
OBVODN Ý 
BANSKÝ 
ÚRAD 
V PRIEVIDZI 

Číslo : 2-47-112021 
V Prievidzi 28. mája 2021 

ROZHODNUTIE 
o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I. 

Obvodný banský úrad (ďalej len "OBÚ") 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 miestne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 2 písm. d) vyhlášky MH SR Č. 
146/2020 Z. Z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 
v platnom znení, na základe na základe žiadosti organizácie DOLMIT, S.r.o., S vtedajším 
sídlom Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (súčasné sídlo Soblahovská I I 18/63, 
911 O 1 Trenčín) , IČO 47 085 77 I, podanej listom bez značky z 28.08.20 I 5 (doručenej 
31.08.20 I 5) jej doplnenia, priloženej dokumentácie, a výsledku ústneho pojednávania 
uskutočneného dňa 6. I 1.2015, v rámci správneho konanía vo veci, takto 

rozhodol: 

podľa § IO ods. I zákona Č. 51/1 988 Zb. 

organizácii: 

so sídlom: 

IČO: 

povoľuje 

DOLMIT, s.r.o., 

Soblahovská 1118/63,911 Ol Trenčín 

47085771 

banskú činnosť (otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska dolomitov a 
vápencov, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastu vykonávanú v súvislosti s ich 
dobývaním), v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I., určenom rozhodnutím 
Československého kamenoprumyslu, oborové i'editelství Praha, pod Č. 20279/65 zo dňa 
10.12.1965, tvorenom nepravidelným 6-uholníkom, s plošnou rozlohou 100607 m2

, na 
pozemku registra C parcelné číslo 3413, v katastrálnom území Trenčianske Mitice, lom 
Skaličky ., ktorá bude vykonávaná v súlade s predloženou dokumentáciou "Plán otvárky, 
prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov v dobývacom priestore 
Trenčianske Mitice I. - lom Skaličky", z mája 20 I 5, doplnenej dokumentáciou DOPLNOK 
Č. I k Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov 
v dobývacom priestore Trenčianske Mitice l. - lom Skaličky", vypracovanom v auguste 2015 

Obvodný banský úrad v Prievidzi I Námestie slobody 16 I 97101 Prievidza I Slovenská republika 
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a dokumentáciou "DOPLNOK Č. 2 k Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska 
dolomitov a vápencov v dobývacom priestore TRENČIANSKE MITICE l. - Lom 
SKALIČKY", z marca 2021 (d'alej len ,,Doplnok Č. l a 2 POPD (STRETY ZAWMOV)"). 

Pri banskej činnosti budú dodržané nasledovné osobitné technické podmienky: 

l. Na zabezpečenie ochrany prírodného minerálneho zdroja MP-l (éervený hostinec) sa 
stanovuje báza ťažby v nadmorskej výške 352 m n.m., z čoho vyplýva že organizácia 
nesmie vykonával' banskú činnosť (otvárka príprava a dobývanie výhradného ložiska) 
pod úrovňou 352 m n.m. 

2. Na zabezpečenie ochrany prírodného minerálneho zdroja MP-l (éervený hostinec) sa 
stanovuje územie spolomerom 200 m nad prameňom, v ktorom organizácia nebude 
vykonával' žiadnu činnost: 

3. Organizácia bude vykonávať banskú činnosť podla platného Plánu otvárky, prípravy a 
dobývania, jeho doplnkov, zmien a prevádzkovej dokumentácie, pri zabezpečení 

odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie 
stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR. 

4. Organizácia vybuduje hydrogeologický pozorovaci objekt (neexploatačný) s 
monitorovaním úrovne hladiny podzemnej vody, vodivosti, v ktorom sa bude vykonával' 
v hodinových intervaloch kontinuálne meranie hladiny podzemnej vody automatickou 
meracou technikou. Je potrebné aby monitorovaci vrt bol realizovaný do takej híbky, 
aby zachytil dostatočný prítok podzemnej vody pre vytvorenie súvislej a trvalej hladiny 
podzemnej vody. Monitorovaci vrt bude vybudovaný do jedného roka odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povoleni banskej činnosti 

5. Organizácia predloží na Ministerstvo zdravotníctva SR pred samotnou realizáciou 
monitorovacieho vrtu projekt geologickej úlohy, vypracovaný podla následného bodu 
6. osobitných technických podmienok banskej činnosti. Projekt geologickej úlohy bude 
zahŕňal' aj návrh technického riešenia merania a zaznamenávania hladiny podzemnej 
vody vo vrte. Bez schválenia tohto projektu nieje možné vrt vybudovat: Tento vrt bude 
výlučne slúžiť pre účely monitorovania. 

6. Organizácia bude vykonávať pravidelný odber vzoriek podzemnej vody na základný 
fyzikálno-chemický rozbor v rozsahu základnej analýzy podľa § II ods. l písm. b) a 
písm.c) bodov 1.,2.,4. a 5. Vyhlášky MZ SR Č. 10012006 z.z. a to. 12 mesiacov po 
spustení monitorovania na vrte v intervaloch l x mesačne a následne l x štvrt"očne, 
analýzu vykanávat' v akreditovanom laboratóriu 

7. Organizácia v prípade úniku ropných látok alebo vzniku havarijného stavu bude ihneď 
informoval' Trenčianske minerálne vody a.s., so sídlom Cesta na Senec 21A, Bratislava, 
na mailových adresách: marcel.ondrejicka@miticka.eu; zuzana.ilavska@miticka.eu 

8. Začiatok ťažby oznámil' Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky minimálne 5 
dní vopred listom a na e-mailovúadresu ik@health.gov.sk -

9. Pri tažobných prácach zabezpečil' účinné opatrenia na zamedzenie prípadnému úniku 
ropných látok zo strojných mechanizmov a dopravných prostriedkov, riešenie 
prípadných havarijných stavov podrobne rozpracoval' v Havarijnom pláne 

10. Z dôvodu minimalizácie negatívneho vplyvu na životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva používat' pri realizácii l'ažby najnovšie dostupné technológie a technické 
postupy 
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ll. Počas ťažobných prác zabezpečiť opatrenia, aby nedošlo k žiadnemu ovplyvneniu 
kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov prírodných minerálnych vôd v 
Trenčianskych Miliciach, ktoré by bolo vyvolané ťažobnými prácami 

12. Ak budú pri vykonávaní ťažobných prác zistené vývery minerálnej vody alebo suché 
výrony plynov, ďalšie práce okamžite zastavil; miesta úniku riadne utesniť a 
bezodkladne v zmysle § 4 zákona Č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, 
prírodných liečebných kúpel'och, kzípe/'ných miestach a prírodných minerálnych vodách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať hlásenie 
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 

13. V prípade zámeru inej realizácie geologických prác ako ťažobných prác na dobývanie 
dolomitov a vápencov, je potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR 
ma základe predloženej dokumentácie. 

14. Na Ministerstvo zdravotníctva bude zasielaná správa o výsledkoch monitoringu vplyvu 
ťažobnej činnosti v DP Trenčianske Milice 1. - lom Skaličky na prírodný minerálny 
zdroj MP-l v Trenčianskych Miticiach v ročných intervaloch pravidelne k 31.03. za 
predchádzajúci rok, ktorá bude zahl'ňať vyhodnotenie získaných údajov 
z monitorovacieho vrtu a údaje z režimového sledovania prírodného minerálneho 
zdroja MP-I v Trenčianskych Miliciach. 

