
 

 

Obvodný banský úrad v Košiciach   Timonova 23   040 01 Košice   Slovenská republika 

tel: +421 055 625 03 55    E-schránka: E0005593219 

 e-mail: obuke@obuke.sk    www.hbu.sk  

  

         Číslo: 1133-3451/2021-IV 

         Košice, 02.12.2021 

   

        

R O Z H O D N U T I E 

o povolení banskej činnosti 

 

  

 Obvodný banský úrad v Košiciach (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán 

podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách 

a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci povolenia 

otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk a miestne príslušný správny orgán podľa     

§ 1 písm. c) vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti 

obvodných banských úradov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti organizácie 

CRH (Slovensko) a.s. č. 89/21 z 30.09.2021 (od 01.10.2021 s obchodným menom Danucem 

Slovensko a.s.), predloženej dokumentácie a dokladov a po ich doplnení rozhodol takto: 

 

Podľa § 10 ods.1 zákona  

 

p o v o ľ u j e  

 

 

organizácii:   Danucem Slovensko a.s.  

 

so sídlom: 906 38 Rohožník  

             

s identifikačným číslom: 00 214 973 

 

banskú činnosť: otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska štrkopieskov 

v dobývacom priestore „Čaňa“, podľa overeného plánu 

priloženého k žiadosti,               

   

s miestom činnosti: na parcelách (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností)                        

č. 636/21, 1001/2, 1002, 571/7 v katastrálnom území Geča 

s identifikačným číslom 814 733 a č. 744/2, 744/16, 744/7, 

744/17, 751/142, 751/144, 751/164, 751/152, 751/163, 751/132, 

751/150, 751/149, 751/133, 740/20, 740/21, 740/24 

v katastrálnom území Nižná Myšľa s identifikačným číslom 

840 840, v okrese Košice – okolie s číselným kódom 806, 

v Košickom kraji s kódom č. 8  

 

so zodpovedným  

vedúcim  

zamestnancom:  Ing. Romanom Sándorom, s miestom trvalého pobytu             

040 01 Košice, Branisková 12, držiteľom osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca vydaného 

mailto:tejbus@hbu.sk
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Obvodným banským úradom v Košiciach pod č. 248-486/2021 

z 25.02.2021 na vykonávanie funkcie „vedúci lomu zodpovedný 

podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 

predpisov za odborné a bezpečné riadenie banskej činnosti   

alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom pri povrchovom 

dobývaní nerastov s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton       

a ich úprave a zušľachťovaní, vrátane zabezpečenia                

alebo likvidácie lomu“ 

 

s platnosťou povolenia: do vyťaženia zásob. 

 

Na vykonávanie banskej činnosti sa určuje táto osobitná podmienka: 

 

1. Hranice trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy budú vyznačené v teréne stabilnými 

hraničnými značkami a zabezpečené tak, aby neboli porušované a posúvané do okolitých 

poľnohospodárskych pozemkov. 

 

 O námietkach účastníkov konania podľa § 18b ods. 3 zákona sa nerozhoduje.  

  

Týmto rozhodnutím vydaným podľa zákona nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa 

osobitných predpisov ako aj podľa vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí iných orgánov štátnej 

správy podaných v predmetnej veci. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Organizácia CRH (Slovensko) a.s. (od 01.10.2021 s obchodným menom Danucem 

Slovensko a.s.) (ďalej len „organizácia“) požiadala úrad o povolenie banskej činnosti – 

otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore 

„Čaňa“  žiadosťou č. 89/21 z 30.09.2021 spolu s predpísanou dokumentáciou a dokladmi. 

Plán otvárky, prípravy a dobývania (ďalej len „POPD“) rieši pokračovanie dobývania ložiska 

štrkopieskov. Úrad preskúmal úplnosť plánu a dokumentácie, riešenie stretov záujmov, 

dodržiavanie zásad banskej technológie pri zabezpečení racionálneho využívania výhradného 

ložiska podľa vypracovaného POPD, banské oprávnenie organizácie a osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti vyššie menovaného zodpovedného vedúceho zamestnanca. Žiadosť organizácie 

spolu so záverečným stanoviskom č. 725/05-1.6/gn vydaným podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „záverečné stanovisko“) úrad zverejnil na svojej 

úradnej tabuli dňa 04.10.2021 a na webovom sídle www.hbu.sk dňa 07.10.2021.  

