Obvodný banský úrad Banská Bystrica
ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
Naše číslo: 71-2071/2017

V Banskej Bystrici

8.8. 2017

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
REGOS, s.r.o. Bratislava 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:

REGOS, s.r.o.

so sídlom:

Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

IČO:

36 640 638

v dobývacom priestore:

Stará Kremnička III

banskú činnosť – otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska bentonitu
na roky 2017 – 2032
pri dodržaní týchto podmienok:
1. Banskú činnosť vykonávať v rozsahu predloženého Plánu otvárky, prípravy a dobývania
výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III na roky 2017-2032,
ktorý je zaprotokolovaný na Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici (ďalej len „OBÚ
v Banskej Bystrici“) pod č. j. 1947-3724/2016.
2. Stabilizovať hranice dočasne vyňatých lesných pozemkov v teréne, jednotlivé lomové body
vytýčiť a označiť hraničnými znakmi – kovovými rúrkami natretými červenou farbou.
3. Vykonať rekultiváciu lesných pozemkov do ukončenia doby vyňatia, t. j. do 24.5.2032
spôsobom uvedeným v Plánoch technickej a biologickej rekultivácie č.2/2012 a č.4/2013, ktoré
vyhotovilo Národné lesnícke centrum vo Zvolene.
4. Dobývanie vykonávať v hraniciach určeného dobývacieho priestoru a riadiť tak, aby nedošlo
k prekročeniu hraníc parciel KN-C číslo 1171/1, 1171/5, 1171/9 a 1171/10 v katastrálnom
území Stará Kremnička dočasne vyňatých z lesného pôdneho fondu nedošlo k narúšaniu
pôdneho krytu ani poškodeniu stromov na okolitých lesných pozemkoch.
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5. Zabezpečiť, aby pri ťažobnej činnosti nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd
a pôdy ropnými a inými chemickými látkami a ťažobný priestor zabezpečiť pred odtokom
znečistených povrchových vôd a pred ich vypúšťaním do povrchových tokov.

