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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY

A.1.1 Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:
Názov organizácie:
IČO :
IČ DPH :
Sídlo spoločnosti :
Zapísaná :

NAFTA a.s.
36 286 192
SK2022146599
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 4837/B
Krajina:
Slovenská republika
Korešpondenčná adresa: NAFTA a.s.
Prevádzkovo – technická budova č. 900
900 68 Plavecký Štvrtok
Kontaktná osoba:
Ing. Petra Volková
E-mail:
Odkalisko.Moravany@nafta.sk
Internetová stránka:
www.nafta.sk
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)
A.1.2 Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je:
1. Realizácia uzatvorenia a rekultivácie odkaliska Moravany v zmysle § 7 zákona č.
514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v nasledovnom členení:
a) vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)
b) kompletná inžinierska činnosť
c) technická realizácia uzatvorenia a rekultivácie
d) spracovanie záverečnej správy a zabezpečenie jej schválenia na príslušných
úradoch
a/alebo
2. Odkúpenie odkaliska a majetku s tým súvisiaceho a prevod práv a povinností
z prevádzkových povolení odkaliska – úložiska ťažobného odpadu Moravany
Návrh môže byť vyhotovený na oba predmety súťaže (v zmysle bodu A.1.2.1 a) – d)
a A.1.2.2) alebo na jeden predmet súťaže (v zmysle bodu A.1.2.1 a) – d) alebo A.1.2.2)
pričom návrhy pre jednotlivé body predmetu budú vyhotovené samostatne a komplexne.
Číslo súťaže podľa evidencie Vyhlasovateľa: OVS-15-14.
A.1.3 Typ zmluvy
Výsledkom súťaže bude :
1. Pre bod A.1.2 1. uzatvorenie Zmluvy o dielo
2. Pre bod A.1.2.2. predmetu súťaže uzatvorenie zmluvy o prevode majetku a práv
a povinností z prevádzkových povolení odkaliska – úložiska ťažobného odpadu
Moravany alebo Vyhlasovateľ dohodne s vybraným navrhovateľom iný spôsob
prevodu
A.1.4 Miesto a termín realizácie
Miesto : katastrálne územie Moravany.
Termín: roky 2015-2016
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Vyhlasovateľ umožní obhliadku miesta a poskytne doplňujúce informácie formou
dataroom.
Termín a organizácia obhliadky a dataroomu bude upresnená dodatočne. Predpokladaný
termín konania obhliadky: 25. kalendárny týždeň 2015. Forma a presný termín konania
obhliadky bude Vyhlasovateľom oznámený elektronicky e-mailom na navrhovateľom určenú emailovú adresu.
Navrhovatelia, ktorý majú záujem zúčastniť sa na dataroome, sú povinní najneskôr do
12.6.2015 doručiť Vyhlasovateľovi podpísanú Zmluvu o mlčanlivosti (Príloha č.1 –
navrhovateľovi bude Zmluva o mlčanlivosti zasalná vo formáte .doc ihneď po prejavení
záujmu o účasť v súťaži), pre účely zachovania mlčanlivosti a dôvernosti dokumentov, ako aj
akýchkoľvek informácií týkajúcich sa dokumentov poskytnutých navrhovateľovi pre účely
súťaže. Navrhovateľom, ktorí Zmluvu o mlčanlivosti Vyhlasovateľovi nedoručia vo vyššie
uvedenom termíne, nebude účasť na dataroome umožnená.
A.1.5 Hodnotenie návrhov
Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle
vyhlásenia súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov.
A.1.6 Vysvetľovanie a dorozumievanie
Akékoľvek
dorozumievanie
a poskytovanie
informácií
medzi
Vyhlasovateľom
a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou, resp. elektronickou
poštou.
E-mailová adresa a adresa pre písomnú komunikáciu sú uvedené v bode A.1.1.

