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Oznámeníe o zaslaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
Využitíe geotermálnej energie na priemyselné účely

v Líptovskom Mikuláši“
navrhovatel‘a „SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o.,

Rriemyselná 7, 037 07 Liptovský Mikuláš“

Dňa 06.12.2017 bol Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu životného
prostredía a pol‘nohospodárstva z Ministerstva životného prostredia SR,
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručený rozsah hodnotenia
navrhovanej činnosti „Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom
Mikuláši“ navrhovateľa „SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01
Liptovský Mikuláš.

Do rozsahu hodnotenia je možné nahliadnut‘, na Mestskom úrade, oddelení
životného prostredia a poľnohospodárstva, Stúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský
Mikuláš, na 1. posch., č. dverí 111, počas stránkových dní. Rozsah hodnotenia
je zverejnený aj na internetovej stránke:

http:/Iwww.enviroportaLsklSk_SKleialdetaillvyuzitie-geotermalnej-energie-na
priemyselne-ucely-v-liptovskom-míkula

Verejnosť möže predložit‘ pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra č. 1, 81235 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia.
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MINISTERSTVO

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava: 21.11 .2017
Císlo: 7718/2017-1.7/mv
Vybavuje: Ing. Vagač

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie
vplyvov navrhovanej činnosti Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v
Liptovskom Mikuláši.

Navrhovatel‘, SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01
Liptovský Mikuláš, v zastúpení spoločnosfou SLOVGEOTERM, a. s., Palisády 39, $11 06
Bratislava, doručil dňa 28.08.2017 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (d‘alej len „MZP SR“) podľa

22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovanf vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o posudzovaní
vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely
v Liptovskom Mikuláši.

Účelom navrhovanej činnosti je realizácia zdroja geotermálnej energie —

geotermálneho vrtu LM- 1 s navrhovanou hlbkou 1 800 m vrátane technologického zariadenia
a potrubných rozvodov, a jeho zapojenie do eiistujúceho systému prípravy technologickej
vody zabezpečuj úceho technologickú vodu teploty 32 °C do výrobného procesu.

Geotermálny vrt bude umiestnený na katastrálnom území obce Liptovský Mikuláš v
priemyselnom areáli mesta Liptovský Mikuláš na pozemku p. Č. 5202/10, ned‘aleko severných
svahov Nízkych Tatier (cca 2,2 km) na pravom brehu rieky Váh v jej ohybe, v areáli podniku
SlovTan Contract Tannery, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš.

Podl‘a prflohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovaná činnost‘ zaradená do
kapitoly 1. Ťažobný priemysel, položka č. 16. Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pódy
súvisiacich s t‘ažobnou činnost‘ou) najmä: - vrty na využívanie geotermálnej energie a
geotermálnych vód, čast‘ A (povinné hodnotenie) od 500 m.

Navrhovaná činnost‘ je riešená v jednom variante z hl‘adiska umiestnenia
geotenTlálneho vrtu LM-1 v areáli spoločnosti a jeho využitia v systéme ohrevu
technologickej vody v súlade so stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR
uvedenom v liste č. 7718/2017 — L7/jm zo dňa 11. augusta 2017, ktorým upustilo od
požiadavky variantného riešenia.

Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia Stavu životného
prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy a dotknutej
obce MZP SR určuje v spolupráci s rezortným orgánom a povol‘ujúcim orgánom podl‘a 30
zákona o posudzovaní nasledovný rozsah hodnotenia:

Mini5tertnn žinntněho prostredia SR I Námestic Cadaníta Štúra 39/1 I 81235 Bratislana Sonenskú repablika
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1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej čirmosti Využítie
geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši sa určuje dókladné
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnost‘
neuskutočnila) a variantu, ktorýje riešený v zámere.

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2.1. Všeobeciiépoctmienky

211. Navrhovatel‘ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhl‘adom na povahu a
rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona,
primerane charakteru navrhovanej činnosti.

2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifcké požiadavky limituj úce časový rozsah hodnotenia.

2.1.3. Navrhovatel‘ doručí na MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v počte 4 kusy, 3 samostatné všeobecne
zrozumitel‘né záverečné zbrnutia a ĺx správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.

