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M I N I STE RSTVO

ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA
SLOVE.NSKE/  REPUBLIKY

Sekcia ochraný prĺrody, biodiverzity a oqpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ,

RozHODNurm
vvDÁnÉ vzisŤovAcoM KONA'NÍ

Bratislava: 19. 02. 2021
Číslo:5253/202l-l.7/mš

9500/2021
9503/2021

Ministerstvo   životného   prostredía   Slovenskej   rq)ubliky,   sekcia   ochmny   prĺrody,
bíodiverity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
ako ústiedný orgán štátnej sprivy starostlivosti Ó životné prostredie podľa  § 1 ods. 1 pĺsm. a)
a § 2 ods. 1 Písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štámej správe starostlivosti o životné prosú€díe
a o zmene a doplnenĺ níektorých záko,noy v znenĺ neskoršĺch predpisov, ako prámy orgán
podľa  §  1  ods., 2  zákona  č. 7l/1967Zb.  oprávnom  konaní  (st)ľá"y  poriadok)  v  mení
neskorších predpisov a ako pn'slušný orgán podľa § 3 písm. k) v pojeri s § 54 ods. 2 písnl. 9
zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a.doplneni'
piektorých zákonov v 2meni' neskorších predpiso.v rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovanĺ vplyvov na životné prosdedie a o zmene a doplnení niektorých zákono,v v zpeni'
neskoršĺch predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb, o správnom konaní (správny
poriadok)  v znení  neskoršĺch  predpisov  po  vykonaní  zisťovacieho  konania  pre  zinenu
navmóvanej   činnosti   „Čiastočná   rékultivácĺa   lomu   Hus'iná"   navihovateľa   KSR   -
Kameňolomy SR; s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 3lš59123, takto:

Zmena   navrhovanej   čimosti   „Čiastočná   rekultivácia   lomu   Husiná"   uvedená
v predloženom ozmámenĺ o zmene nävrhovanej činnosti

sa       nebude      posudzovať

podľa  zákona  č.  24/2006  Z.  z.  o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene
a doplnenĺ niektorých zákonov v memĺ neskorších predpisov.

V súlade s ustanovenĺm § 29 ods.  13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovanĺ vplyvov na
•životné prostredie a o zmene a doplnenĺ .niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa

učujú nasledovné podmienlqr na eliminovanie alebo zmiemenie vplyvu zmeny navhovanej
činnosti na životné prostredie:

1.Naprevozmateriálupóužĺvat'výhradnezakapotovanénákladnévozidlá;
2.   Realizovať zmenu nawhovamej činnosti, t. j. zavážať stavebný odpad do vyťaženej časti

kameňolomu Husiná, len v rozsáhu už v súčasnosti vyťaženého územia bez dodatočného
záberu ]esných pozemkov;

3.   Spemené plochy wátane prĺjazdovej  koriunikácie  v bez zrážkovom  a suéhom období
prawidelne polievať;

4.   Po  dohode  s dotknutými  obcamí,  inštalovať  vhodné  obmedzovače  rýchlostí  (dopmvné
zmačénie  na  obmedzenie  rýchlosti  nákladných  vozidiel,  spomaľovacie  retaDdéry)  na
lokality, kde sa negatĺme prejawjú vplyvy vibrácií spôsobené nákladnými vozidlam.i;

5.   Pri zvýšenej prašnosti materiál vhodne skrápať;
6.   Povoľujúci orgán udelí súhlas v zmysle § 97 ods.  1  písm. s) a ods. 2.písm. a) 'zákona č.

79/2015  Z.  z.  o odpadoch a o zméne a doplnení niektorých zákonov  v 2menĺ neskoršĺch
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• Predpisov  na   celkový  objem  materiálu  učeného   na  pätné  zasypávanie  o objeme
märimálne 500 000 ton;

7.E:eĹi::äiaaťknoám"hr::#áti9;äcitee:#í#.ua::oíomri.cuk;j±edľg|v.a;cei:skť#puutÉE##Í
•    mesačných intervaloch podávať  správu o vyhodnotení priebehu rekultivácie  až  do jej

úkončenia;
8.   Čistiť kolesá äutomobilov pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. úsek 2nečistený .

blatom.

