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ROZHODNUTIE
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  neskoršĺch
predpisov (ďalej len „zákon") aj vo veci povolenia otvárky,  prípravy a dobývania
výhradných  ložísk a miestne príslušný správny orgán podľa §  1  písm.  c) vyhláš-
ky  MH  SR  č.  146/2020  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  obvody  pôsobnosti  obvod-
ných banských  úradov na základe žiadosti organizácie VSK MINERAL s.r.o.  so
sídlom       040       01        Košice,       Južná       trieda        125,       č.       279/08/2020
z 10.8.2020, predloženej dokumentácie a dokladov rozhodol takto:

Podľa §  10 ods.1  zákona

organizácii:

so sídlom:

pOvoľuje

VSK MINERAL s.r.o.

040 01  Košice, Južná trieda  125

s identifikačným číslom:     36706 311

banskú čĺ.nnosľ..                     otvárku,   prípravu   a dobývanie   výhradného   ložiska
andezitov   v   dobývacom   priestore   „Slanec",   podľa
overeného plánu priloženého k žiadosti,

s miestom činnosti: na pozemkoch p. č. 982/2, 982/3, 982/4, 983, 984/11
a 984/13  (podľa  registra  „C"  katastra  nehnuteľností)
v katastrálnom  území Slanec s identifikačným číslom
856  002,  v okrese  Košice  -okolie  s číselným  kódom
806, v Košickom kraji s kódom č. 8
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so zodpovedným
vedúcim zamestnancom Maroš  Tokarčík,  s miestom  trvalého  pobytu  Jenisej-

ská     10,    040     12    Košice,    držiteľom    osvedčenia
oodbornej     spôsobilosti    vydaného    úradom     pod
č.   564-1391/2016  z25.4.2016   na  funkciu     „vedúci
lomu  zodpovedný  podľa  §  6  ods.  1  zákona  za    od-
borné  a bezpečné  riadenie  banskej  činnosti  a  čin-
nosti       vykonávanej       banským       spôsobom       pri
povrchovom dobývani  nerastov s ročnou ťažbou niž-
šou     ako     500000     ton,     ich     súvisiacej     úprave
a zušľachťovani,   vrátane  zabezpečenia   alebo   likvi-
dácie lomu."

s platnosťou povolenia:      do 31.12.2029.

Na vykonávanie banskej činnosti sa určujú tieto osobitné technické pod-
mienky :

1.  Povolená  banská  činnosť  bude  realizovaná  len  na  pozemkoch,  na  ktorých
boli vyriešené strety záujmov.

2. Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska budú vykonávané tak, aby
ich  vykonávaním  neboli  ohrozené  práva  a právom  chránené záujmy vlastní-
kov   ostatných   okolitých   pozemkov   a právom   chránené   záujmy   ochra-
ny životného prostredia a jeho zložiek.

3.  Miesta,  na  ktorých  sa  bude  vykonávať  banská  činnosť  budú  zabezpečené
proti vstupu nepovolaných osôb.

4.  Pri  dobývaní  výhradného  ložiska  bude  zabezpečená  manipulácia  s ropnými
produktmi   tak,   aby   nedošlo   k úniku   do   podzemných   a povrchových   vôd
a okolitého prostredia.

Týmto   rozhodnutim   vydaným    podľa   zákona   nie   sú   dotknuté   práva
a povinnosti   podľa   osobitných   predpisov   ako   aj   podľa   vyjadrení,   stanovisk
a rozhodnutí iných oróánov štátnej správy podaných v predmetnej veci.

Odôvodnenie:

Organizácia VSK MINERAL s.r.o.  (ďalej  len  „organizácia")  požiadala  úrad
o povolenie  banskej  činnosti  -  otvárky,  prípravy  a dobývania  výhradného  loži-
ska   andezitov   v   dobývacom   priestore   „Slanec"   žiadost'ou   č. 279/08/2020

j



z 10.8.2020  spolu  s predpísanou  dokumentáciou  a niektorými  dokladmi.  Urad
preskúmal podľa požiadaviek  určených  §  18b ods.1  zákona  úplnost' plánu,  vy-
riešenie stretov záujmov,  dodržiavanie zásad  banskej technológie pri zabezpe-
čení  racionálneho  využívania  výhradného  ložiska  podľa  vypracovaného  plánu
otvárky,   prípravy  a dobývania,   banské  oprávnenie  organizácie  a osvedčenie
vyššie menovaného zodpovedného vedúceho zamestnanca.

Následne  úrad  oznámil  účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom  štát-
nej   správy   začatie   konania   vo   veci   listom   č.   863-1922/2020   z28.8.2020
a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou.

