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OBVODNÝ 
BANSKÝ 
ÚRAD 
V PRIEVIDZI 

Číslo : 40-79/2021 V Banskej Bystrici dňa 19. 10.2021 

ROZHODNUTIE 

o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom likvidácie štrkoviska 
v katastrálnom území Kotešová, lokalita Sihot' - Oblazov 

Obvodný banský úrad (d'alej len "OBÚ") v Prievidzi, ako vecne príslušný orgán štátnej 
banskej správy podl'a § 41 ods. 2 písm . e) zákona SNR č. 5111988 Zb. o banskej činnosti , 

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďa lej len "zákon SNR 
č. 51 / 1988 Zb.") a miestne príslušný orgán štátnej banskej správy podl'a § 2 písm. d) vyhlášky 
MH SR Č . 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských 
úradov v platnom znení, na základe žiadosti organizácie OBCHOD S PALIVAMI, s r.o., 
Cesta k vodojemu 1178/52, 01003 Žilina, IČO 36 400 467, podanej listom bez značky 
z 25.05.2020 o povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom likvidácie štrkoviska, 
priloženej dokumentácie, jej doplnenia a výsledku ústneho pojednávania uskutočneného dňa 
24.8.2021 , v rámci správneho konania vo veci, takto 

rozhodol: 

podl'a § 19 ods. I zákona SNR Č. 51 / 1988 Zb. v súlade s § 6 Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky Č. 52011991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených 
nerastov 

povoľuje 

organizácii: OBCHOD S P ALIV AMI, s r.o., 

so sídlom: 

IČO : 
Cesta k vodojemu 1178/52, 01003 Žilina, 

36400467 

činnosť vykonávanú banským spôsobom - likvidáciu štrkoviska na pozemkoch 
registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom území Kotešová, lokalita Sihoť -
ObI azov, okres Bytča, kraj Žilinský, podl'a dokumentácie "Plán likvidácie štrkoviska 
v lokalite Sihoť - Oblazov v katastrálnom území Kotešová na roky 2020-2027, zo septembra 
2019" (ďalej len "Plán likvidácie štrkoviska Sihoť - ObI azov") a dokumentácie " DODA TOK 
Č. l k Plánu likvidácie štrkov iska v lokalite Sihoť - Oblazov v katastrálnom území Kotešová 
na roky 2020-2027, z marca 2021 " (ďalej len "Dodatok Č. l k Plánu likvidácie štrkoviska") 
a "Aktualizácie Plánu likvidácie štrkoviska v lokalite Sihoť - ObI azov v katastrálnom území 
Kotešová na roky 2020-2027 z júla 202 I "(ďalej len "Aktualizácia Plánu likvidácie 
štrkoviska"). 

Obvodný banský úrad v Prievidzi I ul . 9 mája Č. 2 I 97590 Banská Bystrica I Slovenská republika 

tel : +421 048 414 2956 I E-schránka: EOOO5593120 

e-mail: obupd@obupd.sk I www.hbu.sk 
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Platnosť tohto rozhodnutia je do 31.12.2027. 

Plán likvidácie štrkoviska Sihoť - Oblazov, Dodatok č. I k Plánu likvidácie štrkoviska 
a Aktualizácia Plánu likvidácie štrkoviska sa stáva nadobudnutím právoplatnosti tohto 
rozhodnutia na pozemkoch registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom 
území Kotešová, lokalita Oblazov-Sihoť pre OBCHOD S PALIVAMI, s r.o., Cesta 
k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina, IČO 36 400 467 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 bola 27.05.2020 doručená žiadosť orgamzacle OBCHOD 
S PALIVAMI, s r.o., Cesta k vodojemu 1178/52, O 10 03 Žilina, IČO 36 400 467 (ďalej len 
"organizácia"), podaná listom bez značky z 25 .05.2020 o povolenie výkonu činnosti 

vykonávanej banským spôsobom likvidácie štrkoviska, na pozemkoch registra C parcelné 
čís l o 1904/2,1904/3 v katastrálnom území Kotešová, lokalita Sihoť- Oblazov, okres Bytča, 
kraj Žilinský, podl'a dokumentácie Plán likvidácie štrkoviska v lokalite Sihoť - Oblazov. 
Dňom doručenia podania sa začalo správne konanie. 

OBÚ v Prievidzi v správnom konaní pri rozhodovaní vo veci návrhu organizácie 
o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom likvidácie štrkoviska, na pozemkoch 
registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom území Kotešová, lokalita Sihoť
ObIazov vychádzal z nasledovných skutočností: 

Žiadosť organizácie bez značky z 25.05.2020 (zaevidovaná 27.05.2020) bola podaná 
OBÚ v Prievidzi, ako miestne príslušnému obvodnému banskému úradu v zmysle vtedy 
platnej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Č. 333/1996 Z. z., ktorou sa 
ustanovovali obvody pôsobnosti obvodných banských úradov do 14. júna 2020. Na základe 
platného ustanovenia § 2 písm. d) vyh lášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
Č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 
v platnom znení, pre správne konanie začaté a neukončené do 14. júna 2020, pre okres Bytča 
je miestne príslušným orgánom štátnej banskej správy OBÚ v Prievidzi. Žiadosť bola podaná 
v lehote podľa § 17 ods. 1 zákona SNR Č. 51/1988 Zb. 

