Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú
predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Pilier Akčného plánu Udržateľné životné prostredie je zameraný na podporu odstraňovania environmentálnych
dopadov po banskej činnosti a iných činnostiach, ako aj na zlepšovanie životného prostredia do budúcnosti.
Zároveň je v rámci piliera riešená aj otázka energetiky. V súvislosti s ukončovaním banskej činnosti bude
potrebné tiež riešiť otázku bezpečného uzatvárania banských priestorov. To zahŕňa bezpečnú a ekologickú
demontáž zariadení v baniach a na povrchu, likvidáciu banských diel a rekonštrukciu alebo likvidáciu stavieb
na povrchu. Taktiež bude potrebné riešiť asanáciu a rekultiváciu odkalísk z úpravy uhlia.
Rozvoj nových sektorov ekonomiky by mal byť zameraný na odvetvia, ktoré budú v menšej miere znečisťovať
životné prostredie v porovnaní so environmentálnymi dopadmi vyvolanými súčasným ťažobným priemyslom a
výrobou elektrickej energie z hnedého uhlia. V rámci dlhodobej udržateľnosti energetiky v regióne by sa mali
popri budúcom riešení zdroja tepla realizovať aj investície do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej
efektívnosti a smart riešení v energetike.
Cieľom v oblasti udržateľného životného prostredia nie je len odstránenie nevyhnutných environmentálnych
dopadov, ale aj bezpečné a trvalé uzatvorenie podzemných banských prevádzok bez následných
bezpečnostných a ekologických vplyvov na povrch. Ďalej je to odstránenie nepriamych a vyvolaných dopadov
banskej činnosti, ako sú napríklad prepady pôdy, trhliny v pôde, znečistenie poľnohospodárskej pôdy a
podzemných vôd. Zároveň by mali byť realizované environmentálne opatrenia, ktorá nesúvisia priamo s
odstraňovaním následkov banskej činnosti, ale prispejú k zlepšeniu životného prostredia v regióne, ktorý
dlhodobo trpí znečistením ovzdušia, vody a pôdy. Príkladom je podpora v oblasti udržateľného odpadového
hospodárstva, vodného hospodárstva (kanalizácie, čističky odpadových vôd), či rozvoj a ochrana území a
podpora biodiverzity, ako napríklad mokrade, ktoré vznikli banskou činnosťou, a ktoré môžu byť využité aj v
rámci kvality života, voľnočasových aktivít a podpore cestovného ruchu.

5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Nepredpokladá sa, že predkladaný materiál bude mať vplyv na chránené územia.

5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice?
(ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Nepredpokladá sa, že predkladaný materiál bude mať vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Predkladaným materiálom nedochádza k negatívnym vplyvom na životné prostredie.

