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Obvodný banský úrad v Košiciach

Timonova  23

041  57   Košice

Košice  23.8.2022

Žiadosť  o povolenie  banskej  činnosti  -otvárka,   príprava  a dobývanie  výhradného  ložiska
amfibolítu v dobývacom priestore VYŠNÝ KLÁTOV 1 podl'a plánu OPD na pozemku parc[ KNLC čr
31117/2 v kat] území Nižný K]átov na obdobie rokov 2021 až 2035

Vsúlade  s ustanovením  §  10  ods.1  zákona  SNR č[  51/1988  Zb.  o banskej  činnosti,  výbušninách

a o štátnej  banskej  správe  v znení  neskorších  predpisov Vám  naša  spoločnosť s obchodným  menom

„RICORSO,  s.r,o," so  sídlom  Werferova  3,  04011  Košice,  IČO:  46 656  561,  zapísaná v Obchodnom

registri   Okresného   súdu   Košice   1,   oddiel:   Sro,   vložka   číslo:   39400/V,   týmto   predkladá   žiadosť

o povolenie  banskej  činnosti - otvárka,  príprava a dobývanie výhradného  ložiska podľa „Plán  otvárky,

prípravy  a dobývania  výhradného   ložiska   amfibolitu   v dobývacom   priestore   VYŠNÝ   KLÁTOV   1 na

pozemku parc]  KN-C č. 31117/2 v kat.  území Nižný Klátov na obdobie rokov 2021  -2035" (Košice máj

2021),

Podľa  ustanovení  §  6  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 neskorších predpisov k našej Žiadosti uvádzame:

a)   Názov a sídlo organizácje, ktorá bude
banskú činnost' wkonávať:

b)   Druh banske_i činnosti, na ktorú sa
žiada povolenie:

Názov a identifikačné čÍs]o
katastrálneho územía:

Názov a kód okresu:

RICORSO, s.r,o.

Werferova  3
040  1 1  Košice

IČO: 46 656 561

otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska

Nižný Klátov            841129

Košice -okolie         806

1



B]ižšie označenie miesta činnosti:      parcelné číslo dotknutého pozemku:    KN-C č. 31117/2

d)    Úda_ie o určenĺ:

i cHLÚ:       -územným rozhodnutím bývalého okresného národného výboru Košice -vidiek,

odbor výstavby a ÚP č] Výstr7521/77-Sb zo dňa 17.3.1978, bolo vyh[ásené
v katastrálnych územiach obcí Vyšný Klatov a NÍžný Klatov, okres Košice -viďek
chránené územie na ochranu ložiska amfibolitu o výmere 30 ha, situované medzi
obcami Nižný Klatov a Vyšný Klatov,

IDP: -  rozhodnutie bývalého Minísterstva stavebníctva SSR v Bratislave dňa 23] júna

1980 pod značkou 1817/10/Be/Pa-1980 o určení dobývacieho príestoru Vyšný
Klátov  11

f)   Plánované
] začatie banskei činnosti:

] ukončenie banskei činnosti:

g)   Názovasíd[o
i spracovatel'a p[ánu OPD:

Cca4TíurT-Zffl Ú|.1Ž.2D2;2

(resp. do 1  mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia OBÚ v Košiciach o povolení banskej činnosti);

31.12,2035

a ďalej podľa novej Žiadosti o povolenie banskej čínnosti;

RNDr, Ľudovít Drappan

Karola Marxa  22
934 01   Levice

- or.qanízácie, ktorá bude niektoré

pr-áce banskei činnosti wkonávať
pre or.qanizáciu uvedenú-v písmene a): - bude uvedená (známa) neskôr

(po uzatvorení dohôd o zmluvných vzťahoch)

h)   Názvy a adresy známych

-účastníkov konania o povo]enie banskei činnos{i:

I  OBEC Nižný Klátov

Hlavná   1

04412  Nižný Klátov

i dotknutých or.qánov Štátnei spľávy:

_  OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

odbor starostlivosti o Životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽÍvotného prostredia

Komenského  52

041  26   Košice



%//

m
-  OKRESNY ÚRAD KOŠICE -OKOLIE

odbor starostlivosti o Životné prostredie

Hroncova  13

040 01   Košice

Súčast'ou našej Žiadosti sú aj nasledujúce prílohy:

•   Plán  otvárky,  prípravy  a dobývania  výhradného  ložiska  amfibolitu  v dobývacom  priestore  \/YŠNÝ

KLÁTOV 1  n.a pozémku  parc]  KN-C č.  31117/2 v kat,  území  Nižný Klátov na obdobie rokov 2021  -

2035 (Košjce máj 2021) vo dvoch v

•  Výpis z Obchodného registra spoločnosti RICORSO, s[r,o];

•   Banské oprávnenie spoločnosti RICORSO. s,r,o.;

•   Osvedčeníe o odbornej spÔsobilosti spracovateľa plánu OPD;

•   Výpis z listu vlastníctva č,1470 na pozemok parc. KN-C č, 3117/2;

Naša spoločnosť RICORSO, s.r.o,  bude dokladovať túto svoju Žiadosť o povolenie banskej činnosti

v DP Vyšný Klátov 1  ešte:

>  záväzným   stanoviskom   Okresného   úradu   Košice,   odbor  starostlivosti   o životné   prostredie   -
oddelenie  ochrany  prírody  avybraných  zložiek  ŽP  kraja  podl'a  §  9  ods,1,  písm]  j)  zákona  č,
543/2002 Z,z, k vydaniu rozhodnutia OBÚ v Košiciach o povolení banskej činnosti;

>  stanoviskom   OBCE   Nižný  Klátov  kvydaniu   rozhodnutia  OBÚ   v Košiciach   o povolení  banskej
činnosti;

>  vyjadrením  Okresného  úradu  Košice  -  okolie,  odbor  starostlivosti  o Životné  prostredie  -  úsek
štátnej  vodnej správy podľa  §  28  zákona  č*  364/2004  Z,z[  o vodách k vydaniu  rozhodnutia  OBÚ
v Košiciach o povolení banskej činností;

>  súhlasom  Okresného  úradu  Košice  -okolie,  odbor  starostlivosti  o životné  prostreďe  -úsek

:#::nou:iharaongúoYZŔ::::iapcohd:ap§ojo7|eondísóa`n:iseťäi:'n::tí.onač„7/2oloz.z.oovzdušíkwdaniu

Neodkladne po získaní uvedených vyjadrení Vám tieto dokumenty priložíme k našej Žiadosti,  spolu

so spÔsobom plnenia podmienok, ktoré budú (podľa aktuálnosti) uvedené v týchto vyjaďreniach.

Za vybavenie našej' Žiadostĺ Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

EflghĽ:  -podľa textu
-správne poplatky v hodnote 16,50 EUR + 33 EUR

-'_:-!                                 ,

Simona  P e d e r o v á
konatel' spoločností RICORSO