Platnosť tohto rozhodnutia je stanovená do vydobytia vyťažitel'ných zásob na pozemku 
registra C parcelné číslo 3413 v katastrálnom území Trenčianske Mitice. 

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov 
v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I. - lom SkaličkyaDoplnok Č. 1 a 2 POPD 
(STRETY ZÁUJMOV) sa stáva nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia 
v dobývacom priestore Trenčianske Mitice 1., na pozemku registra C parcelné číslo 
3413, v katastrálnom území Trenčianske Mitice , lom Skaličky pre DOLMIT, s.r.o., 
Soblahovská 1118/63 , 911 Ol Trenčín, IČO: 47 085 771 záväzným. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov konania (Obec Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice č. 164, 
913 22 Trenčianske Mitice a Trenčianske minerálne vody, a.s., Cesta na Senec 2/ A, 851 05 
Bratislava) podané v priebehu správneho konania v predmete veci, OBÚ v Prievidzi ako 
právne neodôvodnené v tomto konaní zamieta. 

O d Ô vod n e nie: 

Na OBÚ v Prievidzi bola 31.08.2015 doručená žiadosť organizácie DOLMIT, S.r.o. , 
S vtedajším sídlom Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (súčasné sídlo 
Soblahovská 1118/63, 911 Ol Trenčín), IČO 47085771 (ďalej len "organizácia") , podaná 
listom bez značky z 28.08.2015 o povolenie banskej činnosti, otvárka, príprava a dobývanie 
výhradného ložiska dolomitov a vápencov, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastu 
vykonávanú v súvislosti s ich dobývaním v dobývacom priestore (ďalej len "DP") 
Trenčianske Mitice I, od roku 20 IS do vydobytia vyťažitel'ných zásob, na pozemku registra C 
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parcelné číslo 3413 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Trenčianske Mitice, ktorou sa 
začalo správne konanie. 

OBÚ v Prievidzi v správnom konaní pri rozhodovaní vo veci návrhu organizácie 
o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I, od roku 2015 do 
vydobytia vyťažitel'ných zásob, vychádzal z nasledovných skutočností: 

Organizácia je držitel'om platného banského oprávnenia na činnosti uvedené v § 2 písm. 
b), c), d), e) a § 3 písm. a) zákona Č. 51/1988 Zb. Banské oprávnenie vydal OBÚ v Prievidzi 
pod Č. 1006-2258/2013 zo 06.09.2013, právoplatné od 01.10.2013 a je zaevidované 
v Banskom registri pre právnické osoby, vedenom na OBÚ v Prievidzi, fólio Č . 163. 

Za banskú činnosť organizácie v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I. je 
zodpovedný vedúci zamestnanec Ing. Marián Pastucha, ktorý je držitel'om osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti Č. 559-1611/2014 z 12. júna 2014, vydaného OBÚ v Prievidzi. 

V súlade s § 4a ods. 3 zákona Č. 51 /1988 Zb. je organizácia zapísaná v registri 
partnerov verejného sektora, zápis bol vykonaný 19.01.2018, číslo vložky 21853. 

Dokumentáciu pre výkon banskej činnosti v dobývacom priestore Trenčianske Mitice 
I. "Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov 
v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I. - lom Skaličky" , z mája 2015 (ďalej len 
"POPD") vypracoval Ing. Anton Dobrovič, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na funkciu 
projektant vydal OBÚ v Prievidzi pod Č. 270-838-II12014 z 18.03.2014 a schválila Katarína 
Petrášová, konatel' spoločnosti. 

Dokumentáciu DOPLNOK Č. I k Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného 
ložiska dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I. - lom Skaličky", 
z mája 2015, vypracoval v auguste 2015 Ing. Anton Dobrovič, osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti na funkciu projektant vydal OBÚ v Prievidzi pod Č. 270-838-1V2014 
z 18.03.2014 a schválila Katarína Petrášová, kona tel' spoločnosti. 

Dokumentáciu "DOPLNOK Č. 2 k Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného 
ložiska dolomitov a vápencov v dobývacom priestore TRENČIANSKE MITICE I. - Lom 
SKALlČKY", z marca 2021 (d'alej len "Doplnok Č. J a 2 POPD (STRETY ZAWMOVn, 
vypracoval Ing. Marián Pastucha, ktorý je držitel'om osvedčenia o odbornej spôsobilosti 559-
1611/2014 z 12. júna 2014, vydaného OBÚ v Prievidzi, a schválil Marián Capák, konatel' 
spoločnosti. 

Dobývací priestor (ďalej len "DP") Trenčianske Mitice I. bol určený rozhodnutím 
Československého kamenoprumyslu, oborové reditelství Praha, pod Č. 20279/65 zo dňa 
10.12.1965, je tvorený nepravidelným 6-uholníkom a má rozlohu 100 607 m2 

Ochranné pásmo vodného zdroja Červený hostinec - katastrálne územie Rožňové Mitice bolo 
určené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia, Hviezdoslavova l , 912 50 
Trenčín, pod sp. č. ŽP 863/1 991-VH-Ll z 30.08.1991. 

Organizácia má určený DP Trenčianske Mitice I. od 06.12.2013 a zatial' v ňom 
nevykonávala banskú činnosť. 

Organizácia plánuje vykonávať banskú činnosť (otvárka, príprava a dobývanie 
výhradného loiiska) v dobývacom priestore Trenčianske Milice 1. , na pozemku registra C 
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parcelné číslo 3413 (ostatná plocha - pozemok slúži na ťažbu nerastov a surovín), 
nachádzajúcom sa v k. Ú. Trenčianske Mitice. Podla výpisu z Listu vlastníctva Č. 698, vedenom 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom je výhradným vlastníkom vyššie uvedeného 
pozemku spoločnosť KOVALD, s.r.o. , Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 
35816 929. Organizácia vyriešenie stretov záujmov s vlastníkom pozemku preukázala 
predloženou zmluvou zo 14.08.2015 o nájme pozemkov zapísaných na Liste vlastníctva č. 698, 
vedenom Okresn)ím úradom Trenčín, katastrálnym odborom, uzatvorenú medzi 
prenajímate/'om KOVALD, s.r.o., Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 
35816929, zastúpeným konaterom Boltežárom Gregoričom a nájomcom DOLMIT, s.r.o., 
Nová ulica 484/ 5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO 47 085 771, zastúpeným konaterom 
Katarínou Petrášovou na dobu neurčitú, minimálne na 20 rokov. 

Organizácia 31.08.2015 požiadala o povolenie banskej činnosti , otvárka, príprava a dobývanie 
výhradného ložiska dolomitov dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Trenčianske 
Mitice I. do vydobytia vyťažiteľných zásob na pozemku registra C parcelné čis lo 3413 
v katastrálnom území Trenčianske Mitice. 

Organizácia plánuje vykonávať banskú činnosť v DP Trenčianske Mitice l , v lome 
Skaličky, ktorý je otvorený ako klasický stenový etážový lom so štyrmi etážami (l. etáž je na 
kóte 355 m nm., 2. etážje na kóte 367 m nm., 5. etážje na kóte 383 m nm., 7. etážje na kóte 
396 m nm.). Dobývanie je plánované vykonávať od hornej etáže smerom nadol. Ťažobné 
práce majú byť vedené postupne na jednotlivých etážach, s dodržaním šírky pracovných 
plošín. Rozpojovanie horniny sa plánuje trhacími prácami malého rozsahu. Technologická 
doprava vo vnútri DP je plánovaná na už existujúcich vnútrolomových komunikáciách. 
Úprava vyťaženej suroviny je plánovaná mobilnou úpravárenskou linkou. Najnižšia 
projektovaná etáž je na kóte 355 m nm., čoje 3 m nad požadovanou nadmorskou výškou (352 
m nm.) z hladiska ochrany vodného zdroja Červený hostinec (na kóte 319 m n.m.). 

