
OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V PRIEVIDZI 
Námestie slobody 16, 97 1 O I Prievidza 

Číslo: 24-2450-2020 

V Prievidzi dňa 18.11.2020 

ROZHODNUTIE 

d povolení banskej činnosti - dobývanie výhradného ložiska dolomitu v dobývacom 
priestore (d'alej len "DP") Vel'ká Čierna I. 

Obvodný banský úrad (ďalej len "OBÚ") v Prievidzi, ako vecne príslušný orgán štátnej 
banskej správy 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 
Č. 5 I11988 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, vo veci žiadosti o povolenie banskej činnosti - dobývanie ložiska dolomitu v DP 
Veľká Čierna 1., na základe podania právnickej osoby Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 
01003 Žilina, IČO 36777391, listom bez značky z 24.09.2019, (doručeným 26.09.2019)., 
ajej doplnení (posledné 23.10.2020), v správnom konaní takto rozhodol: 

podľa § IO ods. I zákona Č. 51/1988 Zb., 

povol'uje 

organizácii Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36777391 (ďalej 
len "organizácia") banskú činnosť, otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska 
dolomitov v dobývacom priestore Veľká Čierna 1., ktorá bude vykonávaná v súlade 
s predloženou dokumentáciou Plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP 
Veľká Čierna l. na roky 2019 - 2025 z 15.02.2019 (ďalej len "POPD") a Doplnku Plánu 
otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019 - 2025 zo 
septembra 2019 (ďalej len "doplnok POPD"), na pozemkoch C-KN parcelné čísla 2751/3 a 
2752/7 v katastrálnom území Rajec, nachádzajúcich sa v hraniciach DP Veľká Čierna I, okres 
Žilina, Žilinský kraj. 

Plán POPD ložiska dolomitu v DP Vel'ká Čierna I. na roky 2019 - 2025 z 
15.02.2019 a Doplnku POPD ložiska dolomitu v DP Vel'ká Čierna I. na roky 2019 - 2025 
zo septembra 2019 sa stáva nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia na 
predmetných pozemkoch pre organizáciu záväzným. 

Platnosť tohto rozhodnutia je do 31.12.2025. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu správneho konania neboli námietky zo strany účastníkov uplatnené. 

Odôvodnenie: 

OBÚ v Prievidzi preskúmal v správnom konaní žiadosť orgamzacle a predloženú 
dokumentáciu. Žiadosť a dokumentácia spíňa zákonné náležitosti na vydanie povolenia pre 
výkon banskej činnosti. 

Organizácia je držiteľom banského oprávnenia na uskutočnenie činností podľa: § 2 
písm. b) zákona č. 5111988 Zb. - otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk na 
povrchu v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 kt, § 2 písm. c) zákona č . 5111988 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 § 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 10.09.2014 pod číslom 943-2236/2014 
zaevidované v registri banských oprávnení pre právnické osoby na OBÚ Prievidza pod p.č . 
162. fólio 173, register partnerov verejného sektora Č. 13595. Zodpovedným vedúcim 
zamestnancom organizácie za banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom je 
Ing. Bohuš Sliacky. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti menovanému na funkciu "Vedúci 
lomu určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti alebo činnosti 
vykonávanej banským spôsobom v lome, ktoré je vo výstavbe alebo sa v ňom vykonáva 
dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov, s ročnou ťažbou vyššou ako 500 
000 ton vrátane zabezpečenia alebo likvidácie takéhoto lomu" podľa § 2 ods. 4 vyhlášky 
MH SR Č. 208/1993 Z.z., vydal OBÚ v Prievidzi pod Č. 411-969/2019 dňa 24.04.2019. 

Organizácia listom bez značky z 24.09.2019, (doručeným 26.09.2019) podala žiadosť 
o povolenie banskej činnosti v dobývacom priestore DP Veľká Čierna 1., dobývanie ložiska 
dolomitu podľa § 18a písm. b) zákona Č . 51/1988 Zb., spolu s dokumentáciou Plán POPD 
ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna l. na roky 2019 - 2025 z 15.02.2019 a Doplnku POPD 
ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna l. na roky 2019 - 2025 zo septembra 2019 
vypracovaného podľa § 6 vyhlášky SBÚ č.89/ 1988 Zb. a prílohy Č. 3 o racionálnom 
využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní 
činnosti vykonávanej banským spôsobom. 

