Obvodný banský úrad Banská Bystrica
ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica

Číslo: 512-1282/2020

Banská Bystrica 25. mája 2020

ROZHODNUTIE
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, vecne príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej
správe v znení neskorších predpisov, miestne príslušný podľa § 1 písm. b) vyhlášky MH SR
č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, na
základe žiadosti organizácie PK Metrostav, a.s., Žilina takto
rozhodol:
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej
správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“)
povoľuje
organizácii:

PK Metrostav, a.s.

so sídlom:

Kragujevská 11, 010 01 Žilina

IČO:

35 697 814

v dobývacom priestore:

Stožok

banskú činnosť - likvidáciu časti lomu v dobývacom priestore Stožok pri dodržaní týchto
podmienok:
1. Banskú činnosť vykonávať v rozsahu predloženého Plánu likvidácie časti lomu výhradného
ložiska stavebného kameňa – andezitu v DP Stožok na roky na roky 2018 - 2021, ktorý je
zaprotokolovaný na OBÚ v Banskej Bystrici pod č. j. 512-596/2020.
2. Činnosť vykonávať iba v hraniciach určeného dobývacieho priestoru a riadiť tak, aby nedošlo
k prekročeniu hraníc pozemkov parc. KN-C č. 704/2 a 718/1, ktoré sú súčasťou parcely KN E 1085/1 v katastrálnom území Stožok.
Zodpovedný vedúci zamestnanec:

Ing. Dušan Kalafut
Leninova 389/1
991 22 Bušince

odborne spôsobilý na výkon funkcie vedúceho lomu s ročnou ťažbou vyššou ako 500 tisíc ton.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal OBÚ v Banskej Bystrici dňa 04.08.2006 pod číslom
1549/2006.
Platnosť tohto rozhodnutia sa časovo obmedzuje do 31.12.2021.
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Odôvodnenie:
Na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len OBÚ v Banskej Bystrici) bola dňa
24.02.2020 doručená žiadosť organizácie PK Metrostav, a.s., Žilina o povolenie likvidácie časti
lomu výhradného ložiska stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Stožok na roky
2018 - 2021.
So žiadosťou a v priebehu konania organizácia predložila:
- 2x Plán likvidácie časti lomu výhradného ložiska stavebného kameňa – andezitu
v dobývacom priestore Stožok na roky 2018 - 2021
- Banské oprávnenie vydané OBÚ v Prievidzi pod č. 81-689/2007 zo dňa 22.3.2007, zmena
banského oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Prievidzi pod č. 5841255/2008 zo dňa 25.4.2008, zmena banského oprávnenia vydaného Obvodným banským
úradom v Prievidzi pod č. 746-1613/2010 zo dňa 2.6.2010, zmena banského oprávnenia
vydaného Obvodným banským úradom v Prievidzi pod č. 1222-2842/2011 zo dňa
6.10.2011, zmena banského oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Prievidzi
pod č. 304-557/2008 zo dňa 7.2.2013, zmena banského oprávnenia vydaného Obvodným
banským úradom v Prievidzi pod č. 817-1964/2014 zo dňa 28.07.2014, zmena banského
oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Prievidzi pod č. 1320-3056/2014 zo
dňa 10.12.2014, zmena banského oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom
v Prievidzi pod č. 299-1593/2019 zo dňa 8.04.2019
- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Projektanta Ing. Jozefa Orbána vydané Obvodným
banským úradom v Banskej Bystrici pod č. 1375-3157/2014 zo dňa 24.11.2014
- Súhlas Pasienkovej spoločnosti Stožok, pozemkové spoločenstvo, k povoleniu BČ na
ložisku – andezitu v DP Stožok na roky 2018 – 2021 zo dňa 13.12.2019
- Nájomná zmluva uzavretá medzi Pasienkovou spoločnosťou Stožok, pozemkové
spoločenstvo a Priemyslom kameňa, a.s., Lučenec zo dňa 2.2.2005, dodatok č. 1
k nájomnej zmluve zo dňa 1.10.2007, dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.10.2009,
dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 1.10.2011, dodatok č. 4 k nájomnej zmluve zo dňa
1.10.2013 a dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 1.10.2014
-

Výpis z listu vlastníctva č. 560 pre k. ú. Stožok

-

Vyjadrenie Obce Stožok k povoleniu BČ na ložisku – andezitu v DP Stožok na roky 2018 –
2021 pod č. S2018/00319 - vyjadrenie zo dňa 18.12.2018

