
 

 

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: 80-3758/2022 

         Košice, 04.01.2022 

   

      

   

R O Z H O D N U T I E 

o povolení zmeny banskej činnosti 

 

  

 Obvodný banský úrad v Košiciach (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán 

podľa § 41 ods. 2 písm. b) a l) 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 

otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk 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 neskorších predpisov na základe žiadosti organizácie 

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. z 03.09.2021, predloženej dokumentácie a dokladov                   

a po ich doplnení rozhodol takto: 

 

Podľa § 10 ods.1 v spojení s § 18d ods. 2 a § 18b ods. 2 zákona  

 

p o v o ľ u j e  

 

 

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

 

so sídlom: 960 01 Zvolen, Neresnícka cesta 3 

             

s identifikačným číslom: 31 559 123 

 

zmenu povolenej  

banskej činnosti: otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska 

nevyhradeného nerastu – andezitu v dobývacom priestore 

Ruskov povolenej rozhodnutím úradu  č. 418-1059/2008-IV 

zo 07.04.2008, spočívajúcu vo zvýšení ročnej ťažby andezitu 

na úroveň do 200 000 ton a v zmene parametrov ťažobných 

rezov podľa overenej „Zmeny č. 1 plánu otvárky, prípravy             

a dobývania výhradného ložiska andezitov povrchovým 

spôsobom v dobývacom priestore Ruskov“ priloženej k žiadosti 

a za súčasnej platnosti „Plánu otvárky, prípravy a dobývania 

výhradného ložiska andezitov povrchovým spôsobom 

v dobývacom priestore Ruskov“ pripojeného 

k predchádzajúcemu rozhodnutiu úradu, 

 

s miestom činnosti: na pôvodných parcelách (podľa registra „C“ katastra 

nehnuteľností) č. 981/2, 981/9, 981/12 v katastrálnom území 
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Ruskov s identifikačným číslom 853 691, v okrese Košice – 

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

 

so zodpovedným  

vedúcim  

zamestnancom:  JUDr. Michalom Sekerešom, s miestom trvalého pobytu               

962 12 Detva, Piešť II 232, držiteľom osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca vydaného 

Obvodným banským úradom v Prievidzi pod č. 56-402/2019 

z 13.02.2019 na vykonávanie funkcie „vedúci lomu s ročnou 

ťažbou nižšou ako 500 000 ton zodpovedný za odborné 

a bezpečné riadenie banskej činnosti a činnosti vykonávanej 

banským spôsobom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 

Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 

v znení neskorších predpisov.“ 

 

s platnosťou povolenia: do 31.08.2026. 

 

Na vykonávanie predmetnej zmeny povolenej banskej činnosti ostávajú v platnosti 

osobitné podmienky určené predchádzajúcim rozhodnutím úradu vydaným pod č.418-

1059/2008-IV zo 07.04.2008 pod bodmi 1 až 4 v tomto pôvodnom znení: 

 

1. Vypracovaný technologický postup pre povrchové dobývanie bude obsahovať aj presnú 

nadväznosť, resp. súbežnosť jednotlivých pracovných činností v súlade s postupom 

určeným plánom.  

 

2. Dobývanie výhradného ložiska bude vykonávané tak, aby pri tejto činnosti neboli ohrozené 

práva a právom chránené záujmy vlastníkov ostatných okolitých pozemkov.     

 

3. Banské vody budú odvádzané z jednotlivých plošín tak, aby nedochádzalo k miestnemu 

nahromadeniu vody a splaveného materiálu. 

 

4. Pred začatím prác budú stanovené a následne aj realizované všetky opatrenia na elimináciu 

hluku a prašnosti určené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade 

s dostupnou technológiou a technikou. 

 

Týmto rozhodnutím sa určuje ďalšia osobitná podmienka pod bodom 5 v znení: 

 

5. Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bude vykonávané za dodržania 

podmienok a opatrení uvedných v Zmene č. 1 plánu otvárky, prípravy a dobývania 

a v Záverečnom stanovisku vydanom Okresným úradom Košice - okolie, odborom 

starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KS-OSZP-2020/012416 z 30.09.2020 

týkajúcich sa výkonu naplánovanej banskej činnosti vrátane zabezpečenia pravidelného 

monitoringu a vyhodnocovania vplyvov banskej činnosti na životné prostredie. 

 

 

 

 O námietkach účastníkov konania podľa § 18b ods. 3 zákona sa nerozhoduje.  
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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 zmeny banskej činnosti – otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska 

andezitu v dobývacom priestore „Ruskov“ žiadosťou z 03.09.2021 spolu s predpísanou 

dokumentáciou a dokladmi. Zmena č. 1 Plánu otvárky, prípravy a dobývania (ďalej             

len „zmena POPD“) rieši pokračovanie dobývania ložiska andezitu so zvýšením ťažby                   

na úroveň do 200 000 ton ročne. Úrad preskúmal úplnosť plánu a dokumentácie, riešenie 

stretov záujmov, dodržiavanie zásad banskej technológie pri zabezpečení racionálneho 

využívania výhradného ložiska podľa vypracovanej zmeny POPD, banské oprávnenie 

organizácie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vyššie menovaného zodpovedného 

vedúceho zamestnanca. Žiadosť organizácie spolu so záverečným stanoviskom č. OU-KS-

OSZP-2020/012416 z 30.09.2020 vydaným Okresným úradom Košice-okolie, odborom 

starostlivosti o životné prostredie 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 zverejnil na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle 

www.hbu.sk dňa 20.09.2021.  

