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OBVODNÝ  BANSKÝ  ÚRAD  V  PRIEVIDZI 
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza  

 

 

      

                                                                                                Podľa rozdeľovníka 

 

 

Číslo: 169-2358-I/2020 

V Prievidzi  23.09.2020 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

o predĺžení povolenia banskej činnosti– čiastočná likvidácia lomu Turie v dobývacom 

priestore Turie 

 

 Obvodný banský úrad v Prievidzi (ďalej len „OBÚ“), ako príslušný orgán štátnej 

banskej správy, podľa § 41 ods. 2 písm. písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej 

činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „ 

zákon SNR č. 51/1988 Zb“) a v súlade s § 2 písm. d) vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z.z, 

ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, vo veci žiadosti 

organizácie PK Metrostav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina, IČO 35 697 814, podanej 

listom bez značky z 29.01.2020, doručenej dňa 30.01.2020 o predĺženie doby platnosti do 

31.12.2022 rozhodnutia o povolení banskej činnosti (ďalej len „BČ“) – čiastočná likvidácia 

lomu Turie č. 21-189/2018 z 31.01.2018 vydaného OBÚ v Prievidzi, v dobývacom priestore 

(ďalej len „DP“) Turie na pozemkoch v katastrálnom území (ďalej len ,,k.ú.“) Višňové a jej 

doplnenia, priloženej dokumentácie a výsledkov ústneho pojednávania konaného vo veci dňa 

16.09.2020, takto 

 

 r o z h o d o l : 
 

 OBÚ v Prievidzi podľa § 18 c zákona SNR č. 51/1988 Zb predlžuje platnosť do 

31.12.2022 rozhodnutia č. 21-189/2018 z 31.01.2018 vydaného OBÚ v Prievidzi podľa § 10 

ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb., pre 
 

organizáciu právnická osoba: PK Metrostav /pôvodné obchodné meno PK Doprastav/, 

a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina, IČO 35 697 814 (ďalej len „PK Metrostav“): 

- banskú činnosť- čiastočná likvidácia (technická rekultivácia ) lomu Turie na časti 

pozemku C-KN parcelné číslo 2613/1, ktorý je vytvorený z časti pozemkov  KN E č. 

1556/3, 1558/7 v katastrálnom území Višňové, okres Žilina,  kraj Žilinský v tejto časti 

DP Turie, ktorý bol určený rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SSR Bratislava č. 

2594/10-Be/Gz z 13.11.1975 a v roku 2006 legitímne prevedený na PK Doprastav na 

základe predchádzajúceho súhlasu OBÚ v Prievidzi vydanom rozhodnutím č.1568-

2/B/Pv/2006, z 27.09.2006, právoplatného 13.10.2006, v súčasnosti obchodné meno PK 

Metrostav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina, IČO 35 697 814, (zmena banského 

oprávnenia rozhodnutím č. 299-593/2019 OBÚ v Prievidzi zo dňa 08.04.2019), podľa k 

žiadosti priloženého Plánu čiastočnej likvidácie (technická rekultivácia ) lomu Turie, 

písomná a grafická časť z júna 2016“ (ďalej len „Plán čiastočnej likvidácie“), a Plánu 

čiastočnej likvidácie (technická rekultivácia ) lomu Turie doplnok č. 1, písomná časť z 

decembra 2019“ (ďalej len „doplnok č. 1“) vypracované Ing. Petrom Labošom. 
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Plán čiastočnej likvidácie (technická rekultivácia) lomu Turie doplnok č. 1 sa stáva 

nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia na predmetnej časti uvedeného 

pozemku v DP Turie pre PK Metrostav záväzným. 

 

Pôvodný Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie platí naďalej 

v plnom rozsahu. 

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 

V priebehu správneho konania námietky zo strany účastníkov konania neboli uplatnené. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

Organizácia PK Metrostav, listom bez značky z 21.01.2020, (doručenej 30.01.2020) 

podala žiadosť o predĺženia doby platnosti do 31.12.2022 rozhodnutia OBÚ v Prievidzi č. 21-

189/2018 o povolení BČ – čiastočná likvidácia lomu Turie v DP Turie v k.ú. Višňové, 

vydaného OBÚ v Prievidzi 31.01.2018 podľa § 10 ods. 6 a § 17 zákona SNR č. 51/1988 Zb.  

a podľa § 6 vyhlášky SBÚ č.89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, 

o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským 

spôsobom v k. ú. Višňové, ič: 869651, okres Žilina – kód: 511, časť pozemku C-KN parcelné 

číslo 2613/1, nachádzajúceho sa na časti pozemkov  KN E parcelné číslo 1556/3, 1558/7 

v katastrálnom území Višňové,  spolu s dokumentáciou. 