Žiadosť organizácie o povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom likvidácia 
štrkoviska v katastrálnom území Kotešová, lokalita Sihoť - ObI azov podľa § 19 ods. I 
zákona SNR č.51 /1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov obsahovala okrem dokumentácie Plánu likvidácie štrkoviska Sihoť -
Oblazov, vypracovanej Ing. Jozefom Orbánom, odborne spôsobilým projektantom, držiteľom 
príslušného platného osvedčenia banského projektanta Č . 1375-3157/2014, vydaného OBÚ 
v Banskej Bystríci. dňa 24.11.2014. Dokumentácia Plánu likvidácie štrkoviska Sihoť -
Oblazov bola schválená konateľom organizácie. Podanie obsahovalo tiež doklad platného 
banského oprávnenia vydaného OBÚ v Príevidzi pod číslom 61 /2005 zo dňa 12.1.2005, 
podľa ktorého je organizácia oprávnená uskutočniť výkon činnosti vykonávanej banským 
spôsobom (d'alej len "ČVBS") podl'a § 3 písm. a) zákona SNR č.51/1988 Zb. Zodpovedným 
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vedúcim zamestnancom organizácie za túto ČVBS je Ing. Jozef Orbán, ktorý je držitel'om 
osvedčenia odbornej spôsobilosti vedúceho lomu, vydaného OBÚ v Banskej Bystrici pod 
číslom 654-1662/2011 z 7 júna 2011, ktorého platnosť bola predÍžená do 7.6.2025. 

Preskúmaním žiadosti Obchodu s palivami a predloženého Plán likvidácie štrkoviska 
Sihoť - Obi azov, OBÚ v Prievidzi však zistil jej neúplnosť pre rozhodnutie v predmete veci 
v tom že, nebol preukázaný spôsob vyriešenia stretov záujmov, týkajúci sa dokladu právneho 
vzťahu organizácie k pozemkom registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom 
území Kotešová. K žiadosti neboli doložené vyjadrenia sa príslušných dotknutých orgánov 
štátnej správy (orgánu ochrany prírody a krajiny, orgánu odpadového hospodárstva, orgánu 
štátnej vodnej správy, orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, Dopravného úradu 
Slovenskej republiky, divízie civilného letectva) formou vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí 
k návrhu na likvidáciu štrkoviska podl'a dokumentácie Plán likvidácie štrkoviska Sihoť -
Obi azov. OBÚ v Prievidzi preto li stom Č. 552-1190-1/2020 zo 10.06.2020 vyzval organizáciu 
na doplnenie podania a súčasne rozhodnutím Č. 552-1190-II/2020 z 10.06.2020, prerušil 
správne konanie v danej veci do doby odstránenia nedostatkov podania, najneskôr však do 
ukončenia lehoty určenej vo výzve OBÚ v Prievidzi Č. 552-1190-1/2020 zo 10.06.2020.0BÚ 
v Prievidzi tiež v prebiehajúcom správnom konaní zistil absenciu stanoviska Okresného úradu 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja k plánovanej likvidácii štrkoviska, podl'a § 9 ods. I písm. 
j) zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako 
zákonného podkladu pre meritórne rozhodnutie vo veci žiadosti organizácie o povolenie 
likvidácie štrkoviska Sihoť - Oblazov. Organizácia dňa 12.7.2021 finálne doplnila žiadosť 
o všetky podklady, podl'a ktorých je možné o nej rozhodnúť. 

Podľa dokladu právneho vzťahu organizácie k predmetným pozemkom registra C 
parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom území Kotešová, preukázaného uzatvorením 
Nájomnej zmluvy I/LPS-BELl2007 z 15. novembra 2007 ajej Dodatku Č. I z 6.6.201 1, 
Dodatku Č . 2 z 16. januára 2019, Dodatku Č. 3 z 31.1.2020 s Lesným pozemkovým 
spoločenstvom Kotešová - Oblazov, so sídlom 013 61 Kotešová - Oblazov, právnym 
subjektom zastupujúcim spoluvlastníkov predmetných pozemkov, je možné konštatovať, že 
doba nájomného vzťahu je daná do 31.12.2027, od čoho sa odvíja tiež doba platnosti tohto 
rozhodnutia o povolení likvidácie štrkoviska. 

Plánovaná činnosť likvidácie štrkoviska na pozemkoch registra C parcelné číslo 1904/2, 
1904/3 v katastrálnom území Kotešová bola posudzovaná z hľadiska jej vplyvov na životné 
prostredie podl'a zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon Č. 24/2006 Z. 
z."). Príslušným orgánom posudzovania vplyvov na životné prostredie bol Okresný úrad 
Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý dňa 27.11.2020 podl'a § 37 zákona 
Č. 24/2006 Z. z., vydal ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Č. OU-BY-OSZP-2020/000033-26/Ko 
pre navrhovanú činnosť Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov 
v dobývacom priestore Č. 1 lokalita SIHOŤ, Kotešová - Oblazov." V tomto ZÁ VEREČNOM 
STANOVISKU boli stanovené podmienky za rešpektovania ktorých je možný výkon 
predmetnej činnost i. 

