
 

 

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: 873-2722/2021 

         Košice, 28.09.2021 

   

       

  

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“) aj vo veci 

povolenia likvidácie banských diel 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 vyhlášky MH SR č. 313/2020 Z. z. na základe žiadosti organizácie 

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. z 22.06.2021, predloženej dokumentácie a dokladov                      

a po ich doplnení z 12.08.2021 rozhodol takto: 

 

Podľa § 10 ods.6 zákona  

 

p o v o ľ u j e  

 

 

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

 

so sídlom: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen  

             

s identifikačným číslom: 31 559 123 

 

banskú činnosť: likvidáciu časti lomu v dobývacom priestore „Husiná“, podľa 

overeného plánu likvidácie priloženého k žiadosti,               

   

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

p. č. 412/5, 412/6, 412/8, 413/2 (odčlenená od pozemku KN-C 

413/1 geometrickým plánom č. 08/2004), 413/3 (odčlenená              

od pozemku KN-C 413/1 geometrickým plánom č. 08/2005) 

413/4 (odčlenená od pozemku KN-C 413/1 geometrickým 

plánom č. 07/2007), 413/5 (odčlenená od pozemku KN-C 413/1 

geometrickým plánom č. 15/2010) a 413/7 (odčlenená                        

od pozemku KN-C 413/1 geometrickým plánom č. 16/2011) 

v katastrálnom území Husiná s identifikačným číslom 820 491 

v okrese Rimavská s číselným kódom 609, v Banskobystrickom 

kraji s kódom č. 6.  
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so zodpovedným  

vedúcim  

zamestnancom:  Ing. Petrom Ďurčom, s miestom trvalého pobytu                           

967 01 Kremnica, Jula Horvátha 902/34, držiteľom osvedčenia      

o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca 

vydaného Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici                 

pod č. 1101-3316/2011 zo 14.12.2011 na výkonávanie 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 nižšou ako 500 000 ton,  ich úprave a zušľachťovaní, 

vrátane zabezpečenia alebo likvidácie lomu 

 

s platnosťou povolenia: do 31.05.2026 a v prípade predĺženia platnosti súhlasu                        

na využívanie odpadov na spätné zasypávanie do 31.12.2027. 

 

 

Na vykonávanie predmetnej banskej činnosti sa určujú tieto osobitné podmienky: 

 

1. Územie časti lomu určené na likvidáciu (čiastočnú rekultiváciu) bude vytýčené v teréne 

vhodnými značkami. 

2. Likvidáciu časti lomu (čiastočnú rekultiváciu) realizovať tak, aby nedošlo k škodám                     

na susedných pozemkoch. 

 

 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 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. (ďalej len „organizácia“) požiadala úrad 

o povolenie banskej činnosti – likvidáciu časti lomu v dobývacom priestore „Husiná“ 

žiadosťou z 22.06.2021 spolu s predpísanou dokumentáciou a dokladmi. Úrad preskúmal 

úplnosť plánu a dokumentácie, riešenie stretov záujmov, dodržiavanie zásad banskej 

technológie, výsledok hospodárenia so zásobami výhradného ložiska a dôvody jeho čiastočnej 

likvidácie výhradného ložiska podľa vypracovaného plánu likvidácie časti lomu v dobývacom 

priestore „Husiná“ (ďalej len „plán likvidácie“), banské oprávnenie organizácie a osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti vyššie menovaného zodpovedného vedúceho zamestnanca.  

 

Žiadosť organizácie spolu s rozhodnutím Ministerstava životného prostrtedia 

Slovenskej republiky č. 5253/2021-1.7/mš, 9500/2021, 9503/2021 z 19.02.2021 vydaným 

v zisťovacom konaní podľa § 29 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 

(ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) úrad zverejnil dňa 14.07.2021 na elektronickej úradnej 

tabuli úradu na stránke  www.hbu.sk.  
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Úrad následne vyzval organizáciu na doplnenie podania a konanie prerušil 

rozhodnutím č. 873-2054/2021-II z 19.07.2021 s lehotou na doplnenie do 15.09.2021. 