OBÚ v Prievidzi preskúmaním žiadosti a priloženej dokumentácie zistil nasledovné 
nedostatky podania: 

~ Organizácia v podaní nepredložila vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, Odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín. 

~ Organizácia v podaní, ako súčasť kapitoly 1.3, bod 1.3.4 plánu otvárky prípravy 
a dobývania podľa § 6 ods. 2 písm. c) bod I vyhlášky Slovenského banského úradu Č . 89 / 
1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej 
činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v platnom znení (ďalej len 
"Vyhláška SBÚ Č. 89/1988 Zb."), nepredložila písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia 
prípadných podmienok vyplývajúcich z vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, Odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín, 

a vyzval organizáciu o doručenie vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, Odboru starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja, a o preukázanie spôsobu, ktorým organizácia zabezpečí plnenie prípadných podmienok 
vyplývajúcich z vyjadrenia Okresného úradu Trenčín , Odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. 
Uvedené považoval OBÚ v Prievidzi za vec predbežnej otázky v zmysle § 40 zákona Č. 
71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. OBÚ 
v Prievidzi zároveň rozhodnutím Č. 1059-2326/2015 z 14.10.2015 prerušil správne konanie do 
doby vyriešenia predbežnej otázky v zmysle výzvy na doplnenie podania. 
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Po doplnení podania OBÚ v Prievidzi oznámil začatie správneho konania listom Č. 1059-
2856/2015 z 22.10.2015, v ktorom zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou 
ohliadkou na deň 06.11.2015. 

cit. : 

Organizácia pri podaní a doplnení žiadosti ďalej predložila: 

Vyjadrenie Obce Trenčianske Mitice, Č. 214/2015 z 29.06.2015, v ktorom oznamuJe, 

,,1. Vašu žiadosť vo veci vydania záväzného stanoviska k plánovanému zámeru 
v spojení s výkonom vlastníckeho práva odvolávajúc sa na rozhodnutie príslušného 
banského úradu považujeme vzhladom na ochranu životného prostredia, majetok obce 
a dlhodobo zlú skúsenosť s výkonom banskej činnosti za neprípustnú. " 

,,3. Navrhovaná a zamýšlaná banská činnosť ohrozuje chránenú oblast; 
konkrétne spomenutý zdroj minerálnej vody na kvalite životného prostredia, 
znečistenie ovzdušia - hlučnost; prašnost; prejazdy obcou ťažkotonážnej dopravy, tlak 
na vodovodné potrubie pod cestou 111. triedy, emisie trhacích prác, to všetko bude mať 
vplyv na obyvatel'stvo a blízke rodinné domy s ďalších skutočností pri prevádzke 
lomu. " 

" Vami zamýš/'aná činnosť nie je akceptovaná ani pre obecné zastupitel'stvo, ale 
ani pre občanov obce (na obec zaslaná petícia občanov dňa 15.06.2015 v počte 288 
podpisov), a preto žiadame o ukončenie zamýšlanej činnosti." 

Súčasťou Vyjadrenia Obce Trenčianske Mitice bol aj Výpis z uznesenia Obecného 
zastupiteľstva Trenčianske Mitice Č. 22/2015 z 18.06.2015, kde cit.: "Obecné zastupitel'stvo 
Trenčianske Mitice neschválilo vykonávať banskú činnosť v lome Skaličky firme DOLMJT, 
s.r.o." 

Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, 

ul. Nemocničná 4,9 11 Ol Trenčín, číslo B/2015/02538-003 z 08.06.2015, v ktorom súhlasí 
podľa § I3 ods. 2 zákona Č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Zároveň organizácii 
ukladá povinnosti uvedené v bodoch I až 15 záväzného stanoviska. 

Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Štátnej kúpeľnej komisie, 
Limbová 2, 837 52 Bratislava, Č. Z34080-2015-IKŽ z 28.07.2015, v ktorom Štátna kúpeľná 
komisia Ministerstva zdravotníctva SR súhlasí s ťažbou dolomitov a vápencov v dobývacom 
priestore Trenčianske Mitice 1. , lom Skaličky za dodržania podmienok Č. 1 až ll. uvedených 
vo vyjadrení. 

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu 
štátnej vodnej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Č. OU-TN-OSZP3-2015/017857-
002 TKL z 11.06.2015, v ktorom z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaný 
zámer možný za splnenia podmienok Č. 1 až 6 vyjadrenia. 

Vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgánu štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín , Č. OU-TN-OSZP1-
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2015/015817 -005 z 03.06.2015, v ktorom z hľadiska ochrany prírody nemá výhrady voči 
plánovanému zámeru banskej činnosti. 

Stanovisko Okresného úradu Trenčín , odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu 
štátnej správy ochrany vzdušia, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín , Č . OU-TN-OSZP3-
2015/015696-002 TIN z 20.05.2015, v ktorom orgán štátnej správy ochrany ovzdušia zaradil 
plánovanú banskú činnosť medzi stredné zdroje znečistenia. 

Stanovisko Okresného úradu Trenčín , odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín , Č. OU-TN
OSZP3-20151017852-002 z 11.06.2015, v ktorom z hľadiska odpadového hospodárstva 
súhlasí s predloženou dokumentáciou za dodržania podmienky, cit.: ,,Pri prevádzkovaní 
činnosti dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva. " 

Vyjadrenie Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Kožušnicka 4, 911 05 Trenčín, č. 
2529/2015 z 25.05.2015, v ktorom súhlasia za podmienky, že v prípade pokračovania banskej 
činnosti pod úroveň 352 m n.m. , je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v súlade 
s podmienkami uvedenými vo vyjadrení, ktorú sú aj ako súčasť hydrogeologického projektu 
"Trenčianske Milice - lom Skaličky - vplyv ťažby na okolité zdroje podzemných 
a minerálnych vôd." 

Vyjadrenie SPP distribúcia, a.s ., Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava 26, Č. 

668/2015/NMfTO z 15.06.2015, v ktorom bez pripomienok súhlasí s umiestnením vyššie 
uvedenej stavby, nakoľko sa v záujmovom území nenachádzajú plynárenské zariadenia 
v správe spp - distribúcia. 

OBÚ v Prievidzi konštatuje, že požiadavky vyplývajúce z vyššie citovaných vyjadrení 
a stanovísk organizácia akceptovala a spôsob zabezpečenia požiadaviek z nich vyplývajúcich 
preukázala v Doplnku Č . I k Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska 
dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Trenčianske Milice I. - lom Skaličky", z mája 
2015, vypracovanom v auguste 2015 (ďalej len "Doplnok Č. I k POPO"). OBÚ v Prievidzi 
konštatuje, že Doplnok Č . I k POPO je vypracovaný v súlade s kapitolou 1.3.4 (Prehľad 
objektov a záujmov chránených podl'a osobitných predpisov dotknutých plánovanou 
činnosťou. spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s 
orgánmi a organizáciami, ktorým patri ich ochrana), prílohy Č. 3 uvedenej vo vyhláške 
Slovenského banského úradu Č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívani výhradných ložísk, o 
povoľovaní a ohlasovani banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským 
spôsobom v znení neskorších predpisov. 

