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Vec:
‚.‚Priehrada - kasáme, Lozorno“ - upovedomenie o začatí konania

Dňa 17. 03. 2017 bol na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MZ? SR“), doručený „Podnet
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie stavby, priehrada — kasáme“ od Občianskeho
združenia Lozorno pre občanov (list zo dňa 15. 03. 2017; ďalej len „podnet“) podľa * 19
zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa * I
a * 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ~ I
ods 2 zákona č 71/1967 7.h. n správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa * 3 písm. k) v spojení s
* 54 ods. 2 písm. g) zákona o posudzovaní upovedomuie podľa * 18 ods. 3 správneho
poriadku účastníkov konania o tom, že dňom 17. 03. 2017 začalo konanie vo veci podnetu
v ktorom MZP SR rozhodne, či navrhovaná činnost‘ „Priehrada — kasáme, Lozorno‘
podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní.

MŽP SR v súlade s * 19 ods. 4 zákona o posudzovaní informuje Obec Lozorno ako
povol‘njúci orgán a zároveň dotknutú obec o začatí konania vo veci podnetu a zároveň
žiada dotknutú obec, aby bezodkladne informovala o tejto skutočnosti verejnosť na svojom
webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti
oznámili, kde a kedy možno do súvisiacej dokumentácie nahliadnut‘, v akej lehote může
verejnosť zasielaf pripomienky a miesto, kde sa můžu pripomienky podávať. MZP SR
zároveň žiada zabezpečit‘ sprístupnenie podnetu pre verejnosť po dobu najinenej 10
pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

MŽP SR podľa * 24 ods. 1 písm. a) zákona informuje verejnosť o tom, že navrhovaná
činnosť „Priehrada — kasáme, Lozorno“ podlieha konaniu podľa * 19 zákona a je
zverejnená na webovorn sídle na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/priehrada-kasarne-lozomo.
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Podľa * 19 ods. 5 zákona príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná čiimosť
bude podliehať posudzovaniu podľa zákona, prihliada na povahu a rozsah navrhovanej
činnosti, miesto realizácie navrhovanej činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, význam očakávaných vplyvov a odóvodnení
podnetu.

Podľa * 19 ods. 6 príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná čirmosť bude
podliehať posudzovaniu podľa zákona, použije kritériá pre zisťovacie konáme uvedené
v prílohe Č. 10 zákona.

MŽP SR na základe verejne dostupných informácií na úradnej tabuli obce Lozorno
zistilo, že Oznámenie o začatí úzenmého konania (Č. SU-959/2016 zo dňa 23. 02. 2017)
na stavbu „SO 01 VN Káblové vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 TransformaČná stanica“
začalo na návrh spoločnosti PD BA 03 s.r.o., 900 55 Lozorno č. 996, ICO 44 496 012
v zastúpení splnomocneným zástupcom Tatianou Slobodovou, Bernolákova l/A, 901 01
Malacky (d‘alej len „navrhovatel‘“).

MŽP SR vzhľadom na vyššie uvcdcnč skutočnosti žiada podľa ~ 19 ods. 7 zákona
o posudzovaní navrhovatel‘a o zaslanie inf‘ormácií na objasnenie požiadaviek podnetu
(napr. projektová dokumentácia), ktoré sú nevyhnuté na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná
čiimosť alebo jej zmena bude posudzovať podl‘a zákona o posudzovaní. Požadované
informácie žiadame doručíť v listinnej a elektronickej forme MZP SR v lehote do desiatich
pracovnýeh dní od doručenia.

Podľa ~ 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že účastníci konania
a zúčastnené osoby majú možnost‘, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spósobu jeho zist~nia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné
nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MZP SR.

Podľa * 49 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme. že najneskňr do 60 dní
od začatia konania vydá MZP SR ako správny orgán rozhodnutie o tom, či navrhovaná činnosť
„Priehrada — kasáme, Lozorno“ podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní.