Organizácia dňa 12.08.2021 doplnila podanie o chýbajúce záväzné stanovisko Okresného 

úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-BB-OSZP1-2021/018985-005 

z 10.08.2021 k povoleniu banskej činnosti podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

 

  Úrad následne oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy 

začatie konania vo veci listom č. 873-2412/2021 z 18.08.2021 a nariadil ústne pojednávanie 

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

02.09.2021 a jeho kladný výsledok je zaznamenaný v zápisnici zaprotokolovanej na úrade         

pod č. 873-2618/2021 z 03.09.2021.  

 

  Úrad v súlade s § 18f ods. 2 zákona (osobitosti konania) zaslal Ministerstvu životného 

prostredia SR, Odboru environmentálneho posudzovania žiadosť o vypracovanie záväzného 

stanoviska listom č. 873-2054/2021-IV z 19.07.2021 na posúdenie spôsobu vyhodnotenia 

podmienok vyplývajúcich z vyššie cit. rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní a prijatých 

opatrení na ich plnenie uvedených v pláne likvidácie a ich súlad so zákonom č. 24/2006 Z.z. 

Záväzné stanovisko bolo vydané pod č. 5253/2021-1.7/mš, 48383/2021 z 08.09.2021                         

s konštatovaním, že návrh na začatie konania o povolenie predmetnej banskej činnosti                    

je koncepčne v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a s rozhodnutím Ministerstva životného 

prostredia, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 5253/2021-1.7/mš, 

9500/2021, 9503/2021 z 19.02.2021.   

 

  

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie 

- vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2021/008738-002 z 01.06.2021 podľa 

§ 28 ods. 2 písm. g) zákona č. 364/2004 Z.z. o  vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s určením 2 podmienok. 

 

- vydal vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2021/008633-002 z 20.05.2021, o tom, že sa nevyjadruje 

k projektovej dokumentácii stavby, nakoľko sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 Okresnný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydalo záväzné 

stanovisko č. OU-BB-OSZP1-2021/018985-005 z 10.08.2021 podľa § 9 ods. 1 písm. j) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorom 

stanovil 5 odporúčaní a pripomienok. 

 

- oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydalo 

rozhodnutie č. OU-BB-OSZP2-2021/002733-021 z 08.06.2021 podľa § 97 ods. 1 písm. s) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Súhlas na využívanie 

odpadov na spätné zasypávanie je platný do 31.05.2026. 
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 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

vydal rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pod č. 5253/2021-1.7/mš, 9500/2021, 

9503/2021 z 19.02.2021, ktoré sa stanovuje, že zmena navrhovanej činnosti „Čiastočná 

rekultivácia lomu Husiná“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 z. z.   

   

 Obec Husiná vydala súhlasné stanovisko č. 35/2021 z 03.06.2021 k činnosti a plánu „Plán 

likvidácie časti lomu Husiná dobývací priestor Husiná na roky 2021 – 2027 (čiastočná 

rekultivácia lomu)“. 

  

  Pozemky dotknuté plánovanou likvidáciou lomu sú v prenájme na základe nájomných 

zmluv. Organizácia si parcely KN-C 412/5, 412/6 a 412/8 prenajíma od Pozemkového 

spoločenstva – Urbariát obce Husiná, Hlavná 92, 985 42 Husiná, ktoré listom z 11.05.2021 

vydalo súhlasné stanovisko s predmetnou činnosťou. Organizácia si parcely KN-C 413/2, 

413/3, 413/4, 413/5 a 413/7 prenajíma od združenia FODOROV LES, Združenie vlastníkov, 

Husiná č. 78, 985 42 Husiná, ktoré listom z 11.05.2021 vydalo súhlasné stanovisko 

s predmetnou činnosťou. 