 Úrad zároveň listom č. 1133-2931/2021-IV z 08.10.2021 zaslal Ministerstvu životného 

prostredia SR, odboru environmentálneho posudzovania dokumentáciu so žiadosťou 

o vypracovanie stanoviska podľa § 18 f ods. 2 zákona na posúdenie dodržiavania podmienok 

organizáciou uvedených v cit. záverečnom stanovisku v lehote do 29.10.2021.  

Záväzné stanovisko bolo vydané pod č. 6524/2021-1.7/dh, 63683/2021 z 22.11.2021           

s konštatovaním, že Ministerstvo životného prostredia SR nezistilo také skutočnosti,               

ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,                       

so záverečným stanoviskom a s jeho podmienkami.  
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 Vzhľadom nato, že žiadosť neobsahovala všetky doklady o vyriešení stretov záujmov, 

úrad vyzval organizáciu na doplnenie podania a konanie v predmetnej veci prerušil 

rozhodnutím č. 1133-2931/2021-VI z 12.10.2021 do doby doplnenia podania v určenej lehote 

do 31.01.2022. Organizácia doplnila podanie o potrebné údaje a doklady listom dňa 

11.10.2021 (prot. č. 1133-3029/2021), listom č. 90/21 zo 14.10.2021 (prot. č. 1133-

3100/2021) a na ústnom pojednávaní listom č. 99/21 zo 16.11.2021(prot. č. 1133-3451/2021). 

Úrad následne oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie 

konania vo veci listom č. 1133-2931/2021 zo 04.11.2021 a nariadil ústne pojednávanie 

spojené s miestnou ohliadkou. Ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou sa uskutočnilo 

16.11.2021 a jeho kladný výsledok je zaznamenaný v zápisnici zaprotokolovanej na úrade 

pod č. 1133-3451/2021 z 18.11.2021. Z pozvaných účastníkov konania sa ústneho 

pojednávania zúčastnila len organizácia. Z ostatných účastníkov konania sa tohto 

pojednávania nezúčastnili obec Geča a Nižná Myšľa. Obec Geča vydala k povoleniu banskej 

činnosti stanovisko (súhlasné) zn. 81/21 z 29.09.2021, obec Nižná Myšľa vyjadrenie 

(súhlasné stanovisko k ťažbe) č. 2021/71/1767/OúMa z 30.09.2021. Úrad zaslal po 

vykonanom ústnom pojednávaní týmto účastníkom konania kópiu zápisnice z tohto ústneho 

pojednávania. 

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal 

k povoleniu banskej činnosti právoplatné rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2020/014018-014 

z 24.11.2020 o povolení na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby štrku podľa  

§ 23 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodného zákona) v znení neskorších 

predpisov s podmienkami s platnosťou povolenia do 31.12.2035 a vyjadrenie č. OU-KS-

OSZP-2020/005587 z 03.04.2020 podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodného 

zákona) v znení neskorších predpisov z hľadiska ochrany vodných pomerov bez zásadných 

pripomienok. 

 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal záväzné stanovisko                   

č. OU-KE-OSZP1-2020/022286-005 z 15.07.2021 z hľadiska záujmov ochrany prírody 

s podmienkami, právoplatné rozhodnutie č. OU-KE-OSZP-2020/023151-007 z 12.10.2020 

o tom, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16 a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách (vodného zákona) v znení neskorších predpisov a nie je potrebné vykonať následné 

posúdenie. 

Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor vydal právoplatné rozhodnutie 

č. OU-KS-PLO-2021/013207 zo 07.10.2021 o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy 

z dotknutých parciel č. 636/21, 744/2, 744/16, 744/17, 751/144, 751/164, 751/152, 751/163, 

751/150, 751/149, 751/133 a 740/21. Tieto údaje úrad zabezpečil  cez štátny informačný 

systém katastra nehnuteľností. Vlastníkom týchto parciel je organizácia.  

Organizácia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 

odštepný závod Košice vydala stanovisko k POPD bez pripomienok listom č. CS SVP OZ KE 

762/2020/21 z 18.05.2020. 

 

Osobitná podmienka určená pod bodom 1 bola prevzatá z predchádzajúcich povolení 

úradu z dôvodu, že jej aktuálnosť stále pretrváva.  

 

Podmienky určené v záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia SR     

pod č. 725/05-1.6/gn z 24.10.2008 vydaným podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a z vyjadrení 

orgánov podaných v predmetnej veci boli rešpektované aj samotnou organizáciou 
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a to zakotvením opatrení na ich realizáciu do dokumentácie, ktorú je povinná organizácia     

pri výkone prác v úplnosti dodržiavať. 