Odôvodnenie:

Navrhovatel', KSR - Kameňolomy SR, s.ľ.o .,., Neresnícka cesta 3, .960 01 Zvolen,
HČO:  31,559i23  v zastúpenĺ splnomocriemcom  JUDľ.  M€halom  Sekerešom  (ďalej  len
mavrhovateľ"), doručil dňa  15.  12. 2020 na Mínisterstvo .životného prostredia Slovenskej

republiky,   sekciu   envirommtálneho   hodnotenia   a odpadového   hospodárstva,   odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie podl'a § 29 ods. 1 pĺsm. b) zákona č. 24/2006 Z.
z.  o posudzovaní vplyvov na živohé prostredie a o zmene a dophenĺ niektorých zákonov
v menĺ neskoršĺch. predpisov (ďálej lm ,zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
9,Čiasóočmá   rekultivácia   lomu. Husiná"   (ďdej   len   gmena   navrhovanej   čimosti`?
vypracované podľa prílohy č. 8a zákona..

Ministerstvo   životného  prostredia   Slovenskej  . rqpub|iky,   sekcia  environmentáheho
hodnotenia a odpadového hospodárstva,  odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
upovedomil nstom č.13249/2020-1.7/mš, 65710/2020, 65711/2020 zo dňa 16.12. 2020 podl'a
§  18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani' (spráwy poriadok) v mení neskoršĺch
predpísov (ďalej len „sprámy poriadok<) mámych účastirikov konania, že dňop doručenia
o2mámenia o zmene navrhovan®j činnosti začalo podľa § 18 .ods. 2 správneho poriadku správne
konanievoveciposudzovaniavplyvovna.životnéprostredie.

riinisterstvo   životnéh.o  pmostredia   Slovenskej   rqpubliky,   sekcia   envriopmentálneho
hodnotenia a odpadového h.ospodárstva,  odbor posudzovania vplyvov na životné. prostredie
podl'a  §  29  ods.  6  zákona  zaslal  oznámenie. o zmene  navrhovanej  činnosti povoľujúcemu
orgánu, dotknutému orgánu, dothutým obciam a rezortnému orgánu, a zároveň. vyzvalo na
doručenie stamoviska v zákonom stanovenej léhot?.`

Oznámenie o zmene navrhovanej čimosti bolo zverejnené na wébovom sĺdle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https:/^ww.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ciastocna-rekultivacia-lomu-husina-

Sflručný popis súčasného stawu
` Už eristujúca navrhovaná činnosť ,]Ĺameňolom Husiná L navýšerie ročnej ťažby čadiča

na úroveň 500 000 ton/rok" (ďalej len ,#avrhóvaná činnosti") je podl'a prílohy č. 8 zákona
zaradená do kapitóly

č. 1® Ťaž®bný priemyse]:

Pol®čísló Činnosť, objekty a zariad€nía Pľahové hodnoty
Ča§ť9 A Časť 8
®ovi-é (Zisťovacie
hodnoťemÉe) konanie)

11. Lomy a povrchová ťážba a úprava od 200 000 t/rok od 100 000. t/rok do
kämeňa, ťažba štrkopiesku a piesini alebo od 10 ha. 200 000 t/rok alebo

záberu plochy od 5 ha dó .10 hazáberuplochy..
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Popis zmeny na[vrhova[meý čímnosti

Zmena navrhovanej čimosti je priamo naviazaná na už existujúcu navrhovanú čimosť.
Navrhovatel' róžhodol využiť výkopovú zeminu pre postupnú rekultiváciu, t. j. pre terérine
úpravy .vyťažených plôch v lome Húsiná. Výkopová zemina, ktorá je pri realizácii stavieb
odpadom  nahradĺ  neodpadoiý  materiál,  ktorý je  pre ` rekultiváciu  lomu  nevyhnutný.  Na

::nTo]tiĹvčáe:íĽ::d:ž:uuÍz:gvv±y±č::Ĺ:#g:d#ÉHÍ+:eur::uvhádna%sbpo::oŽ;ob:::::Ľeánjýeä:
stabilita naj`mä s ohl'adom na zabránenie zosuvov.

Zmena riavrhovanej činnosti bude ŕealizovaná v §úlade s § 3 ods. 20 .zákona č. 79./2015 Z.
o odpadoch a o zmene a. doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako spätné
zasypávanie,ktoréÝzmysleuvedenéparagrafiipredstavujgčinnosťzhodnocovaniaodpadu,prí
ktorejsavhodnýodpád,ktorýniejen?bezpečný,používanaúčelyrekultiváoievovyťažených
oblastiach  alebo  na  technické  účely pri  terénnyóh 'úpravách.  Odpad používaný na  spätné
zasypávaniemusínáhradiťneodpadovémateriály,musíbyťvhodnýnauvedepéúčelyapoužitý
len v množstÝe, ktoŕé je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov. Na základe infomáciĺ
uvedenýchvoznámeníozmenenavrhovanejčimostinavrhovatel'plánujezmenu.návrhovanej
čimosti vykonávať :

