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Vec
Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese
Žiar nad Hronom – upovedomenie podľa § 30 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na
životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“)
ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) 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“) podľa § 30 ods. 2 zákona upovedomuje navrhovateľa,
povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov
konania, že prerokovanie podľa § 30 ods. 1 zákona vo veci navrhovanej činnosti „Využitie
geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad
Hronom“ (ďalej len „navrhovaná činnosť), navrhovateľa PW Energy, a.s., Poštová 14, 040
01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO 47808896 v zastúpení ENVIS, s.r.o., Pekná cesta
15, 831 52 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) sa v súlade s § 65g ods. 1 zákona vykoná
v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe [v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)].
MŽP SR podľa § 65g ods. 1 zákona upovedomuje, že navrhovateľ, povoľujúci orgán,
rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutá obec a ostatní účastníci konania môžu podávať
pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorý je prílohou tohto
upovedomenia a to v lehote 10 dní od doručenia tohto upovedomenia.
Predmetom prerokovania je návrh rozsahu hodnotenia, ktorý bol aktualizovaný na
základe vyjadrenia navrhovateľa, ktoré bolo na MŽP SR doručené dňa 02. 02. 2022.
Aktualizácia návrhu rozsahu hodnotenia spočíva v upustení od realizácie strediska E-GEO-
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1 (k.ú. Horné Opatovce) a pre ďalší postup posudzovania vplyvov sa navrhol variant, ktorý
uvažuje o realizácii iba strediska E-GEO-2 (k.ú. Lovča). Technologické varianty uvedené
v zámere ostávajú bez zmeny.
MŽP SR následne, v zmysle § 30 ods. 3 zákona, zverejní rozsah hodnotenia navrhovanej
činnosti prostredníctvom webového sídla Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky po jeho určení a bezodkladne ho zašle rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu,
dotknutému orgánu, dotknutej obci, dotknutej verejnosti a navrhovateľovi, ktorému bude
doručený spolu so stanoviskom, ktoré bolo podkladom k vydaniu rozsahu hodnotenia.
K rozsahu hodnotenia môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby v zmysle § 30 ods. 8 zákona predložiť pripomienky do desiatich
pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona na MŽP SR, ktoré ich po
vyhodnotení doručí navrhovateľovi.
S pozdravom

Mgr. Barbora Donevová
riaditeľka odboru

Príloha
Aktualizovaný návrh rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
Rozdeľovník
Doručuje sa (poštou):
1. Ing. Miroslav Grekčo, Dolná Trnávka č. 76, 966 21 Lovča
Doručuje sa (elektronicky):
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5. Obec Sklené Teplice, obecný úrad č 161, 966 03 Sklené Teplice
6. Ing. Jaroslav Baran, OZ Hereditas HH, Námestie SNP 310, 966 01 Hliník nad Hronom
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14. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
15. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
16. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice
slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
17. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom
18. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul.
M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
19. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8,
965 01 Žiar nad Hronom
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila
a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
21. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, SNP 127, 965
01 Žiar nad Hronom
22. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU
23. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných
zdrojov, TU
24. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, TU
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