K vyjadreniu Obce Trenčianske Mitice č. 21412015 z 29.06.2015, kde v bode I. Obec 
Trenčianske Mitice uvádza, cit.: " Vašu žiadosť vo veci vydania záväzného stanoviska 
k plánovanému zámeru v spojení s výkonom vlastníckeho práva odvolávajúc sa na 
rozhodnutie príslušného banského úradu považujeme vzhľadom na ochranu životného 
prostredia, majetok obce a dlhodobo zlú skúsenosť s výkonom banskej činnosti za 
neprípustnú." OBÚ v Prievidzi konštatuje, že organizácia ešte nevykonávala banskú činnosť 
v DP Trenčianske Mitice I. a teda Obec Trenčianske Mitice nemôže mať dlhodobo zlú 
skúsenosť s výkonom banskej činnosti touto organizáciou. Na základe uvedeného OBÚ 
v Prievidzi túto námietku zamieta. 
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K vyjadreniu Obce Trenčianske Mitice č. 214/2015 z 29.06.2015, kde v bode 3. Obec 
Trenčianske Mitice uvádza, cit.: ,,Navrhovaná a zamýšľaná banská činnosť ohrozuje 
chránenú oblast: konkrétne spomenutý zdroj minerálnej vody na kvalite životného prostredia, 
znečistenie ovzdušia - hlučnost; prašnosť, prejazdy obcou ťažkotonážnej dopravy, tlak na 
vodovodné potrubie pod cestou IlI. triedy, emisie trhacích prác, to všetko bude mať vplyv na 
obyvatel'stvo a blízke rodinné domy s ďalších skutočností pri prevádzke lomu." OBÚ 
v Prievidzi konštatuje, že na ochranu zdroja minerálnej vody je stanovená báza ťažby nad 
nadmorskou výškou 352 m n.m. , organizácia plánuje najnižšiu etáž na kóte 355 m n.m. Podľa 
vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej 
vodnej správy, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín, Č. OU-TN-OSZP3-2015/017857-002 TKL 
z 11.06.2015, v ktorom z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaný zámer možný 
za splnenia podmienok Č. I až 6 stanovených vo vyjadrení. Toto sa organizácia zaviazala 
plniť, čo je dokladované v bode 3 Doplnku Č. I k POPD. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, 911 Ol Trenčín, vydal záväzné 
stanovisko číslo B/2015/02538-003 z 08.06.2015, v ktorom súhlaSÍ podľa § 13 ods. 2 zákona 
Č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Zároveň organizácii ukladá povinnosti 
uvedené v bodoch 1 až 15 záväzného stanoviska, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, čo je 
dokladované v bode I Doplnku Č. I k POPD. Podľa vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Štátnej kúpeľnej komisie, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Č. Z34080-
2015-IKŽ z 28.07.2015, v ktorom Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR 
súhlaSÍ s ťažbou dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Trenčianske Mitice L, lom 
Skaličky za dodržania podmienok Č. l až ll. uvedených vo vyjadrení. Toto sa organizácia 
zaviazala plniť, čo je dokladované v bode 4 Doplnku Č. I k POPD. Podľa vyjadrenia 
Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Č. 2529/2015 
z 25.05.2015, v ktorom súhlasia za podmienky, že v prípade pokračovania banskej činnosti 
pod úroveň 352 m n.m. , je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v súlade 
s podmienkami uvedenými vo vyjadrení, ktorú sú aj ako súčasť hydrogeologického projektu 
"Trenčianske Mitice - lom Skaličky - vplyv ťažby na okolité zdroje podzemných 
a minerálnych vôd." Toto sa organizácia zaviazala plniť, čo je dokladované v bode 2 Doplnku 
Č. l k POPD. K iným možným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie sa vyjadril 
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny, ktorý vo vyjadrení Č. OU-TN-OSZPI-2015/0158l7-
005 z 03.06.2015 z hľadiska ochrany prírody nemá výhrady voči plánovanému zámeru 
banskej činnosti , ďalej Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán 
štátnej správy ochrany vzdušia, vydal stanovisko Č. OU-TN-OSZP3-2015/015696-002 TIN 
z 20.05.2015, v ktorom orgán štátnej správy ochrany ovzdušia zaradil plánovanú banskú 
činnosť medzi stredné zdroje znečistenia a Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, vydal stanovisko Č. OU
TN-OSZP3-2015/017852-002 z 11.06.2015, v ktorom z hľadiska odpadového hospodárstva 
súhlaSÍ s predloženou dokumentáciou za dodržania podmienky, cit.: ,,Pri prevádzkovaní 
činnosti dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva." Podmienky 
určené v stanoviskách sa organizácia zaviazala plniť, tak ako je uvedené v Doplnku Č . I 
k POPD. OBÚ v Prievidzi nemá zákonnú kompetenciu vyjadrovať sa k prevádzke vozidiel na 
verejných komunikáciách ilI. tríedy. 

Na ústnom pojednávaní, uskutočnenom dňa 06.11.2015 OBÚ v Príevidzi ako orgán 
verejnej moci podľa § l ods. 2 písm. a) zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
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neskorších predpisov prijal petíciu občanov Trenčianskych Mitíc. Kópiu petície predložil 
Filip Fodrek, bytom Trenčianske Mitice č. 43 , ako osoba určená na zastupovanie v styku 
s orgánom verejnej moci. Petícia občanov obce Trenčianske Mitice z 22.05.2015 s názvom 
"Petícia proti vydaniu povolenia na vykonávanie banskej činnosti lom Skaličky" obsahovala 
12 hárkov s 288 podpismi občanova bola podaná na Obci Trenčianske Mitice dňa 15.06.2015 
pod sp. č. 243/2015. 

OBÚ v Prievidzí oznámil vybavenie petície listom Č. 1352-311/2015 z 23.11.2015, 
v ktorom považuje petíciu za neopodstatnenú. 

Po uskutočnenom ústnom pojednávaní spojenom s miestnou ohliadkou dňa 

06.11.2015, bol doručený 07.12.2015 na OBÚ v Prievidzi list bez značky z 03.12.2015, Filipa 
Fodreka, bytom Rožňové Mitice 43, 913 22 Trenčianske Mitice, v ktorom sa domáhal 
postavenia účastníka konania. OBÚ v Prievidzi rozhodnutím Č . 37-37-1/2016 z 18.01.2016 
rozhodol , že Filip Fodrek nie je účastník konania vo veci povolenia banskej činnosti 

v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I. Filip Fodrek, bytom Rožňové Mitice 43, 913 22 
Trenčianske Mitice (ďalej len "odvolatel''') podal odvolanie proti rozhodnutiu OBÚ v 
Prievidzi Č. 37-37-1 /2016 z 18.01.2016 o nepriznaní mu postavenia účastníka konania vo veci 
povolenia banskej činnosti v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I. OBÚ v Prievidzi 
dôvody odvolania odvolatel'a voči rozhodnutiu považoval za neodôvodnené, sám o odvolaní 
nerozhodol a odvolanie spolu so spisovým materiálom predložil na odvolací orgán Hlavný 
banský úrad v Banskej Štiavnici (ďalej len "HBÚ"). HBÚ rozhodnutím Č. 354-549/2016 
z 4.5.2016 odvolanie Filipa Fodreka zamietol a rozhodnutie OBÚ v Prievidzi Č. 37-37-1/20 16 
z 18.01.20 I 6 o nepriznaní postavenia účastníka konania odvolatel'a vo veci povolenia 
banskej činnosti v dobývacom priestore Trenčianske Mitice r. potvrdil. 

