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OBVODNÝ 
BAN S KÝ 
ÚRAD 
V P RIE VIDZI 

Číslo: 557-2463/2020 

Podľa rozdeľovníka 

V Prievidzi 09. decembra 2020 

ROZHODNUTIE 
o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Čachtice 

Obvodný banský úrad (ďalej len "OB Ú") v Prievidzi ako 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 SNR Č. 51/1988 Zb.") a 
v súlade s a miestne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § I písm. a) vyhlášky MH 
SR Č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 
v platnom znení, vo veci povolenia banskej činnosti, na základe žiadosti organizácie: CRH 
(Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, IČO OO 214 973, podanej listom značky 26/2020 z 
26.05.2020 (doručenej 27.05.2020) ajej posledného doplnenia listom číslo 3212020 
z 09.07.2020 (doručeného 16.10.2020), priloženej dokumentácie a výsledkov ústneho 
pojednávania uskutočneného dňa 8.12.2020, v rámci správneho konania vo veci, takto 

rozhodol : 

podľa § IO ods. I zákona SNR Č . 51/1988 Zb. sa 

povoľuje 

organizácii: CRH (Slovensko), a.s., 90638 Rohožník, IČO OO 214 973 

banská činnosť - otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska vápencov 
a stavebného kameňa a úpravy a zušľachťovania nerastu vykonávanej v súvislosti 
s jeho dobývaním) v dobývacom priestore Čachtice, určenom rozhodnutím bývalého 
Západoslovenského krajského národného výboru so sídlom v Bratislave zn: 02181/61 z 5.VI. 
1962, naposledy zmeneného rozhodnutím bývalého Ministerstva stavebníctva SSR Č. 781/12-
BelO zo dňa 28.3.1973, ktorým sa zväčšil dobývací priestor na dobývanie vápencov, 
zlepencov a pieskovcov na plošný obsah 1 187 794,42 m2

, t.j . 118 ha 77 á 94,42 
m2

., tvoreného nepravidelným geometrickým obrazcom s vrcholovými bodmi I až 9, na 
pozemkoch registra C parcelné číslo 3357/26 (vytvoreného z pozemkov registra E 
parcelné číslo 2275, 2276), pozemku registra C parcelné číslo 3357/29 (vytvoreného 
z pozemkov registra E parcelné číslo 2286, 2287/3, 2781), pozemku registra C parcelné 
číslo 3357/30 (vytvoreného z ~ozemkov registra E parcelné číslo 2270, 2282, 233,4, 
2783/1) v katastrálnom území Cachtice, podľa k žiadosti priloženej dokumentácie "PLAN 
otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska vápencov a stavebného kameňa 

vdobývacom priestore ČACHTICE" zjanuára 2020 (ďalej len "POPD"), doplnenej 
dokumentáciou "DOPLNOK Č. I K PLÁNU OTVÁRKY'PRÍPRAVYA DOBÝVANIA 
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výhradného ložiska vápencov a stavebného kameňa V DOBÝVACOM PRIESTORE 
ČACHTICE na roky 2020-2030" z 4.12.2020, /ďalej len "Doplnok Plánu OPD (STRETY 
ZAUJMOV)/,s dobou platnosti do 31.12.2030. 

Plán OPD aDoplnok Plánu OPD (STRETY ZÁUJMOV) sa stáva nadobudnutím 
právoplatnosti tohto rozhodnutia v dobývacom priestore Čachtice, na predmetných 
uvedených pozemkoch v katastrálnom území Čachtice pre CRH (Slovensko) a.s., 906 
38 Rohožník, IČO OO 214 973 záväzným. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu správneho konania neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania 

O d Ô vod n e nie: 

OBÚ v Prievidzi, ako vecne príslušnému orgán štátnej banskej správy 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 Č. 51/1988 Zb.") a miestne príslušnému orgánu 
štátnej banskej správy podľa § 2 písm. d) vyhlášky MH SR Č. 14612020 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, bola dňa 27.05.2020 doručená 
žiadosť organizácie 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."), 
podaná listom značky 26/2020 z 26.05.2020, o povolenie banskej činnosti otvárka, príprava, 
dobývanie a úprava vykonávaná v súvislosti s dobývaním výhradného ložiska vápencov 
a stavebného kameňa povrchovým spôsobom v dobývacom priestore Čachtice, na roky 2020 
až 2030. 

