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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 neskorších predpisov 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“) vo veci povolenia 

dobývania ložísk nevyhradených nerastov na základe žiadosti organizácie VEDOS 

Kechnec, s.r.o. zo 16.05.2022, predloženej dokumentácie a dokladov a po ich doplnení 

rozhodol 

 

t a k t o : 

 

 

Podľa § 19 ods. 1 zákona  

 

p o v o ľ u j e  

 

 

organizácii: VEDOS Kechnec, s.r.o.  

 

so sídlom:                         082 53 Petrovany, Petrovany – Vysielač 588  

             

s identifikačným  

číslom: 36 593 443 

 

činnosť vykonávanú 

banským spôsobom: dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov 

 

s miestom činnosti:  na pozemkoch p.č. 662/46, 662/70, 662/74 a 662/47 registra „C“ 

katastra nehnuteľností, druh  „orná pôda“, v katastrálnom území 

Kechnec s identifikačným číslom 819 085 v okrese Košice - 

okolie, s číselným kódom 806, v Košickom kraji s kódom č. 8 

podľa overeného plánu pripojeného k žiadosti 
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so zodpovedným  

vedúcim  

zamestnancom:  Rastislavom Dudičom, s miestom trvalého pobytu                    

040 01 Košice, Študentská 5, držiteľom osvedčenia                        

o odbornej spôsobilosti vydaného úradom pod č.668-1872/2019 

z 15.08.2019 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 povrchovej 

ťažbe nerastov s ročnou ťažbou  nižšou ako 500 000 ton                   

a ich úprave, vrátane zabezpečenia  alebo likvidácie lomu“, 

s ročnou ťažbou: do 400 000 ton, 

s platnosťou povolenia : do 31.12.2032, za predpokladu predĺženia časovej platnosti 

povolenia na odkrytie hladiny podzemnej vody, vydané 

rozhodnutím Okresného úradu Košice, odborom starostlivosti 

o životné prostredie pod č. OU-KE-OSZP2-2022/008365-009 

z 09.05.2022  

 

Na vykonávanie činnosti banským spôsobom sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Za účelom zabezpečenia ochrany iných záujmov bude územie určené na dobývanie 

vytýčené priamo v teréne stabilnými hraničnými značkami. 

2. Pred začatím dobývania bude aktualizovaný „Povodňový plán zabezpečovacích prác“, 

odsúhlasený správcom vodného toku Hornád a schválený Okresným úradom Košice- 

okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie. 

3. Dobývanie bude vykonávané vždy tak, aby nedošlo k nežiaducim zásahom do okolitého 

prírodného prostredia, k ohrozeniu vôd, pôdy, predpokladaných archeologických 

nálezov a za dodržania ďalších požiadaviek a podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí 

a vyjadrení orgánov štátnej správy podaných v predmetnej veci, vrátane podmienok 

uvedených v právoplatnom rozhodnutí obce Kechnec o využívaní územia č. OUKc 

438/2020, OUKc 23/2021-R z  08.07.2021 (vrátane rozhodnutia Krajského 

pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2020/21174, KPUKE-2021/1523-1/4245/HT 

z 19.01.2021 o vykonaní záchranného archeologického výskumu ako predstihové 

opatrenie na záchranu archeologických nálezov predpokladaných na území ťažobnej 

lokality),  v stanovisku SVP, š.p. Povodie Hornádu, o.z. Košice č. CS SVP OZ KE 

218/2022/12 z 08 .04.2022  a v záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostrdia 

SR č. 1091/2020-1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 z 23.04.2020 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. 

4. Do ukončenia dobývania štrkopieskov sa bude vykonávať pravidelný monitoring 

hladiny a kvality odkrytej podzemnej vody, výsledky monitoringu budú predkladané             

1x ročne Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie. 
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O námietkach účastníkov konania sa nerozhoduje. 