Ústne   pojednávanie   s miestnou   ohliadkou   sa   uskutočnilo   22.9.2020
a jeho  kladný výsledok je zaznamenaný v zápisnici  zaprotokolovanej  na  úrade
pod č. 863-2318/2020    z22.9.2020.     Z pozvaných     orgánov    štátnej    správy
a účastníkov konania  sa tohto  ústneho  pojednávania  nezúčastnjli   zástupcovia
Okresného  úradu  Košice,  odboru  starostlivosti  o životné  prostredie,  oddelenie
ochrany  prírody  a vybraných  zložiek  životného  prostrediä  kraja  (súhlasné  zá-
väzné  stanovisko  vydané  pod  č.  OU-KE-OSZP1-2020/031338  zo  14.7.2020)
a zástupca za Lesné -pozemkové spoločenstvo Urbariát Slanec.

Okresný úrad  Košice,  odbor starostlivosti o životné prostredie,  oddelenie
ochrany  prírody a vybraných  zložiek Životného  prostredia  kraja vydal  súhlasné
záväzné  stanovisko   č.  OU-KE-OSZP1-2020/031338  zo  14.7.2020  k plánu  ot-
várky, prípravy a dobývania výhradného ložiska nevyhradeného nerastu andezi-
tu    vdobývacom    priestore    Slanec    zhľadiska    ochrany    prírody    a,krajiny
s požiadavkou dodržania určených podmienok.

Obec   Slanec   vydala   súhlasné   stanovisko   k plánu   otvárky,   prípravy
a dobývania výhradného ložiska nevyhradeného nerastu andezitu v dobývacom
priestore Slanec pod č. 231/2020/OcU4056 z 15.06.2020.

Rozhodnutia  a  vyjadrenia  dotknutých  orgánov  štátnej  správy  v súlade
s konštatovaním uvedeným vo výrokovej. časti zostávajú nedotknuté.

Úrad   poskytol  na   ústnom   pojednávaní  prítomným   účastnikom   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 neskor-
ších predpisov.

Úrad  listom  č.  863-2318/2020-11  z 29.9.2020  umožnil  Lesnému  -pozem-
kovému  spoločenstvu  Urbariát  Slanec  podať  vyjadrenie  k podkladom  pre  roz-
hodnutie,  k spôsobu  ich  zistenia,  prípadne  navrhnúť ich  doplnenie  v lehote  do
15.10.2020.

Námietky zo strany účastníkov konania vo veci neboli podané.  Právo pod-
ľa  §  33  ods.  2  zákona  č.  71/1967  Zb.  o správnom  konaní  (správny  poriadok)
v znení neskorších predpisov nebolo využité.



Zároveň zo znenia posledného odseku výrokovej časti tohto rozhodnutia
vyplýva,  že  ním  nie  sú  dotknuté  ostatné  práva  a povinnosti  podľa  osobitných
predpisov ako aj  podľa  vyjadrení,  stanovísk a rozhodnutí  iných  orgánov štátnej
správy  a organizácia je  povinná  pri  vykonávaní  povolenej  činnosti  ich  dodržia-
vať.

Na  základe  predložených  podkladov a  výsledkov  ústneho  pojednávania
úrad  vydal  toto  rozhodnutie.  Pri  rozhodovani  prihliadal  aj    na  naplánované  vy-
konávanie  banskej  činnosti - ďalšej  otvárky,  prípravy a dobývania  výhradného
ložiska     andezitu     v    dobývacom     priestore    „Slanec"     najmä    vo    vzťahu
k racionálnemu  využitiu tohto výhradného  ložiska  podľa  §  30 ods.  1  až 3  §  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 roz-
hodnutia na základe týchto podkladov a dokumentácie:

•     Plán  otvárky,  prípravy  a dobývania  ložiska  andezitu  v  dobývacom  prie-
store  Slanec  na  roky 2021-2029  spolu  s predpísanými  prílohami  vypra-
covaný  odborne  spôsobilým  zamestnancom  organizácie  (projektantom)
a schválený vedúcim  organizácie tak,  ako  požaduje § 7 ods.  3 vyhlášky
SBÚ    č.    89/1988    Zb.    oracionálnom    využívaní    výhradných    ložísk,
o povoľovaní  a ohlasovaní  banskej  činnosti  a ohlasovaní  činnosti  vyko-
návanej banským spôsobom v znení vyhlášky SBÚ č.16/1992 Zb. Tento
plán je vypracovaný v súlade s prílohou č. 3 tejto vyhlášky.