Súčasťou dokumentácie je súbor príloh: 

1. Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie, doplnok č.1 - 2x 

2. Vyjadrenia obce Višňové k Plánu čiastočnej likvidácie  lomu Turie, doplnok č.1 

zo 16.01.2020  

3. Záväzné stanovisko Okresného úradu (OÚ) Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie (ďalej len „OSŽP“),oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, organu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie č.j.: OÚ-ZA-OSZP1-2020/007272-004/Bra z 13.01.2020 

4. Rozhodnutie OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina č. OÚ-ZA-OSZP3-

2017/039390-004/Stl z 28.12.2017 

5. Záväzné stanovisko OÚ Žilina, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č. OÚ-ZA-OSZP3-

2019/040935-002/Hnl z 15.10.2019 

6. Rozhodnutie OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina č.j.: OÚ-ZA-OSZP2-

2019/027821-008/Nem z 18.11.2019 

7. Výpisy z listov vlastníctva č. 2400 a 2401 v katastrálnom území Višňové 

8. Rozhodnutie OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina č.j. OÚ-ZA-OSZP3-

2019/004-004/Hnl z 29.04.2019. 

9. Správny poplatok 16.50  + 33,00 € 

10. Záväzné stanovisko OÚ Žilina, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č. OÚ-ZA-OSZP3-

2020/014005-003 z 22.07.2020 

 

 Konaniu o predĺžení doby platnosti rozhodnutia č. 21-189/2018 z 31.01.2018 

predchádzalo správne konanie vo veci posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti 

vedené OÚ Žilina, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
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prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. 

z., ktorého výsledkom bolo rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3- 2016/022396-007Hnl zo dňa 

13.09.2016. OBÚ v Prievidzi v tejto súvislosti listom č. 169-294/2020  z 07.02.2020 požiadal 

OÚ Žilina, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 

zákona č. 24/2006 Z.z., a súčasne  rozhodnutím č. 169-294-II/2020 z 12.02.2020 prerušil 

správne konanie v predmetnej veci do doby doručenia tohto záväzného stanoviska. OBÚ 

v Prievidzi tiež listom č. 169-294-I/2020 z 07.02.2020 podľa § 18 ods. 5 zákona SNR č. 51/ 

1988 ZB. zaslal kópiu žiadosti PK Metrostav o povolenie BČ spolu s rozhodnutím zo 

zisťovacieho konania na HBÚ na zverejnenie na webe. 

  

 OÚ Žilina dňa 03.08.2020 doručil predmetné záväzné stanovisko č. OÚ-ZA-OSZP3-

2020/014005-003 z 22.07.2020 na OBÚ v Prievidzi elektronickou poštou. 

 

 Na základe tejto skutočnosti OBÚ v Prievidzi listom č. 169-2246/2020 z 03.09.2020 

oznámil začatie správneho konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 

štátnej správy v predmete veci a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 16.09.2020 

s prerokovaním obsahu podaného návrhu na predĺženia doby platnosti do 31.12.2022 

rozhodnutia č. 21-189/2018 vydaného OBÚ v Prievidzi 31.01.2018 povolenia BČ – čiastočná 

likvidácia lomu Turie v DP Turie, na časti pozemku C-KN p.č. 2613/1, konkrétne jej časti KN 

E č. 1556/3, 1558/7 nachádzajúcom sa v k. ú. Višňové. 

 

PK Metrostav k žiadosti o predĺženie povolenia BČ – čiastočná likvidácia lomu Turie v 

DP Turie na časti pozemku C-KN parcelné číslo 2613/1, nachádzajúceho sa časti pozemkov  

KN E č. 1556/3, 1558/7 v katastrálnom území Višňové, na vydanie predľženia povolenia na 

výkon banskej činnosti v tejto časti DP Turie podľa § 18a písm. b) zákona SNR č.51/1988 

Zb., predložil vo dvoch vyhotoveniach Plán čiastočnej likvidácie (technická rekultivácia ) 

lomu Turie doplnok č. 1, písomná časť z decembra 2019“ (ďalej len „doplnok č. 1“), 

vypracovaný Ing. Petrom Labošom, odborne spôsobilým projektantom, osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti vydal Obvodný banský úrad v Prievidzi č. 490-1398/2016. 