Súčasťou doplnenia podania organizácie bol Dodatok Č . 1 Plánu likvidácie štrkoviska, 
ktorým sa aktualizujú nové skutočnosti, vyplývajúce zo ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA 
č.OU-BY-OSZP-2020/000033-26/Ko vydaného Okresným úradom Bytča, ako príslušným 
orgánom posudzovania vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť Spätná 
rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore Č. I lokalita 
SIHOŤ, Kotešová - Oblazov ". Dodatok Č. l Plánu likvidácie štrkoviska tiež zohľadňuje bod 
Č. 1.5 (Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí príslušných orgánov 
a dohôd s právnickými alebo fyzickými osobami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov 
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podl'a osobitných predpisov) Prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky Č. 52011991 
Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov (ďalej len "NV SR 
Č. 520/1991 Zb."). 

Podanie organizácie bolo tiež doplnené o vyjadrenia, stanoviská účastníkov konania 
a dotknutých orgánov štátnej správy: 

~ Obec Kotešová vydala dňa 10.07.2020 pod č . 531/132/2020 stanovisko, podl'a 
ktorého súhlasí s vydaním povolenia ČVBS "za predpokladu dodržania všetkých 
zákonných ustanovení a predpisov vrátane vykonávacích vyhlášok a podmienok 
stanovených vo vydaných rozhodnutí". 
OBÚ v Prievidzi uvádza, že dodržiavanie príslušných platných právnych noriem 
žiadateľom o povolenie éVBS. pri ich realizácii vyplýva z platnej legislatívy 
Slovenskej republiky 

~ Letisková spoločnosť Žilina, a.s. vydala dňa 23.07.20200 pod Č. 232/201Wt 
stanovisko, podl'a ktorého nemá výhrady k plánovanej likvidácii štrkoviska za 
predpokladu rešpektovania vyhláseného ochranného pásma letiska Dolný Hričov. 
OBÚ v Prievidzi uvádza, že dodržiavanie príslušného ochranného pásma letiska 
žiadateľom o povolenie é VBS, pri jej realizácii vyplýva z platnej legislatívy 
Slovenskej republiky 

~ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 

Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany - stanoviskom Č. CS SVP 

OZ PN 5834/2020/02 zo dňa 4.8.2020 súhlasí s plánom likvidácie štrkoviska Sihoť -

Oblazov, za dodržania podmienok: 

- "Na zasýpaníe použiť iba materiál v zmysle Plánu nakladania s ťažobným odpadom. 

V prípade, že na zásyp bude použitý iný materiál , požadujeme pred jeho uložením 

predložiť protokol z akreditovaného laboratória, že sypaný materiál nevykazuje 

nebezpečné vlastnosti v zmysle zákona NR SR Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom 

znení. Plánovanou činnosťou nesmie dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných 

vôd. 

- Práce požadujeme realizovať v suchom období max. do úrovne okolitého terénu. 

- Začiatok prác oznámiť zástupcovi Správy povodia stredného Váhu I Púchov - Ing. 

Gábor, Č. t. 0903 403 220, počas prác rešpektovať jeho pokyny, nášho zástupcu prizvať 

k ukončeniu prác". 

OBÚ v Prievidzi k danému uvádza, že organizácia sa v príslušnej časti Dodatku Č. l 
Plánu likvidácie štrkoviska zaviazala k ich plneniu. 

~ Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a krajiny vydal dňa 30.07.2020 pod číslom OU-BY-OSZP-2020/000483 
v zmysle zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení 
stanovisko podl'a ktorého konštatuje, že činnosť je lokalizovaná v území s prvým 
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stupňom ochrany prirody. Orgán ochrany prírody a krajiny súhlasí s realizáciou 
plánovanej ČVBS za dodržania stanovených podmienok. 

OBÚ v Prievidzi k danému uvádza, že podmienky vznesené a stanovené týmto 
príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny sú zo strany organizácie 
zohl'adnené a rešpektované v príslušnej časti textového znenia Dodatku Č. l 
Plánu likvidácie štrkoviska. 

~ Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja - Rozhodnutím č. OU-ZA
OSZPI-20201034034-006/Bra zo dňa 05. I 0.2020 vydal súhlas v zmysle § 6 ods. 5 
zákona č . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na 
zmenu stavu mokrade s platnosťou do 30.09.2025. 

l' Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej 
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán štátnej správy 
v odpadovom hospodárstve vydal rozhodnutie číslo: OU-ZA-OSZP2-20211001956-
008INem z 6.5.2021 (právoplatné dňom 11.05.2021), ktorým sa udelil súhlas podľa 
§ 97 ods. I písm. a) zákona č. 79/20 IS Z. z. o odpadoch v platnom znení , na 
využívanie odpadov druhu a kategórie zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 365/20 JS Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, na ich využívanie pre 
povrchovú úpravu terénu (likvidáciu štrkoviska), pre Obchod s palivami. 
V Rozhodnutí boli stanovené miestne charakteristiky, technické požiadavky, spôsob 
nakladania s odpadmi, bezpečnostné opatrenia pri realizácii ukladania odpadov, 
ostané podmienky za splnenia ktorých bol udelený súhlas s ukladaním 
zadefinovaného odpadu v rámci likvidácie štrkoviska. Súhlas bol udelený du 
30.04.2026. 

OBÚ v Prievidzi konštatuje, že súhlas bol udelený organizácii, na zabezpečenie 

a realizáciu ukladania odpadov pri likvidácii štrkoviska v rámci povrchovej úpravy 

terénu. Podmienky vznesené a stanovené týmto príslušným orgánom odpadového 

hospodárstva v súhlase sú podrobne zo strany organizácie zohl'adnené a rešpektované 

v príslušnej časti textového znenia Dodatku č. l Plánu likvidácie a Aktualizácie Plánu 

likvidácie štrkoviska. 

Podl'a týchto dokumentácii pri likvidačných prácach budú použité: 

hmoty pochádzajúce z vnútornej skrývky ložiska, výperky, ktoré sú umiestnené 

na 

depóniách po okraji ložiska na pozemku registra C parcelné číslo 1904/3 v k. ú. 

Kotešová 

inertné odpady dovezené z iných lokalít, v súlade s navrhovanou činnostou 

" Spätná 
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rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na " Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č.l 

lokalita SIHOŤ, Kotešová - Oblazov " 

o l 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v O l 04 07; 

010409 odpadový piesok a íly; 

J 705 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 

J 705 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

~ Dopravný úrad Slovenskej republiky, úsek civilného letectva vydal záväzné 
stanovisko Č . 8076/202I1ROP-002-V/7239 z 19.04.2021, v ktorom súhlasí 
s realizáciu ČVBS - likvidácie štrkoviska Kotešová - Obi azov za predpokladu 
splnenia stanovených podmienok: 

I Najvyšší bod všetkých objektov, zariadení, mechanizmov nesmie prekročiť 

nadmorskú výšku 335, O m.n.m Bpv. 

OBÚ v Prievidzi k danému uvádza, že podmienka vznesená a stanovené týmto 
príslušným orgánom civilného letectva je zo strany Obchodu s palivami zohľadnená 
a rešpektované v príslušnej časti textového znenia Aktualizácie Plánu likvidácie. 

2.Rekultivácia územia musí byť vykonaná tak, aby územie nebolo vhodné pre 
hniezdenie vodného vtáctva, a aby lokalita nebola zdrojom potravy vtáctva. 

OBÚ v Prievidzi k danému uvádza, že zasypávanie existujúcej vodnej hladiny je 
prvotnou podmienkou Dopravného úradu pre znemožnenie hniezdenia vodného 
vtáctva. Počas rekultivácie budú prijaté opatrenia na zamedzenie hniezdenia 
vodného vtáctva. 

3. Pri identifikácii zvýšeného výskytu vtáctva v riešenom území je navrhovateľ povinný 
na vlastné náklady prijať také opatrenia na zamedzenie zvýšeného výskytu vtáctva aby 
predišli negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke na 
letisku. 

OBÚ v Prievidzi k danému uvádza, že podmienka vznesená a stanovená týmto 
príslušným orgánom civilného letectva je zo strany Obchod s palivami zohľadnená 
a rešpektovaná v príslušnej časti textového znenia Aktualizácie Plánu likvidácie 
štrkoviska. 

4. Povrchová úprava zariadení, prípadne dočasne umiestnených objektov bude 
riešená materiálmi s reflexnou úpravou. 

OBÚ v Prievidzi k danému uvádza, že podmienka vznesená a stanovená týmto 
príslušným orgánom civilného letectva je zo strany Obchod s palivami zohľadnená 
a rešpektovaná v príslušnej časti textového znenia Aktualizácie Plánu likvidácie 
štrkoviska. 

Dopravný úrad Slovenskej republiky, úsek civilného letectva vydal tiež list číslo 
č.14960/20211202I1ROP-002-P/32621 z 04.08.2021, ktorom súhlasí svydaním 
povolenia ČVBS s podmienkami, ktoré sú v bodoch l. až 4. identické s bodmi 
záväzného stanoviska Č. 8076/202I1ROP-002-V/7239 z 19.04.2021. V tomto liste 
boli doplnené nasledovné podmienky súhlasu: 
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podmienka č . 5: 

"Prípadné osvetlenie územia, na ktorom sa bude vykonávať rekultivácia resp. 
osvetlenie prístupových komunikácii bude riešené pomocou svietidiel, ktorých 
svetelný lúč bude nasmerovaný priamo na povrch osvetľovanej plochy a to tak, aby 
nedochádzalo k oslepovaniu a klamaniu posádok lietadiel." 

podmienka č. 6: 

"Elektrická prípoj ka bude vedená káblom." 

podmienka č. 7: 

"Rekultivácia územia bude ukončená do 31.12.2027." 

podmienka č. 8: 

,,0 ukončení rekultivácie územia bude Dopravnému úradu bezodkladne podaná 
správa s fotodokumentáciou (zaslať elektronicky na mailovú adresu ochranne 
pasma@nsat.sk)". 

