
 

 

 

 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 

Bratislava: 23. apríla 2020 

   Číslo: 3312/2020-1.7/mš 

19284/2020 

19270/2020 

 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa  § 1 ods. 1 písm. a) 

a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán 

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu 

navrhovanej činnosti „Dočasné uloženie stavebného odpadu v kameňolome Husiná“ 

navrhovateľa KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 

31559123, takto: 

Zmena navrhovanej činnosti „Dočasné uloženie stavebného odpadu v kameňolome 

Husiná“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti  

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

podľa 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 ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej 

činnosti na životné prostredie: 

1. Miesto konkrétneho uloženia stavebného odpadu konzultovať so Štátnou ochranou prírody 

Slovenskej republiky; 

2. Na prevoz materiálu používať výhradne zakapotované nákladné vozidlá; 

3. Realizovať zmenu navrhovanej činnosti, t. j. zavážať stavebný odpad do vyťaženej časti 

kameňolomu Husiná, len v rozsahu už v súčasnosti vyťaženého územia bez dodatočného 

záberu lesných pozemkov; 

4. Zmenu navrhovanej činnosti realizovať iba na parcelách zapísaných v k. ú. Husiná; 

5. Spevnené plochy vrátane príjazdovej komunikácie v bez zrážkovom a suchom období 

pravidelne polievať; 

6. Čistiť kolesá automobilov pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. úsek znečistený 

blatom. 
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Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., ., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, 

IČO: 31559123, (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 30. 08. 2019 na Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa 

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dočasné uloženie stavebného odpadu 

v kameňolome Husiná“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy 

č. 8a zákona. 

MŽP SR upovedomilo listom č. 10578/2019-1.7/mš, 46198/2019 zo dňa 12. 09. 2019 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) známych účastníkov konania, že dňom 

doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 správneho 

poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutým obciam a rezortnému orgánu, a zároveň 

vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na 

adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk.SK/eia/detail/docasne-ulozenie-stavebneho-odpadu-v-

kamenolome-husina 

Stručný popis súčasného stavu 

Už existujúca navrhovaná činnosť „Kameňolom Husiná – navýšenie ročnej ťažby čadiča 

na úroveň 500 000 ton/rok“ (ďalej len „navrhovaná činnosti“) je podľa prílohy č. 8 zákona 

zaradená do kapitoly  

č. 1. Ťažobný priemysel: 

Pol. 

číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

11. Lomy a povrchová ťažba a úprava 

kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku 

od 200 000 t/rok 

alebo od 10 ha 

záberu plochy 

 

od 100 000 t/rok do 

200 000 t/rok alebo 

od 5 ha do 10 ha 

záberu plochy 

 

Popis zmeny navrhovanej činnosti 

Zmena navrhovanej činnosti je priamo naviazaná na už existujúcu navrhovanú činnosť. 

Stavebné odpady kat. č. 17 05 04 a 17 05 06, ktoré vzniknú pri výkopových prácach projektu 

„Výstavba cesty R2 úsek Kriváň – Mýtna a úsek Mýtna – Tomášovce“ budú dočasne uložené 

v kameňolome Husiná a následne budú využité na postupnú technickú a biologickú 

rekultiváciu navrhovanej činnosti. Stavebný odpad bude plošne rozprestretý a rozhrnutý na 

parcely KN – C č. 412/1, KN – C 412/3 až 412/6, KN – C 413/2 až 413/5 a KN – C 413/7. 

Vykonávanie terénnych úprav bude postupovať od severného konca dobývacieho priestoru 

smerom k západnému a južnému okraju kameňolomu tak, aby navážajúce autá vykonávali 

čiastočné zhutňovanie navezeného odpadu a aby sa vytváral mierny sklon upraveného terénu. 

Všetky práce budú organizované tak, aby po doťažení suroviny v kameňolome mohli byť 
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vykonané práce technickej a následne biologickej rekultivácie, likvidácia kameňolomu 

v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania 

ložísk nevyhradených nerastov.  

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. 

z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa budú používať ostatné odpady nasledovných 

katalógových čísiel, v množstve: 

- 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 06 v množstve 200 000 t, 

- 17 05 06 výkopová zemina  iná ako uvedená v 17 05 05 v množstve 300 000 t. 

V súlade s programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, resp. 

Banskobystrického samosprávneho kraja budú na likvidáciu kameňolomu, resp. jeho 

rekultiváciu využité aj stavebné a demolačné odpady, ktoré vzniknú v priľahlom regióne. 

