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Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení 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“

Dňa 26.02.2018 bola Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu životného 
prostredia a poľnohospodárstva z Ministerstva životného prostredia SR, 
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručená správa o hodnotení 
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, IČO: 31 592 635“.

Do správy o hodnotení - všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia je možné 
nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie 
na Mestskom úrade, oddelení životného prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova ulica 
1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, nal.posch., č. dverí 111, počas stránkových dní. 
Správa je zverejnená aj na internetovej stránke:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/vyuzitie-geotermalnej-energie-na-
priemyselne-ucely-v-liptovskom-mikula

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia 
SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 
Bratislava do 30 dní odo dňa zverejnenia.
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Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši 2018

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. (EIA)

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Predmetom správy o hodnotení a posudzovania je plánované vyhĺbenie 
geotermálneho vrtu LM-1 v Liptovskom Mikuláši, v priemyselnom areáli spoločnosti SlovTan 
Contract Tannery spol. s r.o za účelom využitia takto získaného zdroja geotermálnej energie 
na ohrev technologickej vody pre potreby výrobných prevádzok uvedenej spoločnosti, čím sa 
čiastočne nahradí tepelná energia doteraz získavaná spaľovaním zemného plynu. 
Navrhovaná činnosť využitím geotermálnej energie, ako nová činnosť v dotknutom území, 
bude mať za následok zlepšenie ekologických parametrov a podmienok v danej výrobnej 
prevádzke a v blízkom okolí a priaznivo sa prejaví aj na úrovni ekonomickej. Dotknuté 
územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš v priemyselnom areáli 
spoločnosti SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. na pravom brehu rieky Váh. Navrhovaná 
činnosť sa predkladá v jednom variante a v nulovom variante. Navrhovaný variant riešenia je 
umiestnený na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve SlovTan Contract Tannery spol. s r.o a je 
v súlade s platným územným plánom mesta. Navrhovaná činnosť je v súlade so stratégiou 
vlády Slovenskej republiky k využívaniu obnoviteľných alternatívnych zdrojov energie. 
Využívanie geotermálnej energie sa podľa uznesenia vlády SR č. 978 zo dňa 10. októbra 
2001 stalo aj súčasťou Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, kde v časti IV., kap. 
5.2. sa uvádza potreba využívania geotermálnej energie ako alternatívneho zdroja, ktorý 
perspektívne môže poskytnúť okolo 1 % celkovej spotreby primárnych energetických zdrojov 
Slovenska. Využívanie geotermálnej energie má z hospodárskeho hľadiska nielen 
ekonomický, ale aj environmentálne prijateľný význam. Využívanie geotermálnej energie 
a z toho vyplývajúce nahradenie fosílnych energetických zdrojov je preto v záujme 
Slovenskej republiky ako z hľadiska ekologického, tak i ekonomického.

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v Liptovskej kotline, ktorá je vrtmi v Pavčinej 
Lehote, Liptovskom Trnovci a Liptovskej Kokave dostatočne geologicky preskúmaná 
z hľadiska výskytu termálnych vôd ako nosičov geotermálnej energie, čím sa minimalizuje 
prípadné geologické riziko.

Predpokladané parametre geotermálneho vrtu LM-1 sú nasledovné:

► celková hĺbka 1800 m, s možnosťou prehĺbenia do 2000 m

► výdatnosť 25 l.s'1

► teplota 45 °C

Záujmové územie nezasahuje do žiadneho územia ochrany prírody v zmysle zákona 
č. 543/2002 Z.z. ani do ochranných pásiem vodných zdrojov ani iných pásiem ochrany, ktoré 
by nejako mohli obmedzovať vrtné a stavebné práce. Plocha prieskumné územia je 9,0 km2.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti 
SlovTan Contract Tannery spol. s r.o, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom areáli na pravom 
brehu Váhu, pričom ide o spevnené plochy v blízkosti čističky odpadových vôd na pozemku 
p.č. 5202/10 KN-C, k.ú. Liptovský Mikuláš. Geotermálna voda z vrtu bude dopravovaná do 
výmenníkovej stanice, umiestnenej v tesnej blízkosti vrtu. Prívodné potrubie termálnej vody
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do výmenníkovej stanice bude predizolované, uložené v zemi, rovnako aj ostatné potrubia, 
vrátane odvodného potrubia s využitou termálnou vodou. Využitá termálna voda bude 
odvádzaná do povrchového recipientu - rieky Váh.

Nepriaznivé vplyvy na v dotknutom území sa budú vyskytovať krátkodobo počas 
montáže a demontáže vrtnej súpravy a vrtných prác, a v menšej miere tiež počas výstavby 
výmenníkovej stanice. Tieto vplyvy budú spočívať vo zvýšenej miere nákladnej dopravy, 
produkcii hluku, vibrácie, prašnosti, vznik odpadov, možnej kompakcii pôdy, kontaminácii 
pôdy pri únikoch ropných látok pri haváriách, vyrušovanie fauny dotknutého územia a jeho 
blízkeho okolia. Trvalý vplyv bude v dôsledku vypúšťania využitej termálnej vody so 
zvýšenou mineralizáciou do Váhu miernym zvýšením niektorých ukazovateľov kvality vody.

Pozitívne vplyvy sa prejavia po spustení geotermálneho vrtu do prevádzky na 
znížení emisií do ovzdušia z prevádzky plynových kotlov, na znížení nákladov na ohrev 
technologickej vody a na znížení spotreby fosílnych palív - zemného plynu vo výrobnom 
procese.

Vychádzajúc z výsledkov komplexného posúdenia predpokladaných vplyvov 
predmetnej navrhovanej činnosti na životné prostredie, v prípade, že budú splnené 
prevéntívne opatrenia na minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie, možno 
považovať realizáciu navrhovanej činnosti za prijateľnú a pozitívnu z hľadiska zníženia 
spotreby fosílnych palív, tak i rozšírenia využívania obnoviteľných zdrojov energie.
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