
 

 

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: 1126-3357/2021-IV 

         Košice, 20.12.2021 

   

     

    

R O Z H O D N U T I E 

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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 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 nekorších 

predpisov na základe žiadosti organizácie Calmit spol. s r.o. z 28.09.2021, predloženej 

dokumentácie a dokladov rozhodol takto: 

 

Podľa § 10 ods. 1 zákona  

 

p o v o ľ u j e  

 

 

organizácii:   Calmit, spol. s r.o.  

 

so sídlom: Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 

             

s identifikačným číslom: 36 172 162  

 

banskú činnosť: otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska vápenca 

v dobývacom priestore „Tisovec“ podľa predloženej 

dokumentácie „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného 

ložiska Tisovec v dobývacom priestore Tisovec na roky 2021 – 

2041“,               

   

s miestom činnosti: na pozemkoch podľa registra „C“ katastra nehnuteľností  

p. č. 3295/22, 3295/7, 3295/35, 3295/32, 3295/34, 3297/15, 

3297/14, 3295/24, 3297/13, 3295/69, 3295/72, 3295/73, 

3297/12, 3297/11, 3297/11, 3297/10, 3297/9, 3297/8, 3297/7, 

3295/42, 3295/44, 3295/45, 3295/81, 3295/82, 3295/62, 

3295/67, 3295/68, 3295/70, 3295/25, 3295/26, 3295/27, 

3295/38, 3295/39, 3295/40, 3295/41, 3295/46, 3295/74, 

3295/75, 3295/76, 3295/77, 3295/78 a 3295/79 v katastrálnom 

území Tisovec s identifikačným číslom 863220 v okrese 

Rimavská Sobota s číselným kódom 609, v Banskobystrickom 

kraji s kódom č. 6.  
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so zodpovedným  

vedúcim  

zamestnancom:  Ing. Ľubomírom Struhárom, s miestom trvalého pobytu                           

980 61 Tisovec, Pavla Šífrika 456, držiteľom osvedčenia  

o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca 

vydaného Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi 

pod č. 327-1159/2020 z 01.07.2020 na výkonávanie aj 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 úprave a zušľachťovaní, 

vrátane zabezpečenia alebo likvidácie lomu. 

 

s platnosťou povolenia: do 31.12.2041  

 

 

Na vykonávanie predmetnej banskej činnosti sa určujú tieto osobitné podmienky: 

 

1. Organizácia bude riešiť v dostatočnom predstihu aktuálizáciu zmluvných vzťahov 

s prenajímateľmi pozemkov, na ktorých sa bude vykonávať predmetná banská činnosť 

alebo činnosť priamo súvisiaca.    

 

2. Organizácia neprekročí výšku ročnej ťažby 400 000 t. 

 

 O námietkach účastníkov konania podľa § 18b ods. 3 zákona sa nerozhoduje.  

  

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 Calmit spol. s r.o. (ďalej len „organizácia“) požiadala úrad o povolenie 

banskej činnosti – otvárky prípravy a dobývania výhradného ložiska vápencov v dobývacom 

priestore „Tisovec“ žiadosťou z 28.09.2021 spolu s predpísanou dokumentáciou a dokladmi. 

Úrad preskúmal úplnosť plánu a dokumentácie, riešenie stretov záujmov, dodržiavanie zásad 

banskej technológie, výsledok hospodárenia so zásobami výhradného ložiska podľa 

vypracovaného plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Tisovec 

v dobývacom priestore Tisovec na roky 2021 – 2041 (ďalej len „POPD“), banské oprávnenie 

organizácie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vyššie menovaného zodpovedného 

vedúceho zamestnanca.  
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Žiadosť organizácie spolu s rozhodnutím Ministerstava životného prostrtedia 

Slovenskej republiky  č. 6927/2020-1.7lb-R, 61948/2020, 61949/2020-int. z 23.11.2020 

vydaným v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13 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 „zákon č. 24/2006 Z.z.“),  úrad zverejnil dňa 11.10.2021 na elektronickej 

úradnej tabuli úradu na stránke  www.hbu.sk.  

 

 

  Úrad následne oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy 

začatie konania vo veci listom č. 1126-2894/2021 z 21.10.2021 a nariadil ústne pojednávanie 

spojené s miestnou ohliadkou. Ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou sa uskutočnilo 

09.11.2021 a jeho kladný výsledok je zaznamenaný v zápisnici zaprotokolovanej na úrade         

pod č. 1126-3357/2021 z 10.11.2021.  

 

Úrad listom č. 1126-3357/2021 z 12.11.2021 umožnil účastníkom konania,                       

ktorí sa nezučastnili ústneho pojednávania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyjadriť sa v predmetnej 

veci k podkladom pre rozhodnutie, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie 

najneskôr v lehote do 22.11.2021. V lehote ani po nej túto možnosť nevyužil žiadny 

z účastníkov konania.   