Preskúmaním žiadosti a predloženej dokumentácie, OBÚ v Prievidzi zistil jej neúplnosť pre 
rozhodnutie v predmete veci a listom Č . 557-1198-1/2020 z 16.06.2020 vyzval CRH a.s. najej 
doplnenie v stanovenej lehote a súčasne rozhodnutím Č. 557-1198-2/2020 z 16.06.2020 
prerušil správne konanie do doby doplnenia podania. CRH a.s. podanie doplnila 16.10.2020. 

OBÚ v Prievidzi v správnom konaní pri rozhodovaní vo veci návrhu CRH a.s. 
o povolení banskej činnosti v DP Čachtice na roky 2020-2030 vychádzal z nasledovných 
skutočností: 

CRH a.s. k žiadosti o povolenie banskej činnosti v DP Čachtice predložil vo dvoch 
vyhotoveniach dokumentáciu Plánu OPO, vypracovanú Ing. Richardom Kolarovičom , 

odborne spôsobilým banským projektantom, držiteľom príslušného platného osvedčenia 

vydaného OBÚ v Bratislave. Plán OPO bol schválený Ing. Róbertom Zemanom 
splnomocneným štatutárnym orgánom spoločnosti CRH a.s .. 

CRH a.s. je držiteľom platného banského oprávnenia na činnosti uvedené v § 2 písm. b), cl, 
dl, e) av § 3 písm. a) zákona Č. 51/1988 Zb., vydaného zo zákona dňa 01.09.1995 OBÚ 
v Bratislave, vedenom na OBÚ v Bratislave na fóliu 24+211 +347. Posledná zmena banského 
oprávnenia bola vydaná rozhodnutím OBÚ v Bratislave Č. 1033-2677/2020 z 03. marca 2020 
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Zodpovední vedúci zamestnanci, určení organizáciou podľa § 6 ods. I zákona č. 51/1988 Zb. 
sú Ing. Róbert Zeman, PhD. (osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydal OBÚ v Prievidzi pod 
č. 856-2161 /2019 z 24.09.2019 na výkon funkcie vedúci lomu podľa § 5 ods. 3 písm. b) 
zákona č . 51/1988 Zb. a podľa § 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej 
spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 
(ďalej len "vyhláška MH SR Č . 208/1993 Z.z."), cit. "Vedúci lomu určený na zaistenie 
odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským 
spôsobom v lome, ktorý je vo výstavbe alebo sa v ňom vykonáva dobývanie, úprava a 
zušľachťovanie vydobytých nerastov, s ročnou ťažbou ryššou ako 500 000 ton vrátane 
zabezpečenia alebo likvidácie takéhoto lomu. "), Ing. Richard Kolarovič (osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti vydal OBÚ v Bratislave pod Č. 317-766/2017 z 21.03 .2017 na výkon 
funkcie vedúci lomu podľa § 5 ods. 3 písm. b) zákona Č. 51/1988 Zb. a podľa § 2 ods. 4 
vyhlášky MH SR Č . 208/1993 Z.z., cit. "Vedúci lomu určený na zaistenie odborného a 
bezpečného riadenia banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom v lome, 
ktorý je vo výstavbe alebo sa v ňom rykonáva dobývanie, úprava a zuš/'achťovanie vydobytých 
nerastov, s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton vrátane zabezpečenia alebo likvidácie 
takéhoto lomu."). OBÚ v Prievidzi je zároveň v tejto súvislosti známa skutočnosť, že CRH 
a.s. uskutočňuje banskú činnosť v DP Čachtice bez časového prerušenia. 