Dňa 11.11.2015 bolo na OBÚ v Prievidzi doručené stanovisko účastníka konania 
Trenčianske minerálne vody, a.s., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO 35 867 159 (ďalej 
len "TMV, a.s.") podané listom značky 1059-2856/2015 z 10.11.2015, v ktorom o.i. uvádza, 
cit.: "Na základe uvedeného sme toho názoru, že vykonávanie Banskej činnosti v Dobývacom 
priestore je v rozpore so Zákonom a Vyhláškou 66/2000, nakolko môže dôjst' k negatívnemu 
ovplyvneniu vlastností, ovplyvneniu zdravotnej bezchybnosti a výdatnosti vrtu MP-l.". Na 
ochranu vodného zdroja, vrtu MP-I bola stanovená najnižšia báza ťažby výhradného ložiska 
v nadmorskej výške 352 m n.m .. Podl'a vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, Štátnej kúpel'nej komisie, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Č. Z34080-2015-IKŽ 
z 28.07.2015, v ktorom Štátna kúpel'ná komisia Ministerstva zdravotníctva SR súhlasí 
s ťažbou dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Trenčianske Mitice 1. , lom SkaIičky za 
dodržania podmienok Č. I až II. uvedených vo vyjadrení , je dobývanie výhradného ložiska 
v DP Trenčianske Mitice I. možné. Plnenie podmienok stanovených vo vyjadrení 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Štátnej kúpel'nej komisie sa organizácia 
zaviazala plniť, čo je dokladované v bode 4 Doplnku Č . I k POPD. Ďalej TMV, a.s. uvádzajú, 
cit.: ,.,fe preto podla nás nevyhnutné, aby bolo v takejto veci vyžiadané vyjadrenie subjektu na 
to zákonom určenému - ŠKK a až na podklade jeho vyjadrenia došlo k prípadnému vydaniu 
povolenia na Banskú činnost' a zabezpečenie okrem iného dohl'adu podmienok stanovených vo 
vyjadrení ŠKK. " OBÚ k tomuto uvádza, že vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, Štátnej kúpel'nej komisie, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Č. Z34080-2015-IKŽ 
z 28.07.2015 organizácia predložila pri podaní žiadosti, na ústnom pojednávani bolo prečítané 
a organizácia sa jeho podmienky zaviazala plniť, čo je preukázané v Doplnku Č. l k POPD. 
TMV, a.S. Ďalej uvádzajú, cit.: " Vzhladom na zámer, prezentovaný aj na ústnom pojednávaní 
vo veci dňa 6./1.20/5, žiadame, pokial' dôjde k vydaniu povolenia pre Banskú činnost; aby 
bola táto vykonávaná: 
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• pokia/' možno mym spôsobom ako trhacimi prácami, ktoré môžu spôsobil' zníženie 
výdatnosti alebo znečistenie alebo zánik Vrtu MP-l, 

• a aby boli pre spoločnosť DOLMlT stanovené také podmienky vykonávania Banskej 
činnosti, aby sa čo najviac znížilo akéko/'vek riziko zníženia výdatnosti alebo znečistenia 
alebo zániku Vrtu MP 1" 

K uvedenému OBÚ v Prievidzi konštatuje, že na ochranu vodného zdroja MP-I bola 
stanovená úroveň v nadmorskej výške 352 m n.m. , pod ktorú organizácia nesmie s výkonom 
banskej činnosti zostúpiť a taktiež bol stanovený okruh spolomerom 200 m od vodného 
zdroja MP-I , v ktorom nebude vykonávaná žiadna činnosť. 

Z dôvodu značnej zložitosti správneho konania vo veci povolenia banskej činnosti , kde 
pred povolením banskej činnosti bolo potrebné právoplatne rozhodnúť o postavení fyzickej 
osoby Filip Fodrek, bytom Rožňové Milice 43, 913 22 Trenčianske Mitice ako účastníkovi 
konania a tiež toho, že dobývací priestor Trenčianske Mitice I. sa nachádza v ochrannom 
pásme 1 I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych vôd v Trenčianskych Miticiach, určenom 
vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 66/2000 Zb., ktorou sa 
vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Trenčianskych 

Miticiach, je potrebné aj posúdiť vplyv budúcej banskej činnosti na prírodný minerálny zdroj 
vody MP-I (Červený hostinec), OBÚ v Prievidzi listom Č. 37-37/2016 z 08.01.2016 podľa § 
49 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov požiadal HBÚ o predÍženie lehoty na vybavenie. Navrhol predÍžiť lehotu na 
rozhodnutie v predmete veci o 180 dnÍ. HBÚ listom číslo 163-174/2016 z 14.1.2016 predÍžil 
lehotu pre rozhodnutie do 30.6.2016. O tejto skutočnosti OBÚ v Prievidzi listom Č. 37-
215/2016 z 22.01.2016 upovedomil účastníkov konania. 

V priebehu správneho konania v predmete veci dňa 18.02.20 16 bol podľa § 19 ods. 2 
zákona 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. 2412006 Z.z.") na Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky doručený podnet Filipa Fodreka, Rožňové Mitice 
43 , 9 13 22 Trenčianske Mitice, zo dňa 10.02.2016, ktorým sa začalo konanie vo veci 
posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti ,,Dobývaci priestor 
Trenčianske Mitice l - lom Skaličky", navrhovateľa-organizácie. Predmetom navrhovanej 
činnosti z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo posúdenie obnovy 
budúcej banskej činnosti, otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska dolomitov 
a vápencov v dobývacom priestore Trenčianske Mitice I, od roku 20 IS do vydobytia 
vyťažiteľných zásob, na pozemku registra C parcelné číslo 3413 nachádzajúcom sa 
v katastrálnom území Trenčianske Milice. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 01.12.2016 doručilo 

na OBÚ v Prievidzi rozhodnutie č. 4047/2016-1.7/jm zo 16.11.2016, ktorým rozhodlo, 
že navrhovaná činnosť "Dobývaci priestor Trenčianske Milice l - lom Skaličky" sa bude 
posudzovať podľa zákona Č. 24/2006 Z.z. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky listom Č. 4047/2016-1.7 /jm 
z 10.01.2017, doručeným na OBÚ v Prievidzi 16.01.2017, oznámilo podľa § 30 zákona č. 
24/2006 Z.z. prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti ,,Dobývaci priestor 
Trenčianske Milice l - lom Skaličky", s uskutočnením 18.01.2017. 

Dňa 27.01.2017 bol na OBÚ v Prievidzi doručený list Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky Č. 4047/2016-1.7/jm z 20.01.2017, ktorým určilo podľa § 30 
ods. I, 2, 3 zákona Č. 24/2006 Z.z. rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti "Dobývaci 
priestor Trenčianske Mitice l - lom Skaličky". Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 



11 

republiky pre hodnotenie navrhovanej činnosti nestanovilo časový harmonogram, ani žiadne 
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky v liste o.i . upozornilo, že podl'a § 30 ods. 4 zákona Č. 24/2006 
Z.z. je platnosť rozsahu hodnotenia tri roky od jeho určenia. 

Na základe týchto skutočností OBÚ v Prievidzi rozhodnutím číslo 37-382-1 /2016 
z 08.06.2016 prerušil podl'a § 29 ods. I zákona Č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci povolenia banskej činnosti 
do doby vyriešenia predbežnej otázky, t.j. do doby rozhodnutia Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky o posudzovaní predpokladaných vplyvov na životné 
prostredie navrhovanej činnosti "Dobývací priestor Trenčianske Milice l - lom Skaličky" . 