- Záverečné stanovisko vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pod
č. 653/2011-3.4/gn zo dňa 22.07.2011
- Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č.
7637/2019-1.7/mo zo dňa 29.7.2019
- Záväzné stanovisko vydané MŽP SR Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 2618/2020-1.7/mo
17372/2020 zo dňa 6.4.2020
- Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho
konania MŽP SR č. 7637/2019-1/mo zo dňa 29.7.2019
- Rozhodnutie podľa § 97 ods. 1 písm. s zákona 79/2015 Z. z. o dopadoch Okresného úradu
Banská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-BB-OSZP2-2020/0011209-023
zo dňa 17.2.2020
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- Vyjadrenie Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie,
pod č. OU-BB-OSZP12019/004663-4-Ko zo dňa 8.1.2019
- Vyjadrenie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná
správa k plánu likvidácie časti lomu vyhradeného ložiska stavebného kameňa – andezitu
v DP Stožok na roky 2018 – 2021 pod č. OU-DT-OSZP-2018/001186/002 zo dňa
29.11.2018
- Vyjadrenie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia pod č. OU-DT-OSZP-2018/001170/KUR zo dňa 3.12.2018.
Strety záujmov má organizácia vyriešené nasledovne:
Organizácia bude činnosť vykonávať na pozemku parcely č. C - KN 704/2, 718/1
neevidované na LV, ktoré sú súčasťou parcely č. E - KN 1085/1 v k. ú. Stožok vedené Okresným
úradom Detva – katastrálnym odborom na LV č. 560 vo vlastníctve Pasienková spoločnosť
Stožok, pozemkové spoločenstvo, Stožok. Organizácia má s vlastníkom pozemkov uzatvorenú
nájomnú zmluvu na užívanie dotknutých pozemkov. Obec Stožok súhlasila s povolením banskej
činnosti – „Plán likvidácie časti lomu výhradného ložiska stavebného kameňa – andezitu v DP
Stožok na roky 2018-2021“ v katastrálnom území Stožok za dodržania podmienok uvedených
v stanovisku.
Ministerstvo životného prostredia vydalo záväzné stanovisko č. 2618/2020-1.7/mo
17372/2020 zo dňa 06.04.2020 v ktorom konštatuje, že návrh uvedený v žiadosti na povolenie
BČ pre navrhovanú činnosť „Plán likvidácie časti lomu výhradného ložiska stavebného kameňa –
andezitu v DP Stožok na roky 2018-2021“ je v súlade so zákonom 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia SR,
sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie č. 7637/2019-1.7/mo zo dňa 29.07.2019 a s jeho podmienkou a so
záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 653/2011-3.4/gn zo dňa
22.07.2011.
Organizácia prijala opatrenia na zabezpečenie plnenia týchto podmienok, ktoré
zapracovala do predloženého „Plánu likvidácie časti lomu výhradného ložiska stavebného
kameňa – andezitu v DP Stožok na roky 2018-2021“.
Predmetom likvidačných prác podľa Plánu likvidácie časti lomu výhradného ložiska
stavebného kameňa – andezitu v DP Stožok na roky 2018-2021, pozostáva v zaplnení
vydobytého priestoru lomu cudzím dovezeným inertným materiálom za účelom dosiahnutia
prijateľného charakteru morfológie územia s možnosťou kontinuálneho napojenia na budúce
likvidačné práce, ktoré budú realizované po vydobytí geologických zásob v dobývacom priestore
Stožok. Likvidácia plánom dotknutej časti lomu bude prebiehať súbežne s ťažobnými prácami
v inej časti lomu
Pri likvidácií lomu v teraz plánovanom rozsahu, ktorým výsledkom bude zaplnenie
vydobytej časti jamového lomu od úrovne 420 m n. m. po úroveň 464 m n. m. s objemom cca
399 tis. m3 a budú použité:
- Hmoty pochádzajúce z vnútornej skrývky ložiska v podobe tufov, tufobrekcií, hlín
a zahlineného kameniva
- Inertné odpady dovezené z iných lokalít, ktorých zloženie alebo produkty ich rozkladu
nebudú škodiť nad dovolený limit žiadnej zložke životného prostredia.
Pri likvidácií vyťaženého priestoru budú použité inertné odpady kategórie ostatné, ktoré
sú zatriedené podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovuje kategória odpadov
➢ 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
➢ 01 04 09 odpadový piesok a íly
➢ 17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika
➢ 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
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➢ 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
➢ 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05.
Počas likvidácie lomu sa predpokladá založenie vydobytého priestoru vhodnými druhmi
materiálov, podľa vyššie uvedeného zoznamu, ktorých zloženie nebude škodiť žiadnej zložke
životného prostredia. Postupom prác budú zakryté časti pôvodných ťažobných rezov a lom sa
upraví do bezpečného stavu a čo najmenej rušivého vzhľadu.
V priebehu konania a ani na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.5.2020,
neboli vznesené žiadne námietky proti povoľovanej činnosti. Zápisnica z ústneho pojednávania
je zaprotokolovaná na OBÚ v Banskej Bystrici pod č. 512-1265/2020.
OBÚ v Banskej Bystrici v konaní o povolenie banskej činnosti „Plán likvidácie časti lomu
výhradného ložiska stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Stožok na roky 2018 –
2021“ preskúmal úplnosť žiadosti, vyriešenie stretov záujmov chránených podľa osobitných
predpisov, dodržanie banskej technológie a posúdil vhodnosť navrhovaných riešení najmä
z hľadiska bezpečnosti práce, prevádzky, ako aj ochrany okolia pri tejto činnosti tak, ako to
upravujú banské a súvisiace predpisy.
Na základe uvedených skutočností rozhodol OBÚ v Banskej Bystrici tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Organizácia uhradila správne poplatky vo výške 33 eur za vydanie rozhodnutia o povolení
činnosti vykonávanej banským spôsobom (položka č. 176 písm. a) sadzobníka zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch).

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a nasledovných zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Hlavný banský úrad
v Banskej Štiavnici. Odvolanie sa podáva na Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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Ing. Vladimír Bubelíny
predseda úradu

Rozhodnutie sa doručí
PK Metrostav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina
Obec Stožok, Obecný úrad 47, 962 12 Detva
Pasienková spoločnosť Stožok, pozemkové spoločenstvo, Stožok 102, 962 12 Detva
Na vedomie
Okresný úrad životného prostredia Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Okresný úrad životného prostredia Detva, odb. starostlivosti o životné prostredie, J.G.
Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

