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Číslo: 45-50/2021-I1 

V Banskej Bystrici, 14.07.2021 

Verejná vyhláška 

Oznámenie o začati konania a nariadenie ústneho pojednávania 

vo veci návrhu na zmenu - zmenšenie dobývacieho priestoru Beckov I. 

Obvodnému banskému úradu v Prievidzi (ďalej len "OBÚ v Prievidzi") bol 28.05.2020 
doručený návrh organizácie Ing. Štefan Seifert - SEIFO TRADING, so sídlom SNP 73/4-58, 
018 51 Nová Dubnica, IČO 30 490 316 (ďalej len "organizácia"), na zmenu hraníc 
dobývacieho priestoru Beckov l. (ďalej len " DP Beckov 1."), podl'a dokumentácie NÁ VRH 
NA ZMENU - ZMENŠENIE DOBÝVACIEHO PRIESTORU BECKOV 1., ROK 2020" 
z 25. mája 2020 (ďalej len "Návrh "). Dňom doručenia návrhu sa začalo správne konanie. 

OBÚ v Prievidzi po preskúmaní Návrhu zistil jeho neúplnosť, a v spojitosti s § 32 ods. 
1 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, podl'a § 19 
ods. 3 správneho poriadku, listom č. 560-1204-I/2020 z 11.06.2020 vyzval organizáciu na 
doplnenie podania a súčasne rozhodnutím č. 560-1204/2020 z 11.06.2020, prerušil konanie 
v danej veci do 60 dni od doručenia výzvy, t.j. do 13.08.2020. Organizácia listom bez značky 
z 07.08.2020, doručila na OBÚ v Prievidzi žiadosť o predÍženie lehoty na odstránenie 
nedostatkov Návrhu o 90 dní, t.j. do 11.11.2020. O d'alšie predÍženie lehoty na doplnenie 
podania požiadala organizácia listom bez značky z 09.11.2020 z dôvodu problémov so 
stanoviskom Slovenského pozemkového fondu, a predÍženia lehôt doručenia vyjadrení 
dotknutých orgánov, ktorých vydanie bolo sťažené z dôvodu pandémie Covid-19, ktoré bolo 
predÍžené rozhodnutím OBÚ v Prievidzi č. 560-2455/2020 z 24.11.2020 do 31.03.2021. 
Ďalšou žiadosťou o predÍženie lehoty do 30.06.2021 na doplnenie podania z 11.03.2021 
organizácia požiadala listom bez značky (zaevidovaným 13.03.2021) z dôvodov ako 
v predchádzajúcej žiadosti (pandémia Covid - 19). Tejto žiadosti OBÚ v Prievidzi vyhovel a 
rozhodnutím čA5-15/2021 zo dňa 24.03.2021 predÍžil organizácii do 30.06.2021 lehotu na 
doplnenie Návrhu. Organizácia dňa 29.06.2021 finálne doplnila Návrh o podklady, podl'a 
ktorých je možné o ňom rozhodnúť. 

Na základe uvedenej doplnenej žiadosti a priloženej dokumentácie (Návrh, z mája 2020) 
podl'a § 12 ods. I písm. a) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o 
chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch, v zneni neskorších predpisov, 
OBÚ v Prievidzi , ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podl'a § 41 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 51/1988 Zb. a miestne príslušný orgán štátnej banskej správy podl'a § 2 písm. d) 
vyhlášky MH SR č. 14612020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných 
banských úradov v platnom znení oznamuje podl'a § 28 ods. 8 zákona č. 44/1988 Zb. 
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 
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začatie konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou vo 
vecI na 

štvrtok, 5. augusta 2021. 

Ústne pojednávanie sa uskutoční so začiatkom 009,30 h v zasadacej miestnosti 
Obecného úradu v Beckove, so sídlom 916 38 Beckov Č. 180. 

Do dokumentácie možno po predchádzajúcom telefonickom dohovore nahliadnuť 

v organizácii, na OBÚ v Prievidzi , alebo počas ústneho pojednávania. 

OBÚ v Prievidzi podl'a § 28 ods. 8 banského zákona upozorňuje účastníkov konania, 
že svoje pripomienky a návrhy môžu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa na 
ne nemusí prihliadnuť. 

Ak sa niektorý z účastnikov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. 

OBÚ v Prievidzi zároveň dáva možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladu 
rozhodnutia, spôsobu jeho zistenia prípadne navrhnúť jeho doplnenie v súlade s § 33 ods. 2 
zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Ústne pojednávanie je podl'a § 21 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov neverejné. 
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