 

Zo znenia posledného odseku výrokovej časti tohto rozhodnutia vyplýva,                      

že ním  nie sú dotknuté práva a povinnosti organizácie vo vzťahu k osobitným predpisom, 

vyjadreniam, stanoviskám a  rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy podaných 

v predmetnej veci, vrátane rozhodnutí Okresného úradu Košice a Košice-okolie, odboru 

starostlivosti o životné prostredie. 

 

Na základe predložených podkladov a výsledkov ústneho pojednávania úrad vydal     

toto rozhodnutie. Pri rozhodovaní prihliadal aj na naplánované vykonávanie banskej činnosti 

– ďalšej otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom 

priestore „Čaňa“ najmä vo vzťahu k racionálnemu využitiu tohoto výhradného ložiska podľa 

§ 30 ods. 1 a 2 a § 32 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 

(banský zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

Úrad rozhodol vo veci tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 

na základe týchto podkladov a dokumentácie: 

 

1. Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom 

priestore „Čaňa“ na obdobie r. 2022 do vyťaženia zásob vypracovaný 30.09.2021 spolu 

s predpísanými prílohami odborne spôsobilým zamestnancom organizácie (projektantom) 

a schválený vedúcim organizácie tak, ako požaduje § 7 ods. 3 vyhlášky SBÚ                   

č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní 

banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky 

SBÚ č. 16/1992 Zb. + žiadosť organizácie č. 89/21 z 30.09.2021 o povolenie banskej 

činnosti (prot. č. 1133-2931/2021 z 31.09.2021) 

2. Zápisnica z ústneho pojednávania v predmetnej veci spojeného s miestnou ohliadkou 

uskutočneného 16.11.2021 v Geči (protokolárne číslo úradu 1133-3451/2021 

z 18.11.2021) 

3. Stanovisko organizácie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, odštepný 

závod Košice č. CS SVP OZ KE 762/2020/21 z 18.05.2020 bez pripomienok 

4. Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja                    

č. OU-KE-OSZP2-2020/023151-007 z 12.10.2020 o tom, že navrhovaná činnosť           

nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodného 

zákona) v znení neskorších predpisov a nie je potrebné vykonať následné posúdenie       

na stav útvarov povrchovej a podzemnej vody 

5. Záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja  č. OU-KE-

OSZP1-2021/022286-005 z 15.07.2021 z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

k plánovanej banskej činnosti s určenými podmienkami (§ 9 ods. 1 písm. j) zákona)  

6. Vyjadrenie Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-KS-OSZP-2020/005587 z 03.04.2020 z hľadiska ochrany vodných pomerov         

(§ 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodného zákona) v znení neskorších predpisov 

bez pripomienok 

7. Právoplatné rozhodnutie vydané Okresným úradom Košice-okolie č. OU-KS-OSZP-2020 

z 24.11.2020 podľa § 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona o povolení na odkrytie hladiny 

podzemných vôd v dôsledku ťažby štrkopieskov   



5 

 

       

 

8. Súhlasné stanovisko obce Geča (stanovisko k ťažbe) zn. 81/21 z 29.09.2021 

9. Súhlasné stanovisko obce Nižná Myšľa (stanovisko k ťažbe) č. 2021/71/1767/OúMa 

z 30.09.2021 

10. Kúpna zmluva č. 00886/2021-PKZ-K40118/21.00 a Zmluva o zriadení predkupného 

práva uzatvorená  medzi Slovenským pozemkovým fondom Bratislava a organizáciou             

na predaj pozemku KNC č. 571/7 

11. Právoplatné rozhodnutie č. OU-KS-PLO-2021/008616 z 31.05.2021 o trvalom odňatí 

poľnohospodárskej pôdy na banskú činnosť z parcely KNC č. 636/19 vydané Okresným 

úradom Košice-okolie, pozemkovým a lesným odborom s podmienkami 

12. Geometrický plán č. 9/2019 z 08.06.2019 na oddelenie a určenie vlastníckeho práva                  

k pozemku p.č. 571/7 KNC, vyhotovený Ing. Vladimír Kostka GEOMER a úradne 

overený Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 19.06.2019 

13. Geometrický plán č. 415/2021 z 09.09.2021 na oddelenie a určenie vlastníckeho práva 

p.č. 636/21 KNC, vyhotovený Geodetic spol. s r.o. a úradne overený Okresným úradom 

Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 22.09.2021. 