Zodpovedný vedúci zamestnanec: RNDr. Jozef Hodermarský
Nevská 1
841 06 Bratislava
odborne spôsobilý na výkon funkcie vedúci lomu s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton,
zodpovedný za odborné a bezpečné riadenie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským
spôsobom osvedčenie vydal OBÚ v Bratislave (ďalej len „OBÚ v Bratislave“) dňa 12.11.2012 pod
číslom 719-2619/2012.
Námietky proti povoleniu banskej činnosti - otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska
bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III na roky 2017 – 2032 vzniesli účastníci konania:
Ľubomír Nemčok, Žiar nad Hronom
Mgr. Ján Pročka, Lutila
Ing. Dušan Hronský, Lutila
Ing. Peter Imriš, Lutila
Ingrid Hrubaničová, Bratislava
Ivana Uhríková, Žiar nad Hronom
Tibor Ivan – splnomocnený štatutárnym zástupcom OZ Kremnické vrchy pre život zastupovaním
OZ Kremnické vrchy pre život na ústnom pojednávaní dňa 4.7.20117 vo veci povolenia banskej
činnosti - otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará
Kremnička III na roky 2017 – 2032
OBÚ v Banskej Bystrici podľa § 18b ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. vznesené námietky
zamieta.
Rozhodnutie je platné do 24.5.2032
Odôvodnenie:
OBÚ v Banskej Bystrici začal konanie vo veci povolenia banskej činnosti – otvárky, prípravy
a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III na roky 20172032 na základe žiadosti organizácie REGOS s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava (ďalej len
„organizácia“), doručenej na OBÚ v Banskej Bystrici dňa 21.12.2016, zaprotokolovanej pod č. j.
1947-3724/2016.
Organizácia podala žiadosť v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov (tri mesiace pred
plánovaným začatím prác). So žiadosťou o povolenie predložila aj dokumentáciu, v ktorej uvádza
plánované začatie dobývania na 03/2017 a ukončenie dobývania na 05/2032.
Predložená dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej
banskej činnosti a preto OBÚ v Banskej Bystrici vyzval organizáciu na doplnenie podania a konanie
21.1.2017 prerušil. Organizácia dňa 28.4.2017 podanie doplnila.
Organizácia predložila:
1. Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará
Kremnička III na roky 2017-2032 v dvoch vyhotoveniach, vypracovaný novembri 2016
projektantom RNDr. Jozefom Hodermarským
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2. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta RNDr. Jozefa Hodermarského vydané OBÚ
v Bratislave pod č. 719-2619/2012/1 zo dňa 12.11.2012
3. Výpis z Banského registra OBÚ v Bratislave č. 130-571/2013 zo dňa 11.2.2013 pre
organizáciu REGOS s.r.o., Prievozská 4D,821 09 Bratislava, IČO: 36 640 638, Fólio 357
4. Výpis z obchodného registra organizácie, Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 87281/B k dátumu 20.12.2016
5. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti RNDr. Jozefa Hodermarského vedúci lomu s ročnou
ťažbou vyššou ako 500 000 ton pod č. 719-2619/2012 zo dňa 12.11.2012 vydané OBÚ
v Bratislave
5. Rozhodnutie o schválení zásob vydané MŽP SR Bratislava pod č. 01/02/2010 zo dňa 4.3.2010
6. Rozhodnutie o určení CHLÚ Lutila III vydané OBÚ v Banskej Bystrici č. 1070-2850/2010 zo
dňa 23.9.2010.
7. Rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru Stará Kremnička III vydané OBÚ v Banskej
Bystrici č. 65-1802/2011 zo dňa 24. júna 2011.
8. Rozhodnutie o povolení banskej činnosti – otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska
bentonitu na roky 2012 – 2016, vydané OBÚ v Banskej Bystrici pod č. 735-1707/2012 zo dňa
15. júna 2012.
9. Rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor o dočasnom
vyňatí dotknutých lesných pozemkov C KN 1171/1 a 1171/5 k. ú. Stará Kremnička
z 3.11.2016 na roky 2017-2032 pod č. OU –ZH-PLO-2016/012071
10. Súhlas Rímskokatolíckej cirkvi, biskupstvo Banská Bystrica ako vlastníka pozemkov
evidovaných na liste vlastníctva č.1133 (C KN 1171/1 a 1171/5 k. ú. Stará Kremnička ) s
povolením banskej činnosti v DP Stará Kremnička III pod č. j. 461/2017 zo dňa 21.4.2017
11. Stanovisko obce Stará Kremnička k povoleniu banskej činnosti v DP Stará Kremnička III pod
č. 127/2017 zo dňa 5.4.2017
12. Vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-ZH-OSZP1-2017/12619-004-MP zo dňa