OBÚ v Prievidzi po preskúmaní došlého podania a dokumentácie zistil jeho neúplnosť a 
chýbajúce podklady potrebné pre rozhodnutie v merite veci, preto požiadal Ministerstvo 
životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 
Bratislava (ďalej len "MŽP SR") o záväzné stanovisko listom Č. 929-2215/2019 z 04.1 0.2019. 

Následne OBÚ v Prievidzi listom Č. 929-2215-1/2019 z 09.10.2019 požiadal Hlavný 
banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica (ďalej len "HBÚ") o zverejnenie 
konania v predmetnej veci na svojom webovom sídle, a zároveií zverejnil 09.10.2019 na 
svojej úradnej tabuli začatie konania v predmetnej veci. 

K žiadosti o povolenie banskej činnosti - dobývanie ložiska dolomitu v DP Vel'ká 
Čierna 1., podanej právnickou osobou Bekam, s,r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, 
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IČO 36 777 391, listom bez značky z 24.09.2019, (doručeným 26.09.2019), boli doložené 
dva exempláre dokumentácie Plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP 
Veľká Čierna I. na roky 2019 - 2025 zl5 .02.2019 (ďalej len "POPO") a Doplnku Plánu 
otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019 - 2025 zo 
septembra 2019 (ďalej len "doplnok POPO"), ktorý vypracovala organizácia Geo Ban Žilina, 
s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina, zastúpená: Ing. Juraj Kotrbanec, banský projektant, Č. osv. 
905-1987/2014 a Ing. Ivana Milcová, banský projektant, č. osv. 905-1988/2014, obe 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre projektovanie vydal OBÚ v Banskej Bystrici 
05.08.2014. POPO schválil Peter Lisík - konateľ spoločnosti 

Dobývací priestor (ďalej len "OP") Veľká Čierna l. bol určený rozhodnutím OBÚ 
v Banskej Bystrici, pod Č. 285311994 z dňa 02.06.1995, je tvorený nepravidelným 7-
uholníkom a má rozlohu 177 247,5 m2

• 

Chránené ložiskové územie (ďalej len "CHLÚ") Veľká Čierna l. je určené rozhodnutím 
OBÚ v Banskej Bystrici, pod č . 2829/63 /Bu-OzlI991, právoplatné od 27.01.1992, má rozlohu 
172 896 mZ. 

Organizácia Bekam, s,r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36 777 391 má 
určený DP Veľká Čierna I. od 13.11.2014, kedy bol OBÚ v Prievidzi vykonaný zápis 
o prevode DP Veľká Čierna 1., na základe predchádzajúceho súhlasu, vydaného rozhodnutím 
OBÚ v Prievidzi Č . 1012-2540/2014 z 30.11.2014, o prevode DP Veľká Čierna l. , 
z prevádzateľa LUVEMA, spol. s r. o., ul. M.R. Štefánika 43, 968 Ol Nová Baňa, IČO 31 
610641 na organizáciu Bekam. Od tohto dňa vykonáva banskú činnosť nepretržite v DP 
Veľká Čierna I organizácia Bekam. Prevodom DP Veľká Čierna l. v zmysle § 27 ods. II 
zákona č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) na organizáciu 
Bekam prešli všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené uvedeným zákonom a mym! 
všeobecne záväznými predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené 
s vykonávaním banskej činnosti v tomto DP. 

V predchádzajúcich rokoch organizácia vykonávala banskú činnosť v DP Veľká Čierna 
l. na základe Rozhodnutia Č. 42-42/2014, o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore 
Veľká Čierna l. na roky 09/2013-12/2025, ktoré vydal OBÚ v Prievidzi 10.01.2014 podľa 
Plánu otvárky, prípravy a dobývania pre lom Veľká Čierna I. na roky 09/2013-12/2025 
vypracovaného Ing. Mariánom Beňovským v máji 2013 pre organizácia LUVEMA, spol. sr. 
o., ul. M.R. Štefánika 43,968 Ol Nová Baňa. 

