
 

 

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: 122-536/2021 

         Košice, 18.03.2021 

   

        

R O Z H O D N U T I E 

o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom 

 

   

  Obvodný banský úrad v Košiciach (ďalej len „úrad“) ako miestne a vecne 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 vyhlášky MH SR č. 313/2020 Z. z. 

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

a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“)    

vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu, na základe žiadosti organizácie 

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. so sídlom Neresnícka cesta 3,  960 01 Zvolen, zn. 0102/2020 

z 02.12.2020 a jej doplnenia z 08.12.2020 zaevidovaného úradom pod č. 1234-3138/2020, 

predloženej dokumentácie a dokladov rozhodol 

 

t a k t o : 

 

  Podľa § 19 ods. 1 zákona  č. 51/1988 Zb.  

 

p o v o ľ u j e 

 

žiadeteľovi:   KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. 

 

so sídlom:   Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 

 

s identifikačným číslom:  31 559 123 

 

činnosť vykonávanú  

banským spôsobom:  dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa – 

čadiča, podľa overeného plánu využívania ložiska pripojeného 

k žiadosti 

 

s miestom činnosti:  na pozemku  KN-C č. 687/11 (odčlenený geometrickým plánom 

od pozemku KN-C č. 687/10) v katastrálnom území Husiná 

(idntifikačné číslo 820491), v okrese Rimavská Sobota (kód 

okresu 609), v Banskobystrickom kraji (číselný kód 6) 

 

so zodpoveným vedúcim 

zamestnancom: Ing. Petrom Ďurčom, s miestom trvalého pobytu Jula Horvátha 

902/34, 967 01 Kremnica, držiteľom osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti vydaného Obvodným banským úradom v Banskej 

Bystrici pod č. 1101-3316/2011 zo 14.12.2011 na vykonávanie 

funkcie „vedúci lomu“ zodpovedný podľa § 6 ods. 1 zákona     

za odborné a bezpečné riadenie banskej činnosti alebo činnosti 

vykonávanej banským spôsobom pri povrchovej ťažbe nerastov 
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s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton a ich úprave, vrátane 

zabezpečnia alebo likvidácie lomu 

s dobu platnosti 

povolenia: do 31.12.2041 

 

  Na vykonávnie predmetnej činnosti sa určujú tieto osobitné technické podmienky 

v znení: 

 

1. Zá účelom zabezpečenia ochrany iných záujmov budú hranice územia určeného  

na dobývanie vytýčené priamo v teréne stabilnými meračskými značkami. 

Vytýčenie hraničných bodov vykoná oprávnená osoba. 

 

  Námeitky účastníkov v predmetnej veci neboli podané a nebolo potrebné o nich 

rozhodnúť podľa § 18b ods. 3  v spojení s § 19 ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb. 

 

  Týmto rozhodnutím vydaným podľa zákona č. 51/1988 Zb. nie sú dotknuté práva 

a povinnosti podľa osobitných predpisov ako ani podľa vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí 

iných orgánov štátnej správy a účastníkov konania podaných v predmetnej veci. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

  Organizácia KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.  so sídlom Neresnícka cesta 3, 960 01 

Zvolen, IČO: 31 559 123 (ďalej len „organizácia“) požiadala úrad o povolenie činnosti 

vykonávanej banským spôsobom podľa plánu využívania ložiska nevyhradného nerastu 

stavebného kameňa žiadostou zn. 0102/2020 z 02.12.2020 a jej doplnením z 08.12.2020. 

Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania 

na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 požiadal úrad lisom 122-3138/2021 z 25.1.2021 

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici (ďalej len „Hlavný banský úrad“) o predĺženie lehoty 

na vydanie rozhodnutia. Následne Hlavný banský úrad listom č. 180-127/2021 z 27.01.2021 

žiadosti o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vyhovel a predĺžil lehotu na rozhodnutie 

vo veci do 31.03.2021. Úrad o predĺžení lehoty na vydnie rozhodnutia informoval organizáciu 

listom č. 122-281/2021-II z 08.02.2021 a zároveň listom č. 122-281/2021-IV oznámil začatie 

konania v predmetnej veci a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou.  

