
 

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 (ďalej len „OBÚ“) v Prievidzi, podľa § 18 ods. 5 písm. b) zákona SNR 

č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 

predpisov, listom č. 929-2215-I/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 zároveň zverejnil 09.10.2019 na svojej úradnej tabuli začatie konania vo veci 

žiadosti o povolenie banskej činnosti – dobývanie ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I., na základe 

podania právnickej osoby Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, (ďalej len 

„organizácia“) IČO 36 777 391, listom bez značky z 24.09.2019, (doručeným 26.09.2019) 

 Procesu povoľovania banskej činnosti predchádzalo povinné hodnotenie podľa zákona 

č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

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 Veľká Čierna I. v rozsahu celého dobývacieho priestoru“, uvedená 

v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti 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. 

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. 

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 činnosti nebude 

predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženie prostredia 

s pôvodne posudzovaným stavom. 

 

OBÚ v Prievidzi listom č. 24-2275/2020 z 04.011.2020 pred vydaním rozhodnutia dal v stanovenej 

lehote možnosť účastníkom konania podľa § 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 Veľká Čierna I. 

neboli uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne námietky voči priebehu konania. 

Účastník konania Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, ktorého 

postavenie vyplýva z konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovanej povoľovanej 

činnosti, vedenom MŽP SR, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie č. 7132/2020-1.7/mš 39372/2020 

39375/2020 z 10.08.2020 (právoplatné 09.10.2020), si v tomto správnom konaní nijakým spôsobom 

neuplatnilo svoje práva. 

 

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

konaní neidentifikovala žiadna iná ďalšia zainteresovaná verejnosť, ktorá by mala v správnom konaní 

vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia postavenie účastníka konania.  

 
 

                                                                     

   Ing. Mário Mokó, PhD. 

poverený vykonávaním funkcie predsedu úradu 