Spracovateľom a predkladateľom dokumentácie Plánu likvidácie (technickej rekultivácie) je 

PK Metrostavstav, schválený štatutárnym orgánom spoločnosti Ing. Milanom Čerešňákom, 

predsedom predstavenstva, Ing. Miroslavom Kuricom členom predstavenstva v decembri 

2019. 

 

Dôvodom predĺženia čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu v DP Turie je 

zníženie výšky steny na zlepšenie bezpečného stavu z hľadiska záverného uhlu svahu. 

Dôvodom technickej rekultivácie je aj zlepšenie bezpečnosti a ochrany pred pádom do voľnej 

hĺbky. PK Metrostav v súčasnosti vzhľadom na situáciu na trhu neplánuje pokračovať 

v dobývaní v DP Turie, čo sa však v budúcnosti vzhľadom na trhové podmienky môže 

zmeniť. Nejedná sa o úplnú likvidáciu lomu, len o čiastočnú likvidáciu (technickú 

rekultiváciu) v častiach ložiska, kde už boli zásoby ložiska Turie vydobyté a to časť pozemku 

C-KN parcelné číslo 2613/1, konkrétne jej časti KN E č. 1556/3, 1558/7 v katastrálnom území 

Višňové. V častiach lomu (sklad výbušnín, bývalá technologická linka) neboli vyťažené 

schválené zásoby výhradného ložiska Turie, nevyhradeného nerastu a tam sa v tejto fáze 

s technickou rekultiváciou nezvažuje. Technické úpravy budú prebiehať tak, že na dno lomu 

sa navezú vhodné skrývkové zeminy, resp. iné materiály a to po vrstvách do prijateľného 

tvaru, aby sa znížila výška steny na zlepšenie bezpečného stavu z hľadiska záverného svahu. 

Pri technických úpravách ( valy, dno lomu) bude vzhľadom k nedostatočným množstvách 

vhodných skrývkových zemín nachádzajúcich sa v areáli v DP Turie použitá aj prebytočná 

výkopová zemina a výrub tunela a zo stavby D1- Hričovské Podhradie- Lietavská Lúčka- 
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Višňové a D3 v okolí Žiliny. Použité množstvo materiálu sa zvýši z pôvodného množstva cca 

200 000 m3 na množstvo cca 500 000 m3, ktorý nebude vhodný na ďalšie použitie v rámci 

stavby z hľadiska svojich fyzikálnych (nie chemických) vlastností, a ktorý nie je nebezpečný 

pre životné prostredie a je vhodný na technickú úpravu lomu. Navyše množstvo materiálu na 

vyplnenie vydobytých priestorov lomu Turie je možné považovať za zmenu povolenej BČ, 

ktorá je v súlade s § 18d ods. 1, zákona SNR č.51/1988 Zb. 

 

Organizácia PK Metrostav / pod pôvodným obchodným menom PK Doprastav/ a.s., 

Kragujevská 11, so sídlom 010 01 Žilina, je držiteľom banského oprávnenia na: § 2 písm. b) 

zákona SNR č. 51/1988 Zb. - otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk na povrchu v 

lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 kt, § 2 písm. c) zákona č. 51/1988 Zb. - zriaďovanie, 

zabezpečovanie a likvidácia lomov, § 2 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb. – úprava a 

zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, § 2 písm. e) zákona č. 

51/1988 Zb. – zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených 

činnostiach a na § 3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov 

vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti  s ich dobývaním, 

zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický 

prieskum nevyhradených nerastov vydaného 22.03.2007 pod číslom 81-689/2007 

zaevidované v registri banských oprávnení (BO) pre právnické osoby na OBÚ Prievidza pod 

p.č. 91. fólio 105. PK Metrostav je zároveň zaevidovaný v registri partnerov verejného  

sektora pod č. 8506. Zmena BO na PK Metrostav bola vykonaná rozhodnutím OBÚ 

v Prievidzi č. 299-598/2019 z 08.04.2019 (právoplatné 02.05.2019),a organizácia je 

evidovaná pod tým istým číslom 

 