 

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

osobitných predpisov ako ani 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 VEDOS Kechnec, s.r.o. (ďalej len „organizácia“) požiadala úrad 

o povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývania ložiska nevyhradeného 

nerastu (štrkopieskov) žiadosťou zo 16.05.2022 spolu s predpísanou dokumentáciou 

a dokladmi. Úrad preskúmal úplnosť plánu a dokumentácie, vyriešenie stretov 

záujmov, dodržanie zásad banskej technológie pri zabezpečení racionálneho využívania 

ložiska, banské oprávnenie organizácie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

zodpovedného vedúceho zamestnanca.  

Kópiu žiadosti organizácie úrad zverejnil dňa 19.05.2022 a 20.05.2022 na svojej 

úradnej tabuli a zároveň na webovom sídle www.hbu.sk spolu so záverečným stanoviskom                 

č. 1091/2020-1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 z 23.04.2020 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 podľa § 18 f ods. 2 zákona (osobitosti konania) listom č. 716-1533/2022-IV 

z 24.05.2022 zaslal Ministerstvu životného prostredia SR, odboru environmentálneho 

posudzovania dokumentáciu so žiadosťou o vypracovanie stanoviska na posúdenie  

spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku do dokumentácie 

organizáciou. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho 

posudzovania do dnešného dňa nedoručilo v tejto veci žiadne pripomienky. 

Následne úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy 

listom č. 716-1533/2022-VI z 30.05.2022 začatie konania v predmetnej veci a zároveň 

nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou. Ústne pojednávanie                            

sa uskutočnilo 15.06.2022 na štrkovni Kechnec a jeho kladný výsledok  je zaznamenaný 

v zápisnici zaprotokolovanej na úrade pod č. 716-1865/2022 zo 16.06.2022. Z pozvaných 

účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sa ústneho pojednávania zúčastnili 

obec Kechnec a zástupcovia žiadateľa. Obec Kechnec predložila na tomto ústnom 

pojednávaní aktuálne stanovisko bez pripomienok. Na ústnom pojednávaní bolo 

prerokované aj pôvodné stanovisko obce č. OUKc35/2022 z 11.02.2022 s požiadavkou 

zapracovania do dokumentácie aj plán rekultivácie po ukončení ťažby. Táto požiadavka 

obce je zakotvená aj v pláne využívania ložiska: Podľa § 5 ods. 3  Nariadenia vlády                 

SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložíska nevyhradených nerastov               

(ďalej len nariadenie vlády“): „Likvidácia lomu sa vykonáva pri trvalom zastavení 

dobývania ložiska. Likvidáciou lomu sa sleduje zahladenie následkov dobývania 

a navrátenie územia na ďalšie využívanie“. Zároveň je povinnosťou organizácie ... 

„vytvárať už v štádiu dobývania ložiska podmienky pre budúce likvidačné,                                

príp. i rekultivačné práce“ ako jednu z podmienok hospodárneho a bezpečného využívania 

ložiska (§ 1ods. 1 písm. e) nariadenia vlády). 

 

Námietky zo strany účastníkov konania vo veci neboli podané.  

 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
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kraja vydal k plánovanej činnosti záväzné stanovisko č.OU-KE-OSZP1-2022/008473 

z 24.02.2022 podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov bez pripomienok za predpokladu dodržania podmienok 

uvedených v záverčnom stanovisku s určenými podmienkami. 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov vydal kladné vyjadrenie Okresný úrad Košice-

okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd č.OU-KE-

OSZP2-2022/004325-002 z 24.01.2022 podľa § 28 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) bez zásadných 

pripomienok.   

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd vydal k plánovanej činnosti: 

- vyjadrenie č.OU-KS-OSZP2-2022/008355-002 z 24.02.2022 podľa § 28 písm. d)                   

a g) vodného zákona s podmienkami 

- právoplatné rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2022/008365-009 z 09.05.2022 podľa                       

§ 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona o povolení na odkrytie hladiny podzemnej vody 

a podľa § 21 ods. 1 písm. i) vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd 

s časovou platnosťou do 30.04.2032 s podmienkami 

- právoplatné rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2021/013264-008 z 11.05.2021 o tom,                   

že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona               

a nie je potrebné vykonať následné posúdenie navrhovanej činnosti na stav útvarov 

povrchovej a podzemnej vody. 