V zmysle článku 16 a prílohy II. Smernice Rady Európskej únie 1999/31/ES bod 2.1 Kritériá 

pre skládky inertného odpadu, podľa bodu 2.1.1 bez testovania odpadu, by mohli byť využité 

aj odpady uvedené v nižšie uvedenej tabuľke: 

Katalógové 
číslo 

Druh odpadu Kategória 
odpadu 

Obmedzenia 

17 01 01 Betón  O Len vybrané stavebné odpady 

a odpady z demolácií 

17 01 02 Tehly O Len vybrané stavebné odpady 

a odpady z demolácií 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O Len vybrané stavebné odpady 

a odpady z demolácií 

17 01 07 Zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 

keramiky 

O Len vybrané stavebné odpady 

a odpady z demolácií 

17 05 04 Zemina a kamenivo O S výnimkou vrchnej vrstvy 

pôdy, rašeliny, s výnimkou 

pôdy a kameniva 

z kontaminovaných plôch 

20 02 02 Zemina a kamenivo O Len odpad zo záhrad a parkov, 

s výnimkou vrchnej vrstvy 

pôdy, rašeliny 

 

Využitie týchto odpadov je plne v súlade s ods. 15 článku 3 smernice 98/2008/ES o odpade 

a o zrušení určitých smerníc.  

Údaje o vstupoch 

Záber pôdy  

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje ďalší záber pôdy. Terénne úpravy, resp. 

rekultivácia územia dotknutého ťažobnou činnosťou budú vykonávané v rámci existujúceho 

dobývacieho priestoru, na parcelách, kde boli vyťažené zásoby stavebného kameňa 

Zásobovanie vodou  

Zmena navrhovanej činnosti nekladie požiadavky na spotrebu vody. 

Ostatné surovinové a energetické zdroje 

Zmena navrhovanej činnosti nekladie požiadavky na surovinové a energetické zdroje. 

Avšak dovážané odpady potrebné na terénne úpravy, resp. rekultiváciu kameňolomu po 

ukončení ťažobných prác je možné považovať za surovinový zdroj, ktorý mierni existujúci 

zásah do zemskej kôry, ktorý bol vyvolaný potrebou ťažby stavebného kameňa pre stavby 

(domy a budovy, občianska vybavenosť, infraštruktúra) v širšom regióne. 

V programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, resp. Banskobystrického 

samosprávneho kraja pre stavebné a demolačné odpady sa prijali nasledovné opatrenia: 
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- nekontaminovanú pôdu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

stavebných prác nepovažovať za odpad (ak sa materiál použije na účely výstavby 

v prirodzenom stave), 

- zvýšiť kontrolu triedenia odpadov priamo v mieste jeho vzniku, 

- pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe 

dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a demolačný 

odpad, stavebné materiály na zásypy a terénne úpravy. 

Dopravná infraštruktúra  

Zmena navrhovanej činnosti nekladie požiadavky na zmenu dopravnej a inej 

infraštruktúry. Dopravné napojenie kameňolomu je prístupné z cesty I/6 (E571) cez obec Nové  

Hony po obec Veľké Dravce cestou III/2669, následne od obce Veľké Dravce smerom na obec 

Husiná po ceste III/2741 a následne do kameňolomu poľnou cestou.  

Pracovné sily 

Zmena navrhovanej činnosti nekladie požiadavky na pracovné sily. 

Údaje o výstupoch 

Zdroje znečistenia ovzdušia 

Samotná navrhovaná činnosť je považovaná za plošný zdroj znečistenia ovzdušia s emisiou 

tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL“). V zmysle vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

v znení neskorších predpisov, Prílohy č. 1 je dobývací priestor zaradený do kategórie 

stacionárneho zdroja 3.10 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa, medzi stredné zdroje 

znečistenia ovzdušia s prahovou hodnotou > 0. Emisie TZL v kameňolome Husiná vznikajú pri 

prácach spojených s dobývaním ložiska a úpravou nerastu (vŕtacie práce, trhacie práce a úprava 

nerastu drviacimi zariadeniami). Zo spaľovania motorovej nafty v piestových spaľovacích 

motoroch, ktoré sú súčasťou drviacich a triediacich zariadení vznikajú znečisťujúce látky TZL, 

SO2, NOx, CO. V oznámení o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľ deklaruje, že navážanie 

stavebných odpadov v zásade nekladie nároky na zvýšenie dopravy. V prevažnej miere 

nákladné autá odvážajúce vyťažené kamenivo (z kameňolomu Husiná resp. Husiná – Hôrka) 

na stavbu cesty R2 v rámci vyťaženia, dovezú z výstavby cesty R2 do kameňolomu Husiná 

stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe tejto cesty (odpady kat. č. 17 05 04 a 17 05 06). 