Začiatok reálizäcie zmeny navrhovanej čimosti:                                   2020 -2022
Plánované ukončenie zmeny navrhovanej čimosti:                              Neučené

Zmena navrhovanej činnostije podl'a pn'1ohy č. 8 zákona zaradená do:

č. 9. Infľašťmktiďa:    .

polačíslo Čimost'9 ®bjekfty a zariadenia  . PŤahové hodnoty  .
Čast!.A Časť B
dovimé (Zisďovacie
hodnotenie) komamie)

6. Zhodnocovanie ostatných odpadov .

®

od.5 000 t/rok
okrem zhodnocovani'a odpadov '
uvedcmého v položkách 5 a 11, ,
zariaderia.na úpravu a Špracovanie
ostatných odpadov

Na základe uvedenej kategorizácie je vzhl'adom na §  18  ods. 2. písm. c) zákona zmena
návrhovanej  činnosti predmetom zísťovacierio koriania o posudzovanĺ vplyvov navrhovanej
činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti.

Umiestnenie nqĽwhorv.aneý čínno sti

Zmena  navrhovanej   činnosti  je  situovaná  v Bapskobystrickom  samosprávnom  kraji,
v okrese Ŕimavská Sobota, v .katastrálnom území Óbce Husiná mimo obytnej zóny

Kraj :                                                         Banskobystriclý

Okres :                                                        Rriavská. S obota

Obec :                                                                  Hušiná

katastrálne územie (ďal?j len ,J[. ú."): . Husiná

Parcehé čísla:                                            . KN -C 412/5, 412/6, 412/8, 413/2, 3, 4, 5, 7

(odčlenené z parcely FN -C 413)
Stavebné odpady kat.  č.  17  05  04  a 17  05  06,  ktoŕé vzniknú pri výkopových prácach

projektu „Výstavba cesty R2 úsek Kriváň. - Mýtna a úsek Mýtna - Tomášovce" budú uložené
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v kmeňolome  Husiná  a budú . využité  techniclri   a biologickú.  rekultiváciu  navi.hovanej
čimosti. Stavebný odpad bude plóšne rozprestretý a rozhmitý na parcely:

KN - C č.  4i2/5, 4i2/6, 4i2/8, 4i3/2,  3, 4,  5,  7. Výkonávanie terénnych úprav buáe
postupovaťodseveméhokoncadobývacíehopriestorumeromkzápadnémuajužnémuokraju
kameňólomu tak, aby navážajúoe autá .vykonávali čiastbčné Zhuffiovanie navezeného odpadu
aabysavytváralmiemy.sklónupravenéhoterénu..Všetkyprácebudúorganizovanétak,abypo
doťaženísuovinyv.kameňolomeriohlibyťvykonafié'Éricetechrickejanáslednebi.ologickej
rekultivácie,  .1ikvidácia  kameňolomu  v zmysle  näriäderiia  vlády  Slovenskej  republiky  č.
520/1991 Zb. o po.dmienkach využívania ložísk .newybradefiých nerastov.

VzmyslevyhláškyMiris.terstvaživotriéhoprostrediaSlovenskejrepubli]srč.365/2015Z.
z.,  ktorou sa .ustanovuje Katálóg odpadov sa budú` poiÉívať ostatné odbadý nasledovný.ch
ritalógových čísiel, v ceučovom množstve:  .

-     i7 Ó5 04 zenrina`akamenivó.iné ako uvedenév l7 05 06 v množstve200 000 t,

-     17 05 06 výkópová zemina riá qko uvedenáv l7 05 05.vmnožstve 300 000 t.

Vsúlade    sprogramom    odpadového    hošpodárstva    Slovenskej    republiky,    resp.
Banskobystrického   samosprávneho   kraja  budú   na  likvidáciu  kameňolómu,   resp.  jeho
rekultiváciu využité. ,aj  Štavebné  a demolačné  o-dpa'dy,  ktoré vzníknú  v priľahlom  regióne.
V zmysle článku 16 @ prĺlohy |.1. Smernice Rady .Euró-pómej únie 1999/31ffis bod 2.1 Kritériá
pre skládky ínertného odpadu, podľa bodu 2.1.1 bez testovania odpadu, by mom byť využité
aj odpady uvedené v nižšie uvedenej tabulke:

g
•.r        `.'`

8'..:\ L     .`};~          .--f-:--`,.iF-F".,l}Éi`.:     -T'-,.`,       ..   '1Í.,.~__.`.-_`.-`.!                                                                           ..-Bŕ,J-...,-Í'',
',_   L:3:    - _-,