3.4.2017 k žiadosti o povolenie banskej činnosti na roky 2017 – 2032.
13. Stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa
ochrany ovzdušia pod č. OU-ZH-OSZP-004339-2/2017 zo dňa 3.4.2017
14. Stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa
pod č. OU-ZH-OSZP-004160-2/2017 zo dňa 5.4.2017
15. Vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa
odpadového hospodárstva pod č. OU-ZH-OSZP/2017/-004257 zo dňa 29.3.2017
16. Výpis z listu vlastníctva č. 1103 pozemky par. č. C KN 1171/1, 1171/5, 1171/9 a 1171/10,
evidované ako lesné pozemky, vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Banská
Bystrica
17. Záväzné stanovisko MŽP SR k navrhovanej činnosti (§ 39, zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ŽP), č. 1145/2017-1.7/jm, zo dňa 28.4.2017.
Predložený POPD je vypracovaný v zmysle vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom
využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti
vykonávanej banským spôsobom, podľa prílohy č. 3 odborne spôsobilým projektantom RNDr.
Jozefom Hodermarským. Dokumentáciu schválil RNDr. Jozef Hodermarský – konateľ organizácie.
Navrhovaná banská činnosť podľa POPD sa bude vykonávať v dobývacom priestore Stará
Kremnička III na parcelách C KN č. 1171/,1171/5, 1171/9 a 1171/10 katastrálne územie Stará
Kremnička. Parcely C KN č. 1171/9 a 1171/10, druh pozemkov – ostatné plochy. Parcely C KN č.
1171/1 a 1171/5 druh pozemku - lesné pozemky. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný
odbor vydal rozhodnutie o dočasnom vyňatí týchto lesných pozemkov na dobu od 1.1.2017 do
24.5.2032 pod č. pod č. OU –ZH-PLO-2016/012071 zo dňa 3.11.2016.
Uvedené pozemky sú podľa listu vlastníctva č. 1133 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
biskupstvo Banská Bystrica, ktorá súhlasí s povolení banskej činnosti. Súhlas vydaný pod č. j.
461/2017 zo dňa 21.4.2017.
K navrhovanej banskej činnosti dotknuté orgány štátnej správy uvádzajú nasledovné:
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP- vydal vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm.
j) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, pod č. OU-ZH-OSZP1-2017/12619-004-MP
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zo dňa 3.4.2017, v ktorom uvádza, že v predmetnom území platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny
a k POPD má nasledovné pripomienky:
1. Predchádzať škodám na príslušných pozemkoch a lesných porastoch
2. Ťažobný priestor zabezpečiť pred odtokom znečistených povrchových vôd a pred ich
vypúšťaním do povrchových tokov
3. Pri ťažobných prácach postupovať tak, aby nedošlo k znečisteniu pôdy ropnými
a inými chemickými látkami
4. Umožniť obhliadku dobývacieho priestoru počas realizácie a po skončení dobývacích
prác pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Štiavnické vrchy.
Pripomienky v bode 1 a 4 sú zapracované s prijatými opatreniami v POPD v stati 1.3.4 Pripomienky
v bode 2 a 3 OBÚ v Banskej Bystrici zapracoval do výrokovej časti tohto rozhodnutia do bodu 4.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia
vydal stanovisko, v ktorom uvádza, že tunajší orgán ochrany ovzdušia už k predmetnej činnosti vydal
súhlas pod č. 2012/00875/ZH dňa 15.5.212. Jedná sa o existujúci stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
a príslušný orgán ochrany ovzdušia nemá námietky k predloženej dokumentácii.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa vydal nasledovné
stanovisko:
Okresný úrad Žiar nad Hronom vydal pre organizáciu REGOS s.r.o., Bratislava rozhodnutie pod č.
OU –ZH-OSZP-2016 /010799-B zo dňa 29.11.2016, v ktorom boli určené podmienky na
diskontinuálne vypúšťanie banských vôd z banského priestoru ložiska bentonitu v DP Stará
Kremnička III. nepriamo do podzemných vôd a v čase mimoriadnych zrážok odtekajú cez ryhu aj do
povrchových vôd toku Úkladný jarok.
- pri realizácii banskej činnosti dodržať podmienky určené v tomto rozhodnutí a postupovať
v zmysle ustanovení vodného zákona
- ťažobné mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a odstaviť na zabezpečenej ploche
- pri nakladaní so škodlivými látkami zaobchádzať podľa ustanovení vodného zákona, vykonať
účinné opatrenia, aby nevnikli do podzemných a povrchových vôd