A.2

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU

A.2.1 Obsah návrhu
Pre časť A.1.2.1 predmetu súťaže:
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti v súťaži predkladajú navrhovatelia
doklady a informácie v nasledovnom poradí:
1. Názov a presnú adresu sídla/miesta podnikania navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje o
osobe oprávnenej konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch.
2. Navrhovateľ, ktorý pred svojou účasťou na dataroome nedoručil Vyhlasovateľovi
podpísanú Zmluvu o mlčanlivosti, predloží ako súčasť návrhu aj podpísanú Zmluvu
o mlčanlivosti v 2 vyhotoveniach (Príloha č.1) pre účely zachovania mlčanlivosti
a dôvernosti dokumentov, ako aj akýchkoľvek informácií týkajúcich sa dokumentov
poskytnutých navrhovateľovi pre účely súťaže,
3. Doklady a informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti v časti ekonomickej a
technickej spôsobilosti:
a) údaje a potvrdenia preukazujúce finančné a ekonomické postavenie podľa bodu B1
Ekonomická a finančná spôsobilosť.
b)

údaje a potvrdenia preukazujúce technickú spôsobilosť podľa bodu B2 Technická
spôsobilosť.

4. Referencie
5. Vypracovaný technický návrh realizácie ktorý obsahuje:
a) prípravné práce,
b) postup uzatvorenia odkaliska - energetická a surovinová náročnosť, technické a
odborné zabezpečenie, zhodnotenie rizík,
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c) postup rekultivácie odkaliska - energetická a surovinová náročnosť, technické a
odborné zabezpečenie, zhodnotenie rizík,
6. Vyplnená preddefinovaná tabuľka:
a) Príloha č. 2, hárok 1 – Cenový návrh, t.j. sumárna cenová ponuka.
b) Príloha č. 2, hárok 2 – Časový harmonogram realizácie predmetu súťaže.
7. Položkový rozpočet prác obsahujúci podrobnejšie finančné náklady pre jednotlivé časti
realizácie diela
8. Navrhovateľom vyplnený, prípadne spripomienkovaný a parafovaný návrh Zmluvy o Dielo
oprávnenými osobami v zmysle OR na znak súhlasu s obchodnými podmienkami
(parafovaný oprávnenou osobou v pravom spodnom rohu listov).
Návrh zmluvy bude doručený tým navrhovateľom, ktorí splnia podmienky účasti, emailom na navrhovateľom určenú e-mailovú adresu.
Schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu Vyhlasovateľa.
Pre časť A.1.2.2 predmetu súťaže:
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti v súťaži predkladajú navrhovatelia
doklady a informácie v nasledovnom poradí:
1. Názov a presnú adresu sídla/miesta podnikania navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje o
osobe oprávnenej konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch
2. Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet činnosti, oprávňujúci
navrhovateľa poskytovať požadovaný predmet súťaže/realizovať plnenie návrhu
navrhovateľa
3. Navrhovateľ, ktorý pred svojou účasťou na dataroome nedoručil Vyhlasovateľovi
podpísanú Zmluvu o mlčanlivosti, predloží ako súčasť návrhu podpísanú Zmluvu
o mlčanlivosti (Príloha č.1) pre účely zachovania mlčanlivosti a dôvernosti dokumentov
ako aj akýchkoľvek informácií týkajúcich sa dokumentov poskytnutých navrhovateľovi pre
účely súťaže.
4. Doklady a informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti v časti ekonomickej
spôsobilosti, resp. údaje a potvrdenia preukazujúce finančné a ekonomické postavenie
podľa bodu B1 Ekonomická a finančná spôsobilosť okrem bodu B.1.i.
5. Cenový návrh a informáciu o zámere, s ktorým chce navrhovateľ odkalisko –
úložisko ťažobného odpadu Moravany nadobudnúť, t.j. účel a spôsob budúceho
využívania odkaliska – úložiska ťažobného odpadu Moravany (ďalej len “Zámer
navrhovateľa”) – predloží navrhovateľ formou prehľadného dokumentu vo formáte .xls, ,
.doc alebo .ppt.
6.

Navrhovateľ predloží zoznam referencií z oblasti, pre ktorú má zámer odkalisko
nadobudnúť za posledné 3 roky.

