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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 Leier                 

Baustoffe SK s.r.o. z 18.01.2022, predloženej dokumentácie a dokladov rozhodol 

 

t a k t o : 

 

 

Podľa § 19 ods. 1 zákona  

 

p o v o ľ u j e  

 

 

organizácii: Leier Baustoffe SK s.r.o.  

 

so sídlom:                         831 04 Bratislava, Pribylinská 3  

             

s identifikačným  

číslom: 35 890 509 

 

činnosť vykonávanú 

banským spôsobom: dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – tehliarskych ílov 

 

s miestom činnosti:  na pozemku p.č. 2937/26 registra „C“ katastra nehnuteľností 

(resp. E KN č. 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772), druh  „orná 

pôda“, v katastrálnom území Močarmany s identifikačným 

číslom 846 040 v okrese Prešov, s číselným kódom 707, 

v Prešovskom kraji s kódom č. 7 podľa overeného plánu 

pripojeného k žiadosti 
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so zodpovedným  

vedúcim  

zamestnancom:  Ing. Róbertom Kecerom, s miestom trvalého pobytu                    

082 16 Záhradné, Záhradná 83/3, držiteľom osvedčenia                        

o odbornej spôsobilosti vydaného úradom pod č.1106-

3432/2013 z 19.12.2013 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, ich súvisiacej úprave a zušľachťovaní, vrátane 

zabezpečenia,  alebo likvidácie lomu“, 

s ročnou ťažbou: do 200 000 ton, 

s platnosťou povolenia : do 31.12.2024. 

 

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. 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 rozhodnutí Mesta Prešov o využívaní územia č. SÚ/12536/161583/2021 

z 02.12.2021. 

 

 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, vrátane rozhodnutia Krajského pamiatkového 

úradu Prešov č. KPUPO-2021/23990-07/5942/Ul z 25.01.2021 o vykonaní pamiatkového – 

archeologického výskumu na záchranu archeologických nálezov.   

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Organizácia Leier Baustoffe SK s.r.o. (ďalej len „organizácia“) požiadala úrad 

o povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom - dobývania ložiska nevyhradeného 

nerastu (tehliarskych ílov) žiadosťou z 18.01.2022 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. Následne úrad oznámil účastníkom konania 

a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 258-150/2022 z 27.01.2022 začatie konania 

v predmetnej veci a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou. 
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Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 15.02.2022 v obci Petrovany a jeho výsledok                          

je zaznamenaný v zápisnici zaprotokolovanej na úrade pod č. 258-565/2022 zo 16.02.2022. 

Z pozvaných účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sa ústneho 

pojednávania zúčastnili len zástupcovia žiadateľa. Kladné vyjadrenie obce Petrovany 

zo  04.01.2022 bez pripomienok, tvorí súčasť písomných príloh plánu využívania ložiska.  

Po vykonanom ústnom pojednávaní úrad zaslal obci Petrovany listom č. 258-565/2022 

zo 17.02.2022 kópiu zápisnice z ústneho pojednávania. 

 

Námietky zo strany účastníkov konania vo veci neboli podané.  

 

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

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja vydal k plánovanej činnosti záväzné stanovisko č.OU-PO-OSZP1-2021/010920-004 

z 12.04.2021 s požiadavkami a odporučaniami. 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, štátna vodná správa vydal vyjadrenie č.OU-PO-OSZP3-2021/010918-

002 z 02.03.2021 s podmienkou. 

Z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie Okresný úrad Prešov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-PO-

OSZP3-2019/038466-014 z 11.12.2019 o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude 

posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

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

s podmienkami a záväzné stanovisko   č. OU-PO-OSZP3-2021/010915-02 zo 16.04.2021 

vydané podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

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

o tom, že plánovaná činnosť  je v súlade s cit. zákonom a rozhodnutím zo zisťovacieho 

konania. 

 

Z hľadiska ochrany pamiatkového fondu Krajský pamiatkový úrad Prešov vydal 

rozhodnutie č. KPUPO-2021/23990-07/5942/Ul z 25.01.2021 s podmienkami vykonávania 

archeologického výskumu na záchranu archeologických nálezov predpokladaných v zemi 

na ploche navrhovanej ťažby podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov. Organizácia rešpektovala podmienky uvedené v cit. 

rozhodnutí zapracovaním opatrení na ich plnenie do dokumentácie plánu využívania 

ložiska.  

 

Novovytvorená parcela č. 2937/26 vznikla odčlenením od parcely č. 2937/1 C KN 

(od  časti parciel registra E KN č. 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772) podľa geometrického 

plánu č. 160/2020 zo  04.12.2021. Vlastníkom parcely č. 2937/26 je organizácia. Právo 

k dotknutému pozemku organizácia preukázala výpisom z listu vlastníctva č. 1502 

vyhotoveným 14.01.2022. Parcela č. 2937/26 KNC  je určená na účely dobývania ložiska 

nevyhradeného nerastu aj rozhodnutím o využívaní územia vydaného Mestom Prešov 

pod č. SÚ/12536/161583/2021 z 02.12.2021.  