Uvedené podmienky OBÚ v Banskej Bystrici zapracoval do výrokovej časti rozhodnutia do
bodu 5.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového
hospodárstva vo vyjadrení uvádza, že realizáciou prác podľa predloženej dokumentácie POPD sa
predpokladá vznik odpadov a preto požaduje, aby sa s nim nakladalo v súlade s platnou legislatívou
pre oblasť odpadového hospodárstva a pre oblasť nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu
a vypracovanú dokumentáciu požaduje predložiť na vyjadrenie.
OBÚ v Banskej Bystrici na základe žiadosti organizácie vydal, ako povoľujúci orgán štátnej
správy rozhodnutie o povolení úložiska (odvalu) Stará Kremnička III., ktorý bol zaradený
rozhodnutím do kategórie B, súčasne bol predložený plán nakladanie pre predmetné úložisko
a rozhodnutím bol plán nakladania schválený. V konaní o schválenie plánu nakladania sa vyjadroval
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie o dočasnom vyňatí
lesných pozemkov C KN č. 1171/1 a 1171/5 na dobu od 1.1.2017 do 24.5.2032 pod č. OU –ZH-PLO2016/012071 zo dňa 3.11.2016.
V rozhodnutí ukladá:
- do ukončenia doby vyňatia, t.j. do 24.5.2032 je organizácia povinná vykonať rekultiváciu
lesných pozemkov spôsobom uvedeným v Plánoch technickej a biologickej rekultivácie č.
2/2012 a č. 4/2013, ktoré vyhotovilo Národné lesnícke centrum vo Zvolene
- stabilizovať hranice vyňatých lesných pozemkov v teréne a jednotlivé lomové body vytýčiť
a označiť hraničnými znakmi – kovovými rúrkami natretými červenou farbou.
- dobývanie realizovať tak, aby nedošlo k narúšaniu pôdneho krytu ani poškodeniu stromov na
okolitých lesných pozemkoch
Podmienky OBÚ v Banskej Bystrici zapracoval do výrokovej časti rozhodnutia do bodu 2 a 3.
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Organizácia požiadavky vyplývajúce z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk orgánov štátnej správy
organizácia zapracovala do POPD v bode č. 1.3.4, kde sú uvedené prijaté opatrenia, ktoré organizácia
bude dodržiavať.
Predložený POPD rieši pokračovanie dobývania na ložisku bentonitu na ploche 4,34 ha
s plánovaným objemom ťažby 55 000 ton, rieši časové predlženie ťažby do roku 2032. Napriek tomu,
že projektované práce na ložisku svojim rozsahom neprekročia prahové hodnoty stanovené v prílohe č.
8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činnosti na životné prostredie, organizácia predložila
zámer „Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III. na posúdenie na MŽP SR.
MŽP SR k navrhovanej činnosti vydalo Záverečné stanovisko pod č.1864/2016-3.4/jm, zo dňa
31.3.2016, ktoré je podľa § 37 zákona zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činnosti na
životné prostredie rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie.
Organizácia zapracovala opatrenia zo záverečného stanoviska MŽP SR do POPD bod č.
1.3.5., zosúladila ich s plánom POPD a zaslala na posúdenie MŽP SR.
MŽP SR dňa 28.4.2017 doručilo na OBÚ v Banskej Bystrici záväzné stanovisko
k navrhovanej činnosti (§ 39, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP) pod č.
1145/2017-1.7/jm, v ktorom uvádza, že z predložených podkladov:
1. Plánu otvárky prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará
Kremnička III na obdobie 03/2017- 05/2032
2. Písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku
je možné konštatovať, že organizácia rozpracovala a vyhodnotila všetky opatrenia z vydaného
záverečného stanoviska MŽP SR pod č. 1864/2016-1.7/jm zo dňa 31.3.2016 a predložený návrh
na pokračovanie banskej činnosti je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné
prostredia.
Na základe uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici oznámil účastníkom konania a dotknutým
orgánom štátnej správy začatie konania a súčasne nariadil na deň 4.7.2017 ústne pojednávanie spojené
s miestnou ohliadkou listom č. j. 71-1586/ 2017 zo dňa 30. mája 2017.
Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. „Účastníkmi konania o povolenie banskej činnosti sú
žiadateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu
byť povolením dotknuté fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z
osobitného predpisu, 12d), a obec, v územnom obvode ktorej sa má banská činnosť vykonávať.“
Účastníci konania v pozícii osôb, ktorých práva a povinnosti budú povoľovanou činnosťou dotknuté
v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia predložili kladné písomné stanoviská k navrhovanej činnosti:
Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica, ako vlastník pozemkov evidovaných
na liste vlastníctva č.1133 súhlasí s návrhom POPD v DP Stará Kremnička III na roky 03/201705/2032, súhlas vydaný pod č. j. 461/2017 zo dňa 21.4.2017.
Obec Stará Kremnička v zastúpení Ing. Stanislavom Rigom, starostom obce Stará
Kremnička dáva pod č. 127/2017 zo dňa 5.4.2017 nasledovné vyjadrenie – obec nemá pripomienky
k predloženému návrhu POPD ložiska bentonitu v DP Stará Kremnička III.
Dotknutá verejnosť je podľa § 3 písm. s) zákona verejnosť, ktorá je dotknutá alebo
pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia alebo má záujem na takomto
konaní. V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila
I a Stará Kremnička III“ bola MŽP SR dotknutá verejnosť identifikovaná vo fáze pripomienkovania
zámeru aj vo fáze pripomienkovania správy o hodnotení a boli doručené písomné stanoviská k zámeru
a k správe o hodnotení.
Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Dotknutá verejnosť má
postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v
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povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo
odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.
Na ústnom pojednávaní sa vyjadrili a doložili písomné stanoviská účastníci konania – dotknutá
verejnosť, ktorí vyplynuli z konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Ťažba bentonitu na
ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III“
Ľubomír Nemčok , ako štatutárny zástupca OZ Kremnické vrchy pre život vzniesol námietky:
- nebolo mu umožnené zúčastniť sa ohliadky z dôvodu nezabezpečenia dopravy na predmetnú
lokalitu,
- na ústnom pojednávaní nebola zastúpená obec Stará Kremnička
- v písomnom stanovisku sa odvoláva na 2 článok Ústavy SR ods. 1 a 2 .
Písomné stanovisko, ktoré doložil osobne na ústnom pojednávaní a ktoré tvorí prílohu zápisnice
z ústneho pojednávania zo dňa 4.7.2017 žiada zástupcu Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP
Žiar nad Hronom, aby na mieste oboznámil OBÚ Banská Bystrica a ostatných účastníkov konania so
vzniknutou situáciou porušenie zákona o ochrane prírody a vyzval banský úrad, aby ukončil
pojednávanie, ak nebude banský úrad ochotný žiada zástupcu Okresného úradu v Žiari nad Hronom,
aby podal trestné oznámenie na Okresnej prokuratúre v Žiari nad Hronom za ničenie biotopov.
Mgr. Ján Pročka – sa viackrát zapojil do diskusie a doložil písomné pripomienky k predmetnému
konaniu spolu s Posudkom vplyvu ťažby bentonitu na degradáciu biotopov v Kremnických vrchoch,
ktorý vypracoval Ing. Michal Kravčík, CSc. dňa. 3.7.2017,
Mgr. Ján Pročka v písomných pripomienkach sa zameral na:
-