V súčasnosti organizácia vykonáva banskú činnosť v DP Veľká Čierna I. na základe 
Rozhodnutia OBÚ v Prievidzi č.202-2388-2018 zo 17.10.2018, ktorého platnosť končí 
31.12.2025, podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania na roky 2018 do vydobytia zásob pre 
lom Veľká Čierna 1., z 26. januára 2018 a jeho doplnku zo septembra 2018 vypracovaným 
organizáciou GeoBan Žilina, S.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina, zastúpenou banským 
projektantom Ing. Jurajom Kotrbancom a Ing. Ivanou Milcovou. 

Organizácia má v DP Veľká Čierna l. povolenú banskú činnosť do 31.12.2025, 
rozhodnutím OBÚ v Prievidzi Č. 202-2388-2018 zo 17.10.2018, právoplatné 07.11.2018. 

Pre banskú činnosť v DP Veľká Čierna I. bolo v roku 2008 ukončené posudzovanie jeJ 
vplyvov na životné prostredie na plochu celého dobývacieho priestoru t.j. 177 247,5 m 
a ročnú ťažbu do 200 000 t podľa Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne 
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo dňa 31.1 0.2008 Záverečné stanovisko 
k navrhovanej činnosti "Lom Veľká Čierna I", č.3545/2008-3.4/gn. 
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Na základe uvedeného Záverečného stanoviska a oznámenia orgamzacle o zmene 
navrhovanej činnosti podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania pre lom Veľká Čierna I. na 
roky 09/2013 - 12/2025 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 26.11.2013 
Vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti ,,Ťažba dolomitu v DP Veľká Čierna 1.", 
Č. 7809/20 13-3.4/jm. 

V tomto správnom konaní, pri zohľadnení listín Ministerstva životného prostredia SR: 
Záverečného stanoviska Č. 3545/2008-3-4/gn zo dňa 31. 10. 2008, vyjadrenia Č. 7809/2013-
3.4/jm zo dňa 26.11.2013, a odpovede Č . 2898/2019-1.7/mš, 35608/2019 zo 04.06.2019, OBÚ 
v Prievidzi listom Č. 929-2215/2019 z 04.10.2019 požiadal Ministerstvo životného prostredia, 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava o vydanie 
záväzného stanoviska k predmetnému povoľovaniu banskej činnosti v DP Veľká Čierna 1., 
podľa POPD zo septembra 2019. 

Podl'a tohto POPD sa plánuje vykonávanie banskej činnosti - dobývanie dolomitov 
v DP Vel'ká Čierna I. súbežne s povolenou činnost'ou od súčasnej hranice povolenej 
činnosti do r ozšíreného priestoru východným smerom do k.ú Rajec, na pozemky C-KN 
č. 2751/3 a 2752/7, o výmere 20 002 m2

, vyčlenené Geometrickým plánom č.30/2017, zo dňa 
10.03.2017 (právna príloha č.3.8.1), ktoré má organizácia majetkovo-právne vysporiadané 
s vlastníkmi pozemkov (nájomná zmluva) a ktoré sú dočasne vyňaté z lesnej pôdy - z plnenia 
funkcii lesa podľa Rozhodnutia, č.OU-ZA-PLO-20 18/042596N AL, ktoré vydal Okresný úrad 
Žilina, pozemkový a lesný odbor, dňa 31.12.2018 (právna príloha č. 3.9.1). 

POPD rieši nadväznosť otvárkových, prípravných a dobývacích prác na konečný -
záverný svah otvorenej ťažobnej steny podľa predchádzajúceho POPD po možný záverný 
svah pri východnej hranici rozšírenia plochy záberu pre ťažbu dovnútra otvoreného lomu. 

Plánovaná činnosť podľa tohto POPD na pozemkoch registra C, parcelné čísla 2751 /3 
a 2752/7 v k.ú. Rajec nadväzuje na povolenú činnosť na pozemkoch v k.ú. Rajec 
parcely C-KN č. 2752/2 a 2752/3 a v k.ú Vel'ká Čierna - parcely C-KN č. 790/3, 790/8, 
791/2, 79114, 791/5, 791/20, 791/22, 791/23, ktoré sú majetkovo právne vysporiadané na 
pozemkoch uvedených podľa druhu ako ostatná plocha. 