OSÚ v Prievidzi k danému uvádza, že na podmienky Č. 5. až 8. vznesené a stanovené 
týmto príslušným orgánom civilného letectva reagoval Obchod s palivami v liste zo 
dňa 16.8.2021, v ktorom uviedol, že ich akceptuje a bude ich pri výkone likvidácie 
štrkoviska dodržiavať Naplnenie podmienky Č. 7 je priamo dané z rozhodnutia 
Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor č. OU-ZA-PLO 2021/026352-
02/Sá zo dňa 1. 7.2021 o dočasnom odňatí po/'nohospodárskej pôdy, na pozemkoch 
registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom území Kotešová, na dobu od 
01.01.2022 - 31.12.2027, pre účel likvidácie štrkoviska v lokalite Sihoť - Oblazov. 

~ Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie č. OU-ZA-PLO 
20211026352-02lSá zo dňa 1.7.2021 o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy, na 
pozemkoch registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom území Kotešová, 
na dobu od 01.01.2022 - 3l.12.2027, pre účel likvidácie štrkoviska v lokalite Sihoť 
Obiazov. V tomto rozhodnutí zároveň v bode ll. výrokovej časti schváli l projekt 
spätnej rekultivácie pozemkov a v bode III. výrokovej časti uložil spoločnosti Obchod 
s palivami podmienku jej vykonania podľa dokumentácie "Projekt spätnej 
rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy pre ťažbu štrkov 
v dobývacom priestore č. I lokalita SIHOT, Kotešová - Oblazov". 

~ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 
hospodárstva v liste číslo 29753/2018 z 29.5.2018 nepožaduje ďalšie posudzovanie 
vplyvov navrhovanej činnosti a predpokladu doplnenia uvedených prípomienok 
v rozsahu jej hodnotenia. 
OBÚ v Prievidzi k danému uvádza, že pripomienky boli zohľadnené v procese 
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti vedenom v správnom konaní Okresným 
úradom Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne príslušný orgán 
štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

~ Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne príslušný 
orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (d'alej len "OÚ 
Bytča, orgán ElA") v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z., po 



8 

ukončení procesu posudzovania vplyvov navrhovanej čirmosti "Spätná rekultivácia 
dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore Č. I lokalita 
SIHOŤ, Kotešová - Oblazov .o, ktorej navrhovateľom je organizácia, vydal podľa 
§ 37 zákona Č. 24/2006 Z. z., ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Č. OU-BY-OSZP-
2020/000033-26/Ko z 27. 11.2020. V tomto ZÁVEREČNOM STANOVISKU boli 
stanovené podmienky za rešpektovania ktorých je možný výkon predmetnej čirmosti. 

OBÚ v Prievidzi k danému konštatuje, že podmienky stanovené v ZAVEREČNOM 
STANOVISKU spoločnosť Obchod s palivami zohl'adnila a zároveň sa zaviazala 
k ich plneniu v Dodatku Č. 1 k Plánu likvidácie štrkoviska, z marca 2021. 

OBÚ v Prievidzi v súvislosti so skutočnosťou správneho konania 
uskutočneného OÚ Bytča, orgánom ElA, podľa zákona Č. 24/2006 Z. z., požiadal 
Hlavný banský úrad so sídlom v Banskej Štiavnici podľa § 18 ods. 5 s ohľadom na 
§ 19 ods. 4 zákona SNR Č. 5111988 Zb. ,cit: "Kópiu žiadosti o povolenie banskej 
činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti týkajúceho sa priestoru, vo vzťahu ku 
ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie, podl'a 
osobitého predpisu, 12c) obvodný banský úrad zverejní bezodkladne na svojej úradnej 
tabuli 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 a začatie konania aj právoplatné rozhodnutie 
vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bolo vydané" o zverejnenie 
na webovej stránke www.hbu.sk žiadosti organizácie, podanej listom bez značky 
z 25.05.2020 o povolenie výkonu čirmosti vykonávanej banským spôsobom likvidácie 
štrkoviska, na pozemkoch registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom 
území Kotešová, lokalita Sihoť - Oblazov, podľa dokumentácie Plán likvidácie 
štrkoviska v lokalite Sihoť - Oblazov. Zároveň žiadosť organizácie pre informovanie 
verejnosti o začatí konania bola 17.02.2021 zverejnená aj na úradnej tabuli OBÚ 
v Prievidzi. Na úradnej tabuli OBÚ v Prievidzi so sídlom OBÚ v Banskej Bystrici 
a webovom sídle (www.hbu.sk) bude tiež zverejnené do dňa právoplatnosti aj toto 
rozhodnutie o povolení likvidácie štrkoviska. OBÚ v Prievidzi v tomto správnom 
konaní, v súvislosti s ukončeným procesom posudzovania vplyvov navrhovanej 
čirmosti na životné prostredie, ktorého výsledkom je právoplatné ZÁVEREČNÝM 
STANOVISKOM, zaslal tiež OÚ Bytča, orgánu ElA listom Č. 40-55/2021 
z 19.07.2021 návrh na jeho začatie, ktorý obsahoval aj písomné vyhodnotenie 
spôsobu zapracovania podmienok určených v ZÁVEREČNOM STANOVISKU 
č.OU-BY-OSZP-2020/000033-26/Ko z 27. 11.2020 a súčasne podľa § 38 ods. 4 
zákona Č. 24/2006 Z. z., na vydanie záväzného stanoviska. OÚ Bytča, orgán ElA v 
liste číslo OU-BY-OSZP-20211000771-002 z 30.07.2021 konštatoval, že písomné 
vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v ZÁVEREČNOM 
STANOVISKU Č. OU-BY -OSZP-2020/000033-26/Ko z 27. 11.2020 predložené 
organizáciou v Dodatku Č. k Plánu likvidácie štrkoviska Kotešová - ObI azov, je 
v súlade so zákonom Č. 24/2006 Z. z. a rozhodnutím zo zisťovacieho konania 
k navrhovanej čirmosti likvidácie štrkoviska Kotešová - ObI azov. 