•%,`

^ T\=±H=±;šg,*;

17 05 04 Zeria a kamenivo =é ako uvedené v 17 05
•o

cca 200 000 ton
05

.     170506 Výkopová zemina íná ako.uvedená v 17 05 05 0 cca 300 000 ton

Využitie týchto odpadovje plne v súlade s ods. 15 článku 3 smemiqe 98/2008fls o odpade
a o zrušení určitých smerníc.  ,

Údaýe o vstupoch

Zfl2fffl
Zmena navriovmqj činnosti .nevyžadtÉe ďalší záber pôdy. Teréme úpravy, resp. zmena

navriovriej  čimosti ' sa bude realizovať na území  dotlmutom ťažobnou činnosťou  a bude
vykónáúané v rámci  eristujúceho  dobývacieho  priestqru,  na parcelách,  kde bofi  Ýyťažené
zásoby stavebného kameňa.

Zásobovamie vodou

Ministerstvo   životného   prostredia   Slovenskej   republiky,   sekci;   ochrany   prírody,

fáodď;#L#g#,oĽíh#;gžLgľäág:ffe;učg:#:evip+geoĺponfi:aä:vvo#éngm##:
vody.

Ostamé suťorinové a émergetické zdroj €_

Zmena navrhovanej  činnosti nekladie požiadavky na  surovinové  a energetické  zdroje.
Avšäk dovážané odpady potrebné na spätné zasypávanie, resp.. rekultiváciu kameňolomu po
ukončení ťažobných prác je možné považovať za surovinoiý zdroj, ktorý miemi existujúci
ztia+sáhdozemskejkôry,]stórýbolvyvolanýpotrebouťažbystavebnéhokameňaprestavby
(domy a budo.yy, občianska vybavenosť, infiaštnilstúĺa) v širšom regióne.

u
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V programe  odpadového  hopodárstva  Slovenskti  rq}ubliky,  resp.  Bahskobystiického
.samosprávnehokrqjaprestavebnéademolačnéodpadysaprijalinasledovhé'opatrenia:

-     nekontaminovanú  pôdu  a íný  prirodzene. sa  vyskytujúci  materiál  vykopaný počas
•   stavebných.prác pq?ovažovať za odpad (ak Ša materiál .použije na účely výstavby

v prirodzenom stave),
-     zvýšiť kontrolu triedenia odpadov priamo v mieste jeho imiku,
-     Í}ri stavebnýčh prácach financovaných z verejných zdrojov ®redovšetkým pri výstavbe

dqpravných komunikácií a Ínfiaštniktúrý) využívať upravený stávebný ? dmolačný
odpad, .stavebné materiály na zásypy a terénne úpravy.

Doprq_vnáinfiáštruktúra

Zmena   navriovanQj    činngsti    nékladie   požiadavky   na   zmenu    dopravn;B.    ainej
infi.aštruklúry.DqpravnénapQjeniekarieňo.lomujepristupnézcestyľ6@571)cezobecNové
HonypoobecVeľkéDravcecestouHI/2669;následneodobceVeméDravcesmeromnqobec
Husiná po ceste HI/2741 a následne do kameňolomu poľnóu .Óestou

\

Pracovné sťlv

ZmáanavriiovanQjčinnostinekiadiepožiadavkynapracovnésiiy.

Úda[ýe o výstwpoch
`  Zddrgj e z;nečisteria orvzduš_Íui. .

Samotnánavrhovanáčinnosťjepovažovanázaplošnýzdrojznečisteníaovzdušiasemisiou
tuhých znečisťujúcich Játok (ďalej  len „TZL`).  V. zmysle vyhlášky Ministerstva životného
•prostredia č.  410#012  Z.  z„  ktoroú  sa vykonávajú. niektoré ustanovenia zákona` o ovzduší