 Na pozemok registra C parcelné číslo 2613/1 (podľa druhu vedený ako ostatná plocha) 

nachádzajúceho v katastrálnom území Višňové, na ktorom sa plánuje vykonať čiastočná 

likvidácia lomu Turie v DP Turie, nie je založený list vlastníctva, tvorí však súčasť časti 

pozemkov registra E parcelné číslo 1556/3, 1558/7 v katastrálnom území Višňové. Doklad 

právneho vzťahu k časti pozemku, registra E parcelné  číslo 1556/3, 1558/7 v katastrálnom 

území Višňové, PK Metrostav /PK Doprastav/ preukázal predložením kópií uzatvorených 

nájomných zmlúv s príslušnými vlastníkmi podielov pozemkov, ktorý sú účastníkmi konania 

podľa geometrického plánu a listov vlastníctva  č.2401 a č.2400 pre katastrálne územie 

Višňové. Na využívanie  pozemku registra C-KN parcelné číslo 2613/1, nachádzajúceho  sa 

na častiach pozemkov registra E parcelné číslo č. 1556/3, 1558/7 v katastrálnom území 

Višňové, na vykonávanie banskej činnosti uzatvoril 08.10.2015 PK Metrostav „Zmluvu 

o nájme pozemkov“ podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka s ich väčšinou vlastníkov na 

dobu neurčitú. Podľa § 139 ods. 2 zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom 

znení,  podľa ktorého:  „O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci 

väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo 

dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.“ 

 

 Pri prepočítaní podielov z celkovej plochy 18 805.1 m2 čo predstavuje 100 % -ný 

podiel: 

14 383,35 m2 čo predstavuje 76.49 % súhlasí s rekultiváciou 

     895.46 m2 čo predstavuje 2,76 % nesúhlasí s rekultiváciou 

 3 525.94 m2 čo predstavuje 18.75 % podiel je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 

Slovenského  pozemkového fondu, ktorý sa v správnom konaní k veci nevyjadril. So 

Slovenským pozemkovým fondom bolo v správnom konaní nakladané ako s účastníkom 

konania. 
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 Z uvedeného vyplýva, že spoluvlastníci, ktorých podielový pomer predstavuje väčšinu 

(76,49 %) s likvidáciou časti lomu Turie, nachádzajúceho sa v DP Turie na predmetnom 

pozemku  súhlasia. Podľa § 139 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov primerane platí, že o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú 

spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, na základe čoho je možné 

považovať strety záujmov, týkajúce sa prenájmu pozemkov v tomto konaní, za 

vyriešené.. 

  

 OBÚ v Prievidzi v súvislosti s vyriešením stretov  záujmov týkajúcich sa právneho 

vzťahu k pozemkom, v zmysle predtým uvedeného, podľa § 18 ods. 4 zákona SNR č. 51/1988 

Zb. oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania nezaslal tým 

spoluvlastníkom  pozemku, s ktorými  je preukázateľne tento stret záujmu vyriešený. 

 

 Stanovisko Obce Višňové, ktorá je účastníkom konania podľa § 18 ods. 1 zákona SNR 

č. 51/1988 Zb., k Plánu čiastočnej likvidácie lomu Turie, doplnok č.1 zo 16.01.2020 je 

súhlasné. 

 

 V záväznom stanovisku Okresného úradu (OÚ) Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie (ďalej len „OSŽP“), oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č.j.: OÚ-ZA-OSZP1-

2020/007272-004/Bra z 13.01.2020 sa uvádza súhlas s navýšením  množstva dovezeného 

odpadu z pôvodných 200 000 m3 na 500 000m3 za dodržania podmienky: „Na rekultivovanej 

ploche bude realizovaná výsadba stromov z miestnych pôvodných druhov a budú priebežne 

a intenzívne odstraňované invázne druhy rastlín počas minimálne troch rokov, prípadne aj 

viac, pokiaľ to stav ich šírenia bude vyžadovať.“ 

 

 Rozhodnutie OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina č. OÚ-ZA-OSZP3-

2017/039390-004/Stl z 28.12.2017 je súhlasné za dodržania podmienok uvedených 

v rozhodnutí (6 bodov),ako aj  za splnenia podmienok k využitiu odpadov na povrchovú 

úpravu terénu (16 bodov). 