Zodpovedným vedúcim zamestnancom CRH a.s. za banskú čirmosť v DP Čachtice je 
v danom čase Ing. Richard Kolarovič, ktorý je držiteľom platného osvedčenia odbornej 
spôsobilosti na vedúceho lomu. 

Dobývací priestor Čachtice bol určený rozhodnutím Západoslovenského krajského národného 
výboru zn: 02181/61 z 5.VI. 1962. Naposledy Ministerstvo stavebníctva SSR rozhodlo 
o zmene dobývacieho priestoru pod č. 781/12-Be/O zo dňa 28.3.1973, ktorým sa zväčšil 
dobývací priestor na dobývanie vápencov, zlepencov a pieskovcov. Plošný obsah DP 
Čachtice je 88 ha 45 á 91 m2

• 

Chránené ložiskové územie (CHLÚ) Čachtice pre ochranu výhradného ložiska vápencov a 
dolomitov bolo naposledy zmenené (zväčšené) rozhodnutím OBÚ v Prievidzi Č. 733/G/Jk/98 
z 28.8.1998, podľa ktorého má CHLÚ rozlohu I 287 410m2

• 

Banská činnosť v zmysle obsahu žiadosti a predloženého Plánu OPD sa má uskutočňovať 
v časti vymedzeného DP Čachtice, na pozemku registra C parcelné číslo 3357/26 
(vytvoreného z pozemkov registra E parcelné číslo 2275, 2276), pozemku registra C parcelné 
číslo 3357/29 (vytvoreného z pozemkov registra E parcelné číslo 2286, 2287/3, 2781), 
pozemku registra C parcelné číslo 3357/30 (vytvoreného z pozemkov registra E parcelné číslo 
2270, 2282, 2334, 2783/1), v katastrálnom území Čachtice, v dobývacom priestore Čachtice. 
Pozemky registra C parcelné číslo 3357/26 , 3357/29, 3357/30, v katastrálnom území 
Čachtice, podľa druhu ostatná plocha, na ktoré nie sú založené listy vlastníctva v katastrálnom 
území Čachtice vznikli v minulosti trvalým odňatím poľnohospodárskej pôdy pre účely 
dobývania výhradného ložiska vápenca nerastu v DP Čachtice na časti predtým uvedených 
pozemkov registra E .. 

CRH a.s. preukázala vyriešenie stretov záujmov týkajúce sa právneho vzťahu k pozemkom, 
na ktorých sa plánuje realizovanie banskej činnosti podľa dokumentácie POPD tým, že 
predložila písomné súhlasy podielových spoluvlastníkov predmetných pozemkov. OBÚ 
v Prievidzi v tejto súvislosti podľa § 18 ods. 4 zákona SNR Č. 51/1988 Zb. cit.: "Oznámenie 
o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou 
nezasiela obvodný banský úrad tým účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené 
záujmy boli už ryriešené pri určení chráneného ložiskového územia alebo dobývacieho 
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priestoru, v štádiu projektovania, v.ýstavby alebo rekonštrukcie baní a lomov alebo ak j e 
súčasťou dokumentácie k žiadosti o povolenie banskej činnosti doklad o vy riešení stretov 
záujmov. " nezaslal účastn íkom konania (fyzickým osobám podl'a nižšie uvedenej tabul'ky), 
ktorých písomný súhlas s banskou činnosťou podra POPD bol zo strany eRH a.s. 
preukázaný predložením týchto právne relevantných listín. 