  

Podmienky a opatrenia určené v rozhodnutí  zo zisťovacieho konania Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie ochrany prírody, biodiverzity 

a odpadovného hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie vydaným 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z pod č. 5253/2021-1.7/mš, 9500/2021, 9503/2021 z 19.02.2021 

a z vyjadrení, rozhodnutí a stanovísk iných orgánov štátnej správy podaných v predmetnej 

veci boli rešpektované  aj samotnou organizáciou a to zakotvením opatrení na ich realizáciu 

do dokumentácie (plánu likvidácie), 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.  

 

Na základe predložených podkladov a výsledkov ústneho pojednávania úrad vydal toto 

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

likvidácie časti lomu výhradného ložiska čadiča v dobývacom priestore „Husiná“ najmä                   

vo vzťahu k racionálnemu využitiu tohoto výhradného ložiska podľa § 30 ods. 1 a 5 a § 32 

ods. 4 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. Žiadosť organizácie z 22.06.2021 o povolenie banskej činnosti likvidácie časti lomu 

v dobývacom priestore Husiná na roky 2021 - 2027  

2. „PLÁN LIKVIDÁCIE ČASTI LOMU HUSINÁ DOBÝVACÍ PRIESTOR „HUSINÁ“ 

VYPRACOVANÝ NA ROKY 2021 – 2027 (ČIASTOČNÁ REKULTIVÁCIA LOMU)“ 

vypracovaný v mesiaci január 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 
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ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej 

banským spôsobom v znení vyhlášky SBÚ č. 16/1992 Zb. + žiadosť organizácie 

z 22.06.2021 o povolenie banskej činnosti (873-2054/2021 zo 07.07.2021) 

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

uskutočneného 02.09.2021 na prevádzke v lome Husiná (protokolárne číslo úradu                   

873-2618/2021 z 03.09.2021) 

4. Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja  

č. OU-BB-OSZP2-2021/002733-021 z 08.06.2021 (súhlas na využívanie odpadov) 

vydané podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vydané      

na dobu určitú do 31.05.2026  s podmienkami                 

5. Záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja                        

č. OU-BB-OSZP1-2021/018985-005 z 10.08.2021 z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

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

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)  

6. Vyjadrenie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-RS-OSZP-2021/008738-002 z 01.06.2021 z hľadiska ochrany vodných pomerov 

(§ 28 ods. 2 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodného zákona) v znení 

neskorších predpisov)  s podmienkami 

7. Rozhodnutie  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany 

prírody,  biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov                        

na životné prostredie vydané v zisťovacom konaní pod č. 5253/2021-1.7/mš, 9500/2021, 

9503/2021 z 19.02.2021, ktoré sa stanovuje, že zmena navrhovanej činnosti „Čiastočná 

rekultivácia lomu Husiná“ sa nebude pozudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. spolu  

s podmienkami 

8. Vyjadrenie (súhlasné) obce Husiná č. 35/2021 z 03.06.2021 s požiadavkami 

9. Stanovisko (súhlasné) vlastníka pozemkov Pozemkové spoločenstvo – Urbariát obce 

Husiná z 11.05.2021, bez pripomienok 

10. Stanovisko (súhlasné) vlastníka pozemkov FODOROV LES, Združenie vlastníkov 

z 11.05.2021, bez pripomienok 

11. Zmluva o nájme pozemkov medzi organizáciou a Pozemkovým spoločenstvom  - 

Urbariát obce Husiná + LV 699 v k. ú. Husiná, okres Rimavská Sobota 

12. Zmluva o nájme pozemkov medzi organizáciou a združením FODOROV LES, združenie 

vlastníkov + 565 a 741 v k. ú. Husiná, okres Rimavská Sobota  

13. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Ing. Petra Honkyša vydané Hlavným banským 

úradom v Banskej Štiavnici  pod č. 363/2005 z 12.05.2005 na funkciu hlavný banský 

merač 

14. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti „duplikát“ aj na funkciu „projektant“  Ing. Miroslava 

Žabku vydané Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici č.322/1995 z 29.12.1995 

a jeho posledne predĺženie pod č. 1336-3041/2020 z 11.11.2020.  

