán ich zabezpečenia alebo likvidácie."
a podľa prvej vety § 18 b ods. 2 zákona Č. 51/1988 Zb. cit.: "Ak je predložená do-
kumentácia úplná a správna a došlo k vyriešeniu stretov záujmov, obvodný ban-
ský úrad povolí banskú činnosť. «

Správne poplatky podľa položky 9 v sume 16,50 € a položky 175 písm. a)
v sume 33,00 € sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR Č. 145/1995 Z.z:
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, boli dokladované potvr-
dením o ich úhrade zo 16.6.2019 pri podaní žiadosti.

Z takto vykonaného dokazovania a pri použití vyššie uvedených predpisov
bolo možné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať v lehote 15 dní
odo dňa jeho oznámenia odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Odvola-
cím orgánom je Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Odvolanie sa podáva
na Obvodný banský úrad v Košiciach.

Úrad doručuje organizácíi spolu s týmto rozhodnutím overenú dokumentá-
ciu plánu.

Ostatným účastníkom konania a dotknutým orgánom sa zasiela len roz-
hodnutie.

Toto rozhodnutie sa doručuje uvedeným účastníkom konania adresne
a neznámym účastníkom konania aj verejnou vyhláškou:

1. NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava (s prílohou)
2. Mesto Michalovce, Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30,

071 01 Michalovce
3. Karotáž a cementace, s. r. o. Hodonín odštepný závod Michalovce,

Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
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4. Agropotravinárske družstvo Malčice, 072 06 Malčice
5. AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce,

072 11 Čečehov č.150
6. Alžbeta Tkáčiková, Paňovce 13, 044 71 Čečejovce
7. Baťalíková Anna, Ing., l. Krasku 1818/22,071 01 Michalovce
8. Budkovská Petra, P. Jilemnického 3506/54, 071 01 Michalovce
9. Bumbera - Hrubovčáková Regina, Košická 928/2, 07501 Trebišov
10. Butkovský Michal, Ing., Dr. Vlada Clementisa 3107/11, Michalovce
11. Calková Ružena, J. Barča - Ivana 1667/19, 071 01 Michalovce
12. Čerevková Jarmila, Sládkovičova 22, 066 01 Humenné
13. Čižmár Pavel, Ing., 072 37 Lastomír Č. 89
14. Drinková Janka, r. Budkovská, 1. Mája 3239/3, 071 01 Michalovce
15. Ferjo Štefan, JUDr., Vila Real 3590/11,071 01 Michalovce
16. Grejták Zdenko, Kraskova 11264/4A, 080 01 Prešov-Solivar
17. Guttmanová Mária, Pribinova 25, 075 01 Trebišov
18. Hospodár Pavol, Ing., Kamenárska 21,071 01 Michalovce
19. Hudáková Helena, P. Jilemnického 885/63,071 01 Michalovce
20. Chvostal'ová Slávka, Štefánikova 1369/43, 071 01 Michalovce
21. Jakubová Emília, Smreková 8,071 01 Michalovce
22. Karliková Mária, Štefánikova 28, 071 01 Michalovce
23. Kiricová Margita, J.Hollého 738/105, 071 01 Michalovce
24. Klepanec Stanislav, Lipová 91/4, 071 01 Michalovce
25. KOAN spol. s.r.o., 072 01 Krásnovce Č. 183
26. Komáriková Mária, J. Hollého 83, 071 01 Michalovce
27. Koščo Ján, Barč-Ivana 37,071 01 Michalovce
28. Krajňák Anton, Lipová 22, 071 01 Michalovce
29. Krajňák Ján, Ing., 072 01 Pozdišovce Č. 124
30. Krajňák Jozef, Lipová 24, 071 01 Michalovce
31. Kramáreková Gabriela, Mgr., Okružná 94, 071 01 Michalovce
32. Kudra Ján, Leningradska 47,071 01 Michalovce
33. Laurinčíková Rozália, J. Hollého 9, 071 01 Michalovce
34. Lenartová Mariana, Brezová 2742/34,071 01 Michalovce
35. Lärinc Milan, 930 01 Vel'ké Blahovo Č. 100
36. Mendzezof Pavol, l. Krasku 45, 071 01 Michalovce
37. Mika Andrej, Višňová 775/2, 071 01 Michalovce
38. Mladancová Alžbeta, Bieloruská 5, 071 01 Michalovce
39. Molnárová Anna, Jána Švermu 1344/7,071 01 Michalovce
40. Nagyová Renáta, Fr. Král'a 1158/64, 071 01 Michalovce
41. Naščák Juraj, Ing., Svätoplukova 3930, 071 01 Michalovce
42.0nuška Radovan, SNP 3420/93, 071 01 Michalovce
43. Osčenda Juraj, Slovenská 9, 075 01 Trebišov
44. Parimuchová Anna, Brezová 1653/20, 071 01 Michalovce
45. Pavlíková Marta, Športová 412, 076 05 Cejkov
46. Perunková Renáta, Mgr., 072 31 Trnava pri Laborci Č. 218
47. Piroháč Alexander, Ing. Arch., Malokarpatské námestie č.1 O,

841 03 Bratislava-Lamač
48. Pol'nohospodárske družstvo - Agro, Krásnovce, 072 01 Pozdišovce
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49. Proksová Gabriela, Mgr., Helsinská 2632/2,040 13 Košice-Ťahanovce
50. Radiková Ingrid, Kpt. Nálepku 1056/1,071 01 Michalovce
51. Rudáš Michal, Novomeského 26, 071 01 Michalovce
52. Rusnáková Mária, P. Horova 8,071 01 Michalovce
53. Sabov Patrik, Ing., Štefánikova 1369/43, 071 01 Michalovce
54. Slovenský pozemkový fond - RO Michalovce, Špitálska 10,

071 01 Michalovce
55. Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 811 04 Bratislava
56. Sorokáč Ján, Puškinova 28, 071 01 Michalovce
57. Staržecová Helena, Železničná 5, 055 01 Margecany
58. Šamudovská Gabriela, J. Murgáša 37, 071 01 Michalovce
59. Štefan Anton, Partizánska 61, 071 01 Michalovce
60. Štefan Pavol, Boradáča 24, 071 01 Michalovce
61. Šubák Jozef, M. Uhra 8, 071 01 Michalovce
62. Šubáková Daniela, Rišňovce 673, 951 21 Rišňovce
63. Šubáková Magdaléna, J. Hollého 79, 071 01 Michalovce
64. Tkačik Štefan, RNDr., PhD., 03483 Liptovská Teplá Č. 312
65. Tothová Magdaléna, Berehovská 9, 075 01 Trebišov

Na vedomie (po nadobudnutí a vyznačení právoplatnosti a vykonatel'nosti):

66. Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice
67. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP,

Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
68. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor,

Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

JUDr. Ing. Ivan Krajník
predseda úradu
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