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Vec 

Vyjadrenie k rozkladu spol. Ludovika Energy s.r.o. vo veci určenia prieskumného 

územia „Kamenné“ č. spisu: 2778/2018-5.3 

 
  

 Dňa 9.5.2018 nám ako účastníkovi konania bola doručená výzva na vyjadrenie 

k podanému rozkladu spoločnosti Ludovika Energy s.r.o., Parcelná 18, 821 06 Bratislava vo 

veci určenia prieskumného územia „Kamenné“, vedeného na Ministerstve životného 

prostredia Slovenskej republike, Odbor štátnej geologickej správy pod. č. spisu: 2778/2018-

5.3. 

 

 K rozkladu spoločnosti Ludovika Energy s.r.o. zo dňa 26.4.2018 (ďalej len Rozklad) 

proti Rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zamietnutí 

návrhu na určenie prieskumného územia č. spisu 2778/2018-5.3, č. záznamu 19477/2018 zo 

dňa 9.4.2018 (ďalej len Rozhodnutie) podávame nasledovné vyjadrenie: 
 

1. Z návrhu a priloženého geologického zámeru spoločnosti Ludovika Energy s.r.o. vyplýva, že 

v predmetnom konaní ide o vyhľadávací a podrobný ložiskový geologický prieskum na 

nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy v prieskumnom území „Kamenné“. 

Navrhované prieskumné územie „Kamenné“ sa nachádza  v MČ Košice - Sever, katastrálne 

územia Kamenné, Čermeľ a  v Košickej Belej, katastrálne územie Košická Belá s rozlohou 

cca 15 km². Rozsah  navrhovaných geologických prác spočíva od mapovania, výskumu, 

geochemických prác až po technické vrtné práce. 

 

2. Prieskumné územie „Kamenné“ predstavuje  z časti lesnatý terén obkolesujúci zastavanú 

časť MČ Košice – Sever, definovaný platným ÚPN HSA Košice ako prímestský rekreačný 

park s regulovaným lesným hospodárstvom a zvýšenou mierou ochrany životného prostredia. 

Lokalita je zároveň súčasťou chráneného územia európskeho významu NATURA 2000, 

SCHVÚ 036 Volovské vrchy – chránené vtáčie územie, vyhlásené za účelom zachovania 

biotopov druhov vtákov európskeho významu a sťahovania druhov na zabezpečenie ich 

prežitia a rozmnožovania. Územie je atraktívne a využívané obyvateľmi mesta 

Košice, priľahlých obcí a návštevníkmi pre turistické a rekreačné aktivity. Posudzované 
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územie je taktiež súčasťou biocentra regionálneho významu „Košický les“ vrcholové 

spoločenstvá jedľo - bukových a dubo - hrabových porastov s ekostabilizačnými opatreniami 

na zabránenie zmenšovania plochy lesa výstavbou a ťažbou nerastných surovín. 

V predmetnom území sa tiež nachádzajú zdroje pitnej vody s príslušnými ochrannými 

pásmami. Zachovanie funkcie ochrany prírody s dôrazom na kvalitu životného prostredia je 

konštatované v územnom pláne mesta Košice. Navrhované prieskumné územie je súčasťou 

najvýznamnejšieho rekreačného územia mesta Košice, celoročne navštevovaného lesoparku 

s významnými regionálnymi, turistickými,  bežeckými a cyklistickými trasami, detským a 

golfovým areálom.  Z hľadiska územného plánu je väčšina územia Kamenné definovaná ako 

les, menšie časti ako plochy športovo-rekreačného vyššieho vybavenia a plochy zotavenia 

a rekreácie. V zmysle Regulatívov územného plánu mesta Košice sa  územie Kamenné  

nepredpokladá ani rezervovať  na ťažbu nerastných surovín. 

 

3. MČ Košice - Sever a jej obyvatelia sú dlhodobo a jednoznačne proti vykonávaniu banskej 

činnosti v lokalite Lesoparku Košice i proti všetkým k nej smerujúcim prípravným aktivitám, 

ku ktorým patrí aj v geologickom zámere navrhovaný vyhľadávací a podrobný ložiskový 

geologický prieskum. Tento zásadný postoj bol vyjadrený i schválením uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva (MZ) Mestskej časti Košice - Sever č. 186/2013 zo dňa 4.4.2013 v ktorom MZ 

„nesúhlasí s geologickým prieskumom a prípadnou ťažbou uránu v lokalite Jahodná - 

Kurišková, katastrálne územie Kamenné a odmieta všetky aktivity, ktoré by mohli smerovať k 

banskej činnosti v uvedenej lokalite a tým poškodzovaniu životného prostredia a ohrozeniu 

zdravia obyvateľov v Mestskej časti Košice – Sever“.  

 

4. V správnom konaní pred vydaním Rozhodnutia sa jednoznačne preukázalo, že v 

navrhovanom prieskumnom území „Kamenné“ sa „nachádza výhradné ložisko U-Mo rúd 

Košice I s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) Košice VI – uránové rudy“. 

Realizáciou navrhovaného geologického prieskumu by došlo aj k prieskumu iných nerastov 

a to aj rádioaktívnych. Táto skutočnosť vyplýva zo špecifického charakteru danej lokality.  

 

5. Rozhodnutie považujeme za vecne správne a zákonné. Máme za to, že príslušný orgán 

štátnej správy skutkový stav na základe zistených skutočností, vyjadrení účastníkov konania 

a predložených dôkazov správne zhodnotil a vec správne právne posúdil. 

 

 

 

Záver: 

 

MČ Košice – Sever vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiada podľa 

ustanovenia § 61 ods. 1 a 2 v spojení s ustanovením § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, aby Rozklad bol 

zamietnutý a Rozhodnutie bolo potvrdené. 

 

 
 

                                                                                                                     „podpísané“ 

                                                                                                                       Marián Gaj 

                                                                                                              starosta 