OBÚ v Prievidzi tiež listom 37-382-2/2016 z 08.06.2016 požiadal HBÚ o opätovné 
predíženie lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní, vo veci povolenia banskej činnosti pre 
organizáciu. Navrhol pred ížiť lehotu pre rozhodnutie v predmete veci o 180 dní od vyriešenia 
predtým uvedenej predbežnej otázky. HBÚ listom 631-1040/2016 z 20.6.2016 predížillehotu 
pre rozhodnutie do 31.12.2016. O tejto skutočnosti OBÚ v Prievidzi upovedomil listom Č. 37-
1737/2016 z 28.6.2016 účastníkov konania. 

Dňa 26.03.2021 bolo elektronicky doručené na OBÚ v Prievidzi rozhodnutie mInIstra 
životného prostredia Slovenskej republiky číslo 3469/2021-1.1 zo dňa 26.februára 2021 , 
s doložkou právoplatnosti 18.3.2021, ktorým sa zamietli rozklady podané občianskym 

združením Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava zo dňa 
19.04.2020, Erika Vondru, trvale bytom 913 22Trenčianske Mitice 242 zo dňa 28.04.2020 
a Obce Trenčianske Mitice, 913 22 Trenčianske Mitice 164, proti záverečnému stanovisku 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Č. 32112020-1. 7/mo (14364/2020) zo 
dňa 12.03.2020 (ďalej len "rozhodnutie ministra o rozklade"). Doručením tohto 
právoplatného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o zamietnutí 
rozkladov, ktorým sa zároveň potvrdila platnosť záverečného stanoviska Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky Č. 321 /2020-1.7/mo (14364/2020) zo dňa 

12.03 .2020, bola vyriešená vec predbežnej otázky v zmysle rozhodnutia OBÚ v Prievidzi Č. 
37-382-1 /2016 z 08.06.2016 o prerušení správneho konania vo veci povolenia banskej 
činnosti v DP Trenčianske Mitice I. , lom Skalničky . Týmto právnym aktom pominul dôvod 
na prerušenie správneho konania vedeného OBÚ v Prievidzi v predmetnej veci povolenia 
banskej činnosti v DP Trenčianske Mitice I. 

OBÚ v Prievidzi, v súlade s § 18fods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. zaslal Ministerstvu životného 
prostredia SR na liste číslo 2-21- 112021 z 09.04.2021 písomné vyhodnotenie spôsobu 
zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku, vydanom na základe výsledkov 
procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti navrhovatel'a-organizácie a súčasne 
podl'a § 38 ods. 4 zákona Č . 24/2006 Z.z., ho v obsahu dokumentácie "DOPLNOK Č. 2 k 
Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov v dobývacom 
priestore TRENČIANSKE MITICE I. - Lom SKALIČKY", z marca 2021 , predložil 
na vydanie záväzného stanoviska. 

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 
35/1, 812 35 Bratislava, vydalo podl'a § 38 ods. 4 zákona Č. 24/2006 Z. z. záväzné stanovisko 
Č. 16112021-1.7mo(l920112021) z 15. apríla 2021, k povoleniu banskej činnosti v DP 
Trenčianske Mitice 1., v ktorom je uvedené, cit.: ,je možné konštatoval; že žiadost' 
o povolenie banskej činnosti otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska dolomitov a 
vápencov v dobývacom priestore Trenčianske Milice 1., od roku 2015 do vydobytia 
vyt'ažiteľných zásob, na pozemku registra C parcelné číslo 3413 nachádzajúcom sa 
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v katastrálnom území Trenčianske Milice je v súlade so zákonom Č. 2412006 Zz , so 
záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia, Sekcie enviromentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie 
č. 32112020-1. 7Imo (14364/2020) zo dňa 12.03.2020 ajeho podmienkami". 

OBÚ v Prievidzi oznámil listom č. 2-30-1/2021 z 3.5.2021 pokračovanie správneho konania 
vedeného OBÚ v Prievidzi v predmetnej veci povolenia banskej činnosti v DP Trenčianske 
Mitice I. a zároveň podl'a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v platnom znení dal účastníkom konania možnosť pred vydaním rozhodnutia 
vyjadriť sa kjeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Na 
vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnutie jeho 
doplnenia OBÚ v Prievidzi podl'a § 27 ods. 1 správneho poriadku určil lehotu do lOdní od 
dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote sa vyjadrila Obec Trenčianske Mitice listom 
OCUTM-S2021 /00001-008 z 11.05.2021 a organizácia Trenčianske minerálne vody a.s., so 
sídlom Cesta na Senec 2/A, Bratislava, listom z 12.5.2021. Na OBÚ v Prievidzi bol e-mailom 
7. mája 2021 a tiež aj poštou doručený list Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 
Inšpektorát kúpel'ov a žriediel (ďalej len "MZ SR Inšpektorát kúpel'ov a žriediel"), číslo 

815161-2021-IKŽ-I z 07.05.2021 , v ktorom si uplatňuje požiadavku o priznanie postavenia 
dotknutého orgánu štátnej správy v predmetnom konaní, podl'a § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 
538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpel'och, kúpel'ných 
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len "zákon č. 538/2005 Z.z"), a zároveň MZ SR Inšpektorát kúpel'ov 
a žriediel žiadal o určenie primeranej lehoty na vydanie stanoviska. OBÚ v Prievidzi 
akceptoval požiadavku MZ SR Inšpektorát kúpel'ov a žriediel a listom číslo 2-41-1 /2021 
z 11.5.2021 mu dal možnosť na vydanie stanoviska v stanovenej lehote. MZ SR Inšpektorát 
kúpel'ov a žriediel vydal dňa 20.05.2021 stanovisko číslo SI3602-2021 -IKŽ-18 . Ostatní 
účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili. 

Obec Trenčianske Mitice vo svojom vyjadrení na liste OCUTM-S2021 /00001-008 
z 11.05.2021 považuje povolenie banskej činnosti v DP Trenčianske Mitice I. za neprípustné. 
Námietky obce k povoleniu banskej činnosti prezentované vo vyjadrení sa opakujú ich 
obsahom s tým, čo obec uviedla v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti , 

a ktoré boli Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom 
stanovisku č. 32112020-1.7/mo (14364/2020) zo dňa 12.03.2020 resp. rozhodnutím ministra 
o rozklade vyhodnotené ako neopodstatnené. Obec tiež vo vyjadrení žiada OBÚ v Prievidzi 
aby v rozhodnutí o povolení banskej činnosti zaviazal organizáciu k plneniu podmienok 
stanovených Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom 
stanovisku č. 32112020-1.7/mo (14364/2020) zo dňa 12.03.2020. 