  

 Úrad zároveň listom č. 1055-2658/2021-IV z 21.09.2021 zaslal Okresnému úradu 

Košice- okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vypracovanie stanoviska 

podľa § 18 f ods. 2 zákona na posúdenie dodržiavania podmienok organizáciou uvedených 

v cit. záverečnom stanovisku v lehote do 08.10.2021. Záväzné stanovisko bolo vydané 

pod č. OU-KS-OSZP-2021/013085-003 z 28.09.2021 s konštatovaním, že sa nezistili také 

skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

so záverečným stanoviskom a s jeho podmienkami.  

  

 Vzhľadom nato, že žiadosť organizácie  neobsahovala všetky doklady o vyriešení 

stretov záujmov, úrad vyzval organizáciu na doplnenie podania a konanie v predmetnej veci 

prerušil rozhodnutím č. 1055-2658/2021-VI z 21.09.2021 do doby doplnenia podania. 

Organizácia doplnila podanie o potrebné údaje a doklady (stanoviská Okresného úradu Košice 

– okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie) listom dňa 25.11.2021 (prot. č. 1055-

3501/2021). Úrad následne oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy 

začatie konania vo veci listom č. 1055-3501/2021 z 26.11.2021 a nariadil ústne pojednávanie 

spojené s miestnou ohliadkou s dôrazom na vtedy aktuálny núdzový stav a prijaté 

protipandemické opatrenia.  

  

 Ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou sa uskutočnilo 14.12.2021 v lome Ruskov 

a jeho kladný výsledok je zaznamenaný v zápisnici zaprotokolovanej na úrade pod č. 1055-

3725/2021 zo 14.12.2021. Z pozvaných účastníkov konania sa ústneho pojednávania 

zúčastnila len organizácia. Z ostatných účastníkov konania sa tohto pojednávania nezúčastnili 

obec Ruskov, Pozemkové spoločenstvo REGETA Ruskov a Rímskokatolícka cirkev, farnosť 

Ruskov (doručila na úrad vyjadrenie z 10.12.2021 bez námietok spolu s uvedením dôvodu 

neúčasti na tomto ústnom pojednávaní). 
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 Po vykonanom ústnom pojednávaní úrad zaslal účastníkom konania, ktorí                              

sa nezúčastnili toho pojednávania (obci Ruskov, Pozemkovému spoločenstvu REGETA 

Ruskov a Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Ruskov) kópiu zápisnice z tohto ústneho 

pojednávania a zároveň poskytol týmto účastníkom konania  možnosť uplatniť svoje 

vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonanom ústnom pojednávaní 

listom č. 1055-3725/2021 z 15.12.2021. Námietky zo strany týchto účastníkov konania                 

vo veci neboli podané. Právo podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov nebolo využité. 

 

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal 

k povoleniu banskej činnosti vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2021/012481-002 zo 17.09.2021  

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

neskorších predpisov z hľadiska ochrany vodných pomerov bez pripomienok a stanovisko 

č. OU-KS-OSZP-2021/013124-002 z 26.10.2021 z hľadiska záujmov ochrany prírody 

a krajiny bez pripomienok. 

  

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

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal záväzné stanovisko                   

č. OU-KS-OSZP1-2021/037386-004 z 19.11.2021 podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona 

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

ochrany prírody s podmienkami. 

 

Osobitné podmienky uvedené pod bodmi 1 až 4 boli prevzaté z predchádzajúcich 

povolení úradu z dôvodu, že ich aktuálnosť stále pretrváva. Osobitná podmienka pod bodom 5 

bola určená z dôvodu rešpektovania opatrení a podmienok zo záverečného stanoviska. 

 

Podmienky určené v záverečnom stanovisku vydaným Okresným úradom Košice- 

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

v znení neskorších predpisov a z vyjadrení 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. 

 

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, vrátane rozhodnutí Okresného úradu Košice a Košice-okolie, odboru 

starostlivosti o životné prostredie. 