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 18.02.2021 v administratívnych priestoroch na prevádzke 

organizácie v lome Husiná a jeho výsledok  a priebeh je zaznamenaný v zápisnici 

zaprotokolovanej na úrade pod č. 122-536/2021 z 18.02.2021. 

 

  Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení so samotným obsahom podania 

a s všetkými podkladmi pre rozhodnutie, ktoré boli úradu doručené, respektíve, ktoré úrad 

v predmetnom konaní zabezpečil.  Na ústnom pojednávaní boli prítomní účastníci konania 

upozornení, že svoje stanoviská alebo námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, prípadne pri miestnej obhliadke, a že na neskôr podané stanovská alebo 

námietky nemusí úrad priahladnúť podľa § 18 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. Prítomným 

účastníkom konania bolo na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke umožnené navrhovať 

dôkazy a ich doplenenie podľa § 33 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov a mali možnosť pred jeho vydaním vyjadriť              

sa k týmto podkladom i k spôsobu ich zistenia a mali možnosť navrhovat ich doplnenie.   
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  Podkladmi pre rozhodnutie úradu vo veci boli a sú: 

 

 Žiadosť organizácie zn. 0102/2020 z 02.12.2020 o povolenie činosti vykonávanej 

banským  spôsobom podľa plánu využívania ložiska nevyhradeného nerastu – 

stavebného kameňa na lokalite Husiná – Hôrka na obdobie rokov 2021 – 2041 

 Plán využívanie ložiska nevyhradeného nerastu stavbeného kameňa Husiná – Hôrka 

na pozemku parc. KN-C č. 687/11 na obdobie rokov 2021 – 2041 vypracovaný 

v októbri 2020, odborne spôsobilou osobou RNDr. Ľudovítom Drapanom 

 Súhlasné stanovisko Pozemkového spoločenstva – Urbariát obce Husiná 

zaprotokolovaná úradom ako príloha č. 3073/20-3, ktorá tvorí súčasť podania 

organizácie zn. 0102/2020 z 02.12.2020 

 Záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné 

prostredie č. OU-BB-OSZP1-2020/030459-004 z 26.11.2020 

 Vyjadrenie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné 

prostredie č. OU-RS-OSZP-2020/018222-002 z 18.11.2020 

 Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi č. 6402054/2016 

z 30.09.2016 o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa 

„Husiná – Hôrka“ 

 Zmluva o nájme pozemkov medzi organizáciou KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. 

a Pozemkovým spoločenstvom – Urbatiát obce Husiná zo 17.12.2015 s dobou 

platnosti nájmu do 31.12.2041 , v ktorej predmetom nájmu je okrem iných aj parcela 

KN- C 687/10 z ktorej bola geometrickým plánom odčlenená parcela KN-C 687/11 

 Súhlasné vyjadrenie Obce Husiná č. 90/2019 z 03.06.2019 k vydaniu územného 

rozhodnutia  pre povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom  

 Súhlasné stanovisko Obce Husiná z 10.07.2020 k zmene účelu využitia pôdy             

na parcele KN-C 687/10  

 Územné rozhodnutie Obce Husiná č. 17/2019/Sl.R. z 21.04.2020 o využívaní územia 

 Geometrický plán č. 45859671-162/2018 z 18.10.2018 na oddelenie pozemkov 

687/11, 689/6 a 689/7 

 Plná moc udelená organizáciou pre Ing. Nadeždu Trebulovú z 01.02.2013                  

na zastupovanie v predmetnej veci       

 Súhlasné rozhodnutie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. spisu OU-RS-OSZP-2020/018245-002 z 11.11.2020 

 Rozhodnutie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné 

prostredie zo zisťovacieho konania  č. spisu OU-RS-OSZP-2020/000279-061             

zo 17.02.2020 

 Rozhodnutie Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkového a lesného odboru      