Celková plocha, na ktorej je plánovaná činnosť podľa tohto POPD je 26 100 
z toho: 

2 m, 

- v hraniciach plochy doteraz povolenej činnosti (t.j. plocha pod konečným možným 
záverným svahom v priestore povolenej činnosti, ktorého pozícia bude posunutá do možnej 
závernej pozície podľa tohto POPD) je činnosť plánovaná na 6 100 m2

, 

- plocha nového záberu pre plánovaný postup ťažby podľa tohto POPD má výmeru 20 000 
m so zachovaním 4 m širokého ochranného pásma od hraníc susedných parciel. 

Navrhovaným zväčšením plochy na dobývanie nerastu v rámci DP Veľká Čierna l.,sa 
celkovo "uvoľní" pre dobývanie 603 000 m3

, t.j. 1 636000 t dolomitu (pri mernej hmotnosti 
2,713 tlm\ 

Plánovaná činnosť podľa tohto POPD kontinuálne nadviaže na povolenú činnosť, ktorá je 
limitovaná časovo do 31.12.2025 a tiež množstvom povolenej ročnej ťažby suroviny do 
200 000 t, t.j. do 73 700 m3 (v sumáre podľa povolenej aj plánovanej činnosti). 

Tento POPD ložiska dolomitu v dobývacom priestore Vel'ká Čierna I. na roky 
2019 - 2025 je vypracovaný v zmysle ustanovenia § 32, banského zákona a v štruktúre podľa 
prílohy č.3 vyhlášky Č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o 
povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, v znení 
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neskorších predpisov. Je vypracovaný ako projektová dokumentácia, ktorá je priložená 
k žiadostiam o vyjadrenia k plánovanej činnosti pre dotknuté osoby, orgány a organizácie 
podľa osobitných predpisov. 

Vyriešenie stretov záujmov organizácia doložila: 

1. Identifikáciou pozemkov vyčlenených pre plánovanú činnosť podľa návrhu ľOľD: 
-geometrickým plánom Č. 30/2017 z 10.03.2017 
-výpisom z katastra nehnuteľnosti k.ú. Rajec, pozemok reg, "C' č . 2751 zo 06.11 .2018 
-výpisom z katastra nehnuteľnosti k.ú. Rajec, pozemok reg, "C' Č. 2752/1 zo 06.11.2018 
-Informatívny LV Č . 2207(str.I). k.ú. Rajec, pozemok KN-E Č. 2517 z 06.11.2018 
-Informatívny LV Č . 2386(str.I-2). k.ú. Rajec. parcela KN-E Č . 2536 z 06.11.2018 

Vyňatie plánovaného záberu pozemkov z lesnej pôdy: 
Rozhodnutie o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcii lesov na dobu 20 rokov 
pre účely dobývania výhradného ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna l. Č. OU-ZA-PLO-
20 18/042596/V AL, vydaného Okresným úradom Žilina, pozemkový a lesný odbor 
z 31.12.2018 

2. Stanoviskami vlastníkov pozemkov 
Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna vydalo dňa 21.02.2019: 

Vyjadrenie k vykonávaniu banskej činnosti podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania 
ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna L na roky 2019-2025 (právna príloha Doplnku POPD 
č.3.10.10),v ktorom je uvedené: 

,,1/ Pozemkové spoločenstvo Veľká Čierna nemá námietky k dobývacej činnosti Vašou 
spoločnosťou na predmetných pozemkoch spoločenstva, C-KN parc . č. 790/3 , 790/8, 791/2, 
791/4,791/5,791/22,791/23 vedené na LV Č . 798 ako ostatné plochy a C-KN parc.č. 791/20, 
vedenej na L V Č. 524 ako ostatné plochy (geometrický plán podaný na kataster). 

21 Vlastníci (fyzické osoby), ktorí majú podiely vo vyššie uvedených listoch vlastníctva sú 
všetci podielovými spoluvlastníkmi spoločných nehnuteľností Pozemkového spoločenstva 

Komposesorát Veľká Čierna. 
31 Súhlas k dobývacej činnosti vydávame aj za podiely Pozemkového spoločenstva 

Komposesorát Veľká Čierna vedených na L V Č. 798 pod BI." 