VLASTNíK KNE výmera 
súhlas KNC 

AD RESA s banskou 
PARCELY Parcela č. vl.pod.v 

činnosťo u 
parcela č 

DP v m2 

Belák Jozef 
Hviezd oslavova 1002, 916 2 1 á 3 

21 Čachtice 287/3 73,03 no 357/ 29 

Ing. Be lák Svätoplukova 6, 821 08 2 4 á 3 
Pavol Bratislava 286 71,28 no 357/29 

Belák Želovany 1139, 916 21 2 1 á 3 
Vladimír Čachtice 287/ 3 73,03 no 357/29 

2 3 3 
275 2,97 357/ 26 

Berecová Pionierska 349, 916 21 2 1 á 3 
Eva rod . Berecová Čachtice 276 5,4 no 357/26 

2 2 3 
783/1 61,23 357/30 

Ing. Fraňo Želovany 1086, 916 21 2 2 á 3 
Jaros lav Čachtice 781 66,75 no 357/29 

Fraň o Jozef 
Hviezdoslavova 975, 916 2 2 á 3 

21 Čachtice 781 66,75 no 357/ 29 

Haščičová Benkova 1263/1, 915 01 2 3 á 3 
Daniela rod .Kia cová Nové Mesto n/Váhom 287/ 3 46,06 no 357/29 

2 1 3 
275 97,8 357/26 

Hrehorovsk Holubyho 211/7, 915 01 2 9 á 3 
Ý Eduard Nové Mesto n/Váhom 276 2,4 no 357/26 

2 1 3 
783/1 567,4 357/30 

Imriška Ján 
Soblahov 76, Soblahov 2 4 á 3 

913 38 270 264 no 357/ 30 

Kováčiková 
Niva 70, 916 21 Čachtice 

2 2 á 3 
Helena rod . Fraňová 781 66,75 no 357/29 

Ma ráková 
Revolučná 234/ 53, 916 21 2 3 

Jarm ila rod. 
Čachtice 282 0,71 

á 3 
Lacov i čová no 357/ 30 

Obec Malinovského 769, 916 2 2 á 3 
Čachtice 21 Čachtice 334 7859 no 357/30 

Olachová Pionierska 405, 916 21 2 2 á 3 
Lívia rod . Fraňová Čachtice 781 66,75 no 357/29 
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Pavlíková 
2 

Henrieta rod . Pionnierska 350, 916 21 
5 

á 3 
781 33,5 

Leščičinová čachtice no 357/29 

z 
Podhradský 2 1 omrel, 

Pavol Karpatská 2, 915 01 Nové 282 5,38 neznámi 3 
Mesto n/Váhom dedičia 357/30 

2 1 3 
275 97,8 357/26 

Slanina Brezová 1016/10, 014 01 2 9 á 3 
Jozef Bytča 276 2,4 no 357/26 

2 1 3 
783/1 567,4 357/30 

CRH a.s. je spoluvlastníkom s väčšinovým podielovým spoluvlastníctvom na pozemkoch 
registra E parcelné číslo 2282, 2287/3, 2781 v katastrálnom území Čachtice . Podľa prvej vety 
§ 139 ods. 2 zákona č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "O 
hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti 
podielov.". Z uvedeného vyplýva, že CRH a.s. o využití predmetných pozemkov na výkon 
banskej činnosti, na ktorých je väčšinovým spoluvlastníkom rozhoduje aj bez zrejmého 
súhlasu ostatných spoluvlastníkov. V prípade spoluvlastníckeho podielu k pozemku registra E 
parcelné číslo 2282 v katastrálnom území Čachtice fyz ickou osobou Pavol Podhradský, trvale 
bytom Karpatská 2, 915 Ol Nové Mesto nad Váhom bolo zistené, že menovaná osoba 
zomrela a legitímny právny dedičia nie sú známy, OBÚ v Prievidzi oznámil začatie správneho 
konania a nariadenie ústneho pojednávania formou verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. I 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

CRH a.s. v doplnení podania ďalej predložila: 

l . Súhlas k povoleniu banskej činnosti v dobývacom priestore Čachtice, ktoré pod č. 
3569/2020-2 z 19.11.2020 vydala spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., 
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, kde s výkonom banskej činnosti na obdobie rokov 2020-
2030 súhlasí za dodržania 3 podmienok uvedených vo písomnom súhlase. Upozorňuje, že 
predmetná banská činnosť sa bude realizovať na území nachádzajúcom sa v časti pásma 
hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Čachtice prameň" Teplička". V územnom 
rozsahu ochranného pásma II. stupňa je možné vykonávať len takú činnosť, ktorá 
nemôže negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových 
vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť 

znečistenia podzemných a povrchových vôd. Stanovené podmienky súhlasu reflektujú 
túto skutočnosť . 