•    Zápisnica     zústneho     pojednávania     vpredmetnej     veci     spojeného
s miestnou  ohliadkou  uskutočneného 22.9.2020  (protokolárne číslo  úra-
du 863-2318/2020).

•    Vyjadrenia  účastníkov  konania  a stanoviská  dotknutých  orgánov  štátnej
správy uplatnené v konaní  resp.  na  ústnom  pojednávaní  uskutočnenom
vo  veci  22.9.2020  a zaznamenané  v zápisnici  z tohto  ústneho  pojedná-
vania

•     List úradu č. 863-2318/2020-Il z 29.9.2020.
•    Súhlasné stanovisko obce slanec č. 231/2020/OcU4056 z l5.06.2020.
•     Rozhodnutie  Okresného   úradu   Košice  -  Okolie,   odboru  starostlivosti

o životné prostredie   č.  OU-KS-OSZP-2019/011836 zo 07.10.2019 vyda-
né v zisťovacom konaní.

•     Súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, odboru starostli-
vosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja č.  OU-KE-OSZP1-2020/031338 zo 14.7.2020

•     Súhlasné vyjadrenie Okresného úradu  Košice -Okolie, odboru starostli-
vosti      o      životné      prostredie      č.      OU-KS-OSZP-2020/009731-002
z 20.7.2020.



•     Rozhodnutie  Obvodného  lesného  úradu  v Košiciach č.  2009/00342-Opn
z 5.8.2009 o dočasnom vyňatí lesných  pozemkov z plnenia funkcií  lesov
do 31.12.2029.

•     Nájomná  zmluva  o nájme  nehnuteľnosti  -pozemku  č.1/2014/Slanec
uzatvorená 25.4.2014, jej dodatky č.  1, 2 a 3 a kópia katastrálnej mapy.

•     Nájomná  zmluva  o nájme  nehnuteľnosti  -pozemku  č.  2/2014/Slanec
uzatvorená 26.2.2014, jej dodatky č.1, 2 a 3 a kópia katastrálnej mapy.

•     Rozhodnutie  o zmene  banského  oprávnenia  vydaného  Obvodným  ban-
ským úradom v Košiciach pod č. 695-1439/2020 z 1.7.2020.

Úrad v priebehu  konania zároveň  preveril aktuálnosť oprávnenia spraco-
vateľa  dokumentácie  (plánu  otvárky,  prípravy a  dobývania) -  lng.  Martina  Her-
mana,  PhD. -projektanta (osvedčenie úradu č.437-1233/2018 z 30.5.2018).

Organizácia je oprávnená vykonávať banskú činnosť aj na základe vyda-
ného    banského    oprávnenia    rozhodnutím     Obvodného    banského    úradu
v Košiciach  pod  č.  3039/2006  z 29.11.2006  ajeho  poslednej  zmeny  vydanej
rozhodnutím     úradu     pod     č.     695-1439/2020     zl.7.2020,     zaevidovaných
v Banskom registri právnických osôb vedenom na úrade, fólio č.156.

Dobývací priestor „Slanec", v ktorom sa táto banská činnosť bude vykoná-
vať  bol  určený  rozhodnutím  Povereníctva  stavebníctva,  Bratislava  č.  8/1959
z 9.novembra  1959 pod zn. TO-7452/59-inž.Kz.

Správne  poplatky v celkovej  sume 49,50 € podľa  pol.175 písm.  a)  bodu
2  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  predpi-
sov bolo možné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie  :

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.  Odvola-
cím  orgánom je  Hlavný banský  úrad  v Banskej  Štiavnici.  Odvolanie sa  podáva
na Obvodný banský úrad v Košiciach.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom  po vyčerpaní riad-
nych opravných prostriedkov.



Úrad  podľa  §  18b  ods.  4 zákona  doručuje organizácii  spolu  s povolenim
banskej     činnosti     jedno     overené     vyhotovenie     plánu     otvárky,     pripravy
a dobývania výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Slanec.

Toto rozhodnutie sa doručuje týmto účastníkom konania:

1.  VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda  125,  040 01  KQšiQg (s prílohou)
2.  Obec Slanec, Hlavná 55/114, 04417 S!anÉs
3.  Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Slanec, 04417 S!anÉ±
4.  Pasienkové -pozemkové spoločenstvo  Liget Slanec,  Južná 437/42,  04417

Slanec

a orgánom štátnej správy:

5.   Okresný  úrad   Košice,   odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,   oddelenie
ochrany  prírody  a vybraných  zložiek  životného  prostredia  kraja,  Komenského
52,  041  26 Košice

Miloš  Petráš,  PhD.

predseda  úradu