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo vydalo dňa 26.02.2019 
Vyjadrenie k vykonávaniu banskej činnosti podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania 
ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna l. , na roky 2019-2025 (ktorého obsah tvorí prílohu 
Doplnku POPD č.3.IO.II), v ktorom je uvedené: 

"Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, ako spoločenstvo , ktoré 
obstaráva spoločné veci k nehnuteľnosti vo vlastníctve svojich členov, súhlasí s povolením 
banskej činnosti podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká 
Čierna L, na roky 2019-2025 ." 

D.A.L., S.r.o., Považský Chlmec, vydala dňa 19.03.2019 Vyjadrenie k vykonávaniu 
banskej činnosti v DP Veľká Čierna l. , (ktorého obsah tvorí prílohu Doplnku POPD 
č.3.l0.12), v ktorom je uvedené: 

"K navrhovanému Plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká 
Čierna l., na roky 2019-2025 nemáme pripomienky a súhlasíme s vydaním rozhodnutia na 
povolenie vykonávania banskej činnosti v DP Veľká Čierna l." 
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Ďalšie doklady a stanoviská k plánovanej banskej činnosti podl'a POPD v DP 
Vel'ká Čierna I. - kópie vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí účastníkov konania a dotknutých 
orgánov štátnej správy k plánovanej činnosti: 

- vyjadrenie Č. OU-ZA-OSZP I -20 I 9/0 13423-004/Bra, vydané Okresným úradom 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja, štátna správa ochrany prírody a krajiny, dňa 25.04.2019 

- Oznámenie č.OU-ZA-OSZP3-2019/0 l 3419-002/Deb, vydané Okresným úradom 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného pr~stredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, dňa 14.03.2019 , 

- stanovisko, č.OU-ZA-OSZP3-2019/013422-002/Bar, vydané Okresným úradom 
, I 

Zilina, odbor staros~livosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, dňa 18.03.2019 , 

- stanovisko, ' č.OU-ZA-OSZP3-2019/020537-002/Bre, vydané Okresným úradom 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, dňa 24.04.2019 

- Stanovisko č.OU-ZA-OSZP3-20 19/0 13418-002/Ros, vydané Okresným úradom 
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy, dňa 25.03.201 9 

Rozhodnutie (posúdenie či navrhovaná činnosť "Plán otvárky, prípravy a 
dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna L, na roky 2019-2025" v k.ú. Rajec, je 
činnosťou podľa § 16, ods.6, písm. b) vodného zákona), č.OU-ZA-OSZP2-2019/020462-
06/Mac, vydané Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, dňa 03.07.2019 

- Záväzné stanovisko č.OU-ZA-OSZP3-2019/034336-002/Ros, vydané Okresným 
úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy, dňa 26.08.2019 

- stanovisko . k vykonávaniu banskej činnosti Č. S06502-2019-IKŽ-2, vydané 
Ministerstvom zdravotníctva SR, štátna kúpeľná komisia, dňa 15.03.2019 

Vyjadrenie č.OcÚI125/2019, vydané Obcou Veľká Čierna, dňa 15.03.2019 

- stanovisko č.183/20 19/0VS-l 055, vydané Mestom Rajec, dňa 19.03.2019 

- stanovisko, č.183/2019/0VS-1056, vydané Mestom Rajec, dňa 19.03.2019 

Vyjadrenie k vykonávaniu banskej činnosti v DP Veľká Čierna 1., vydané D.A.L., 
s.r.o., Považský Chlmec, dňa 19.03.2019. 

V Doplnku POPD dolomitu v DP Veľká Čierna L na roky 20 I 9 - 2025 zo septembra 
2019 organizácia zohľadnila a zakomponovala všetky stanoviská, vyjadrenia a podmienky 
v nich vznesené účastníkmi konania a dotknutých orgánov. Týmto aktom sa organizácia 
zaviazala k plneniu podmienok a pripomienok účastníkov konania a dotknutých orgánov 
štátnej správy pri plánovanom výkone banskej činnosti v zmysle obsahu POPD. 
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V rámci správneho konania bolo uskutočnené ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie 
spojené s miestnou ohliadkou bolo nariadené so stretnutím písomne, listom OBÚ v Prievidzi, 
Č. 929-221 5-II/2019 z 21.10.2019 na deň 07.11.2019 na 9.00 v zasadacej miestnosti obecného 
úradu Obce Veľká Čierna, a OBÚ v Prievidzi zároveň upovedomil otom účastníkov konania 
a dotknuté orgány štátnej správy. 