 

Na základe predložených podkladov a výsledkov ústneho pojednávania úrad vydal     

toto rozhodnutie. Pri rozhodovaní prihliadal aj na naplánované vykonávanie zmeny banskej 

činnosti – otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore 

Ruskov  najmä vo vzťahu k racionálnemu využitiu tohoto výhradného ložiska podľa § 30       

ods. 1 a 2 a § 32 ods. 2 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: 
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1. Zmena č. 1 k Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska andezitov 

povrchovým spôsobom v dobývacom priestore „Ruskov“ vypracovaný 16.08.2021 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 ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní 

banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky 

SBÚ č. 16/1992 Zb. + žiadosť organizácie z 03.09.2021 o povolenie zmeny banskej 

činnosti (prot. č. 1055-2658/2021 z 08.09.2021) 

2. Plnomocenstvo organizácie pre Ing. Nadeždu Trebulovú z 04.01.2021                                         

aj pre podpisovanie v mene organizácie, schvaľovanie POPD 

3. Plnomocenstvo konateľkou Ing. Radmilou Zapletalovou pre Ing. Lilianu Kurcinovú                

aj na podpisovanie v mene organizácie a schvaľovanie POPD zo 04.01.2021 

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

uskutočneného 14.12.2021 v Ruskove (protokolárne číslo úradu 1055-3725/2021 

zo 14.12.2021) 

5. Záväzné stanovisko (kladné) Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-KE-OSZP-2021/013085-003 z 28.09.2021 vydané podľa 

zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov + žiadosť úradu č. 1055-2658/2021-IV z 21.09.2021 

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

č. OU-KS-OSZP-2021/012481-002 zo 17.09.2021 z hľadiska ochrany vodných pomerov         

(§ 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodného zákona) v znení neskorších predpisov 

bez pripomienok  

7. Záväzné stanovisko vydané Okresným úradom Košice č. OU-KS-OSZP1-2021/037386-

004 z 19.11.2021 z hľadiska ochrany prírody a krajiny k plánovanej banskej činnosti 

s určenými podmienkami (§ 9 ods. 1 písm. j) zákona) 

8. Stanovisko (súhlasné) vydané Okresným úradom Košice-okolie č. OU-KS-OSZP1-

2021/013124-002 z 26.10.2021 z hľadiska ochrany prírody a krajiny k plánovanej 

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

9. Umožnenie podania vyjadrenia k podkladom + zaslanie zápisnice z výsledku ústneho 

pojednávania – list úradu č. 1055-3725/2021 z 15.12.2021 

10. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Ing. Petra Ďurča vydané Obvodným banským 

úradom v banskej Bystrici  pod č. 1101-3316/2011 zo 14.12.2011 aj na funkciu 

projektant 

11. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca JUDr. Michala 

Sekereša vydané Obvodným banským úradom v Prievidzi pod č. 248-486/2021 

z 25.02.2021 

12. List úradu č. 1055-3501/2021 z 26.11.2021 – oznámenie o začatí konania a nariadenie 

ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou 

13. Výzva úradu na doplnenie podania a rozhodnutie o prerušení konania č.1055-2658/2021-

VI z 21.09.2021 

14. Vyjadrenie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Ruskov z 10.12.2021 k povoleniu banskej 

činnosti bez námietok 

15. Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia pre organizáciu vydané Obvodným banským 

úradom  v Banskej Bystrici pod č.1477-2686/2020 z 30.09.2020 

16. Rozhodnutie o odvolaní proti záverečnému stanovisku č. OU-KE-OOP3-2021/008686-

002 z 10.03.2021 vydané Okresným úradom Košice, odborom opravných prostriedkov 

17. Záverečné stanovisko č. OU-KS-OSZP-2020/012416 z 30.09.2020 vydané Okresným 

úradom Košice-okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa zákona 
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č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Úrad v priebehu konania zároveň preveril aktuálnosť oprávnenia spracovateľa 

dokumentácie (zmeny č. 1 Plánu otvárky, prípravy a dobývania) – Ing. Petra Ďurča – 

projektanta (osvedčenie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 1101-3316/2011 

zo 14.12.2011)  

 

Dobývací priestor „Ruskov“, v ktorom sa táto banská činnosť bude vykonávať, bol 

určený rozhodnutím Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach 

č. 1461/1962 z 26.06.1962.  

 

 Organizácia je oprávnená vykonávať banskú činnosť aj na základe poslednej zmeny 

banského oprávnenia vydanej rozhodnutím Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici            

pod č. 1477-2686/2020 z 30.09.2020. 

 

Správne poplatky v sume 49,50 € podľa pol. 175 písm. a) a pol. 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 zaplatené e-kolkami 

(v sume 33,- € za vydanie tohto povolenia a v sume 16,50 € za vykonané miestne zisťovanie). 

 

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. 

 

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

činnosti jedno overené vyhotovenie Zmeny č. 1 plánu otvárky, prípravy a dobývania 

výhradného ložiska andezitov povrchovým spôsobom v dobývacom priestore „Ruskov“. 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje týmto účastníkom konania: 

 

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

2. Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov 

3. Pozemkové spoločenstvo REGETA Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov 

4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ruskov, Ruskov 277, 044 19 Ruskov 

 

 

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

 

4. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13,     

041 70 Košice 
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5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  

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

6. Ministerstvo životného prostredia SR – odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov             

na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor surovinovej a energetickej politiky, Mierová 19, 

827 15 Bratislava 

 

 

                

 

 Ing. Miloš Petráš, PhD. 

                predseda úradu 