 

Pozemky dotknuté ťažbou p. č. 662/46, 662/70, 662/74 a 662/47 registra „C“                       

sú vo vlastníctve organizácie. Právo k dotknutým pozemkom organizácia preukázala 

výpisom z listu vlastníctva č. 1014 katastra nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie 

a katastra SR. Parcely č. 662/46, 662/47 a 662/70 sú určené na účely dobývania ložiska 

nevyhradeného nerastu aj rozhodnutím o využívaní územia vydaného obcou Kechnec 

pod č. OUKc 438/2020, OUKc 23/2021-R z 08.07.2021. Pôvodná parcela KNC                      

p.č. 662/47 bola geometrickým plánom č. 1/2021 z 12.04.2021 rozdelená na p.č. 662/74 

a p.č. 662/47. Poľnohospodárska pôda z dotknutých pozemkov bola natrvalo odňatá                 

na ťažbu štrkopieskov právoplatnými rozhodnutiami č.OU-KS-PLO1-2021/012882 

z 12.10.2021 a č. OU-KS-PLO1-2021/015061 z 02.12.2021 vydanými Okresným úradom 

Košice-okolie, pozemkovým a lesným odborom.   

 

Osobitné podmienky určené pod bodmi 1 až 4 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 

boli určené z dôvodu  zvýšenia zaistenia bezpečnosti práce a prevádzky a zabezpečenia 

ochrany celospoločenských záujmov.  

 

Podmienky určené rozhodnutím obce Kechnec o využívaní územia, zo záverečného 

stanoviska a z vyjadrení a rozhodnutí orgánov a organizácií podaných v predmetnej veci 

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

do dokumentácie, ktorú je povinná organizácia pri výkone prác v úplnosti dodržiavať. 

V súlade so znením posledného odseku výrokovej časti tohto rozhodnutia zostávajú 

nedotknuté. Nedotknuté zostávajú aj ďalšie podmienky určené dotknutými orgánmi štátnej 

správy.  

 

 

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

na základe týchto podkladov a dokumentácie: 
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1. Žiadosť organizácie zo 16.05.2022 a plán využívania ložiska štrkopieskov 

povrchovým spôsobom na lokalite Kechnec vypracovaný 12.05.2022 Ing. Ladislavom 

Gaškom, zodpovedným projektantom. 

2. Rozhodnutie obce Kechnec č. OUKc 438/2020, OUKc 23/2021-R z 08.07.2021 

o využívaní územia pre „Ťažbu štrkopieskov - Kechnec“. 

3. Stanovisko obce Kechnec č. OUKc35/2022 z 11.02.2022.  

4. Stanovisko obce Kechnec vydanom na ústnom pojednávaní 15.06.2022. 

5. Rozhodnutie (právoplatné) č. OU-KS-PLO1-2021/012882 z 12.10.2021 o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy z p.č. 662/47, 662/46, 662/70 vydané Okresným 

úradom Košice-okolie, pozemkovým a lesným odborom. 

6. Rozhodnutie (právoplatné) č. OU-KS-PLO1-2021/015061 z 02.12.2021 o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy z p.č. 662/47 vydané Okresným úradom Košice-

okolie, pozemkovým a lesným odborom. 

7. Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny - Okresného úradu Košice, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja k plánovanej činnosti č.OU-KE-OSZP1-

2022/008473 z 24.02.2022 podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s určenými podmienkami. 

8. Vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd č.OU-KE-OSZP2-2022/004325-002 z 24.01.2022 

z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 28 písm. d) a g) vodného zákona 

s podmienkami. 

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

prostredie, oddelenie štátnej správy vôd č.OU-KS-OSZP2-2022/008355-002 

z 24.02.2022 z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 28 písm. d) vodného 

zákona s pripomienkami. 