15. List úradu č. 873-2054/2021-II z 19.07.2021 – výzva na doplnenie podania a rozhodnutie 

o prerušení konania 

16. List úradu č. 873-2054/2021-IV z 19.07.2021 – zaslanie dokumentov a žiadosť 

o stanovisko podľa § 18f ods. 2 zákona 

17. List úradu č. 873-2412/2021 z 18.08.2021 – oznámenie o začatí konania a nariadenie 

ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou 
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18. Záväzné stanovisko vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, 

sekcie ochrany prírody,  biodiverzity a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania 

vplyvov na životné prostredie vydané pod č. 5253/2021-1.7/mš z 08.09.2021 zaslané 

v odpovedi  č. 48383/2021 zo 14.09.2021  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

19. Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia vydané rozhodnutím Obvodného banského 

úradu v Banskej Bystrici pod č.409-703/2021 z 25.02.2021  

20. Plná moc pre Ing. Nadeždu Trebulovú z 04.01.2021 na zastupovanie  organizácie                    

vo všetkých úkonoch ako aj všetkných rokovaniach s orgánmi štátnej správy 

a samosprávi ako aj na ďalšie úkony. 

 

Úrad v priebehu konania zároveň preveril aktuálnosť oprávnenia spracovateľa 

dokumentácie (plánu likvidácie časti lomu v dobývacom priestore „Husiná“) – Ing. Miroslava 

Žabku – projektanta (osvedčenie „duplikát“ vydané Obvodným banským úradom v Banskej 

Bystrici č.322/1995 z 29.12.1995 a jeho posledne predĺženie pod č. 1336-3041/2020 

z 11.11.2020.  

 

Úrad taktiež preveril aktuálnosť osvdčenia  o odbornej spôsobilosti Ing. Petra Honkyša         

na funkcu hlavný banský merač č. 363/2005 z 12.05.2005 vydané Hlavným banským 

banským v Banskej Štiavnici.    

 

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

ktorý bol určený rozhodnutím Stredoslovenského krajského národného výboru, odborom 

dopravy, Banská Bystrica č. Dopr. 3153/61/62 z 20.3.1962 a zmenený (rozšírený) 

rozhodnutím Stredoslovenského krajského národného výboru, odborom dopravy Banská 

Bystrica č. Dopr. 730/1909/II zo 14.02.1990 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 stavebného kameňa – čadiča v tomto 

dobývacom priestore. 

  

 Organizácia je oprávnená vykonávať banskú činnosť aj na základe poslednej zmeny 

banského oprávnenia vydanej rozhodnutím Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici 

pod č. 409-703/2021 z 25.02.2021. 

 

Správne poplatky v celkovej sume 49,50 € podľa položky 175 písm. a) a položky 

 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 dokladované potvrdením o ich úhrade zo 06.07.2021 (v sume 33,- € za vydanie tohto 

povolenia a v sume 16,50 € za vykonané miestne zisťovanie). Platobný predpis M10-080721-

0813. 

 

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

jedno overené vyhotovenie „PLÁN LIKVIDÁCIE ČASTI LOMU HUSINÁ DOBÝVACÍ 

PRIESTOR „HUSINÁ“ VYPRACOVANÝ NA ROKY 2021 – 2027 (ČIASTOČNÁ 

REKULTIVÁCIA LOMU)“. 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje týmto účastníkom konania: 

 

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

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

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

4. FODOROV LES, Združenie vlastníkov č. 78, 985 42 Husiná 

 

 

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

 

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

979 01 Rimavská Sobota 

6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľudovíta 

Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

7. Ministerstvo životného prostredia SR – odbor posudzovania vplyvov  na životné prostredie, 

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

                

 Ing. Miloš Petráš, PhD. 

                predseda úradu 