 

Poľnohospodárska pôda z predmetnej parcely bola dočasne odňatá do 31.01.2032 

rozhodnutím o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy č.OU-PO-PLO1-2022/008483-

002 z 12.01.2022 vydaným Okresným úradom Prešov, pozemkovým a lesným odborom.   
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Osobitné podmienky určené pod bodmi 1 a 2 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia boli 

určené z dôvodu  zabezpečenia ochrany iných záujmov z predložených vyjadrení 

a rozhodnutí dotknutých orgánov a prebraté z predchádzajúcich povolení úradu                         

pre ich aktuálnosť. 

 

Podmienky určené rozhodnutím Mesta Prešov o využívaní územia a z vyjadrení 

a rozhodnutí orgánov 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: 

 

1. Žiadosť organizácie z 18.01.2022 a plán využívania ložiska povrchovým spôsobom  

na lokalite Močarmany 2022-2024 vypracovaný 06.01.2022 Ing. Jozefom 

Prohinským, zodpovedným projektantom. 

2. Rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/12536/161583/2021 z 02.12.2021 o využívaní 

územia pre „Činnosti banského spôsobu v území ložiska nevyhradeného nerastu –

tehliarskych hlín“. 

3. Vyjadrenie obce Petrovany zo 04.01.2022  k povoleniu činnosti vykonávanej banským 

spôsobom bez pripomienok. 

4. Rozhodnutie (právoplatné) o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-PO-

PLO1-2022/008483-002 z 12.01.2022 vydané Okresným úradom Prešov, 

pozemkovým a lesným odborom.   

5. Záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny - Okresného úradu Prešov, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja č.OU-PO-OSZP1-2021/010920-004 z 12.04.2021            

k  činnosti vykonávanej banským spôsobom vydané podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona 

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

požiadavkami a odporúčaniami. 

6. Vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna 

vodná správa, č.OU-PO-OSZP3-2021/010918-002 z 02.03.2021 z hľadiska ochrany 

vodných pomerov podľa § 28 písm. g) vodného zákona s podmienkou. 

7. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (právoplatné) Okresného úradu Prešov, odboru 

starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2019/038466-014 z 11.12.2019 

o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

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

zákonov v znení neskorších predpisov s podmienkami. 

8. Záväzné stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné 

prostredie  č. OU-PO-OSZP3-2021/010915-02 zo 16.04.2021 vydané podľa § 38 ods. 

4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o tom, že plánovaná 

činnosť  je v súlade s cit. zákonom a rozhodnutím zo zisťovacieho konania. 

9.  Rozhodnutie (právoplatné) Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-

2021/23990-07/5942/Ul z 25.01.2021 vydané podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov s podmienkami. 
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10. Výpis z listu vlastníctva č. 1502 vyhotovený 14.01.2022. 

11. Geometrický plán č. 160/2020 na dočasné vyňatie parcely KNC 2937/26 vyhotovený 

GEOKART Prešov s.r.o. dňa 04.12.2020. 

12. Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia organizácie vydané Obvodným banským 

úradom v Bratislave pod č.  199-618/2022 z 01.03.2022. 

13. Zápisnica z výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou 

v predmetnej veci uskutočneného 15.02.2022 (protokolárne číslo úradu č. 258-

565/2022). 

14. List úradu č. 258-150/2022 z 27.01.2022 (oznámenie začatia konania a nariadenie 

ústneho pojednávania s miestnou ohliadkou). 

15.  List  úradu  č. 258-565/2022  zo 17.02.2022 – zaslanie zápisnice z výsledku ústneho 

pojednávania účastníkovi konania - obci Petrovany. 

      

Úrad v priebehu konania zároveň preveril aktuálnosť oprávnenia spracovateľa 

dokumentácie (plánu využívania ložiska povrchovým spôsobom na  lokalite Močarmany 

2022-2024) Ing. Jozefa Prohinského – držiteľa osvedčenia vydaného úradom pod č. 311-

797/2015 z 05.0.2015 aj s oprávnením na funkciu  „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 Bratislave pod č. 199-618/2022 

z 01.03.2022. 

 

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 Močarmany. 

 

Ostatným účastníkom konania sa zasiela len rozhodnutie o povolení činnosti 

vykonávanej banským spôsobom. 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje týmto  účastníkom konania: 

 

1. Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, 831 04 Bratislava 

2. Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany 
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a orgánom štátnej správy: 

 

3. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov 

4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

5.  Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov  

 

 

 

  Ing. Miloš Petráš, PhD. 

       predseda úradu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