č. OU-RS-PLO1-2020/013672-003 o zmene druhu pozemku  

 Výpis z listu vlastiníctva č. 352, okres Rimavská Sobota, Obec Husiná, katastrálne 

územie Husiná  

 Doplnenie podania organizáciou elektronickou poštou z 08.12.2020, ktorého prílohou 

bolo súhlasné vyjadrenie Obce Husiná č. 89/2020 z 01.12.2020, zaprotokolované      

na úrade pod č. 1234-3138/2020 z 08.12.2020  

 Žiadosť úradu o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia č. 122-3138/2021 

z 25.01.2021  
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 List Hlavného banského úradu č. 180-127/2021 z 27.01.2021 o predĺžení lehoty         

na vydanie rozhodnutia 

 Oznámenie úradu o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia č. 122-281/2021-II 

z 08.02.2021 

 Oznámenie úradu o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného 

s miestnou obhliadkou č. 122-281/2021-IV z 08.02.2021 

 Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou z 18.02.2021 

zaprotokolovaná na úrade pod č. 122-536/2021 z 18.02.2021 

 

 

  Úrad v priebehu konania zároveň preveril aj aktuálnosť oprávnenia spracovateľa 

dokumentácie RNDr. Ľudovíta Drapana (osvedčenie o odbornej spôsobilosti na funkciu 

„banský projektant“ ev. č. 1974 vydal Obvodný banský úrad v Bratislave pod č. 354-

1393/2020/2 z 10.06.2020). 

 

  Organizácia preukázala právo k parcele KN-C 687/11 zmluvou o nájme pozemkov 

medzi organizáciou a Pozemkovým spoločenstvom – Urbariát obce Husiná zo 17.12.2015       

s dobou platnosti nájmu do 31.12.2041, ktorej predmetom nájmu je okrem iných aj parcela 

KN- C 687/10, z ktorej bola geometrickým plánom č. 45859671-162/2018 z 18.10.2018 

odčlenená parcela KN-C 687/11. 

 

  Organizácia je oprávnená vykonávať činnosť vykonávanú banským spôsobom           

na základe banského oprávnenia a jeho poslednej zmeny č. 409-703/2021 z 25.2.2021 

zapísaného v Banskom registri právnických osôb, ktorý je vedený na Obvodnom banskom 

úrade v Banskej Bystrici, fólio č. 43. 

 

  Správne poplatky v celkovej sume 49,50 € (33,- € za vydenie povolenia na dobývanie 

ložiska nevyhradeného nerastu a 16,50 € za miestne zisťovanie podľa položky 176 písm. a) 

a položky 9 sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) boi zaplatené  pri podaní žiadosti 

elektronickým kolkom – platobný predpis M10-0312220-0580. 

 

  Na základe vyššie uvedených podkladov pre rozhodnutie, výsledkov ústneho 

pojednávania a miestnej obhliadky a s použitím príslušných právnych noriem rozhodol úrad 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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 v súlade s § 18b ods. 4 v spojení s § 19 ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb. doručuje 

organizácii spolu s povolením činnosti vykonávanej banským spôsobom jedno overené 

vyhotovenie plánu využívania ložiska. Ostatným účastníkom konania sa zasiela                    

len rozhodnutie o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom. 
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Toto rozhodnutie sa doručuje týmto účastníkom konania: 

 

1. KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (s prílohou) 

2. Obec Husiná, Husiná č. 157, 985 42 Veľké Dravce 

3. Pozemkové spoločenstvo – Urbariát obce Husiná, Hlavná 92, 985 42 Husiná 

 

Na vedomie po nadobudnutí a vyznačení právoplatnosti a vykonateľnosti: 

 

4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1,  

    974 05 Banská Bystrica 

5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 

    979 01 Rimavská Sobota 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Miloš Petráš, PhD. 

    predseda úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