kumulatívne vplyvy a životné prostredie
banská voda a Kopernický potok
zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl
nadťažba – prekročenie povoleného množstva ťažby
dopady súčasnej ťažby bentonitu na životné prostredie
doprava a preprava bentonitu
zaoberá sa otázkou – vypovedanie zmluvy držiteľa licencie na ťažbu bentonitu pred
jej ukončením

Ing. Dušan Hronský - predložil písomné stanovisko a vyjadril sa k rekultivácii pozemkov dotknutých
banskou činnosťou, k odlesňovaniu a budovaniu ciest čo má za následok ničenie
chránených druhov rastlín, živočíchov a pod.
K rekultivácii uviedol:
- ťažba bentonitu je dlhodobá záležitosť v regióne Kremnické vrchy
- verejnosti neboli prezentované rekultivované skládky odpadu a rekultivované
dobývacie priestory
- zalesnenie so zabezpečením pôvodného drevinového zloženia (buk, smrek, jedľa)
- vplyv hĺbkového ťaženia bentonitu na existenciu podzemných vôd a vznik zosuvov
Na základe uvedeného žiada nepovoliť až do schválenia koncepcie ťažby, posúdenie kumulatívnych
vplyvov
Súčasne na základe splnomocnenia Ing. Petra Imriša doložil jeho písomné vyjadrenie, ktoré Ing. Peter
Imriš súčasne zaslal poštou na OBÚ v Banskej Bystrici, ktoré je zaprotokolované pod č. 711931/2017.
Ingrid Hrubaničová, ako dotknutá verejnosť sa niekoľkokrát emotívne zapojila do diskusie
všeobecne k problematike ochrany životného prostredia a vplyv ťažby na ekológiu.
Ivana Uhríková - požiadala o nahliadnutie do dokumentácie, čo jej bolo umožnené a po nahliadnutí
upozornila, že predložený Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu
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v dobývacom priestore Stará Kremnička III na obdobie rokov 03/2017- 05/2031 nemá očíslované
strany, čo požaduje doplniť, súčasne sa zapájala do diskusie k vplyvom ťažby bentonitu na životné
prostredie.
Tibor Ivan – predmetom jeho príspevku bola ochrana biotopov a živočíchov v lokalite Bartošova
Lehôtka.
K uvedeným námietkam z diskusie na ústnom pojednávaní vo veci povolenia banskej činnosti v DP
Stará Kremničkka III OBÚ v Banskej Bystrici uvádza nasledovné:
-

prítomní účastníci konania boli oboznámení s predmetom konania, ktorým bolo povolenie
banskej činnosti výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III na
roky 2017-2032,

-

problematika vplyvov ťažby na ŽP v dobývacom priestore Stará Kremnička III bola vyriešená
vydaním právoplatného záverečného stanoviska MŽP SR, na základe ktorého bola plánovaná
banská činnosť z pohľadu zabezpečenia ochrany životného prostredia povolená MŽP SR pri
splnení stanovených opatrení.