2. Záväzné stanovisko k povoleniu banskej činnosti podľa POPD 2020 - 2030 v DP 
Čachtice, ktoré pod č. OU-TN-OSZP-2020/013814-3/SD z 26.03.2020 vydal Okresný 
úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín, 
kde orgán ochrany prírody súhlasí s pokračovaním vykonávania banskej činnosti 

v dobývacom priestore Čachtice do 31. 12.2030 podľa platného záverečného stanoviska 
hodnotenia vplyvov na životné prostredie ElA k navrhovanej činnosti . Odporúča 
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v textovej časti zmeniť v názve Čachtickej jaskyne chránený prírodný výtvor za národnú 
prírodnú pamiatku. 

3. Stanovisko k pokračovaniu banskej činnosti , ktoré pod značkou SU-R2020/0209 
z 27.02.2020 vydala Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice, kde súhlasí 
s povolením banskej činnosti na obdobie rokov 2020 - 2030 a nemá výhrady k POPD 

4. Stanovisko k povoleniu banskej činnosti na obdobie rokov 2020-2030 podľa POPD 
vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad 
Váhom pod číslom : OU-NM-OSZP-2020/008940-002 z 25.02.2020, v ktorom súhlasí 
s plánovanou banskou činnosťou podľa POPD za dodržania podmienok, a to vydania 
súhlasu podľa § 27 ods. I písm. a) vodného zákona, a vydania stanoviska správcu 
vodného zdroja Teplička, ktorým je spo ločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., 
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín (ďalej "TVK"). V súvislosti s týmto stanoviskom bolo tiež 
týmto orgánom štátnej správy vydané stanovisko č. OU-NM-OSZP-2020/008940-002 
z 03.08.2020, v ktorom opätovne uviedol podmienku vydania vyjadrenia TVK, nakol'ko 
predmetné územie, na ktorom sa plánuje vykonávanie banskej činnosti sa nachádza v ll. 
stupni PHO tohto vodného zdroja. 

5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
orgán štátnej vodnej správy, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom na 
liste č íslo OU-NM-OSZP-2020/0l3465-002 z 3.12.2020 udelil v zmysle § 27 ods. l 
písm. a) a v súlade s § 73 ods. 18 zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení súblas k PO PD za stanovených 
podmienok, ktoré v bode 3 zohl'adňuj e požiadavky TVK a dodržiavanie príslušných 
platných zákonných ustanovení vyplývajúcich z platnej legislatívy Slovenskej republiky 
na úseku ochrany vôd. 

6. Stanovisko k povoleniu banskej činnosti na obdobie rokov 2020-2030 podl'a POPD 
vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán ochrany ovzdušia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad 
Váhom pod číslom : OU-NM-OSZP-2020/003697-002 z 10.03.2020, v ktorom stanovil 
k POPD pripomienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri jej výkone. 

CRH a.s. pripomienky a podmienky stanovené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi 
štátnej správy v predtým uvedených stanoviskách a vyjadreniach týchto subjektov zohl'adnila 
v Doplnku Plánu OPD (STRETY zAUJMOVj, vypracovanom dňa 4.12.2020, a v ktorom za 
spoločnosť CRH a.s. zároveň zaviazala k ich plneniu. 