vznení  nest[oršĺch  predpisov,  Prílohy  č.1  je  dobývací  priestor. zaradený  qo  kategórie
stacionámeho.zdroja3.10Kameňolomyasúvisiacespracovaniekameňa,medristrednézdroje
znečisténiaovzdušiasprahovoúhodnotóu>0.EriiisieTZLvkameňolom.eHusinávznikajúpri
prácach§pQjenýchsdobývanímložiskaaqpravounerastu(Ýŕtaciepráce,trhaciepráceaúprava
nerastu  drviacimi  zariadeniami).  Zo  spaľovaniá  inotorovej  nafty v piestových  spal'ovacĺch
motoroch,ktorésúsúčasťoudrviacichatriediácichzariadenítrzmikajúznečisťujúceláťkyTZL,
S02, NOx, CO. V. oznámenĺ. o zmene navrh.ovang. činnosti navriovateľ deklamje, že navážanie
stayebných  odpadov  v zásade  nékladie  nárolq7  na  zvýšenie  dopravy.  V  prevažnS  miere
nákladné autá odvážajúce vyťažené kaúienivo (z kameňolomu Husiná resp. Husiná - Hôrka)
na stavbu cesty R2 v rámci       aženia, dovezú z výrivby cesty R2 do kameňolomu Húsiná
stavebné  odpady vznikajúce pri,výstavbe tejto  cesty (odpady kat.  č.17 05  04 a 17 05  06).
Sekundáma  prašnosť  bude  vznikať  v dôsledku  pohýbu  nákladných  autoriobilov,  strojov
a ostatng.   mechanizácie.   Selmdárna  prašnosť  bude  éliminovaná  kropenĺri  komunikácií
amqnípulačnýchplôch.

Odriadovévodv
+ V rámci zmeny navriovanej čimosti nebúdú vznikať odpadové vody.

hé odí)_f lh
V rámď zmeny navrhovanej  činnosti nebudú i;znikať iné odpady a vo väčšej miere äko

boli špecifikované Ý pôvodnej navrhovanej činnosti.

. V!p;|yy na obyvateľstvo -zdro_ie hluk_u
Pre účely pôvodnej navrhovanej čimosti bol hodnotený vplyv hluku z dopravy na obec

Velké Dravce q*ovičová, a kol. 2007). V rámci. tejto hlukovej štúdie bol urobený prieskum
dopravy a kontrolné merania v troch lokaliŤch obce Veľké Dravce a vypočítané ekvivalentné

i#jge#hvn2Lyy?imĽch#ľi3hv#jE;;:::i=:Ei#áovj.:F#démhégov?
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vydanom  záverečnom  stanovisku  č.   11`464/07-3.4./gn  z dňa  29. .04.  2008  pre  navrhovanú
čimosť, z ktorého záverov vyplynulo, že pri navrhovanej čimosti resp. ťažbe do 500 000 t/r,
vóvzťahukhlukuz.dopravynedochádzaaknovýmskutočnostiam,ktorébybolidôvodompre
zmenu podmienok vykonávania už .vtedy existujúcej ťažobn€j činnosti.. Zmena navrhovanéj
čimosti v zásade nekladie nároky na zvýšenie dopravy a teda ani hlučno.sti z dopravy.

Víbrácie

Zmena navrhovanej čimosti nebude. zdrojom vibrácfi nad rámec už posúdených vplyvov
a terajšiého sta".

Iné očakáyamé vplyvy

Viámcizm.enynavrhovriejčinnostisaneočakávajúriévplyvy.čivyvblanéinvestície.

V|±]±!yyj±g_horiúnovépróstredíe,nerastnésuroviny.geodynaričkéja:vyägsgľngľfEggí€ké
Pomerv     `
`Zmenanavrhovanejčinnostinebudemaťpozitívnyvplyvnahorninovéprostredie,nakolko

sa jedná o rekultiváciu už vyťaženého územia.

V_plývynďpôdu
Zmena na.vrhovanej činnosti nebude mať výrazný vplyv na pôdu. Rekultivácia časti lomu

bude  prebiehať  v  rámci.tirčeného  dobývacieho  priestoru, -k  nárokom  na  záber  lesných
Pozemkov a pôdy nedochádza.

V_p_ly\p! na _fiaunu, f lóru a ich biot.opi± .

Zmena navrhovanej čínnosti nebude mať výrazný vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.  .

V~plyvynachránenéúzemiaa.ichochrcľľmép_ásma

Na základe informácií uvedených v predchádzajúcich kapitolách možno konštatovať, že
zmena navrhovanej činnosti :

•    nebude mať výrazný negatívny vplyv na územia a lokality, ktoré sú predmetom ochrany
prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prímdy a krajiny v znení
neskorších pr.edpísov;

•    nebude mať negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území avatura
2000);

®    nebude  mať  negatívny  vplyv  na  prvky  územného  systému  ekologickej  stability
identifikované v širšom dotknutom území a zároveň .nebude mať negatívny vplyv na
(ekologickú) stabilitu hodnoteného územia;

®    nebude mať negatívny vplyv na vodohospodársky chránené územia situované v širšom
dótknutóm území;

..    nebude riať negatívny vplyv na biodiverzitu hodnoteného územia ajeho okolia.   .