 

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

- vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2021/005892-002 z 18.03.2021 

z 18.03.2021 podľa § 28 ods. 2 písm. g) zákona č. 364/2004 Z.z. o  vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s určením           

2 podmienok. 

 

 Okresnný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydalo záväzné 

stanovisko č. OU-BB-OSZP1-2021/008764-008 zo 16.06.2021 podľa § 9 ods. 1 písm. j) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorom 

stanovil 7 odporúčaní a pripomienok. 

 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia envirnmentálneho 

hodnotenia odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

vydal rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pod č. 6927/2020-1.7lb-R, 61948/2020, 

61949/2020-int. z 23.11.2020, ktoré stanovuje, že zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie 

úložiska – odval „Košianovo“ v rámci pokračovania dobývania výhradného ložiska vápenca 

Tisovec“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 z. z.  

  

 Podmienky určené v záverečnom stanovisku vydanom Ministerstvom životného prostredia 

č. 1987/2011-3.4/plz zo 17.05.2011 platia aj pre pokračovanie dobývania výhradného ložiska 

v dobývacom priestore „Tisovec“ na roky 2021- 2041.    

   

 Mesto Tisovec uzenesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 341/2021 z 10.02.2021 

a schválilo vydanie súhlasného stanoviska mesta Tisovec k POPD.  
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  Pozemky dotknuté plánovanou banskou činnostou sú v prenájme na základe nájomných 

zmluv. Organizácia si parcely KN-C 3295/25, 3295/26, 3295/27, 3295/38, 3295/39, 3295/40, 

3295/41, 3295/46, 3295/74, 3295/75, 3295/76, 3295/77, 3295/78 a 3295/79   prenajíma               

od Urbariálnej spoločnosti v Tisovci, pozemkové spoločenstvo,  Ľ. Štúra č. 1720, 980 61 

Tisovec, ktoré listom zn. 05/03/21-us  z 22.03.2021 vydalo súhlasné stanovisko s predmetnou 

činnosťou.  

 

 Súhlasné stanovisko s banskou činnosťou vydala aj orgnizácia LESY Slovenskej 

republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota č. 1677/2021/1991 z 22.03.2021. 

Súhlasné stanovisko je podmiené uzavretím nájomnej zmluvy k parcele KN-C 3295/70 

v ktatstrálom území Tisovec ako aj urovnaním finančných pohľadávok za minulé obdobie. 

  

Zo znenia posledného odseku výrokovej časti tohto rozhodnutia vyplýva, že týmto 

rozhodnutí  nie sú dotknuté práva a povinnosti organizácie vo vzťahu k osobitným predpisom, 

vyjadreniam, stanoviskám a  rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy podaných 

v predmetnej veci.  

 

Na základe predložených podkladov a výsledkov ústneho pojednávania úrad vydal toto 

rozhodnutie. Pri rozhodovaní prihliadal aj na naplánované vykonávanie banskej činnosti – 

dobývania výhradného ložiska vápencov v dobývacom priestore „Tisovec“ najmä vo vzťahu 

k racionálnemu využitiu tohoto výhradného ložiska podľa § 30 ods. 1 a 5 a § 32 ods. 4 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: 

 

1. Žiadosť organizácie z 28.09.2021 o povolenie banskej činnosti  - otvárky, prípravy, 

a dobývania výhradného ložiska vápencov v dobývacom priestore „Tisovec“ na roky 

2021-2041 (prot. č. 1126-2894/2021 z 29.09.2021) 

2. „Plán otvárky prípravy a dobývania výhradného ložiska Tisovec v dobývacom priestore 

Tisovec na roky 2021 – 2041“ vypracovaný v mesiaci január 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. 

3. List úradu č. 1126-2894/2021 z 21.10.2021 – oznámenie o začatí konania a nariadenie 

ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou 

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

uskutočneného 09.11.2021 na prevádzke v lome Tisovec (protokolárne číslo úradu                   

1126-3357/2021 z 10.11.2021) 

5. List úradu č. 1126-3357/2021, ktorým umožnil účastníkom konania pred vydaním 

rozhodnutia sa vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie, k spôsobu ich zistenia, prípadne 

navrhnúť ich doplnenie.  