OBÚ v Prievidzi k danému uvádza, že dôvody neprípustnosti vydania povolenia na realizáciu 
banskej činnosti organizáciou, uvádzané obcou neprinášajú žiadne nové skutočnosti, ktorými 
by sa nezaoberal orgán posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie podľa zákona Č. 2412006 Zz. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky v právoplatnom záverečnom stanovisku komplexne zhodnotilo a analyzovalo vplyvy 
dopadov plánovanej banskej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia 
obyvateľov obce. S námietkami obce proti vykonávaniu navrhovanej činnosti, ktorej zámerom 
je obnova dobývania v DP Trenčianske Mitice ! organizáciou, a ktorých obsahový charakter 
je rovnaký aj v jej vyjadrení na liste OCUTM-S2021/00001 -008 z 11.05.2021, sa Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej nestotožnilo a rozhodlo, že súhlasí s realizáciou banskej 
činnosti za predpokladu a splnenia podmienok a opatrení stanovených v predloženej správe 
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o hodnotení a v kapitole Vl3 záverečného stanoviska. Na základe toho, OBÚ v Prievidzi 
v súlade so závermi a výsledkom záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky resp. rozhodnutím ministra o rozklade, ako aj toho, že ku všetkými obcou 
prezentovanými faktormi negatívnych vplyvov sa vyjadrili kompetentne príslušné orgány a tie 
vyjadrili súhlas s vykonávaním banskej činnosti, za splnenia nimi stanovených podmienok, 
zamieta námietky obce proti povoleniu banskej činnosti organizácii v DP Trenčianske Milice 
1., v lome Skaličky. Na viac námietky obce týkajúce sa negatívneho vplyvu dopravy 
vydobytého nerastu, zvýšenej hlučnosti, prašnosti a otrasov v dôsledku výkonu trhacích prác 
nie sú predmetom tohto správneho konania vo veci povolenia banskej činnosti (otvárky, 
prípravy a dobývania) podl'a príslušných ustanovení zákona Č. 5//1988 Zb. Kpožiadavke 
obce týkajúcej sa toho aby OBÚ v Prievidzi zaviazal organizáciu v rozhodnutí o povolení 
banskej činnost; k plneniu podmienok stanovených Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republi/"y v záverečnom stanovisku Č. 321/2020-/. 7/mo (14364/2020) zo dňa 
/2.03.2020, OBÚ v Prievidzi uvádza, že stav začatia ich plnenia vyplýva pre organizáciu 
priamo z právneho účinku a záväznosti právoplatného záverečného stanoviska Ministerstva 
životného prostredia. OBÚ v Prievidzi by v prípade splnenia požiadavky obce prekročil svoje 
zákonné kompetencie. 

Organizácia Trenčianske minerálne vody a.s., so sídlom Cesta na Senec 2/ A, 
Bratislava, v liste z 12.5.2021 požadovala aby v rozhodnutí o povolení banskej činnosti v DP 
Trenčianske Mitice boli zohľadnené jej podmienky uvedené v bodoch 4. až 7.výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. OBÚ v Prievidzi ich stanovil s ohľadom na § 18b ods. 3 cit. zákona č. 
5111988 Zb., cit.: " V povolení banskej činnosti obvodný banský úrad podla potreby určí aj 
osobitné technické podmienky banskej činnosti a rozhodne o námietkach účastníkov 

konania. ". 

Podmienku týkajúcu sa zasielania informácie o vykonani trhacích prác minimálne l deň pred 
začatim trhacích prác a to v rozsahu: druh vykonaných trhacích prác; lokalita výkonu 
trhacích prác; dátum a čas výkonu Irhacích prác, OBÚ v Prievidzi do výrokovej časti tohto 
rozhodnutia nezahrnul, pretože predmetom tohto rozhodnutia nie je výkon trhacích prác. 
Trhacie práce sa povol'ujú v inom správnom konaní, v ktorom môže byť táto vznesená 
podmienka zohl'adnená v rozhodnutí o povolení trhacích prác. 

MZ SR Inšpektorát kúpel'ov a žriediel v stanovisku číslo S 13602-2021-IKŽ-18, 
vydanom 20.05.2021 určil podmienky, ktoré požaduje dodržiavať a rešpektovať pri realizácii 
banskej činnosti. Stanovené podmienky sú uvedené v bodoch 3. až 14. výrokovej časti tohto 
rozhodnutia, s ohl'adom na § 18b ods. 3 cit. zákona SNR č. 5111988 Zb. , cit.: " V povolení 
banskej činnosti obvodný banský úrad podla potreby určí aj osobitné technické podmienky 
banskej činnosti a rozhodne o námietkach účastnikov konania. ". 

Podmienku v bode 2 v stanovisku číslo SJ3602-2021-1KŽ-18, vydanom 20.05.2021, 
týkajúcu sa toho, že dobývanie ložiska sa nebude vykonávať mimo hraníc DP Trenčianske 
Milice 1., OBÚ v Prievidzi nezahrnul medzi osobitné technické podmienky banskej činnosti, 
nakolko organizácia musí vykonávať banskú činnosť len v hraniciach územia vymedzeného 
určeným dobývacím priestorom, ide o povinnosť organizácie vyplývajúcej z platnej legislatívy 
Slovenskej republi/"y, a nie je potrebné osobitne podmieňovaťjej plnenie týmto rozhodnutím. 

Podmienku v bode 6 v stanovisku číslo S13602-2021-1KŽ-18, vydanom 20.05.2021, 
týkajúcu sa likvidácie vzniknutého odpadu pri dobývacích prácach, OBÚ v Prievidzi 
nezahrnul medzi osobitné technické podmienky banskej činnosti, nakolko sa jedná 
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o povinnosť organrzacle vyplývajúcej z platnej legislatívy Slovenskej republiky, a nie je 
potrebné osobitne podmieňovaťjej plnenie týmto rozhodnutím. zákonu 

Podmienku v bode 13 v stanovisku číslo S13602-202l-IKŽ-18, vydanom 20.05.2021 
týkajúcu sa vyhodnocovania získaných údajov z monitorovacieho vrtu a údaje z režimového 
sledovania prírodného minerálneho zdroja MP-l v Trenčianskych Miliciach v súvislosti 
s výkonom trhacích prác, OBÚ v Prievidzi do výrokovej časti tohto rozhodnutia (osobitné 
technické podmienky banskej činnosti) nezahrnul, pretože predmetom tohto rozhodnutia nie je 
výkon trhacích prác. Trhacie práce sa povoľujú v inom správnom konaní, v ktorom môže byť 
táto vznesená podmienka zohľadnená v rozhodnutí o povolení trhacích prác. 

Podmienku v bode 14 v stanovisku číslo S13602-202l-IKŽ-18, vydanom 20.05.2021, 
týkajúcu sa požiadavky vykonania rekultivácie vydobytých priestorov, OBÚ v Prievidzi do 
výrokovej časti tohto rozhodnutia (osobitné technické podmienky banskej činnosti) nezahrnul, 
pretože predmetom tohto rozhodnutia nie je výkon likvidácie lomu. Likvidácia lomu, ako 
ďalšia banská činnosť sa povoľuje v inom správnom konaní, v ktorom môže byť táto vznesená 
podmienka zohl'adnená v rozhodnutí o povolení likvidácie lomu. Podl'a platnej legislatívy 
Slovenskej republiky je zákonnou povinnosťou organizácie po vydobytí ložiska uskutočniť 
likvidáciu lomu a v jej rámci aj rekultiváciu územia zasiahnutého účinkami dobývania ložiska. 

Účasť dotknutej verejnosti podl'a zákona Č. 24/2006 Z. z.: 

V konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorého 
výsledkom je záverečné stanovisko MŽP SR Č. 321 /2020-1.7/mo (14364/2020) zo dňa 
12.03.2020 bola identifikovaná dotknutá verejnosť v zmysle § 24 ods. 2 zákona Č. 24/2006 Z. 
z. a to: 

l. Filip Fodrek, Rožňové Mitice 371, 913 22 Trenčianske Mitice 
2. Bc. Erik Vondra, Trenčianske Mitice 242, 91322 Trenčín 
3. Martin Vondra, Trenčianske Mitice 242, 913 22 Trenčín 
4. Marián Zaťko, Trenčianske Mitice 239, 913 22 Trenčianske Jastrabie 
5. Pavol Vondra, Trenčianske Mitice 241, 913 22 Trenčianske Jastrabie 
6. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14,85102 Bratislava 

Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka konania v tomto správnom konaní. 