V_plyvynakra_jinu-štru.ktúraavyužíyariekra_iinv,.krd_jimýobraz

Vzhľadóm  riá  charakter  a  rozsah  a  umiestnenie  rieny. navrhovanej  činn.osti  sa jej
realizáciou v podstatnej  miere nezmení celková súčasná .štruktúra ani scenéria krajiny resp.
rekultiváciou  vyťaženého  územia  dôjde  k pozitívnemu  vp`lyvu  na  štmmni  a využívanie  .
krajiny. Negatívne vplyvy neboli, identifikované.

•VIŽ2l}Zizyi2i:r_esahu_júceštátnehranice

Reaiizácia. zme.ny navrhovanej  čímosti nebude mať žiadne vplyvy presahujúce  štátne
hranice Slovenskej republiky.

.L
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`      K predloženému ozf lámeniu o zmene mi>rhovaneý čimosti zaslali stomovisko (skrátené

zneníe):

> R4inisterstvo   životného   prostiedia   Slóvenskej   F@pubHky,   Sekcia   ochrany  prĺrody,
biodiverzity a odpadového hopodárstva (list č. 5400/2021 zo dňa 01.. 02. 2021) uvádza, že
k zmene navrhovanej čímosti vydáva súhlasné stanovisko uvádza, že uvedené odpady. ,]storé
majú byť pri  zmene navrhovanä.  činnosti  využívané,  sú  v súlade  s  §  20  ods.  3  vyhlášky
Ministerstva životného prostrediá Slovenskd rep]Íbli]qr č. 371/2015 Z. z. kto   u sa. vykonávajú
niéktoré ustanovenia zákona o odpadoch v mmĺ neskorších'predpisov.

VwadreriéMŽPS_R±MŽP;Rberiestamoviískonavedorie..
• > Banskobystriclý   samosprávny   kraj,   odffelénie   územnépo   plánovania   a životného

prostredia (ďälQj  len ,PSK`?  aist č.  09399/2020/OPDUPZP-2,  zo dňa  18.  .12, 2020)  ako
dodmutý orgán. sumaĹizuje technícké údaje         ené v oznámení o zmene navriovapg. čínnosti,
Í]oukäzúe  nä  skutočnosť,  že  zmena  navrihovanej  činnosti  nekladie po.žiadavky na  hárast
prqprav]iých käpacít, ále má dôj.sť k vyťäženíu        adných automobilóv, ktoré do kameňolomu
pridádzqjú prázdne. BSK wádza, že zriéna mvriovanej čímosti môže negatime vplývať na
dotknuté obce s ohľädom na skutočnosť, že nákladné automóbily, Horé dqposiaľ chodili do.
kameňolomu  prázdne,  budú  pri  realizácii  zmeny  navrhovanQj  činnosti  vozidlá  naložené

_:=:-::::::::-::::_:-::-i::::=::--::-:l=::=:L=--==-=::=-::::-:=-=T:-:_:---:::T:-::-::-::::ii-::=_-:-:-::::=:-::-S-::_::--:-:::::-::::::-=:::
Vyjadrerie   MŽP   SR:   MŽP . SR  wádza,.  že vzmenq  no[vrhovamej   čimosti  nepočíta

s vybrio;aním  no;éj   obslužriej   komurikácie.   MŽP   SR  vriadruýe  názor,   že  pfst_rpnou_
rsemti%%kúaú%%%mu%oa%eHvwoífflvŕeaob#pšSďf:bnaSť:#:jozbftí:;ťkfS
apurteodŔto%enzanvíg,Ííe#paí#nuťží%#ffš%ááíceíuv%umd#cpnoosuq:op#:#ŕsnaázooťtnq#ž#bsy.Áčboy.

rózhodnutí-pódrienky,  ktor.é  v mač;om  räzsahu  zam;edzĺd  prejavom  zvýšených  vibrácií
spÔsóbených nävýšením prej; az;dov naložených nďkladných auíompbilov.