Sekundárna prašnosť bude vznikať v dôsledku pohybu nákladných automobilov, strojov 

a ostatnej mechanizácie. Sekundárna prašnosť bude eliminovaná kropením komunikácií 

a manipulačných plôch. 

Odpadové vody  

V rámci zmeny navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové vody. 

Iné odpady 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti nebudú vznikať iné odpady a vo väčšej miere ako 

boli špecifikované v pôvodnej navrhovanej činnosti. 

Vplyv na obyvateľstvo - zdroje hluku 

Pre účely pôvodnej navrhovanej činnosti bol hodnotený vplyv hluku z dopravy na obec 

Veľké Dravce (Letkovičová, a kol. 2007). V rámci tejto hlukovej štúdie bol urobený prieskum 

dopravy a kontrolné merania v troch lokalitách obce Veľké Dravce a vypočítané ekvivalentné 

hladiny hluku v 22 vybraných bodoch pred fasádami obytných budov. Namerané hodnoty 

ekvivalentných hladín hluku napĺňali všetky legislatívne kritériá, čo bolo potvrdené aj vo 

vydanom záverečnom stanovisku č. 11464/07-3.4./gn z dňa 29. 04. 2008 pre navrhovanú 

činnosť, z ktorého záverov vyplynulo, že pri navrhovanej činnosti resp. ťažbe do 500 000 t/r, 



Strana č. 5 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 3312/2020-1.7/mš, 19284/2020, 19270/2020 zo dňa 23. 04. 2020 

 

vo vzťahu k hluku z dopravy nedochádza a k novým skutočnostiam, ktoré by boli dôvodom pre 

zmenu podmienok vykonávania už vtedy existujúcej ťažobnej činnosti. Zmena navrhovanej 

činnosti v zásade nekladie nároky na zvýšenie dopravy a teda ani hlučnosti z dopravy. 

Vibrácie 

Zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom vibrácií nad rámec už posúdených vplyvov 

a terajšieho stavu. 

Iné očakávané vplyvy 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa neočakávajú iné vplyvy či vyvolané investície. 

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 

pomery 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať pozitívny vplyv na horninové prostredie, nakoľko 

sa jedná o rekultiváciu už vyťaženého územia. 

Vplyvy na pôdu 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať výrazný vplyv na pôdu. 

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať výrazný vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. 

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma  

Na základe informácií uvedených v predchádzajúcich kapitolách možno konštatovať, že 

zmena navrhovanej činnosti: 

 nebude mať negatívny vplyv na územia a lokality, ktoré sú predmetom ochrany prírody 

a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov; 

 nebude mať negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území (Natura 

2000); 

 nebude mať negatívny vplyv na prvky územného systému ekologickej stability 

identifikované v širšom dotknutom území a zároveň nebude mať negatívny vplyv na 

(ekologickú) stabilitu hodnoteného územia; 

 nebude mať negatívny vplyv na vodohospodársky chránené územia situované v širšom 

dotknutom území; 

 nebude mať negatívny vplyv na biodiverzitu hodnoteného územia a jeho okolia. 

Vplyvy na krajinu – štruktúra a využívanie krajiny, krajinný obraz 

Vzhľadom na charakter a rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa jej 

realizáciou v podstatnej miere nezmení celková súčasná štruktúra ani scenéria krajiny resp. 

rekultiváciou vyťaženého územia dôjde k pozitívnemu vplyvu na štruktúru a využívanie 

krajiny. Negatívne vplyvy neboli identifikované.  

Vplyvy presahujúce štátne hranice 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať žiadne vplyvy presahujúce štátne 

hranice Slovenskej republiky. 

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko (skrátené 

znenie):  

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny (list č. 10951/2019-6.3 zo dňa 25. 10. 2019) uvádza, že k zmene 

navrhovanej činnosti si vyžiadala listom č. 10951/2019-6.3 zo dňa 25. 09. 2019 stanovisko od 
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Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) a po preštudovaní 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ako aj na základe stanoviska ŠOP SR konštatuje, že 

zmena navrhovanej činnosti sa nachádza na území v ktorom platí 1. stupeň ochrany prírody 

v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a 

nezasahuje do veľkoplošných a maloplošných chránených území, ani do sústavy chránených 