Zástupca OBÚ v Prievidzi oboznámil prítomných účastníkov pojednávania s jeho 
predmetom a zároveň konštatoval, že pojednávania sa z pozvaných zúčastnili prítomní podľa 
prezenčnej listiny a zástupca žiadateľa. 

Zástupca organizácie a projektant POPD a jeho doplnku oboznámil prítomných 
zúčastnených so spôsobom vykonávania prác pri plánovanej činnosti a so spôsobom riešenia 
stretov záujmov k plánovanej činnosti, s obsahom spracovanej dokumentácie. podľa tohto 
POPD ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I.. 

Posunutím hranice skrývky a plánovanou odťažbou ťažobných rezov E 570 a E 550 
bude vytvorené predpolie pre ťažbu v nižších ťažobných rezoch E 530 a E 510. Tento POPD 
rieši nadväznosť na konečný - záverný plánovaný stav ťažobnej steny podľa POPD na roky 
2013-2025 a 2018-2025 po hranicu nového záberu plochy. Pred vykonaním skrývkových 
prác bude potrebné geodeticky vytýčiť západnú a južnú katastrálnu hranicu (od pozemkov 
parc. Č. 790/5,791/7 a 791/1 v k.ú Veľká Čierna) a východnú hranicu nového záberu plochy 
(od pozemkov parc. Č. 2751 a 2752/1 v k.ú. Rajec). 

Navrhovaným zväčšením plochy ťažobného priestoru sa celkovo "uvoľní" pre ťažbu 
603000 m3, t.j. I 636000 t dolomitu (pri mernej hmotnosti 2,713 t/m3). 

Plánovaná činnosť podľa tohto POPD kontinuálne nadviaže na povolenú činnosť, ktorá 
je limitovaná časovo do 31.12.2025 (vzhľadom na a tiež množstvom povolenej ročnej ťažby 
suroviny do 200 000 t, t.j. do 73 700 m3 (v sumáre podľa povolenej aj plánovanej činnosti). 

Súčasná lomová stena je otvorená šiestimi ťažobnými rezmi E 570, E 560, E 545, E 
535, E 518 a E 503. Ložisko je dostatočne rozfárané a navrhované ťažobné postupy môžu byť 
realizované v jednotlivých otvorených ťažobných rezoch smerom z hora na dol s úpravou 
výšky ťažobných rezov na 20 m t.j. E 570, ESSO, E 530 a E 5 I O, so zachovaním dostatočného 
predstihu vrchnejšieho ťažobného rezu pred spodnejším. Zároveň je možnosť ťažobných prác 
na niekoľkých pracoviskách a tak vytvoriť podmienky pre bezpečnú prácu. 

Ťažobné práce budú vedené postupne na jednotlivých etážach, s dodržaním šírky 
pracovných plošín. Rozpojovanie horniny sa plánuje trhacími prácami malého rozsahu. 
Vyt'ažená surovina je nakladacím strojom naložená na automobily konečných odberateľov 
alebo nakladačom priamo do drviacej linky. 

Prítomní účastníci pojednávania sa v diskusii vyjadrili, s tým že zástupcovia organizácie 
a OBÚ v Prievidzi odpovedali na ich otázky. Zároveň prítomní zúčastnení zástupcovia obce 
Veľká Čierna a mesta Rajec vydali písomné stanoviská, ktoré tvoria prílohu prvopisu 
zápisnice z konania. Podmienky vznesené v týchto stanoviskách, týkajúce sa znižovania 
prašnosti a čistenia príjazdovej komunikácie do lomu boli zo strany zástupcu organizácie 
Bekam akceptované. 

Počas miestnej ohliadky zástupca organizácie prezentoval miesto v DP Veľká Čierna 1., 
kde sa plánuje vykonávať pokračovanie banskej činnosti otvárka, príprava a dobývanie 
výhradného ložiska dolomitu. 