>  Okrespý úrad Lušenec,  odbor starosflivosti  o žrirotmé pro.stredie aist č.  OU-LC-OSPZ-
2021/001346-005zodňao1.02.2021)popreskúmanípísomnejdokmentácieuvádza,žeodpad
má byť využitý v súlade s § 20 ods.  1 výhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
rgpÝblibr č. 371/2015 Z.  z. ktoroú sa vykonávajú     éktoré ustanovenia zákona o oqpadoch
v znéní neskoiších predpisov. Okresný úrad Lučenec,, odbor starostlivosti o životné .pŕostredie

.uvádzažezmenanavrhovantičinnostibudemaťibazanedbateľnévplyÝynaživotnéprostredie
a nq]jožadiu.e zmenu navrhovanej čimosti posudzovať podľa zákona.

od;%#::::;:::±#%::äž:%:és%#dezd#ežeúží:::vúáe%í:kroeom%n#mnaé]%á%dnue#ffcch
vplyvov určild v toritio rozhodnuti podrienky výkonu realizácĺe zmTy _navľhovanej člnposti,
riór.é prispej.ú k obmedzeriu.negati:vn:ych vplyvov, `ale už aj existujúcich vplyvov ncwrhdvamej
čimosti.

V záko,nom stanovej lehote sa ostatné subjekty nevyjadrilí. Podľa § 29 ods. 9 zákria sa
uvedenéstanoviskápovažujúzasúhlasné.

Dóťknutá  obec  Husiná,  podľa .§  29  ods.  8  zákona  zvertinila  informáciu .o doručcmí
oznámenia o zmene nariovanej čimosti ha úradnej tabuli aj ria svójom webovom sídle

tG,
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http://www.husína.sk
• .počas doby od 05. 01. 2021 do 15. 01. 2021. Ku zmene pavrhovanej činnosti nebola doručená

požiadavkanaposudzovaniepodl'azákonaodverejnosti.
Dotknutá obec Vel*é Dr4vce podl'a § 29 ods. 8 zákona zverejníla infomáciu o domčení

oznámeri.a o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli aj na svojom webovom sídle

htq)://wwwelkedravce.sk/--2~17óciastocna-iekultivacía-lomu-husína---oznamepie-o-
zmene-pavrhovanej-ÔínnQsti-a-upovedoriôrie-o-zacati-konania-

počas doby .od 2`2. 12. 2020 do 10. 01. 2021. Ku zm.ene riavrhovmej činnosti.nebola doručená
požiadavkanaposudzovaníepo`d|'ažákopaodverejnosfi.

ri4ŽP  SR  nstom  č.  5253/2021-1.7/Íš,  5791/2021  zo  dňa  01.  02.  2021  upovedonri`lo
vsúl.ades§?39,ds.2správnehoporiádkuúč,astnĺkbvkonania;žeúčastníkkonaníaazúčastnená
osoba  má  možnosť,  aby  sa  pred  vydm.ĺin  rozhodnutia  mohli  vriadriť  kjeho  po'dmadu

tr:5fťôszo::hjoehkoóg|;t,eädqpip8;,Pa#:s?;"n##áheo#hg*,e.#:žpn.iss,u#eiod%ésgfiTuiaagg:
vriaáriťsakp®dkladomrozhodnutiapoď'avyššieTvedméhqupovedomenianevyužfl-ffiadny
z účastníkov k®nania.

MŽP    SR.   posúdilo o2mápienie    o 2merie   navrhovanej    činnosti,    kťoré    vyÉ}macoval

:easT_hroev#eá';áó?e%tin#wž3žä#'úzäíE3sä.E:Ííg:nv@t#:sÍouspčääé.hsoť.u:#R#áFzg|:
projektu nqpredpokladá nq]riazhivý vplyv na živo\tné prostredie.                           ;

MŽPSRposúdfloziňenúnavrhoinmejčámostiwedenejvomámenío.m:€nemavrhwanej

ä#fisťäíg'agL5?.-šgvg#roásuahäčä,3:gnnýaS#ľyveá;figaosžív#:`:tip%E:5áľe=|az=e;g
obyvat.épov,pfič.omvzalodoúvähyÉfiäasnýsSavživotnffloprostre`.diavdoiEmntomúzérií.Pri

g:p:s"ffgäve*z#wzäaT,äošľe=:jjšoffb3:tivz#;Íšk:§äáeág:nTazdá:oýnc:,Tť#8v#pži#tia;
Kritériá pre z'isťovacSe konanie podl'a § 29 zákona, úve`dené v prilôhe č.  10 zákona, kSorá je
transpozítiou prilohy č. m Smemice 201 l/92flú o posudzovmí vplyw učitých verejnýgh
a súkromných projé`ktov na žívotné prostľedie.

MŽP   SR  dôkladne  preštudovalo  všeqq7  v  2ákonom  stanovenom  termíne  doručené
stanoviská k óznámeniu o zmene navrhovanej čimosti a podrobne sä zaoberálo vy:hodnotenĺm

;Íäper,fcsop:g#tký;cfpžE:#:dpootdoä::nr:khtoogt:tifäzŤ=eä:'p;ä:aícvibri:;oovragc%::.
konania nebolo doručené stanovisko od vérejnosti.