Účasť dotknutej verej nosti podľa zákona Č. 24/2006 Z. z.: 

Podl'a obsahu vydaného ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA OÚ Bytča, orgánom ElA, 
v procese posudzovania vplyvov navrhovanej čirmosti "Spätná rekultivácia dočasne 
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odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č . lokalita SIHOŤ, Kotešová -
Oblazov" bol identifikovaný subjekt Združenie domových samospráv so sídlom Rovniankova 
1667114, Bratislava-Petržalka, ako zainteresovaná verejnosť podľa príslušného ustanovenía 
zákona č. 24/2006 Z. z., čím sa považuje za účastníka konania tohto správneho konania. 
Uvedený subjekt doručil na OBÚ v Prievidzi e-mailom aj do elektronickej schránky dňa 
05.08 .2021 vyjadrenie k povoleniu ČVBS . Požadoval v ňom nasledovné: 

"Žiadame, aby v rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené, akým presne spôsobom stavebný 
úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, a to uvedením 
konkrétnych spôsobov, a to v súlade s § 47 ods. 3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné 
a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno
právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného 
prostredia. 
Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa § 2 písm.zh až písm.zj 
zákona OPK Č . 543/2002 Z. z., ktoré bol projektant podľa § 3 zákona OPK povinný 
zapracovať do projektu. V prípade, ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry 
neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedené ako záväzná podmienka stavebného 
povolenia (§ 66 ods. 3 písm. b Stavebného zákona). Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie 
verejných záujmov ochrany vôd podľa § 5 až § 11 Vodného zákona a rámcovej smernice EÚ 
o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa § 16a Vodného zákona. Neposlednou 
osobitnou náležitosťou , ktorá nás zaujíma, je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého 
územia. Uvedené opatrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako súčasť revitalizácie po likvidácii 
štrkoviska minimálne na brehoch. 

V stavebnom konaní sa riad ime zásadou zdržanlivosti , kedy si neuplatňujeme vlastné 
návrhy, ale očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby 
dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných 
právnych predpisov, čo je ich povinnosť podľa § 3 ods. 1 Správneho poriadku. Vo výslednom 
rozhodnutí nás zaujíma , akým presne spôsobom si túto Úlohu splnili. 
Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. S podkladmi 
rozhodnutia žiadame byť oboznámený pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa 
k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné 
písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do elektronickej 
schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny 
v papierovej forme nezasielať . Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 
Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy 
slovensko.sk." 

OBÚ v Prievidzi k požiadavkám Združenie domových samospráv so sídlom Rovniankova 
1667114, Bratislava-Petržalka uvádza nasledovné: 