Potvrdenia referencií musia byť predložené v originálnom vyhotovení.
A.2.2 Vyhotovenie návrhu
Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod. ako aj v elektronickej podobe (na CD nosiči /
USB kľúči) v slovenskom, resp. českom jazyku.
Návrh musí byť zviazaný v celku, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.
Ak doklady a dokumenty nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, navrhovateľ
môže byť zo súťaže vylúčený.
Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom z
Obchodného registra, resp. osobou písomne poverenou štatutárnym orgánom na tento účel.
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Originál dokumentu preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh musí byť v takomto
prípade súčasťou návrhu.
A.2.3 Platnosť návrhu
Dokumenty zaslané v návrhu musia byť aktuálne a ich platnosť musí byť minimálne do
31.12.2016, resp. v prípade úspešnosti návrhu navrhovateľa počas trvania zmluvného
vzťahu.

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV

A.3.1 Označenie obalov s návrhmi
Spôsob predloženia návrhov
Navrhovatelia predkladajú doklady požadované vyhlasovateľom za účelom preukázania
splnenia podmienok účasti v zabezpečenej obálke ako aj v elektronickej podobe (vo
formáte .pdf) na CD nosiči alebo USB kľúči.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ a heslom súťaže
„Odkalisko Moravany“ s uvedením obchodného mena a sídla navrhovateľa (odosielateľa)
a obchodného mena a adresy Vyhlasovateľa uvedenej nižšie v bode A.3.2.

A.3.2 Miesto a termín predkladania návrhov
Návrhy je potrebné doručiť na adresu:
NAFTA a.s.
podateľňa
Ing. Petra Volková
Prevádzkovo – technická budova č. 900
900 68 Plavecký Štvrtok
Slovenská republika
Lehota na predkladanie návrhov uplynie: 21.7.2015 o 14:00 31.7.2015 o 13:00
Návrhy doručené po vyššie uvedených lehotách budú vrátené navrhovateľovi neotvorené.

B.

PODMIENKY ÚČASTI

B.1

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Navrhovateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ich splnenie
preukazuje predložením Čestného prehlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom, resp.
osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa, vystaveného ako jeden dokument.
Navrhovateľ predloží čestné vyhlásenie o tom:

a.

že na jeho majetok nie je začaté konkurzné konanie, že nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
ani likvidácii, že nebol proti navrhovateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,

b.

že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
a predpisov platných v Slovenskej republike alebo v krajine jeho sídla/miesta podnikania,

c.

že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla/miesta podnikania evidované
daňové nedoplatky,
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d.

že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla/miesta podnikania evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpečenie, a ak má sídlo v Slovenskej republike ani evidované nedoplatky príspevku na
poistenie v nezamestnanosti,

e.

že sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich
piatich rokov,
Čestné vyhlásenie môže byť nahradené predložením elektronického odpisu výpisu zo
zoznamu podnikateľov v listinnej podobe v zmysle príslušných ustanovení z.č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, nie staršieho ako tri mesiace.
Okrem toho navrhovateľ predloží čestné vyhlásenie o tom:

f.

že účasťou v súťaži, vykonávaním úkonov a uzatváraním súvisiacich dokumentov
nedochádza zo strany navrhovateľa k žiadnemu porušeniu:
(i)
akejkoľvek zmluvy alebo iných dokumentov a dohôd, ktorých je navrhovateľ
zmluvnou stranou alebo ktorými je viazaný, a/alebo
(ii)

žiadneho platného zákona, vyhlášky, nariadenia alebo iného predpisu či už
všeobecnej alebo individuálnej povahy;

g.

že súhlasí s podmienkami súťaže určenými Vyhlasovateľom;

h.

že navrhovateľom predložené doklady sú pravdivé a úplné,

Navrhovateľ tiež predloží:
i.

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s realizáciou návrhu
navrhovateľa akýmkoľvek osobám;

j.

výkaz ziskov a strát a súvahu za predchádzajúce tri roky, každý rok samostatne (t.j. r. 2012,
2013, 2014), potvrdený audítorom, alebo štatutárnym zástupcom navrhovateľa

B.2

TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Odbornú a technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných
podkladov a uvedením nasledovných informácií:

1.

Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet činnosti, oprávňujúci
navrhovateľa poskytovať požadovaný predmet súťaže/realizovať plnenie návrhu
navrhovateľa

2.

Opis profilu a portfólia činnosti navrhovateľa so zameraním sa na jeho hlavnú obchodnú
a podnikateľskú činnosť, v rozsahu max. 3 strany formátu A4

3.

Zoznam členov tímu navrhovateľa, ktorý sa bude podieľať na realizácii plnenia navrhovateľa
a údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii týchto osôb v súlade
s nasledovnými požiadavkami:
a.
b.
c.
d.

hydrogeológ, vysokoškolské vzdelanie v obore a min. prax 5 rokov, a / alebo
geológ, vysokoškolské vzdelanie v obore a min. prax 5 rokov.
projektant projektovej dokumentácie
stavbyvedúci

Navrhovateľ k zoznamu členov tímu priloží čestné vyhlásenie o tom, že zloženie
realizačného/riadiaceho tímu nezmení bez súhlasu Vyhlasovateľa, a že v prípade potreby
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doplní realizačný/riadiaci tím o ďalšie, v súčasnosti nešpecifikované funkcie, podľa
požiadaviek Vyhlasovateľa.
4.

Ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti
Navrhovateľ predloží:
a. geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 3 písm. d),
ods. 4 a ods. 5, v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
o geologických prácach:
geologický prieskum životného prostredia,
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku –
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických prác,
technologické, technické, podzemné a zemné práce súvisiace s plnením
geologickej úlohy,
vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí,
odborný geologický dohľad;
b. preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie buď hydrogeologického,
inžinierskogeologického alebo geologického prieskumu.
c. osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta v zmysle § 5 zákona 51/1988 Zb.

5.

Zoznam strojového a technického vybavenia navrhovateľa
Navrhovateľ predloží:
a. čestné prehlásenie navrhovateľa, že v prípade úspešnosti v súťaži zabezpečí strojové
a technické vybavenie, potrebné pre plnenie návrhu navrhovateľa.

6.

Komplexnosť dodávky – v prípade, že časť predmetu súťaže A.1.2.1 je riešená
subdodávateľsky, navrhovateľ predloží:
(i) zoznam svojich subdodávateľov s uvedením tej časti predmetu súťaže, ktorú bude
riešiť subdodávateľsky, % podiel prác vykonávaných subdodávateľsky,
(ii) čestné prehlásenie, že navrhovateľ ponesie v plnom rozsahu zodpovednosť za služby
poskytnuté subdodávateľom tak akoby ich vykonal on sám.

7.

Spôsob deklarovania voľných kapacít
Navrhovateľ predloží:
a.

b.

8.

údaj o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúce tri roky. Navrhovateľ doloží svoju organizačnú schému s uvedením
počtu zamestnancov a ich profesijného zamerania.
čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti v súťaži zabezpečí kapacity potrebné pre
plnenie návrhu navrhovateľa.

Doklady zabezpečenia kvality riadenia
Navrhovateľ predloží platný certifikát systému riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001,
ktorého je navrhovateľ držiteľom, pre ním vykonávané činnosti, alebo iný certifikát, ktorý je
rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu.

9.

Doklady zabezpečenia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia a
systému environmentálneho manažérstva
Navrhovateľ predloží:
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a.

b.

Platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia OHSAS 18001,
ktorého je navrhovateľ držiteľom pre ním vykonávané činnosti, alebo popis systému
zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia
Platný certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001,
ktorého je navrhovateľ držiteľom, alebo registrácia v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), alebo popis systému zabezpečenia
environmentálneho manažérstva