14. Zaslanie zápisnice z výsledku ústneho pojednávania – list úradu č. 1133-3451/2021 

z 26.11.2021 

15. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Ing. Miloša Rusnáka vydané Hlavným banským 

úradom v Banskej Štiavnici  pod č. 139/2012 z 30.01.2012 na funkciu hlavný banský 

merač 

16. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Ing. Miloša Rusnáka vydané Obvodným banským 

úradom v Košiciach  pod č. 563-1393/2016 z 25.04.2016 aj na funkciu projektant 

17. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Ing. Romana Sándora vydané úradom                    

pod č. 248-486/2021 z 25.02.2021 

18. Záverečné stanovisko č. 725/05-1.6/gn z 24.10.2008 vydané Ministerstvom životného 

prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie v znení neskorších predpisov 

19. List úradu č. 1133-2931/2021 zo 04.11.2021 – oznámenie o začatí konania a nariadenie 

ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou 

20. Výzva úradu na doplnenie podania a rozhodnutie o prerušení konania č.1133-2931/2021-

VI z 12.10.2021 

21. Záväzné stanovisko vydané Ministerstvom životného prostredia SR, odborom 

posudzovania vplyvov na životné prostredie pod 6524/2021-1.7/dh, 63683/2021 

z 22.11.2021 + žiadosť úradu č. 1133-2931/2021-IV z 08.10.2021  

22. Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia pre organizáciu vydané Obvodným banským 

úradom  v Bratislave pod č.609-1700/2021 z 22.07.2021 

23. Poverenie organizácie pre Ing. Miloša Rusnáka na zastupovanie vo všetkých veciach 

týkajúcich sa prevádzky štrkovne aj pred orgánmi štátnej správy s platnosťou najneskôr 

do 31.12.2021 

 

Úrad v priebehu konania zároveň preveril aktuálnosť oprávnenia spracovateľa 

dokumentácie (plánu otvárky, prípravy a dobývania) – Ing. Romana Sándora – projektanta 

(osvedčenie úradu č. 248-486/2011 z 25.02.2021) a Ing. Miloša Rusnáka - hlavného banského 

merača (osvedčenie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici č. 139/2012 

z 30.01.2012).  

 

Plánovaná banská činnosť bude vykonávaná v dobývacom priestore „Čaňa“,           

ktorý bol určený rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SR zn. 01945/63 z 31.10.1963 

a zmenený rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SR zn. 2082/IO-Be/Ba z 26.07.1978 
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a rozhodnutím úradu č. 2057/99 z 12.11.1999 a oprávňuje organizáciu podľa § 24 ods. 1 

zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

neskorších predpisov na dobývanie výhradného ložiska štrkopieskov v tomto dobývacom 

priestore. 

  

 Organizácia je oprávnená vykonávať banskú činnosť aj na základe poslednej zmeny 

banského oprávnenia vydanej rozhodnutím Obvodného banského úradu v Bratislave            

pod č. 609-1700/2021 z 22.07.2021. 

 

Správne poplatky v sume 49,50 € podľa pol. 175 písm. a) a pol. 9 sadzobníka tvoriaceho 

prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

za vydanie tohto povolenia a za vykonané miestne zisťovanie boli zaplatené e-kolkami 

(v sume 33,- € za vydanie tohto povolenia a v sume 16,50 € za vykonané miestne zisťovanie). 

 

Z takto vykonaného dokazovania a pri použití vyššie uvedených predpisov bolo možné 

rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   

 

P o u č e n i e  : 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať v lehote 15 dní odo dňa jeho 

oznámenia odvolanie podľa  § 53 a nasl. zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov. Odvolacím orgánom je Hlavný banský úrad 

v Banskej Štiavnici. Odvolanie sa podáva na Obvodný banský úrad v Košiciach. 

 

Úrad podľa § 18b ods. 4 zákona doručuje organizácii spolu s povolením banskej 

činnosti jedno overené vyhotovenie plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska 

štrkopieskov v dobývacom priestore „Čaňa“. 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje týmto účastníkom konania: 

 

1. Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník 

2. Obec Geča, Kostolná 8, 044 10 Geča 

3. Obec Nižná Myšľa, Obchodná 11, 044 15 Nižná Myšľa 

 

a orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia): 

 

4. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13,     

041 70 Košice 

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26  Košice 

6. Ministerstvo životného prostredia SR – odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov             

na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor surovinovej a energetickej politiky, Mierová 19, 

827 15 Bratislava 

 

                

 

 Ing. Miloš Petráš, PhD. 

                predseda úradu 