Toto správne konanie nie je možné považovať za stavebné konanie podlá ustanovení zákona 
Č. 50/1976 Zb. o územnom konani (stavebný poriadok) v platnom znení. OBÚ v Prievidzi 
preto nie j e stavebný úrad. Vodôvodneni rozhodnutia sú uvedené všetky chránené záujmy 
životného prostredia, podlá osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného 
prostredia, na ktoré by mohla mať dopad povo/'ovaná činnost~ Táto skutočnosť vyplýva 
z vyjadreni a stanovisk všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, najmä príslušných 
orgánov ochrany prirody a krajiny ako v sidle kraja, tak aj miestneho v Bytči, orgánu 
odpadového hospodárstva a vodnej správy. Všetky tieto zložky ochrany životného prostredia 
vyjadrili súhlas s plánovanou likvidáciou štrkoviska, pričom si stanovili podmienky za ktorých 
je možné aby organizácia realizovala túto činnost Organizácia stanovené podmienky 
akceptovala a deklarovala ich plnenie v Dodatku Č. l k Plánu likvidácie štrkoviska v lokalite 
Sihoť - Oblazov. 
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K požiadavke určenia prvkov zelenej infraštruktúry podla § 2 písm. h až j zákona 
Č. 543/2002 Z. z., OBÚ v Prievidzi uvádza, že tento faktor nie je predmetom povolenia 
likvidácie štrkoviska. Ide o skutočnosť, ktorá súvisí s biologickou rekultiváciou. V tejto 
súvislosti Združenie domových samospráv opätovne poukazuje na stavebný zákon a žiada aby 
OBÚ v Prievidzi ako stavebný orgán v prípade, že "projekt uvedené prvky zelenej 
injiaštruktúry neobsahuje ", prijal túto podmienku ako záväznú do stavebného povolenia 
(§ 66 ods. 3 písm. b Stavebného zákona). OB Ú v Prievidzi k danému konštatuje, tak aka 
vyššie predtým, že Združenie domových samospráv je v omyle. Toto správne konanie nie je 
konaním podľa stavebného zákona. OBÚ v Prievidzi nie j e stavebným orgánom podla 
stavebného zákona. Toto konanie je uskutočňované podla ustanovení zákona Č. 51/1988 Zb. , 
ktorého procesný priebeh usmerňuje podporne správy poriadok. Prvky zelenej infraštruktúry 
nie sú obsahom Plánu likvidácie štrkoviska. Plán likvidácie štrkoviska podla Prílohy č. l NV 
SR Č. 520/1991 Zb. nerieši biologickú časť rekultivácie, ktorej by sa prvky zelenej 
infraštruktúry mohli dotýkat; ale sa zameriava len na technickú úpravu dna a stien štrkoviska, 
tak aby poskytovali základné informácie k optimálnemu tvaru konečného reliéfu územia. 
Uvedená problematika pravdepodobne patrí do kompetencie príslušného pozemkového 
orgánu. Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný vydal rozhodnutie Č. OU-ZA-PLO 
20211026352-02/Sázo dňa 01.07.2021, ktorým dočasne odňal pol'nohospodársku pôdu na 
pozemkoch registra eparc. č. 1904/2 a 1904/3 o výmere 48650 m2pre účel stavby 
" Likvidácia štrkoviska v lokalite SIHOŤ, Kotešová - Oblazov " v katastrálnom území 
Kotešová na dobu od 01.01.2022 do 31.12.2027. V tomto rozhodnutí zároveň schválil 
" Projekt spätnej rekultivácie dočasne odnÍmanej pol'nohospodárskej pôdy pre " Tažba štrkov 
v dobývacom priestore č. l lokalita SIHOŤ, Kotešová - Oblazov " vyhotovený Ing. Štefanom 
Stančíkom, PhD. - Pf A PS, Brezová 43, Žilina v máji 2021 a súčasne uložil organizácii 
podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôd, medzi ktorými zahrnul vykonat' 
rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe uvedenej dokumentácie 
spätnej rekultivácie. Tento pozemkový orgán tiež v rozhodnutí uloži! organizácii aby mu 
najneskôr do 10 dní po termíne ukončenia dočasného odňatia, zaslala protokol o vykonaní 
a ukončení dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy, ktorý bude vypracovaný podľa vzoru 
ustanoveného vyhláškou MP SR č. 508/2004 Z. z. Plnenie stanovených podmienok vyplýva pre 
organizáciu priamo z právoplatného rozhodnutia pozemkového orgánu. Zároveň sa 
organizácia zaviazala k ich plneniu v Dodatku č. l k Plánu likvidácie štrkoviska. 

K objektu záujmu Združenia domových samospráv týkajúceho sa splnenie verejných záujmov 
ochrany vôd podla § 5 až § II 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) a rámcovej 
smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podla § 16a vodného zákona, 
OBÚ v Prievidzi uvádza, že v rámci posudzovania navrhovanej činnosti bol vypracovaný 
hydrogeologický posudok a posúdenie navrhovanej činnosti v zmysle §16a vodného zákona. 
Stanovisko k tomu vydal Výskumný ústav vodného hospodárstva so sídlom Nábr. arm. gen. L 
Svobodu 5, 812 49 Bratislava, zo dňa 12. mája 2020. Z neho vyplýva, že " navrhovanú 
činnost' Likvidácie štrkoviska v lokalite Sihot' - Oblazov v katastrálnom území Kotešová na 
roky 2020-2027 podla článku 4.7 rámcovej smernice o vode (RSV) nie je potrebné posúdiť, " 

OBÚ v Prievidzi v rámci priebehu správneho konania vykonaJ dňa 24. augusta 2021 
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kotešovej, ústne pojednávanie s miestnou 
ohliadkou podľa § 18 ods. 3 v spojení s § 19 ods. 4 zákona SNR č. 51/1988 Zb. O priebehu 
a výsledku ústneho pojednávania bola napísaná zápisnica, ktorá je na OBÚ v Banskej Bystrici 
zaevidovaná pod reg. záznamovým číslom 40-73/2021 zo dňa 25.08.2021. 