2.2. Špecjjické požiadavky

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynula potreba v správe o hodnotení
podrobnejšie rozpracovat‘ nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnost‘ou:

2.2.1. Posúdit‘ súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

2.2.2. Uviesf názov prieskumného územía a zdokladovat‘ jeho určenie právoplatným
rozhodnutím.

2.2.3. Upresnit‘ technologický postup realizácie geotermálneho vrtu LM-1.

2.2.4. Doplnit‘ v kapitole III. 1. informácie o geologických pomeroch, hydrogeologických
pomeroch, hydrologických pomeroch, klimatických pomeroch, minerálnych vodách,
geotermálnych vodách a cbránených vodohospodárskych územiach.

2.2.5. Uviest‘ popis súborov geologických máp a citáciu prác týkajúcich sa využitia
geotermálnej energie na priemyselné účely uvádzaných v zozname teXtovej a grafckej
dokumentácie.

2.2.6. Vypracovat‘ hlukovú štúdiu so zameraním na obyvatel‘ov žijúcich v blízkosti
záujmového územia, vrátane posúdenia vibrácií na objekty nachádzajúce sa na
susedných pozemkoch počas realizácie navrhovanej činnosti ajej prevádzky.

2.2.7. Posúdit‘, či realizácia predmetného vrtu nebude mat‘ negatívny vplyv na povolené
množstvo a kvalitu geotermálnych vód v lokalite Bešeňová (vrt ZGL-1, vrt FBe-l, vrt
FGTB-l), v lokalite Liptovský Trnovec (vrt ZGL-2/A) a v lokalite Liptovská Kokava
(vrt ZGL-3), t. j. nesmie dójst‘ k žiadnemu ovplyvneniu množstva a kvality
geotermálnych vód predmetných vrtov, ktoré by bob vyvolané odberom vody z vrtu
LM- 1.

2.2.8. Upresniť požiadavky na pitnú a technologickú vodu pri realizácii vrtných prác, spósob
vypúšt‘ania geotermálnej vody počas čerpacej skúšky, vplyv navrhovanej činnosti na
povrchové a podzemné vody so zameraním zvlášť na geotermálne vody a eXistujúce
zdroje geotermálnych vód v okolí navrhovaného vrtu LM-l.
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2.2.9. Posúdit‘ vplyv vypúšt‘ania použitej (odpadovej) geotermálnej vody na recipient rjeku
Váh počas celého roka s prihliadnutím na existuj úce geotermálne vrty v danej lokalite
a spósob ich vypúšt‘ania, ako aj ostatné lokálne zdroje znečisfujúce recipient.

2.2.10. Zvážit‘ možnost‘ vypúšt‘ania geotermálnej vody po jej energetickom využití spät‘ do
horninového prostredia s posúdením vplyvu na horninové prostredie, podzemné vody
a geotermálne vody.

2.2.11. Upresnit‘ technologické zariadenia súvisiace s energetickým využitím geotermálnej
vody pre energetické využitie a spósob ich prevádzky a údržby.

2.2.12. Upresnit‘ množstvo, druh a spósob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú počas
realizácie navrhovanej činnosti a v rámci jej prevádzky.

2.2.13. Upresnit‘ opatrenia na ochranu podzemných vód, elimináciu úniku znečistených vód
do horninového prostredia a na dodržanie kvality vypúšt‘aných odpadových vód
z prevádzky navrhovatel‘a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.2.14. Uviest‘ druh a množstvo chemických látok používaných v rámci navrhovanej činnosti,
spósob skladovania a manipulácie s chemickými látkami.

3. UPOZORNENIE

Podl‘a 30 ods. 6. platnost‘ rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,
určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.

Podl‘a 30 ods. 7. navrhovatel‘ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje
verejnost‘ o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho
harmonograme spösobom v mieste obvyklým.

Verejnost‘, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby
móžu predložit‘ pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do
desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podl‘a odseku 7 príslušnému orgánu, ktorý ich
po vyhodnotení doručí navrhovatel‘ovi.

M!NT%SWO
ŽiVOTNÉHO OTREDIA SR

nám. Ldovta Štúra Y
81235 BATSLAVA
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