CRH a.S. v podaní o povolenie banskej činnosti na obdobie rokov 2020-2030 predložila tiež 
Záverečné stanovisko č. 1595/2010-3.4/gn zo dňa 15.06.2010 pre vtedajšieho navrhovateľa 
Kameňolomy s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom, ktoré v procese 
posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo Ministerstvo životného prostredia. 
Slovenskej republiky. CRH a.s. v tejto súvislosti predložila Odpoveď Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky na liste číslo 638412020-1.712020 z 03. marca 2020 na 
podanie CRH a.s. v predmete navrhovanej činnosti v DP Čachtice, podľa ktorej sa konštatuje 
predbežné splnenie podmienok stanovených v záverečnom stanovisku z hľadiska 
požadovaných technických opatrení. CRH a.s. tiež predložila Stanovisko na liste číslo 
3212020 z 09.07.2020, v ktorom uvádza plnenie podmienok a opatrení vyplývajúcich zo 
Záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 1595/2010-
3.4/gn zo dňa 15.06.20 10, a zároveň sa zaviazala sa k ich ďalšiemu rešpektovaniu 
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OBÚ v Prievidzi, v súlade s § 18f ods. 2 zákona Č . 51/1988 Zb. zaslal Ministerstvu 
životného prostredia SR na liste číslo 557-2420-1/2020 z 09.1l.2020 návrh na začatie 

konania, s písomným vyhotovením plnenia podmienok vyplývajúcich zo Záverečného 

stanoviska č. 1595/2010-3.4/gn zo dňa 15.06.2010 a súčasne podľa § 38 ods. 4 zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
~ákonov, v platnom znení (ďalej len "zákon č. 24/2006 Z.z."), požiadal o vydanie záväzného 
.stanoviska k predmetu veci. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
listom číslo 6384/2020-1.7./mš 60112/2020 z 24. novembra 2020 požiadalo OBÚ v Prievidzi 
o dodanie ďalších podkladov (dokumentov) potrebných pre vydanie záväzného stanoviska 
~ súvislosti so správnym konaním začatým z podnetu organizácie CRH (Slovensko) a.s., , 
b povolenie banskej činnosti otvárka, príprava, dobývanie a úprava vykonávaná v súvislosti 
s dobývaním výhradného ložiska vápencov a stavebného kameňa povrchovým spôsobom 
y dobývacom priestore Čachtice, na roky 2020 až 2030. OBÚ v Prievidzi na uvedené reagoval 
Zaslaním požadovaných dokumentov na Ministerstvo životného prostredia, Sekcia 
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na 
Životné prostredie, listom číslo 557-2420-I1/2020 z 24.11.2020. 

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 
3511,81235 Bratislava, vydalo podľa § 38 ods. 4 zákona Č. 24/2006 Z.z. záväzné stanovisko 
C. 6384/2020-1.7./mš 60883/2020 z 26. novembra 2020, k povoleniu banskej činnosti 
v dobývacom priestore Čachtice, v ktorom je uvedené, cit.: ,je možné konštatovar; že návrh 
uvedený v žiadosti na začatie konania k po vo ľovacej činnosti " Plán otvárky, prípravy 
a dobývania výhradného ložiska vápencov a stavebného kameňa v dobývacom priestore 
Č'ACHTICE" je v súlade so zákonom Č. 24/2006 z.z., s vydaným záverečným stanoviskom 
MŽP SR 1595/2010-3.4.gn zo dňa 15.062010. ajeho podmienkami." Vo vydanom 
Záverečnom stanoviskn č. 1595/2010-3.4/gn zo dňa 15.06.2010 nebola identifikovaná žiadna 
dotknutá verejnosť. 