6. Vyjadrenie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-RS-OSZP-2021/008738-002 z 01.06.2021 z hľadiska ochrany vodných pomerov 

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

neskorších predpisov) 
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7. Vyjadrenie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-RS-OSZP-2021/005892-002 z 18.03.2021 z hľadiska ochrany vodných pomerov 

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

neskorších predpisov)  

8. Záväzné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja                        

č. OU-BB-OSZP1-2021/008764-008 z 16.06.2021 z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

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

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

9. Rozhodnutie  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov                        

na životné prostredie vydané v zisťovacom konaní pod č. 6927/2020-1.7/lb-R, 

61948/2020, 61949/2020-int. z 23.11.2020 

10. Uznesenie Mestského zastupiteľsva v Tisovci č. 341/2021 z 10.02.2021 (súhlasné) 

11. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Ing. Alexandra Palca vydané Obvodným banským 

úradom v Spišskej Novej Vsi  pod č. 3094/92/HBM-1/SNV z 29.12.1992 na funkciu 

hlavný banský merač 

12. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti aj na funkciu „projektant“  Ing. Ľubomíra Struhára 

vydané Obvodným banským úradom v Spišskej  Novej Vsi č. 327-1159/2020 

z 01.07.2020  

13. Banské oprávnenie organizcie vydané Obvodným banským úradom v Bratislave  

pod č. 2157/2002 z 04.10.2002  

14. Dohoda o plnomocenstve pre Ing. Martina Ranostaja z 03.01.2011 na zastupovanie  

organizácie vo všetkých úkonoch ako aj všetkných rokovaniach s orgánmi štátnej správy 

15. Súhlasné stanovisko Urbariálnej spoločnosti v Tisovci, pozemkové spoločenstvo  

zn. 05/03/21-us z 22.3.2021 

16. Súhlasné stanovisko organizácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný 

závod Rimavská Sobota č. 1677/2021/1991 z 22.03.2021 

17. Nájomná zmluva č. 01/7/2021 zo 07.12.2012 medzi organizáciou a Urbariálnou 

spoločnosťou v Tisovci, pozemkové spoločenstvo  

18. Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedznie vlastníckych práv 

k parcele KN-C 3295/70 uzavretá v júly 2018 

19. Rozhodnutie Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkového a lesného odboru,  

č. OÚ-RS-PLO-2018/015179 zo 17.10.2018 o trvalom vyňatí parcely KN-C 3295/70 

z plnenia funkcie lesov 

20. Rozhodnutie Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkového a lesného odboru,  

č. OÚ-RS-PLO-2017/006903-5 z 26.05.2017 o trvalom vyňatí parciel KN-C 3295/25, 

3295/26, 3295/27 a KN-E 3295 ôz plnenia funkcie lesov 

21. Rozhodnutie Okresného úradu v Rimavskej Sobote, odboru poľnohospodárstva, lesného 

hospodárstva a poľovníctva č. j. Les. 661/6/96 z 15.08.1996 o trvalom vyňatí KN-E 3295 

z lesného pôdneho fondu 

22. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, č. 177/2000-min. 

z 03.02.2000 o schválení zásob výhradného ložiska vysokopercentného vápenca  

na výhradnom ložisku Tisovec       

 

 

Úrad v priebehu konania zároveň preveril aktuálnosť oprávnenia spracovateľa 

dokumentácie (plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Tisovec 

v dobývacom priestore Tisovec na roky 2021-2041) – Ing. Ľubomír Struhár – projektanta 
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(osvedčenie  vydané Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi č. 327-1159/2020 

z 01.07.2020.  

 

Úrad taktiež preveril aktuálnosť osvedčenia  o odbornej spôsobilosti Ing. Alexandra Palca 

na funkcu hlavný banský merač č. 3094/92/HBM-1/SNV z 29.12.1992 vydané Obvodným 

banským úradom v Spišskej Novej Vsi. 

 

Plánovaná banská činnosť bude vykonávaná v dobývacom priestore „Tisovec“,                        

ktorý bol určený  rozhodnutím Cementárni a vápeniek, generálnym riaditeľstvom Trenčín  

na základe poverenia Ministerstva stavebníctva v Prahe pod zn. SZ: KR/RSZ/inž.Va 

28.03.1966  a oprávňuje organizáciu podľa § 24 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 

a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov na dobývanie 

výhradného ložiska vápencov v tomto dobývacom priestore. 

  

 Organizácia je oprávnená vykonávať banskú činnosť aj na základe banského oprávnenia 

vydaného rozhodnutím Obvodného banského úradu v Bratislave pod č. 2157/2002 

z 04.10.2002. 

 

Správne poplatky v celkovej sume 49,50 € podľa položky 175 písm. a) a položky 

 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 

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

Platobný predpis M10-131221-0252. 

 

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 banskej činnosti 

jedno overené vyhotovenie „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Tisovec 

na roky 2021 – 2041“. 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje týmto účastníkom konania: 

 

1. Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 

2. Mesto Tisovec, Mestský úrad Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec 

3. Urbariálna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Tisovec, P.O. BOX 1, 980 61 Tisovec 

4. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Rimavská Sobota, Potravinárska 1855,  

979 01 Rimavská Sobota 
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a orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia): 

 

5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 

979 01 Rimavská Sobota 

6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľudovíta 

Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica         

  

 

 

 

 Ing. Miloš Petráš, PhD. 

                predseda úradu 