OBÚ v Prievidzi v tejto súvislosti súlade s § 18 ods. 5 zákona Č. 5111988 Zb. oznámil listom 
2-42-2/2021 z 24.05.2021 verejnosti, pokračovanie konania o povolenie banskej činnosti, 

jeho zverejnením na svojej úradnej tabuli a zároveň podl'a § 18b ods. 5 zákona SNR Č. 

5111988 Zb. informoval verejnosť o prebiehajúcom konaní na svojom webovom sídle 
www.obupd.sk formou zverejnenia kópie žiadosti o povolenie banskej činnosti a záverečného 
stanoviska vydaného v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti. Zároveň v súlade 
§ 18b ods. 6 zákona Č. 51/1988 Zb. na úradnej tabuli OBÚ v Banskej Bystrici, ktoré bude od 
1.6.2021 sídlom OBÚ v Prievidzi a webovom sídle (www.obupd.sk) bude zverejnené do dňa 
právoplatnosti aj toto rozhodnutie. 

Účastníci konania boli poučení o možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho 
podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podl'a § 33 ods. 2 zákona Č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok). Zákonnú možnosť využili Obec Trenčianske Mitice a 
organizácia Trenčianske minerálne vody a.s., so sídlom Cesta na Senec 21 A, Bratislava. 
Ostaní účastníci konania sa do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili. Pripomienky a návrhy 
účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy ako i orgánov a 
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organizácií chrániacich objekty a zaUjmy podl'a osobitných predpisov boli objektívne 
zhodnotené a ich obsah bol zohľadnený v súlade s aplikovaním zásady materiálnej pravdy 
v správnom konaní. 

OBÚ v Prievidzi pri vydávaní tohto rozhodnutia postupoval 

podl'a § 2 písm. b) zákona SNR Č. 51/1988 Zb.: "Banskou činnosťou sa podľa tohto 
zákona rozumie otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk. ". 

podl'a § IO ods. I zákona SNR Č. 51/1988 Zb., ktorý znie, cit.: "Otvárku, prípravu 
a dobývanie výhradných ložísk povoľuje 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 Č. 51/1988 Zb., prvá veta, cit.: " Ak je predložená 
dokumentácia úplná a správna a došlo k vyriešeniu stretov záujmov, obvodný banský úrad 
povolí banskú činnos(" a s § 18b ods. 3 zákona 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 SNR č. 51/1988 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 podľa osobitného 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 o začatie konania aj právoplatné rozhodnutie 
vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bulu vydané." 

Podl'a § 41 ods. 2 písm. b) zákonaSNR Č. 51 / 1988 Zb.: "Obvodné banské úrady ďalej 
povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk. .. ". 

Podl'a § 33 ods. 2 zákona Č. 44/ 1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon) v znení neskorších predpisov: " Organizácia je povinná pred zaradením 
príslušných prác do plánu otvárky, prípravy a dobývania uzavrieť písomnú dohodu s 
príslušnými orgánmi, jýzickými osobami a právnickými osobami, ktorým patrí ochrana 
objektov a záujmov ... Povinnosť uzavrieť písomnú dohodu sa nevzt'ahuje na prípady, keď 
sa strely záujmov vyriešili pri určení chráneného ložiskového územia, dobývacieho 
priestoru, pri predchádzajúcom povolení otvárky, prípravy alebo dobývania ložiska v 
dotknutom území alebo pri projektovaní, výstavbe alebo rekonštrukcii bane a lomu, a ak 
postup pri ich riešení ustanovujú osobitné predpisy. ". 

Podl'a § 33 ods. 6 banského zákona: " Organizácia, ktorá žiada o povolenie otvárky, 
prípravy a dobývania výhradného ložiska, je povinná doložiť obvodnému banskému úradu, 
že strety záujmov boli vyriešené. ". 

Podl'a bodu 1.3.4. Prílohy Č. 3 k Vyhláške Slovenského banského úradu Č. 89/1988 Zb. 
o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povol'ovaní a ohlasovaní banskej činnosti a 
ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom, v znení neskorších predpisov musí Plán 
otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska hlbilmým a povrchovým spôsobom 
obsahovať, cit.: "Prehľad objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov 
dotknutých plánovanou činnosťou. 5pôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z 
rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ich ochrana.". 
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Týmto rozhodnutím me Je dotknuté plnenie podmienok v rozhodnutiach vydaných 

dotknutými orgánmi štátnej správy v predmetnej veci. 

Organizácia pri podaní žiadosti uhradila správne poplatky, formou €-kolkov vo výške 
16,50 € podľa položky Č. 9 a vo výške 33 € podľa položky Č. 175 písm. a) sadzobníka 
správnych poplatkov zákona NR SR Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. 

V prílohe sa organizácii vracia jeden overený exemplár dokumentácie Plán otvárky, 
prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov v dobývacom priestore 
Trenčianske Mitice I. - lom SkaličkyaDoplnok Č. l a 2 POPD (STRETY ZAUJMOV, 
opatrený povoľovacou klauzulou tunajšieho úradu). Druhý exemplár si OBÚ v Prievidzi 
ponecháva pre úradnú potrebu. 

Na základe týchto skutočností, záverov z ústneho pojednávania konaného dňa 

6.11.2015, v rámci správneho konania, a pri použití uvedených právnych noriem tunajší úrad 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania, podľa § 53 a § 54 zákona Č. 7111967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, právo po 
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obvodný b nský 
úrad v Prievidzi, Námestie slobody 16, 97101 Prievidza. 

Rozhodnutie sa zasiela: 

účastníkom konania 

I. DOLMIT, s.r.o., Soblahovská 1118/63,91101 Trenčín 

Ing. Mário Mokó, PhD. 

poverený riadením 

2. Obec Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice č. 164, 913 22 Trenčianske Mitice 
3. Trenčianske minerálne vody, a.s. , Cesta na Senec 2/A, 85105 Bratislava 
4. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 
5. Filip Fodrek, Rožňové Mitice 371, 913 22 Trenčianske Mitice 
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6. Bc. Erik Vondra, Trenčianske Mitice 242, 913 22 Trenčín 
7. Martin Vondra, Trenčianske Mitice 242, 913 22 Trenčín 
8. Marián Zaťko, Trenčianske Mitice 239, 913 22 Trenčianske Jastrabie 
9. Pavol Vondra, Trenčianske Mitice 241, 913 22 Trenčianske Jastrabie 

IO. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava 

Po nadobudnutí právoplatnosti dotknutým orgánom štátnej správy: 
II . Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Štátna kúpeľná komisia, Limbová 2, 

837 52 Bratislava 
12. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 

hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta 
Štúra 35/1, 81235 Bratislava 

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

14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej 
správy, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín 

15. Okresný úrad Trenčín , odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín 

16. Okresný úrad Trenčín. odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy 
ochrany vzdušia, Hviezdoslavova 3, 911 O l Trenčín 

17. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 Ol Trenčín 

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne , ul. Nemocničná 4, 911 
Ol Trenčín 




