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Vec: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Lom Ku čín - ťažba zeolitov" - stanovisko 
 
 Dňa 12.1.2017 bolo Prešovskému samosprávnemu kraju, odboru regionálneho rozvoja, doručené 
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Lom Kučín – ťažba zeolitov. Navrhovateľ – VSK PRO – ZEO 
s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 36 494 046. 

Navrhovaná zmena činnosti je pokračovaním existujúcej činnosti v rámci existujúceho 
dobývacieho priestoru určeného rozhodnutím banského úradu v k.ú. Kučín. Ložisko zeolitu (ďalej „DP 
Kučín“) začína pri južnom okraji obce a smeruje na JV, rozfáraná časť lomu sa nachádza v SV časti DP 
Kučín na okraji obce Kučín, dobývanie bude smerované na JV smerom – do väčšej vzdialenosti od obce. 

V súčasnosti prebieha dobývanie zeolitu na ploche do 5 ha. V posledných rokoch je ťažba v lome 
s objemom 12 000 – 14 000 t/rok. Maximálna spracovateľská kapacita prevádzky je 20 000 t/rok v oboch 
zmenách.  

Plánovaná kapacita ťažby zeolitu je maximálne 100 000 t/rok. Celkový záber konečnej plochy 
záujmového územia otvoreného lomu predstavuje 7,5 ha. Časový horizont dosiahnutia maximálnej ťažby 
100 000 ton nie je možné určiť, nakoľko sa bude odvíjať od požiadaviek trhu a je limitovaný aj súčasnou 
maximálnou spracovateľskou kapacitou prevádzky – 20 000 t/rok v oboch zmenách. Maximálna ťažba 
môže byť dosiahnutá v dlhšom časovom horizonte (10 – 20 rokov) a bude si vyžadovať aj zvýšenie 
spracovateľskej kapacity. 

Trhacie práce budú malého rozsahu – v súčasnosti 2x ročne a pri maximálnej ťažbe asi 10x ročne 
a sú povoľované v samostatnom konaní. 

Prístupová cesta k DP Kučín je priamym napojením areálu lomu na cestu II. triedy č. 554 pri 
južnom okraji intravilánu obce Kučín. Priemerný počet nákladných automobilov, ktoré prechádzajú 
obcou je 40 mesačne, 11 týždenne, 2,2 za deň. Pri dosiahnutí maximálnej ťažby (v časovom horizonte 10 
– 20 rokov) sa tento počet zvýši na asi 11 áut za deň. 

Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, v zmysle § 29 ods. 9 zákona NR SR 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán dáva k zmene navrhovanej činnosti nasledovné  

stanovisko: 

Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné 
prostredie berieme na vedomie zaslanú zmenu a žiadame pri umiestňovaní navrhovanej činnosti 
rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja. 

 
 
S pozdravom 
 

 
                                                                                        Ing. František Barnáš 

vedúci odboru 


