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

5111988 Zb. o banskej činnosti, výbušninácb a o štátnej banskej správe v znení neskoršich 
predpisov: 

Obvodný banský úrad v Prievidzi, podl'a § 18 ods. 5 zákona SNR č. 51 / 1988 Zb. o banskej činnost i , 

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskoršich predpisov, dňa 17.02.2021 na svojej úradnej 
tabuli a dňa 17.02 .. 2021 na webovom sídle www hbu.sk zverejni l ver e j n o s t i počas celej doby 
trvania konania o vydan ie rozhodnutia o povoleni činnosti vykonávanej banským spôsobom likvidácie 
štrkoviska na pozemkoch regi stra C parcelné čís lo 1904/2, 1904/3 v katastrá lnom území Kotešová, 
lokalita S ihoť· Oblazov, okres Bytča, kraj Žilinský, pod!'a dokumentácie "Plán likvidácie štrkoviska 
v lokalite Sihoť - Oblazov v katastrálnom územ í Kotešová na roky 2020-2027, zo septembra 2019" 
(ďa l ej len "Plán likvidácie štrkov iska Sihoť - Oblazov") kópiu žiadosti organizác (ďa l ej len " 
organizácia"), podanú li stom bez značky z 25.05.2020 (doručenú 27.05.2020), ako aj ZÁVEREČNÉ 
STANOVISKO č. OU-BY-OSZP-20201000033-26/Ko pre navrhovanú činnosť Spätná rekultivácia 
dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore Č. I lokalita SIHOŤ, Kotešová -
Oblazov." ktoré vydal Okresný úrad Bytča , odbor starostlivosti o životné prostredie, zo diía 
27.11.2020 po ukončeni procesu .povinného hodnoten ia navrhovanej činnosti pod!'a zákona Č. 24/2006 
Z. z. o posudzovani vplyvov navrhovanej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskoršich predpisov (ďalej len "zákon č. 24/2006 Z.z.). 
V záverečnom stanovi sku Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie je uvedené, 
že v procese posudzovania vplyvov navrhovanej č innosti podl'a ustanoveni zákona Č. 24/2006 Z.z. bol 
ako dotknutá verej nosť identifikovaný subjekt Združenie domových samospráv so sidlom 
Rovniankava 1667/14, Bratislava-Petržalka .. Dotknutá verej nosť má pod!'a § 24 ods. 2 zákona Č. 

24/2006 Z.z. postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní t.j. má postavenie účastníka 

konania aj pod!'a § 18 ods. I zákona Č . 5 1/ 1988 Zb. 

Tohto správneho konania vedeného OBÚ v Prievidzi sa okrem Združenia domových samospráv so 
sídlom Rovniankova 1667/14, Bratislava-Petržalka, žiadna iná verejnosť nezúčasm ila. 

V Banskej Bystrici, 25 .10.2021 

V-..~ ~------
Mgr. Ing. Ľu oš Bohuš 
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