II 

Účastníci konania boli poučení listom OBÚ v Prievidzi č.40-7712021 z 8.10.2021 
o možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom, prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie podľa § 33 ods. 2 zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
V tomto liste OBÚ v Prievidzi zároveň určil pre účastníkov konania lehotu na vyjadrenie sa 
pred vydaním rozhodnutia v predmete veci. V určenej lehote žiadny účastník konania 
nedoručil vyjadrenie a ani iným spôsobom sa neoboznámil s podkladmi rozhodnutia. 

Pripomienky a návrhy účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov štátnej 
správy ako i orgánov a organizácií chrániacich objekty a záujmy podľa osobitných predpisov, 
predložené v tomto správnom konaní, boli objektívne zhodnotené a ich obsah bol zohľadnený 
v súlade s aplikovaním zásady materiálnej pravdy v správnom konaní . 

Časové obmedzenie platnosti rozhodnutia o povolení činnosti vykonávanej banským 
spôsobom likvidácie štrkoviska na pozemkoch registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 
v katastrálnom území Kotešová, lokalita Sihoť - Oblazov, okres Bytča, kraj Žilinský, je dané 
dobou platnosti nájomného práva, vyplývajúce z Nájomnej zmluvy l/LPS-BELl2007 zIS. 
novembra 2007, Dodatok Č . 3 z 31.1.2020 uzatvorenej spoločnosťou Obchod s palivami 
a Lesným pozemkovým spoločenstvom Kotešová - ObI azov, so sídlom 013 61 Kotešová. 
Časové obmedzeníe do 31.12.2027 je tiež dané dobou platnosti rozhodnutia Okresného úradu 
Žilina pozemkový a lesný odbor o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy, na pozemkoch 
registra C parcelné číslo 1904/2, 1904/3 v katastrálnom území Kotešová, pre účel likvidácie 
štrkoviska v lokalite Sihoť - Oblazov. 

Podľa § 3 písm. a) zákona SNR Č. 51/1988 Zb.: "Činnosťou vykonávanou banským 
spôsobom sa podľa lohlo zákona rozumie dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane 
úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosli s ich dobývaním ... ". 

Podľa § 19 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb.: "Dobývanie ložiska nevyhradeného 
neraslu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov možno vykonávať iba na 
základe povolenia obvodného banského úradu. Na účely tohto zákona sa dobývaním rozumie 
akáko/'vek činnosť .fYzických osôb a právnických osôb zameraná na získanie nerastu 
z ložiska." 

Podľa § 41 ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 5111988 Zb.: "Obvodné banské úrady ďalej 
povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel 
a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, ... ". 

Na základe týchto skutočností, záverov z ústneho pojednávania konaného dňa 
l. 7 .2021, v rámci správneho konania, a pri použití uvedených právnych noriem tunajší 
úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté plnenie podmienok v rozhodnutiach vydaných 
dotknutými orgánmi štátnej správy v predmetnej veci. 

Organizácia pri podaní žiadosti uhradila správne poplatky formou e-kolkov vo 
výške 16,50 epodia položky Č. 9 a vo výške 33 e podia položky Č. 176 písm. aj sadzobníka 
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správnych poplatkov zákona NR SR Č. 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podl'a § 53 a nasledovných zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na 
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Odvolanie sa podáva na Obvodnom banskom úrade 
v Prievidzi so sídlom na Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č . 2, 979 
50 Banská Bystrica, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Rozhodnutie sa zasiela: 

Účastníkom konania: 

~~ 
Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš 

poverený riadením 

l. OBCHOD SPALIVAM!, s r.o. , Cesta k vodojemu 1178/52, O I O 03 Žilina 
2. Obec Kotešová, 013 62 Kotešová 
3. Lesné pozemkové spoločenstvo Kotešová - ObI azov, 013 61 Kotešová - ObI azov 
4. Slovenský vodohospodársky podniku š.p. , odštepný závod Piešťany , Správa povodia 

stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica 
5. Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko 013 41 Dolný Hričov 
6. Združenie domových samospráv, o.z. , Rovniankova 1667/14, P.O.Box 218,85102 

Bratislava - mestská časť Petržalka 

Dotknutým orgánom štátnej správy: 

l. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie M. R. Štefánika č. l , 
01001 Žilina, 

2. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, Zámok 104, 014 Ol Bytča 

3. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny, Zámok 104, O 14 O I Bytča, 

4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy 
v odpadovom hospodárstve, Zámok 104, O 14 O l Bytča, 

5. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 
správy, Zámok 104, 014 Ol Bytča 

6. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany ovzdušia, Zámok 104, 014 Ol Bytča 

tejbus
Obdĺžnik
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7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán odpadového hospodárstva 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

8. Dopravný úrad Slovenskej republiky, divízia 
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového 

hospodárstva, Námestie L. Štúra 35/1 , 81235 Bratislava 