OSÚ v Prievidzi listom Č. 557-2420-1II12020 z 26.11.2020 oznámil začatie správneho 
konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy v predmete veci 
a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 08. decembra 2020 v zasadacej miestnosti 
budovy CRH a.s., Priemyselná 5, Nové Mesto nad Váhom, s prerokovaním obsahu podaného 
návrhu na povolenie banskej činnosti na obdobie rokov 2020-2030 , nachádzajúcich sa v DP 
Čachtice, na pozemkoch v katastrálnom území Čachtice, identifikovaných v predtým 
'u vedenej tabuľke, 

Počas ústneho pojednávania zástupcovia spoločnosti CRH a.s. a spracovateľ dokumentácie 
POPD resp. Doplnku Plánu OPD (STRETY zAUJMOV), ako spôsobu vyhodnotenia a 
zapracovania podmienok a pripomienok stanovených účastníkmi konania a dotknutými 
orgánmi štátnej správy v ich vydaných vyjadreniach a stanoviskách v tomto konaní podrobne 
oboznámil prítomných s predloženou dokumentáciou. 

Na pojednávaní predložili všetci prítomní zúčastnení písomné stanoviská, ktoré tvoria prílohu 
prvopisu zápisnice o priebehu a výsledku ústneho pojednávania. Tieto boli zástupcom OBÚ 
v Prievidzi v ďalšom priebehu ústneho pojednávania nahlas prečítané. 
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Ústne pojednávanie bolo ukončené s výsledkom: 

Počas realizácie povolenej banskej činnosti do 31.12.2030, CRH a.S. nenavysl rocnu 
ťažbu nad 450 000 ton, čo je množstvo stanovené v zmysle záverečného stanoviska 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 869912014-3.4/jm z 15.12.20 14, pre 
realizáciu činnosti "Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska vápenca Čachtice 
v dobývacom priestore Čachtice" 

Nedôjde k záberu žiadnych pozemkov nad rámec tých, ktoré tvoria obsah žiadosti CRH 
a.s. pre povolenie činnosti na území v dobývacom priestore Čachtice . , a na ktorých bude 
povolená banská činnosť rozhodnutím OBÚ v Prievidzi, s platnosťou do 31.12.2030 
o povolení banskej činnosti na roky 2020 - 2030 v dobývacom priestore Čachtice. 

Budú dodržiavané všetky podmienky stanovené v záverečnom stanovisku 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky I 595/2010-3.4/gn zo dňa 15.06.2010, 
vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, čo je 
deklarované vo vypracovanom Doplnku Plánu OPD (STRETY zAUJMOV. kde sa CRH a.s. 
zaviazla k ich dodržiavaniu a plneniu. pri výkone banskej činnosti na roky 2020-2030 
v dobývacom priestore Čachtice. 

Účastníci konania boli poučení o možnosti vY.iadriť sa pred vydaním rozhodnutia kjeho 
podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok). Pripomienky a návrhy účastníkov konania 
a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy ako i orgánov a organizácií chrániacich 
objekty a záujmy podľa osobitných predpisov boli objektívne zhodnotené a ich obsah bude 
zohľadnený v súlade s aplikovaním zásady materiálnej pravdy v správnom konaní. 

Týmto rozhodnutím podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. nie sú dotknuté rozhodnutia 
iných orgánov štátnej správy vydaných doteraz v predmetnej veci (najmä súvisiace 
s ochranou životného prostredia, vodných zdrojov a jaskynných útvarov), a na ich 
základe vypracovaných odborných hydrogeologických a seizmických posudkov, 
v súvislosti s banskou činnost'ou v DP Čachtice. 

OBÚ v Prievidzi pri vydávaní tohto rozhodnutia postupoval podľa § IO ods. 1 zákona 
SNR Č. 51/1988 Zb., ktorý znie, cit.: "Otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk 
povo/'uje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán otvárky, 
prípravy a dobývania a predpísanú dokumentáciu. Bez povolenia obvodného banského úradu 
sa otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk nesmú začat:" , 

v spojení s § 18b ods. 2 zákona SNR Č. 51/1988 Zb., prvá veta, cit.: "Akje predložená 
dokumentácia úplná a správna a došlo k vyriešeniu stretov záujmov, obvodný banský úrad 
povolí banskú činnost:" a s § 18b ods. 3 zákona SNR Č. 51/1988 Zb., cit. : "V povolení 
banskej činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí aj osobitné technické podmienky 
banskej činnosti a rozhodne o námietkach účastníkov konania. " 