-

v záverečnom stanovisku MŽP SR bolo stanovených 33 opatrení, ktoré sú zapracované do
POPD ku každému opatreniu je stanovisko organizácie ako sa bude plniť.

-

MŽP SR vydalo k predmetu správneho konania záväzné stanovisko, v ktorom potvrdilo, že
navrhovateľ do projektovej dokumentácie (POPD) zapracoval všetky stanovené opatrenia zo
záverečného stanoviska MŽP SR

Na základe uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že všetky vyššie uvedené
námietky účastníkov konania sa týkajú problematiky životného prostredia. Ide o námietky ktoré boli
podané v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a boli zohľadnené a vyriešené
vydaním záväzného stanoviska MŽP SR.
OBÚ v Banskej Bystrici sa podrobnejšie zaoberal námietkami a pripomienkami :
1. Ľubomíra Nemčoka, ktorý - vzniesol námietku, že mu nebolo umožnené zúčastniť sa
ohliadky z dôvodu nezabezpečenia dopravy na predmetnú lokalitu. OBÚ v Banskej
Bystrici postupoval v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) nie je povinný zabezpečiť dovoz a odvoz účastníkov konania na ústne
pojednávanie a predmetnú lokalitu pri miestnej ohliadke.
2. Pani Uhríkovej, ktorá požadovala doplniť číslovanie strán v projektovej dokumentácii,
požiadavka bola akceptovaná. Organizácia REGOS, s.r.o. doručí 2 ks POPD, ktoré budú
očíslované. Avšak POPD sa vypracováva podľa vyhlášky SBÚ č. 89/1988 Zb.
o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti
a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom, podľa prílohy č. 3, kde nie je
uvedená povinnosť číslovať strany, ale sa označujú kapitoly.
3. Ing. Imriš - namietal, že mu nebolo umožnené urobiť kópiu spisu v zmysle § 23 ods. 1
správneho poriadku. OBÚ v Banskej Bystrici postupoval pri nazeraní do spisov v zmysle
§ 23 ods. 1 a ods. 4 správneho poriadku umožnil Ing. Imrišovi nazerať do spisu, robiť si
z nich výpisy, odpisy a ústnou formou poskytoval informácie zo spisu. Úrad je toho
názoru, že Ing. Imrišovi napriek objemnosti spisu a časovej náročnosti poskytol
požadované informácie.
Na ústnom pojednávaní bola vznesená požiadavka prítomných účastníkov konania, aby po
vykonanej miestnej ohliadke na ložisku bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III. bola
pripravená zápisnica, ktorá bude prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.
Zápisnica bola podpísaná organizáciou REGOS, s.r.o. Bratislava a OBÚ v Banskej Bystrici,
pre pracovné povinnosti sa ospravedlnil riaditeľ Rímskokatolíckej cirkvi, biskupstvo Banská Bystrica
a zástupkyňa MŽP SR. Ostatní prítomní (podľa prezenčnej listiny podpísaní účastníci konania) sa
nedostavili k podpisu zápisnice bez uvedenia dôvodu.
Zápisnica z ústneho pojednávania bola na OBÚ v Banskej Bystrici zaprotokolovaná pod č. j. 711930/2017 dňa 4.7.2017.
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OBÚ v Banskej Bystrici na základe uvedeného posúdil námietky účastníkov konania proti
povoleniu predmetnej banskej činnosti a zamietol ich ako neopodstatnené.
OBÚ v Banskej Bystrici v konaní preskúmal úplnosť predloženej žiadosti a dokumentácie,
zohľadnil predložené rozhodnutia, stanoviska a vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácii
a účastníkov konania a konštatuje, že na základe uvedených skutočností rozhodol OBÚ v Banskej
Bystrici tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Organizácia zaplatila správny poplatok za miestne zisťovanie v hodnote 16,50 eura v kolkoch
(položka č. 9 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch) a 33,00 eura v kolkoch za
vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti na povrchu ( položka 175 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 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici v lehote 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ing. Vladimír Bubelíny
predseda úradu