 

 Záväzné stanovisko OÚ Žilina, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č. OÚ-ZA-OSZP3-

2019/040935-002/Hnl z 15.10.2019 uvádza : „Porovnanie údajov stanovených v rozhodnutí 

zo zisťovacieho konania „Plán likvidácie (čiastočnej rekultivácie) lomu Turie, Okresného 

úradu Žilina, OSZP3 pod č.j. :OU-ZA-OSZP3- 2016/022396-007Hnl zo dňa 13.09.2016 

s údajmi uvedenými v predložených podkladoch pre vydanie súhlasu na povrchovú úpravu 

terénu je možné konštatovať, že projektová dokumentácia je v súlade so zákonom 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní 

Okresného úradu Žilina, OSZP3 č.j. : OU-ZA-OSZP3-2016/022396-007/Hnl zo dňa 

13.09.2016“. 

 

 Rozhodnutie OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina č.j.: OÚ-ZA-OSZP2-

2019/027821-008/Nem z 18.11.2019 mení Rozhodnutie OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

č. OÚ-ZA-OSZP3-2017/039390-004/Stl z 28.12.2017 , 

„Výrok rozhodnutia v časti, ktorá udáva množstvo odpadov využívaných pri technickej 

rekultivácii znie: „Celkové množstvo odpadov, ktoré má byť využívané na povrchovú úpravu 

terénu sa navýši z pôvodných 200 tis m3na 500 tis. m3 za účelom čiastočnej likvidácie 
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(technickej rekultivácie) lomu Turie, v k.ú. Višňové, parc. č. KN – C 2613/1, resp KN – E 

1556/3, 1558/7. 

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

č. OÚ-ZA-OSZP3-2017/039390-004/Stl z 28.12.2017, ostávajú v platnosti. Toto rozhodnutie 

sa stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou.“ 

 

 V rozhodnutí OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina č.j. OÚ-ZA-OSZP3-

2019/004-004/Hnl z 29.04.2019, vydaného v zisťovacom konaní sa rozhodlo že Zmena 

navrhovanej činnosti „Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie 

navrhovateľa PK Metrostav (vtedajšie obchodné meno PK Doprastav) sa nebude 

posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej 

činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia: 

a) Dodržať všetky podmienky stanovené v Rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní 

č.j.:OU-ZA-OSZP3-2017/025473-006/Hnl zo dňa 06.12.2017 

b) V rámci povoľovacieho procesu v zmysle príslušných zákonov preukázať súlad 

navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 

 V Záväznom stanovisku OÚ Žilina, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č. OÚ-ZA-OSZP3-

2020/014005-003 z 22.07.2020 sa konštatuje: 

„Na základe porovnania údajov stanovených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, Plán 

čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie, Okresného úradu Žilina OU-ZA-

OSZP3- 2016/022396-007Hnl zo dňa 13.09.2016 s uvedenými údajmi v predložených 

podkladoch pre vydanie súhlasu na predĺženie doby platnosti do 31.12.2022 rozhodnutia  

povolenia banskej činnosti je možné konštatovať, že projektová dokumentácia je 

v súlade 

so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím vydanom 

v zisťovacom konaní Okresného úradu Žilina č.j.:OU-ZA-OSZP3- 2016/022396-007Hnl zo 

dňa 13.09.2016“ 

 

 Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania, s uskutočnením na 

Obecnom úrade Turie, bolo zverejnené formou verejnej vyhlášky na obecnom úrade vo 

Višňovom na základe oznámenia OBÚ v Prievidzi č.169-2246/2020 z 03.09.2020 a na 

webovom sídle HBÚ v Banskej Štiavnici na základe  žiadosti  č.169-2246-I/2020 z 

04.09.2020. 

 

 V priebehu ústneho pojednávania zástupca spoločnosti PK Metrostav, a.s., Kragujevská 

11, 010 01 Žilina, spracovateľ Plánu čiastočná likvidácia (technická rekultivácia ) lomu Turie 

doplnok č. 1, v k.ú. Višňové, ič: 869651, okres Žilina – kód: 511, časť pozemku C-KN p.č. 

2613/1, konkrétne jej časti KN E č. 1556/3, 1558/7 podrobne oboznámil prítomných 

s predloženou dokumentáciou.  

 

 Ústneho pojednávania sa zúčastnil len jediný účastník konania- zástupca navrhovateľa. 