ako aj § 18 ods. 5 zákona SNRč. 5111988 Zb., cit. : 
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"Kópiu žiadosti o povolenie banskej činnosti alebo konania o zmene banskej ('innosti 
(vkajlÍceho sa priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo 
zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, 12e) obvodný banský úrad zverejní 
bezodkladne na svojej úradnej labuli a zároveň na svojom webovom sídle. Zverejnenie musí 
obvodný banský úrad zabezpečiť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia 
a musí obsahovať okrem údajov o žiadosti o začatie konania aj právoplatné rozhodnutie 
vydané v zist'ovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bolo vydané." 

Na základe týchto skutočností, záverov z ústneho pojednávania konaného dňa 

13.5.2020, v rámci správneho konania, a pri použití uvedených právnych noriem tunajší úrad 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Spoločnosti CRH a.S. sa zasiela overený exemplár dokumentácie Plánu OPD a 
Doplnku Plánu OPD (STRETY ZAUJMOV), opatrený povo!'ovacou klauzulou tunajšieho 
úradu. 

Správny poplatok stanovený v zákone NR SR Č . 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v 
znení neskorších predpisov za miestne zisťovanie, nariadené pod!'a osobitného predpisu v 
hodnote 16,50 € (položka Č. 9 sadzobníka správnych poplatkov) a za vydanie tohto 
rozhodnutia o povolení banskej činnosti na povrchu - otvárky, prípravy a dobývania ložiska v 
hodnote 33,- € (položka 175 písm. b) uvedeného sadzobníka) PC Ladce a doklad o ich 
zaplatení vo forme kolkových známok uvedenej hodnoty predložila na OBÚ v Prievidzi pri 
podaní žiadosti dňa 14.04.2020. 

p o u č e nie: 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať v lehote 15 dní od jeho doručenia 
odvolanie podľa § 53 a nasL správneho poriadku. Odvolanie sa v uvedenej lehote podáva na OBÚ v 
Prievidzi. 

Rozhodnutie sa zasiela: 

Navrhovate!': 

l. CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník 

/' 

Ing. Mário Mokó, PhD. 

poverený riadením 

Fyzické a právnické osoby, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti 
môžu byť povolením dotknuté: 
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2. Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice 
3. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4,911 05 Trenčín 
4. Jozef Belák, Hviezdoslavova 1002, 91621 Čachtice 
5. Ing. Pavol Belák, Svätoplukova 6,821 08 Bratislava 
6. Vladimír Belák, Želovany 1139,916,21 Čachtice 
7. Eva Berecová, Pionierska 349, 916 21 Čachtice 
8. Ing. Jaroslav Fraňo, Želovany 1086, 916 21 Čachtice 
9. Jozef Fraňo, Hviezdoslavova 975, 916 21 Čachtice 

IO. Daniela Haščičová rod Kiacová, Benkova 1263/1, 915 O I Nové Mesto nad Váhom 
ll. Eduard Hrehorovský, Holubyho 21117, 915 Ol Nové Mesto nad Váhom 
12. Ján Imriška, 913 38 Soblahov 76 
13 . .Helena Kováčiková rod. Fraňová, Niva 70, 91621 Čachtice 
14. Jarmila Maráková rod. Lacovičová, Revolučná 234/52,91621 Čachtice 
IS. Lívia Olachová rod. Fraňová, Pionierska 405,91621 Čachtice 
16. Henrieta Pavlíková rod. Leščičinová, Pionierska 350, 916 21 Čachtice 
17. Jozef Slanina, Brezová 1016,014 Ol Bytča 

Po nadobudnutí právoplatnosti sa rozhodnutie zasiela: 

Dotknuté orgány štátnej správy: 

18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1,81235 Bratislava 

19. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 Ol 
Trenčín 

20. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán 
štátnej správy ochrany ovzdušia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom 

21. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán 
štátnej vodnej správy, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom 