S pozdravom

Príloha: kópia podnetu MINiSTERSrVO
bvolNÉHo PROSTREDIA SR

nám. tudov~a Štúra 1
61235 BRATISLAVA

RNDr. abriel Nižňanský
riaditer odboru

Doručí Sa:
I. PD BA 03 s.r.o., 90055 Lozorno č. 996, ICO 44496012 (+ príloha)
2. Obec Lozorno, Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1,90055 Lozorno ( riloha)
3. OZ Lozorno pit občanov, Lozorno 1135,90055 Lozorno
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Odbor posudzovania vplyvov na ŽP 17. 03. 2017
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Lozorno, 15. marec 2017

Wc Podnet na posudzovanle vplyvov na životné prostredie stavby, priehrada — kasáme

Na základe informácie stavebného úradu Obce Lozorno sme zistili, že Obec Lozorno začala územně
konanie pod spis. zn. Sú-959J2016 vo veci vybraných stavebných objektov, ktoré nepochybne
súvisia s rozsiahlejším stavebným zámerom investorov v lokalite „Kasáme“.

Vzhľadom na doleuvedené skutočnosti a důvody podávame týmto nasledovný

podnet

na posudzovanie vplyvov na životné prostredie uvedených stavieb a činností, pre ktoré slúžia, resp.
majú slúžitv zmysle zákona č. 24/2006 Z. Z..

Tento podnet a potrebu posudzovania vplyvov pritom odůvodňujeme nasledovne: uvedené stavby
majú byť umiestnené v extraviláne obce Lozorno, v prírodnom prostredí, pričom priamo zasahujú
do CHKO Malé Karpaty, resp. sa nachádzajú bezprostredne na jej hranici. Rovnako je v dotyku
uvedenej stavby chránené prírodné prostredie Natura 2000 s cennými biotopmi, vzácnou faunou
a flórou a chráneným vtáčím územím Malé Karpaty.

Uvedené stavby pritom nepochybne svojou kapacitou a navrhovaným vyhotovením sú len jednou
zo stavieb, ktoré investori zamýšľajú v danom prírodnom území realizovaL Máme podozrenie, že
realizácia týchto stavieb ďalšie stavby už neodvolateľne umožní a důvodné podozrenie, že sa jedná
o prípravu daného územia pre rozsiahli investičný projekt ktorým sa nakoniec spoločníci investora
ani nijako netaja, a ktorý už opakovane publikovali. lnformácie o tomto projekte sú dostupné aj
orgánom Obce Lozorno.



Obávame sa však, že zámer tejto stavby, ktorá vedle do centra prírody, nie je v sůlade s ÚP obce
Lozorno a nebude slúžiť ani na ochranu prĺrody. Naopak poškodí dané územie aj CHKO Malé
Karpaty. Pritom lokalita, v ktorej sa činnosť navrhuje, je lokalitou s vysokou koncentrácioll vzácnej
fauny. Plánovaná výstavba tak bude mať negatívny vplyv na chránené vtáčie ůzemie Malé Karpaty,
nakorko je toto územie v blízkosti plánovanej stavby. Prípadná výstavba, ktorá predpokladéme že
bude za týmto projektom nasledovať, sune pozmeni ráz krajiny z rekreačno-oddychovei na husto
zastavanů obytnú zónu. Každými d‘alšími zmenami, ktoré sú navyše v rozpore s ÚP Obce Lozorno,
sa zvyšuje fragmentácia vornej krajiny v rámci katastra obce v neprospech prirodnej zložky.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby Váš úrad konal o tomto podnete v sůlade $ ustanovením
519 z. Č. 24/2006 Z. z.

!nformócie k projektu Kasáme: https://tvrdonIubOS.WOrdPmeSS.COm/

V prípade ak je potrebné akékoľvek ďalšie objasnenie požiadaviek a tohto podnetu, stojíme vám
radi k dispozícii.

OZ LOZORNO PRE O~ČANOV
LOZORNO 113$, 900 5$

Ičo: 50641776

~
Občianske združenie Lo omo pre občanov

Dušan Švalek, Radka švaleková

Na vedomie:

Obec Lozorno, Stavebný úrod, Hlovná ulica č.1, 90055 Lozorno