Dňa 03.02.2020 na OBÚ v Prievidzi bolo zaevidované záväzné stanovisko MŽP SR 
č.1502/2020-3.4/mš4181/2020 z 23.01.2020, v ktorom sa požaduje aby organizácia svoju 
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žiadosť o povolenie banskej činnosti ~ dobývanie výhradného ložiska dolomitu v DP Veľká 
Čierna 1., na roky 20 19 ~ 2025 dala do súladu so zákonom Č . 24/2006 Z. z. o posudzovani 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s vydaným záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR 
č.3545/2008-3.4/gn z dňa 31.1 0.2008 a s vyjadrením Ministerstva životného prostredia SR 
č.7809/2013-3.4/jm zo dňa 26.11.2013 a ich podmienkami, na základe záväzného stanoviska 
Ministerstva životného prostredia SR Č . 1502/2020-3 .4/mš4181/2020 z 23.01 .2020. 

Na základe tohto záväzného stanoviska MŽP SR, OBÚ v Prievidzi výzvou na doplnenie 
podania Č. 24-346-1/2020 z 06.02.2020 vyzvala organizáciu, aby dala svoju žiadosť 

o povolenie BČ do súladu so zákonom Č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné 
prostredie a vyššie uvedenými . stanoviskami MŽP a odstránila nedostatky podania do 
31.05.2020, zároveň rozhodnutím 24-346-Il/2020 z 06.02.2020 prerušila konanie 
v predmetnej veci. 

Dňa 24.04.2020 na OBÚ ~ Prievidzi bolo zaevidované oznámenie o zmene navrhovanej 
činnosti a upovedomenie o začatí konania MŽP SR Č. 7132/2020-1.7./mš 17720/2020, 
17721/2020 z 08.04.2020, v ktqrom sa konštatuje, že sa začalo správne konanie vo veci 
zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné 
prostredie. 

Organizácia listom bez značky z 11.05.2020 požiadala OBÚ v Prievidzi o predľženie 
termínu na zosúladenie návrhu so záverečným stanoviskom MŽP SR, nakoľko nebolo 
ukončené správne konanie MŽP SR v predmetnej veci. OBÚ v Prievidzi rozhodnutím Č. 24-
1081/2020 z 20.05.2020 lehotu na zosúladenie návrhu so záverečným stanoviskom MŽP SR 
č.1502/2020-3.4/mš4181 /2020 organizácii pred!'žil do 31.12.2020. 

Elektronickou poštou bolo dňa 23.10.2020 doručené OBÚ v Prievidzi rozhodnutie zo 
dňa 10.08.2020 vydané v zisťovacom konaní MŽP SR Č. 7132/2020-1.7/mš 39372/2020 
39375/2020 právoplatné 09.10.2020 v ktorom sa konštatuje že zmena navrhovanej činnosti 
"Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Ve!'ká Čierna l. v rozsahu celého dobývacieho 
priestoru", uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude 
posudzovať pod!'a zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých: zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súlade s ustanoveniami § 29 ods. 13 zákona Č . 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov 
sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny 
navrhovanej činnosti na životné prostredie: 

1. Na prevoz materiálu používať výhradne zakapotované nákladné vozidlá, 
2. Zmenu navrhovanej činnosti realizovať iba na predmetných parcelách, 
3. Spevnené plochy vrátane príjazdovej komunikácie v bez zrážkovom a suchom období 

pravidelne polieval', 
4. Čistiť kolesá automobilov pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. úsek 

znečistený blatom, 
5. Vysadiť obci Rajec 30 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách 

v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody. 

Z predloženého rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní bol 
identifikovaný aj nový účastník tohto správneho konania, Združenie domových samospráv, 
Rovniakova 14, 851 02 Bratislava s ktorého pripomienkami sa MŽP SR vysporiadalo na 
stranách 9-16 uvedeného rozhodnutia. 

Navrhovate!' (organizácia Bekam) listom doručeným na MŽP SR dňa 08.07.2020 
doplnil podanie a informácie k doručeným stanoviskám. 
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MŽP SR listom Č. 7l3l //2020-1.7/mš. 35246/2020 zo dňa 17.07.2020 upovedomilo 
v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania 
a zúčastnené osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné 
nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Možnosť nazrieť do spisu alebo 
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podl'a vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny 
z účastníkov konania. 

MŽP SR posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracoval 
navrhovateľ. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v zábere nového územia v DP. Realizácia 
projektu nepredpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Zmena navrhovanej 
činnos ti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale 
porovnatel'né zaťaženie prostredia s pôvodne posudzovaným stavom. 