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania
REGOS, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Obec Stará Kremnička, Obecný úrad Stará Kremnička č. 198, 965 01 Žiar nad Hronom
Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Banská Bystrica, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
Ing. Renáta Kamenská, Stará Kremnička 115, Žiar nad Hronom
Mária Bániová, Stará Kremnička 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Mária Barjanová, Stará Kremnička 107, 965 01 Žiar na d Hronom
Ing. Peter Barančok, Podhorská 33, 966 22 Lutila
Ing. Jozef Barniak, Podhorská 35, 966 22 Lutila
Terézia Čižniarová, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Vladimír Čižniar, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Miroslav Dvonč, Podhorská 17, 966 22 Lutila
Eva Grznárová, Podhorská 414/37, 966 22 Lutila
Mgr. Miriama Grznárová, Podhorská 414/37, 966 22 Lutila
Miroslav Grznár, Š. Moysesa 441/58, 965 01 Žiar nad Hronom
Richard Grznár, Podhorská 414/37, 966 22 Lutila
Zlatica Haringová, Horná Trnávka 21, 966 01 Prestavlky
Alena Hlaváčová, Stará Kremnička 5, 965 01 Žiar nad Hronom
MUDr. Lenka Hlaváčová, Stará Kremnička 5, 965 01 Žiar nad Hronom
Daniel Hlaváč, Stará Kremnička 5, 965 01 Žiar nad Hronom
Igor Hlaváč, Stará Kremnička 5, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Dušan Hronský, Gazdovská 65, 966 22 Lutila
MUDr. Dušan Hrnčiar, Dolná 100/72, 967 01 Kremnica
Peter Imriš, Kamenná 22, 966 22 Lutila
Peter Jagoš, Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom
Peter Jagoš, Hollého 3/20, 965 01 Žiar nad Hronom
Jolana Kamenská, Stará Kremnička 84, 965 01 Žiar nad Hronom
Renáta Kamenská, Stará Kremnička 115, 965 01 Žiar nad Hronom
Miroslav Kamenský, Stará Kremnička 115, 965 01 Žiar nad Hronom
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Lýdia Kaštierová., Bartošova Lehôtka 119, 967 01 Kremnica
Lucia Kaštierová, Bartošova Lehôtka 119, 967 01 Kremnica
Ing. Jana Kollárova, Stará Kremnická 238, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Ignác Krišš, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Zuzana Kriššová, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Zuzana Kysclová, Bartošova Lehôtka 14, 967 01 Kremnica
Ing. Jozef Murgaš, Moyzesova 677/71 A, 966 22 Lutila^
Mgr. Jaroslav Nárožný, Stará Kremnička 110, 965 01 Žiar nad Hronom
Terézia Námešná, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar na Hronom
Eva Nemčoková, Vansovej 6/115, 965 01 Žiar nad Hronom
Ľubomír Nemčok, Vansovej 6/115, 965 01 Žiar nad Hronom
Cecília Novodomcová, Stará Kremnička 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Štefan Novodomec, Stará Kremnička 12, 965 01 Žiar nad Hronom
JUDr. Monika Novodomcová, Stará Kremnička 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Júlia Okoyeocha Kaštierová, Bartošova Lehôtka 119, 967 01 Kremnica
Bc. Iveta Perinová, Bartošova Lehôtka 71, 967 01 Kremnica
Ing. Ľuboš Perina, Bartošova Lehôtka 71, 967 01 Kremnica
Michaela Piatriková, Jesenského 874/60, 965 01 Žiar nad Hronom
Považanovci Ľuboš a Adriana, Bartošova Lehôtka 166, 967 01 Kremnica
Ing. Viera Rumanková, Stará Kremnička 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Ivan Rumanka, Stará Kremnička 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Jaroslav Sekereš, Stará Kremnička 121, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Daniela Štrasserová, Pod Donátom 897/10, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Helena Šándorová, Stará Kremnička 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Ján Šándor, Stará Kremnička 117, 965 01 Žiar nad Hronom
Matúš Šándor, Stará Kremnička 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Eva Šimková, Stará Kremnička 64, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. Alena Ťahúňová, Stará Kremnička 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Mária Ťahúňová, Stará Kremnička 6, 965 01 Žiar nad Hronom
Ivana Uhríková, M. Chrásteka 13/31, 965 01 Žiar nad Hronom
SOS Kremnica, o, z., Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica
OZ Kremnica nad zlato, J. Horvátha 896/22, 967 01 Kremnica
OZ Kremnické vrchy pre život, Vansovej 6/115, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. M. Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom
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