
Stručná informácia o účasti verejnosti v konani podľa § 18b ods. 5 písm. b) zákona SNR č. 

5111988 Zb. o banskej činnosti , výbušninách a o štátnej banskej správc v zneni neskorších 
predpisov: 

Obvodný banský úrad (ďalej len ,.OBÚ") v Prievidzi, podľa § 18 ods. 5 pism. b) zákona SNR 

Č. 5111 988 Zb. o banskej činnosti , výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov, li stom Č. 557-1198-3/2020 z 16.06.2020 požiadal Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25. 

969 50 Banská Štiavnica (ďalej len ,.HBÚ·' ) o zverejnenie konania v predmetnej veci na svojom 
webovom sídle, a zárove" zverejnil 16.06.2020 na svojej úradnej tabuli začatie konania vo veci 

ž iadosti o povolenie banskej činnosti otvárka. príprava, dobývanie a úprava vykonávaná v súvislosti 
s dobývaním výhradného ložiska vápencov a stavebného kamelia povrchovým spôsobom 
v dobývacom priestore Čachtice. na roky 2020 až 2030, podľa dokumentácie ,.PLÁN otvárky, 

prípravy a dobývania výh radného ložiska vápencov a stavebného kameňa v dobývacom priestore 
ČACHTICE" zjanuára 2020 (ďalej len ,.POPO")., na základe podania právnickej osoby CRH 
(Slovensko) a.s .. 906 38 Rohožník. korešpondenčná adresa: Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad 
Váhom. IČO OO 214 973 (ďalej len .. CRH a.s:'), listom značky 26/2020 z 26.05.2020. 

Procesu povoľovania banskej č innosti predchádzalo povinné hodnotenie vedené 
Ministerstvom životného prostredia. Slovenskej republiky, podľa zákona č.24/2006 Z.z. o 
posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. ktoré bolo ukončené vydaním Záverečného stanoviska Č. 1595/201O-3A/gn zo 
dňa 15.06.20 I O pre vtedajšieho navrhovateľa Kameňolomy s.r.o., Priemyselná 5, 9 15 17 Nové Mesto 
nad Váhom. 

Z predloženého rozhodnutia MŽP SR vydaného v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej 
činnost i "Otvárka, priprava a dob)'vanie výhradného loži ska vápenca Čachtice v dobývacom priesto 
Čachtice" nebola identifikovaná žiad na zainteresovaná verejnosť, ako účastník tohto sprá eh 
konania. 
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Ing, Mário Mokó, PhD. 
poverený vykonávaním funkcie predsedu úradu 