OBÚ v Prievidzi li stom č. 24-2275/2020 z 04.011.2020 pred vydaním rozhodnutia dal 
v stanovenej lehote možnosť účastníkom konania podl'a § 33 ods. 2 správneho poriadku 
vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie i spôsobu ich zistenia. 

V stanovenej lehote do vydania rozhodnutia o povolení banskej činnosti v DP Vel'ká 
Čierna I. neboli uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne námietky voči priebehu 
konania. 

Účastník konania Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 OO Bratislava, 
ktorého postavenie vyplýva z konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
navrhovanej povol'ovanej činnosti, vedenom MŽP SR, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie 
Č . 7l32/2020-1.7/mš 39372/2020 39375/2020 z 10.08.2020 (právoplatné 09.10.2020), si 
v tomto správnom konaní nijakým spôsobom neuplatnilo svoje práva. 

Stanovenie doby platnosti tohto rozhodnutia sa obmedzuje do doby predpokladanej 
vykonávanej banskej činnosti, najneskôr do 3 1.12.2025, ktoré vyplynulo zo žiadosti 
organizácie aje v súlade s POPO ajeho doplnkom. 

OBÚ v Prievidzi tiež konštatuje, že všetky stanoviská vyssle uvedených štátnych 
orgánov sú súhlasné za predpokladu dodržania podmienok v nich stanovených a organizácia 
s týmito podmienkami súhlasí a boli zapracované v doplnku k POPO, na roky 2019 - 2025 v 
DP Vel'ká Čierna I. 

OBÚ v Prievidzi pri vydávaní tohto rozhodnutia postupoval podl'a 

§ 2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb.: "Banskou činnosťou sa podľa tohto zákona 
rozumie otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk." 
§ IO ods. 1 zákona Č. 5111988 Zb.: "Otvárku, prípravu a dobývanie výhradných 
ložísk povol'uje 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 zača(" , 
§ 18b ods. 2 zákona SNR Č. 51/1988 Zb., prvá veta, cit.: "Ak je predložená 
dokumentácia úplná a správna a do3ilo k vyrie3ieniu stretov záu;mov, obvodný 
banský úrad povolí banskú činnost " 
§ 41 ods. 2 písm. b) zákona Č. 5111 988 Zb.: "Obvodné banské úrady ďalej povol'ujú 
otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk. .. ". 
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bodu 1.3.4. Prílohy č. 3 k Vyhláške 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 znení neskorších 
predpisov musí Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska hlbinným a 
povrchovým spôsobom obsahovať, cit.: "Prehľad objektov a záujmov chránených 
podľa osobitných predpisov dotknutých plánovanou činnosťou. "pôsob zabezpečenia 
požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a 
organizáciami, ktorým patrí ich ochrana . .o. 

Na základe uvedeného a s použitím právnej normy OBÚ v Prievidzi rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti 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 kolkovými známkami 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 Plánu POPD 
a doplnku POPD na roky 2019 - 2025. Druhé exempláre si OBÚ v Prievidzi ponecháva pre 
úradnú potrebu. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 
zákona Č . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení na Obvodný 
banský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 16, 971 Ol Prievidza. Odvolanie treba podať 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
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Rozhodnutie sa zasiela: 

Účastníkom konania: 
I . Bekam, s,r.o., Považský Chlmec 500, O I O 03 Žilina 
2. Obec Veľká Čierna, Veľká Či erna 75, 015 Ol pošta Rajec 
3. Mesto Rajec, nám. SNP 2/2, 015 Ol Raj ec, 
4. DAL, spol. s r.O., Považský Chlmec 500, O I O 03 Žilina 
5. Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, Sládkovičová 686, 015 Ol 

Rajec 
6. Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna, Veľká Čierna 29,015 Ol Rajec 
7. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava 

Dotknutým orgánom štátnej správy: 

.- Okresný úrad Ži lina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B" O l O 08 Žilina 
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana ovzdušia, 
štátna ochrana vôd a odpadové hospodárstvo, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, 
-.Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, 

Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 19, 827 15 Bratislava 
.-.Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbova 2, P.O.BOX 52, 
837 52 Bratislava 

Telefón a fax: 
046/285 OO 10,285 OO 20 

IČO 
31780 270 

SUFIX 
10004 

E-mail: 
obupd@obupd.sk 