Navrhovateľ predloží čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti zabezpečí originál alebo
úradne overenú kópiu a aktuálnosť všetkých potrebných oprávnení a osvedčení počas
trvania zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu súťaže bližšie upresniť a/alebo
rozšíriť rozsah oprávnení a certifikácií vyžadovaných pre realizáciu služieb.
10. Navrhovateľ predloží zoznam referencií obdobného charakteru ako je predmet súťaže
A.1.2.1 za posledných 5 rokov, ktoré realizoval ako dodávateľ (prípadne ako subdodávateľ)
s celkovou hodnotou minimálne 500 000 EUR, z toho minimálne 1 ucelená referencia
v hodnote minimálne 150 000 EUR – s uvedením konečnej ceny zákazky, lokality a
kontaktu na osobu, u ktorej je možné si referenciu overiť.
Vyhlasovateľ vyžaduje doložiť ku každej zákazke:
obchodný názov a sídlo/adresa zákazníka
názov diela
stručný opis diela/stavby s uvedením parametrov hlavných zariadení
meno, funkciu a telefonický kontakt zodpovednej osoby zákazníka
termíny realizácie a uvedenia do prevádzky
finančný objem zrealizovaného diela
% - ny podiel prác zabezpečovaných vlastnými kapacitami
subdodávatelia hlavných technologických častí
potvrdenie referencie a súhlas zákazníka s overením predloženej referencie
Vyhlasovateľ vyžaduje doložiť minimálne 3 referencie podľa predchádzajúceho členenia.
Potvrdenia referencií musia byť predložené v originálnom vyhotovení.

C.

OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmet súťaže je popísaný a špecifikovaný v Prílohe č.4.

D.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Súťažné podklady poskytuje Vyhlasovateľ bezplatne, zostávajú však majetkom
Vyhlasovateľa a navrhovateľ je povinný ich vrátiť Vyhlasovateľovi najneskôr v deň
ukončenia súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadny návrh. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
meniť alebo dopĺňať podmienky súťaže, prípadne súťaž ako celok, resp. jednu časť
súťaže, kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá navrhovateľ ako
kópie, musia však byť opečiatkované a podpísané navrhovateľom, štatutárnym
orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo jeho
zástupcom, ktorý je oprávnený konať za navrhovateľa v záväzkových vzťahoch.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požadovať od vybraného navrhovateľa predloženie
originálov alebo overených kópií všetkých dokladov, dokumentov, listín a certifikátov,
ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži.
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6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vykonať overenia pravdivosti informácií a dokladov
predložených navrhovateľom v súťaži. Vyhlasovateľ môže poveriť overením týchto
skutočností tretiu osobu. Navrhovateľ predložením dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti v súťaži súhlasí s vykonaním overenia Vyhlasovateľom, alebo ním
poverenou osobou, pričom sa zaväzuje poskytnúť všetku nevyhnutne potrebnú
súčinnosť, najmä poskytnutie prístupu do priestorov a k dokumentom podľa požiadaviek
Vyhlasovateľa.
7. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u Vyhlasovateľa ako
súčasť dokumentácie súťaže.
8. Všetky vyhlásenia, doklady, dokumenty a listiny, ktoré navrhovateľ predloží
Vyhlasovateľovi, musia byť podpísané navrhovateľom, štatutárnym orgánom
navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo jeho zástupcom,
ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie tejto
osoby musí byť v súlade s predloženými dokladmi o oprávnení podnikať, resp.
predloženým splnomocnením.
9. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva Vyhlasovateľa bez časového
obmedzenia.

E.

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1 – Zmluva o mlčanlivosti.
Príloha č. 2 – Cenník služieb – Cenový návrh a harmonogram - dokument na doplnenie vo formáte
.xls bude zaslaný zaregistrovaným navrhovateľom.
Príloha č. 3 - Opis predmetu súťaže – viď nižšie (dokument v .doc verzii, ktorý obsahuje
fotodokumentáciu a situačnú mapu odkaliska).Kompletná príloha bude zaslaná
navrhovateľom cez Úschovňu ( z dôvodu veľkosti súboru)
po doručení zmluvy
o mlčanlivosti.
Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo – bude zaslaná navrhovateľom, ktorí splnia podmienky účasti
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Príloha č. 4 Súťažných podkladov – Opis predmetu súťaže
Základné údaje o odkalisku

Moravany

Názov úložiska:

Moravany

Druh úložiska:

odkalisko

Kategória úložiska:

B

Druh odpadu:

odpad z ťažby, úpravy a zušľachťovania nevyhradeného nerastu horľavého zemného plynu a gazolínu

Celková prevádzková kapacita: 44 687 m3
Plocha odkaliska:

13 591 m3

Súradnice GPS:

48° 44' 2,744''
21° 45' 5,111''

Umiestnenie:

odkalisko sa nachádza v dobývacom priestore („DP“) Pozdišovce I
cca. 2,5 km juhovýchodne od obce Moravany a cca. 2,7 km
od obce Pozdišovce

Územná jednotka

Názov

Identifikačné číslo

Kraj
Okres
Katastrálne územie

Košický
Michalovce
Moravany
Pozdišovce

8
807
522 791
522 961

Stručná charakteristika odkaliska Moravany
Začiatok výstavby bol v roku 1984 pod názvom „Kalisko pri vrte Trhovište 28". Do užívania bolo dané
odkalisko v roku 1989. Pôvodne bolo vybudované ako rovinné odkalisko na zneškodnenie odpadov
z banskej činnosti. Úložný priestor tvorí dno založené v hĺbke cca 1,5 m p.t., po odstránení priepustnejších
zemín a ich nahradení menej priepustnými zeminami bola vybudovaná obvodová hrádza výšky cca 3,5 m.
Obvodová hrádza je budovaná materiálom získaným pri hĺbení dna. Päta hrádze je široká cca 26 m
a koruna hrádze po celom obvode prikrytá cestnými panelmi šírky cca 9 m. Hrádza z vonkajšej a vnútornej
strany je zatrávnená.
Tesnosť úložného priestoru, dna a bokov hrádze je zabezpečená minerálnym tesnením, tvoreným vrstvou
zhutneného ílu hrúbky 1,0 m a 0,3 m hrubou vrstvou bentonitu.
Okrem minerálneho tesnenia odkaliska sa na jej tesnosti podieľa i samotný skládkový materiál - vrtné kaly.
V rokoch 2000 - 2004 boli zo západnej strany na odkalisku vybudované dve móla, tretie mólo nie je
dokončené. Na výstavbu bol použitý ostatný materiál z likvidácie vrtov a sond. Tento pozostával zo
šrotových cestných panelov, základov šachty sondy a z kameniva drveného zmiešaného zo zeminou.
Odkalisko je oplotené strojovým pletivom, ktoré je ukončené ostnatým drôtom. V oplotení sú osadené
vráta.
Areál odkaliska je strážený motorizovanou hliadkou SBS, v nepravidelných intervaloch.
Počas prevádzky na zariadení boli zneškodňované tieto druhy odpadov:
01 05 05

vrtné kaly obsahujúce ropné látky

N

01 05 06

vrtné kaly a iné odpady obsahujúce nebezpečné odpady

N

01 05 08

vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov

O

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N
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13 05 03

kaly z lapačov nečistôt

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátenie olejových filtrov inak nešpecifikovaných, N
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami („NL“)

16 1001

vodné kvapalné odpady obsahujúce NL

N

17 05 03

zemina a kamenivo obsahujúca NL

N

17 05 05

výkopová zemina obsahujúca NL

N

17 09 03

iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce NL

N

17 01 01

betón čistý

O

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

N

Z odpadu kat. číslo 15 02 02 sa do odkaliska ukladali odpady minerálneho pôvodu. Posledné tri druhy
odpadov sú ostatné odpady z likvidácie vrtov a sond. Budú využívané aj v procese postupného uzatvárania
odkaliska.

Preskúmanosť územia
Vyhlasovateľ má vypracovanú príslušnú geologickú dokumentáciu, ktorá bude sprístupnená
navrhovateľom k nahliadnutiu v presne stanovenom termíne, prostredníctvom dataroomu.
Fotodokumentácia odkaliska*
Situačná mapa

*

Parcely a pozemky *
*Poznámka: dokumenty budú zaslané cez Úschovňu z dôvodu veľkého objemu po registrácii
navrhovateľa na navrhovateľom uvedenú adresu.
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