
Stručná informácia o účasti verejnosti v konaní podľa § 18b ods. 5 písm. b) zákona SNR č. 
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov: 

Obvodný banský úrad v Prievidzi podľa § 18 ods. 5 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, dňa 24.05.2021 na svojej úradnej 
tabuli a dňa 24.05.2021 2021 na webovom sídle www obupd.sk zverejnil oznámenie ver ej n o s t i 
o pokračovaní konania vo veci povolenia banskej činnosti v dobývacom priestore (ďalej len "DP") 
Trenčianske Mitice L, kópiu žiadosti organizácie DOLMIT, s.r.o., s vtedajším sídlom Nová ulica 
484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (súčasné sídlo Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín), IČO 
47085 771 podanú listom bez značky z 28.08.2015 o vydanie povolenia banskej činnosti (otvárky, 
prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov, vrátane úpravy a zušľachťovania 
nerastu vykonávanú v súvislosti s ich dobývaním) v DP Trenčianske Mitice L, v katastrálnom území 
Trenčianske Mitice na pozemku registra C parcelné číslo 3413" Záverečné stanovisko Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) č. 321/2020-1.7/mo (14364/2020) zo dňa 
12.03.2020, ktoré bolo vydané po ukončení procesu .povinného hodnotenia navrhovanej činnosti 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 24/2006 Z.z.), ako aj 
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. 321/2020-1.7/mo (14364/2020) zo dňa 12.03.2020 (ďalej 
len ,,rozhodnutie ministra o rozklade"). 

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: 

1. 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 241,91322 Trenčianske Jastrabie 
6. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava 

Dotknutá verejnosť má podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. postavenie účastníka konania 
v povoľovacom konaní t.j. má postavenie účastníka konania aj podľa § 18 ods. 1 zákona č. 51/1988 
Zb. 

V Prievidzi, 31.05.2021 ) 
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Ing. Mario Mokó, PhD. 
poverený riadením úradu 