PK Metrostav, a.s., Ing. Peter Laboš. 

 

 Na  pojednávaní predložil prítomný zúčastnený účastník konania – zástupca PK 

Metrostav písomné stanovisko, ktoré tvorí prílohu prvopisu zápisnice o priebehu a výsledku 

ústneho pojednávania. Stanoviská, ktoré boli súčasťou podania a priložené písomné 
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stanovisko boli zástupcom OBÚ v Prievidzi v ďalšom priebehu ústneho pojednávania nahlas  

prečítané. 

 

Ústne pojednávanie bolo ukončené s výsledkom: 

 

Účastníci konania boli poučení o možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho 

podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok). Pripomienky a návrhy účastníkov konania a stanoviská 

dotknutých orgánov štátnej správy ako i orgánov a organizácií  chrániacich objekty  a záujmy 

podľa osobitných predpisov boli zohľadnené v  konaní v predmetnej veci. V spojitosti 

s uskutočneným zisťovacím konaním podľa zákona č. 24/2006 Z.z. sa v tomto konaní 

neidentifikovala žiadna zainteresovaná verejnosť, ktorá by mala v správnom konaní vo veci 

predĺženia platnosti rozhodnutia postavenie účastníka konania. 

 

 Stanovenie doby platnosti tohto rozhodnutia do 31.12.2022 v tejto časti DP Turie, na 

predmetnom pozemku, vyplynulo zo žiadosti spoločnosti PK Metrostav. 

 

OBÚ v Prievidzi pri vydávaní tohto rozhodnutia postupoval podľa § 10 ods. 1 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 začať.“, 

 

 v spojení s § 18b ods. 2 zákona SNR 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 činnosť.“ a s § 18b ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb., cit.: „V povolení banskej 

činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí aj osobitné technické podmienky banskej 

činnosti a rozhodne o námietkach účastníkov konania.“, 

 

a podľa § 18c ods. 1, ktorý znie :„Organizácia môže požiadať o preĺženie doby 

platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, ak počas 

platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti nemožno vykonať plánované práce. Žiadosť 

podľa prvej vety sa podáva obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu 

činnosti najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti rozhodnutia o povolení banskej 

činnosti.“ 

 

Spoločnosti PK Metrostav sa zasiela overený exemplár dokumentácie Plán čiastočnej 

likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie doplnok č. 1, opatrený povoľovacou klauzulou 

tunajšieho úradu. 

 

 Na základe týchto skutočností, záverov z ústneho pojednávania a pri použití uvedených 

právnych noriem tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 Správny poplatok stanovený v zákone NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov za miestne zisťovanie, nariadené podľa osobitného predpisu v 

hodnote 16,50 € (položka č. 9 sadzobníka správnych poplatkov) a za vydanie tohto 

rozhodnutia o povolení banskej činnosti na povrchu – otvárky, prípravy a dobývania ložiska v 

hodnote 33,- € (položka 175 písm. b) uvedeného sadzobníka) PK Metrostav zaplatil a doklad 

o ich zaplatení vo forme kolkových známok uvedenej hodnoty predložil na OBÚ v Prievidzi 

pri podaní žiadosti dňa 30.01.2020. 
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P o u č e n i e: 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať v lehote 15 dní od jeho 

doručenia odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov. Odvolanie sa v uvedenej lehote podáva na OBÚ v 

Prievidzi. 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                     

   Ing. Mário Mokó, PhD. 

poverený vykonávaním funkcie predsedu úradu 
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Rozhodnutie sa zasiela: 

 
 

účastníkom konania: 
 
 
1. PK Metrostav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina 
2. Obec Višňové, Obecný úrad, Višňové 556, 013 23 Višňové 
3. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina 
4. Chovancová Lívia, rod. Beniačová, nar. 31.12.1965, bytom 013 23  Višňové 141 
5. Daníšková Františka, rod. Dunčíková, nar. 16.11.1928, bytom Dolná Trnovská 3/9, 

Trnové, 010 01  
6. Peško Milan, rod. Peško, nar. 16.04.1960, bytom 013 23 Višňové 751 
7. Kubová Vincencia, rod. Dunčíková, nar. 03.07.1924, bytom Horná Trnovská 5, Trnové, 