MŽP SR sa stotožnilo s celkovým ehvironmentálnym riodnotením wedemým na stranách
4  až  6  tohto  rozhodnutiá,  že  vplyvy na  životné prostredie  a zdra:vie  obyvateľs.tva rigžno
z hl'adiska charaktem, predpokladaného rozsahu  a intenzity.hodnotiť  ako málo výmamné,
.Pri.čomjeich.možnéelíihinovaťzap.redpokladudodržaniapodmienokuvedenýchvovýrokovej
časti   tohto   rožhodnutia.   Zmena   navrhovanej   čínnosti   nebude   predstavov@ť  podstatný
nepriaznivý vplyv na životné prostredie,  ale porovnateľné  zaťáženia prostredia s pôvodne
posudzovaným stavori.

MŽP  SR  na  základe  preskúmamia  a zhodnotenia  predloženého  omámeria  o 2mene
navrhovanejčiimosti,zhodnoteniastavuživotnéhoprostrediavzáujmovomúzemĺ,doručených
stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodrižaní yšeobecne platných
záväzných  predpisov  a vhodných  technickýéh..a bezpečnostných  opatiení,  nebudé  zmena
navrhovanejčinnostipredstavovaťtákýzásáhdoživotnéhoprostredia,ktorýbyvznačnéjmiere
moholohroziťživotnéprostredieazdravieobyvatel'Óv,aŕretoŕozhodlotäk,akojeuvedenévo

EE
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výrokovej časti tohto rozhodn    a. Zmenu navri}ovanej činnosti je tak možné za predpokládu
plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiádaviek odporučiť k realizácii.

Upozómenie:   Podľa   §   29   ods. .16   zákona   dotknutá   obec   o rozliodnutí   výdanom
v zisťovacom konaní bezodkladne infomuje verQjnosť na svoj.om webovom sídle, ak ho má
zriadené a na úradnej tabuli obce.

©

ľEE

Poučenie:

proti tomuto rozhodnutiu možpo podať d; |5 dní od jeho áoručenia rozk|ad pod|,a § 6|
správneho poriadku na MŽP SR.

Verejnosťmápodl'a§24zákonaprávopodaťodvolanieprotitomutorozhodnutiuajvtedy,
ak nebola účastníkom  zisťovacieho  konania.  Za  deň  doručenia rožhodnutia  sa pri podaní
takéhpto  odÝolani? považuje pätnásty deň zverejnenia rpzho.dnutia vydaného v zisťovacom
koriní podl'a § 29 ods. .15 zákona. Verejnosť podanĺm odvQlania môže prejaviť záujem na
navrhovanej č.imosti a na konanĺ o jej pQvolení.

Toto rozhodriutie je preskúmatel'né súdom podl'a zákona č. 162/2015 Z. z, Správny súdny
poriadokpovyčerpaní.riadnychopravnýchpróstriedkov.

hg. Roman Skorka
riaditel' odboru

Doručti e sa ÍDoštou):
1.   JUDr. Michal Šekereš, Piešť n č. 232, 96212 Detva

Doručuie sa íelektronickv) : .
2.   Obec Husiná, Husiná 157.985 42 Velké Dravce
3.   Obéc Veľké Dravce, Školská 240,. 985.42 Velké mvce

Ná vedomie íeiekdonickv)
4.   Obvodriý b.anslý úrad v Spišskej Novq. Vsi, Matikušovská 1, 052 80 Spišská Nová

Ves
5.   Úŕad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
6.   Okresný úrad Rímavská Sobotq odbor starostlivosti o životné prosq:edié, Hostinského

4, 979 01 Rimavská Sobota
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7.   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky, Mlynské nivy 44/a,  82715
Bratislava212

• 8.   Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Nám. M. Tompu 2, 979 01

Rriavská Sobota
9.   Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkoiý a lesný odbor, Hostinského 4, 979 01• Rimavská Sobota

10.OkresnýúradLučenec,odborstarostlivosti.oživotnéprostredie,Martin.aRázusa
296/32, 984 01 Lučemec

1 1 . Ministerstvo životného prostredia Slovenskej rq)ubHky, Odbor odpadového
hospodárstva a integrovanej prevencie, TU

12.Ministerstvoživotnéhoprostrediaslovenskejrqpubliky,,Sek;iaochranypn'rody,
biodiverzity a krajiny, TU