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

oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja                    

č. OU-KE-OSZP2-2021/013264-008 z 11.05.2021 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. 

11. Právoplatné rozhodnutie vydané Okresným úradom Košice č. OU-KS-OSZP-

2022/008365-009 z 09.05.2022 podľa § 23 ods. 1 písm. d) a § 21 ods. 1 písm. i) 

vodného zákona o povolení na odkrytie hladiny podzemných vôd a osobitné užívanie 

vôd v dôsledku ťažby štrkopieskov s platnosťou povolenia do 30.04.2032. 

12. Záverečné stanovisko č. 1091/2020-1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 z 23.04.2020 

vydané Ministerstvom životného prostredia SR z hľadiska posudzovania vplyvov                

na životné prostredie. 

13. Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Hornádu                      

č.   CS SVP OZ KE 218/2022/12 z 08.04.2022.   

14. Výpis z listu vlastníctva č. 1014 vyhotovený 13.05.2022.  

15. Geometrický plán č. 1/2021 na oddelenie pozemku p.č. 662/74 a vyňatie                                

z PP vyhotovený GEOBAM Košice dňa 01.04.2021. 

16. Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia organizácie vydané Obvodným banským 

úradom v Košiciach pod č.  568-1701/2022 zo 07.06.2022. 
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17. Zápisnica z výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou 

v predmetnej veci uskutočneného 15.06.2022 (protokolárne číslo úradu č. 716-

1865/2022 zo 16.06.2022). 

18. List úradu č. 716-1533/2022-VI z 30.05.2022 (oznámenie začatia konania a nariadenie 

ústneho pojednávania s miestnou ohliadkou). 

15. List úradu č. 716-1533/2022-IV z 24.05.2022 – zaslanie dokumentov na Ministerstvo 

životného prostredia SR a žiadosť o stanovisko. 

16. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca Rastislava 

Dudiča vydané Obvodným banským úradom v Košiciach pod č. 668-1872/2019 

z 15.08.2019. 

17. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Ing. Ladislava Gaška č. 874-2609/2019 

z 20.11.209 vydané Obvodným banským úradom v Košiciach na funkciu „banský 

projektant“.  

      

Úrad v priebehu konania zároveň preveril aktuálnosť oprávnenia spracovateľa 

dokumentácie (plánu využívania ložiska štrkopieskov povrchovým spôsobom na  lokalite 

Kechnec) Ing. Ladislava Gaška – držiteľa osvedčenia vydaného úradom pod č. 874-

2609/2019 z 20.11.2019 aj s oprávnením na funkciu  „banský projektant“. 

 

Organizácia je oprávnená na vykonávanie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu - 

činnosť vykonávanú banským spôsobom na základe rozhodnutia o zmene banského 

oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Košiciach pod č. 568-1701/2022 

zo 07.06.2022. 

 

Správne  poplatky v celkovej sume 49,50 eur podľa pol. č. 9 a 176 písm. a) bodu 2 

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 kolkovými známkami (v sume 33,00 eur za vydanie povolenia a v sume 

16,50 eur za vykonané miestne zisťovanie). 

 

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. 71/18967 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 doručuje organizácii spolu s povolením činnosti vykonávanej banským 

spôsobom jedno overené vyhotovenie plánu využívania ložiska nevyhradeného nerastu 

povrchovým spôsobom na lokalite Kechnec. 

 

Ostatným účastníkom konania sa zasiela len rozhodnutie o povolení činnosti 

vykonávanej banským spôsobom. 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje týmto  účastníkom konania: 

 

1. VEDOS Kechnec, s.r.o., Petrovany  - Vysielač 588, 082 53 Petrovany (s prílohou) 

2. Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec 
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a orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia): 

 

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

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

Košice 

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 štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26  

Košice 

 

 

 

 

  Ing. Miloš Petráš, PhD. 

       predseda úradu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