010 01  
8. Ondrušová Mária, rod. Valíčková, nar. 25.06.1943, bytom Brezová 25, Žilina 010 01 
9. Paur Ján, rod. Paur, nar. 15.01.1943, bytom 013 23 Višňové 525 
10. Valíček Peter, rod. Valíček, nar. 25.03.1979, bytom 013 23 Višňové 495 
11. Valíček Silvester, rod. Valíček, nar. 23.01.1964, bytom 013 23 Višňové 277 
12. Ďuranová Albína, rod. Valíčková, nar. 27. 12.1930, bytom 013 23 Višňové 326  
13. Kubicová Mária, rod. Vojtylová, nar. 28.11.1936, bytom 013 23 Višňové 204 
14. Špirko Vladimír, rod. Špirko, nar. 31.12. 1959, bytom 013 23 Višňové 328  
15. Majtaníková Helena, rod. Vojtilová, nar. 03.05.1927, bytom 013 23 Višňové 561 
16. Vojtyla Rudolf, nar. 06.04.1957, bytom 013 23 Višňové 649 
17. Lučaník Anton, Ing., nar. 06.09.1952, bytom 013 23 Višňové 690 
18. Kucharčíková Milada, rod. Lučaníková, nar. 29.12.1954, bytom 013 23 Višňové 668 
19. Korenáčková Mária, rod. Lučaníková, nar. 29.10.1957, bytom Liešťany 175 
20. Beňová Jana, rod. Lučaníková. nar. 15.04.1972, bytom 013 23 Višňové 293 
21. Kopera Jozef, rod. Kopera, nar. 23. 02.1948, bytom 013 23 Višňové 645 
22. Chasníková Margita, rod. Valíčková, nar. 23.10.1938, bytom 013 23 Višňové 380 
23. Hrstková Jozefa, rod.Valíčková, nar. 21. 08. 1946, bytom Rosina 792 
24. Frančáková Helena,rod. Valíčková, DOC.ING.CSC., nar. 25.12.1950, bytom 

Chalúpkova 355/3, Nitra- Staré Mesto  
25. Garajová Emília, rod. Valíčková, ING., nar. 09.07.1956, bytom J.Kollára 988/17 Levice  
26. Bobuľová Mária, rod. Krajčiová, nar. 10. 11. 1945,  bytom Hečkova 2425/40 Žilina  
27. Kuriaková Mária, rod.Šimková, nar. 03.07.1958, bytom 013 12 Turie 16 
28. Šimková Emília, rod. Vojtylová, nar. 03.06.1926, bytom 013 23 Višňové 461 
29. Čelková Rozália, rod. Vojtylová, nar. 25. 05.1934, bytom 0130 23 Višňové 562 
30. Palčáková Eva,Ing., rod. Kováčová, nar. 29.11.1955, bytom gen. Svobodu 6460/36, 080 

01 Prešov 
31. Čelková Marta, rod.Vojtylová, nar. 30.09.1939, bytom 013 23 Višňové 562 
32. Ďurišová Angela, rod. Vojtylová, nar. 10.12.1931, bytom 013 22 Rosina 401 
33. Lenčešová Anna, rod. Valíčková, nar. 08.05.1950, bytom E. Nécseya 3166/1, Žilina 
34. Trzubová Eva, rod. Valíčková, nar. 08.03.1963, bytom 013 23 Višňové 465 
35. Hallayová Emília, rod. Konáriková, nar. 09.07. 1959, bytom Májová 308/43 Žarnovica 

966 81  
36. Tvrdá Mária, rod. Konáriková, nar 09.08.1950, bytom Letná 414/10, Žilina- Budatín, 010 

03 
37.  Lučaníková Jarmila, rod. Homolková, nar. 08.02.1949, bytom 966 81 Voznica 26 

38.  Čaučíková Lýdia, rod. Vojtylová, nar, 16.12.1947, bytom Bernoláková 15, Žilina 010 

01/ 

 

 

 

 



10 

 

 

 Telefón a fax:       IČO SUFIX              E-mail: 

046/285 00 10, 285 00 20                          317 80 270                            10004 obupd@obupd.sk 

 Po nadobudnutí právoplatnosti sa rozhodnutie zasiela  dotknutým orgánom štátnej 

správy : 

 

1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina 

 

2.Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina,  

-štátna správa ochrany prírody a krajiny – ŠSOPaK 

-orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

-orgán štátnej správy vo veci odpadového hospodárstva 

 

3.Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01Žilina 