území Natura 2000. Vzhľadom na umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v už existujúcom 

dobývacom priestore nepredpokladá významný vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny. Od 

navrhovateľa požaduje, aby výber konkrétneho miesta uloženia rekultivačnej hmoty 

konzultoval s ŠOP SR. Za predpokladu dodržania uvedenej podmienky nepožaduje zmenu 

navrhovanej činnosti ďalej posudzovať. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. MŽP SR uvádza, že požiadavku 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie ochrany prírody, biodiverzity 

a krajiny uvedie ako podmienku tohto rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej 

prevencie (list č.  55112/2019 zo dňa 21. 10. 2019) uvádza, že pri tejto zmene navrhovanej 

činnosti je potrebné dodržať technické opatrenia a zabrániť zosuvom materiálu. Uvádza, že 

uvedené odpady sú v súlade s § 20 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch v znení neskorších predpisov. Záverom uvádza, že zmenu navrhovanej činnosti 

nepožaduje posudzovať podľa zákona. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (list č. 

A/2019/01547 zo dňa 27. 09. 2019) uvádza v prvej časti svojho stanoviska popis všeobecného 

zhrnutia technického riešenia zmeny navrhovanej činnosti, popis technológie, predpoklad 

vstupov a výstupov uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Následne uvádza, že 

podanie odstupuje na vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko. MŽP SR uvádza, že vzhľadom 

k skutočnosti, že zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k nárastu dopravy, má za to, že zmenou 

navrhovanej činnosti nedôjde ani k nárastu negatívnych vplyvov nad rámec už vykonaného 

posudzovania navrhovanej činnosti. MŽP SR vzhľadom k informácii uvedenej navrhovateľom 

v liste doručenom na MŽP SR dňa 28. 02. 2020 konštatuje, že ťažobná činnosť sa v lome Husiná 

už aktuálne nevykonáva. V lome Husiná sa podľa navrhovateľa vykonávajú iba technologické 

úpravy kameňa z priľahlého lomu Husiná – Hôrka o objeme ťaženého kameniva do 200 000t/r. 

Z hľadiska kumulatívnych vplyvov tieto hodnoty neprekračujú pôvodne posúdenú navrhovanú 

činnosť o objeme 500 000 t/r. MŽP SR nepredpokladá nárast negatívnych vplyvov na 

obyvateľstvo oproti už posúdenému stavu realizovaním zmeny navrhovanej činnosti. Technické 

opatrenia na minimalizáciu už existujúcich negatívnych vplyvov uvádza MŽP SR do podmienok 

tohto rozhodnutia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zákonom stanovenej 

lehote stanovisko nezaslal, a preto sa podľa § 23 ods. 4 zákona považuje jeho stanovisko za 

súhlasné. 

 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi (list č. 341-1872/2019 zo dňa 09. 10. 2019) 

uvádza, že k predmetnej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky ani námietky. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. 

 Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia (list č. OU-RS-OKR-

2019/018645 zo dňa 01. 10. 2019) uvádza, že z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva sa 

k zmene navrhovanej činnosti nevyjadruje. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. 
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 Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného 

prostredia (list č. 08188/2019/ODDUPZP-2, 32309/2019 zo dňa 26. 09. 2019) ako dotknutý 

orgán sumarizuje technické údaje uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, 

poukazuje na skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nekladie požiadavky na nárast 

prepravných kapacít, ale má dôjsť k vyťaženiu nákladných automobilov, ktoré do kameňolomu 

prichádzajú prázdne. Banskobystrický samosprávny kraj uvádza, že zmena navrhovanej 

činnosti je v súlade so Záväznou časťou územného plánu Banskobystrického kraja, vrátane jeho 

zmien a doplnkov, v časti 2. Záverom vyslovuje požiadavku na základe vyjadrenia starostky 

obce Veľké Dravce, aby bola vybudovaná nová obslužná komunikácia, z dôvodu zaťaženia 

občanov obce Veľké Dravce nadmerným hlukom, emisiami, a vibráciami spôsobenými 

dopravou. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nenastane 

zvýšenie negatívnych vplyvov na obyvateľov obce voči už posúdenej navrhovanej činnosti. MŽP 

SR vyjadruje názor, že postupnou rekultiváciou územia kameňolomu Husiná a využitia 

potenciálu nevyťažených vozidiel, ktoré smerujú do kameňolomu, sa môže vo všeobecnosti 

skrátiť doba, počas ktorej by nákladné automobily navážali materiál určený na rekultiváciu 

lomu po ukončení samotnej ťažby, čo predstavuje zníženie vplyvov na životné prostredie 

a obyvateľov obce Veľké Dravce v budúcnosti. MŽP SR uvádza, že technické opatrenia na 

zníženie už existujúcich negatívnych vplyvov sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia. 

 Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-RS-PLO-

2019/018299 zo dňa 25. 09. 2019) po preskúmaní písomnej dokumentácie uvádza: 

a) na lesných pozemkoch sa hospodári v súlade s platným programom starostlivosti 

o lesy pre Lesný celok Fiľakovo v platnosťou na obdobie 2017 – 2026; 

b) na parcele KN – C, č. 412/1 v k. ú. Husiná sa riadne hospodári; 

c) parcely KN – C, č. 412/3, 415/5 a 412/6 v k. ú. Husiná sú zapísané ako druh pozemku 

lesný pozemok; 

d) parcela KN – C, č. 412/4 v k. ú. Husiná je v katastri zapísaná ako druh pozemku ostatná 

plocha; 

e) parcely KN – C č. 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 413/7 nie sú zapísane v katastri k. ú. 

Husiná; 

g) Okresný úrad Rimavská sobota nedisponuje dokladmi, podľa ktorých vlastník 

(správca) dal súhlas na využitie pozemku. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza že akceptuje stanovisko Okresného úradu Rimavská 

Sobota, pozemkového a lesného odboru. MŽP SR po zhodnotení požiadaviek a pripomienok 

Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkového a lesného odboru do podmienok tohto 

rozhodnutia uviedlo opatrenia, ktorými je možné naplniť vyššie uvedené požiadavky 

a pripomienky Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkového a lesného odboru. Medzi tieto 

opatrenia patrí vymedzenie priestoru určeného pre ukladanie stavebného odpadu, a to 

výhradne na priestor, na ktorom bola uskutočnená ťažba. Takto dôjde k zamedzeniu ukladaniu 

stavebného odpadu na lokality, na ktorých sa riadne hospodári. MŽP SR taktiež do podmienok 

tohto rozhodnutia uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti sa môže vykonávať iba na parcelách 

evidovaných v katastrálnom území obce Husiná. 

 Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-RS-

OSZP-2019/018293 zo dňa 27. 09. 2019) vo svojom stanovisku sumarizuje legislatívne 

povinnosti navrhovateľa z oblasti odpadového hospodárstva. Vo svojom stanovisku konštatuje, 

že odpady použité na rekultiváciu terénu musia spĺňať požiadavky uvedené v § 20 ods. 3 a ods. 

4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 371/2015, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR súhlasí s požiadavkou Okresného úradu Rimavská Sobota, 
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odboru starostlivosti o životné prostredie a uvádza, že všetky uvedené odpady sú v súlade 

s uvedenými ustanoveniami vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, čo potvrdzuje aj 

obsah stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky, Sekcie 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru odpadového hospodárstva 

a integrovanej prevencie. 

 Obec Veľké Dravce (list č. 143/2019 z dňa 02. 10. 2019) vo svojom stanovisku konštatuje, že 

aktuálna prebiehajúca navrhovaná činnosť sa negatívne prejavuje zvýšenou prašnosťou, 

hlučnosťou a opotrebovaním cestných komunikácií v obci. Obec Veľké Dravce uvádza, že 

nesúhlasí s navýšením počtu prejazdov cez obec a požaduje výstavbu novej obslužnej 

komunikácie. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR vyhodnocuje požiadavku na nesúhlas so zvýšením počtu 

prejazdov nákladnej dopravy za neopodstatnenú, nakoľko pri zmene navrhovanej činnosti sa 

počíta s vyťažením prázdnych nákladných vozidiel smerujúcich do kameňolomu. MŽP SR 

uvádza, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nenastane zvýšenie negatívnych vplyvov na 

obyvateľov obce voči už posúdenej navrhovanej činnosti. MŽP SR vyjadruje názor, že 

postupnou rekultiváciou územia kameňolomu Husiná a využitia potenciálu nevyťažených 

vozidiel, ktoré smerujú do kameňolomu, sa môže vo všeobecnosti skrátiť doba, počas ktorej by 

nákladné automobily navážali materiál určený na rekultiváciu lomu po ukončení samotnej 

ťažby, čo predstavuje zníženie vplyvov na životné prostredie v budúcnosti. MŽP SR uvádza, že 

technické opatrenia na zníženie už existujúcich negatívnych vplyvov sú uvedené v podmienkach 

tohto rozhodnutia. 

V zákonom stanovej lehote sa ostatné subjekty nevyjadrili. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa 

uvedené stanoviská považujú za súhlasné. 

Dotknutá obec Husiná, podľa § 29 ods. 8 zákona zverejnila informáciu o doručení 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli aj na svojom webovom sídle  

http://www.husina.sk 

počas doby od 23. 09. 2019 do 14. 10. 2019. K zmene navrhovanej činnosti nebola doručená 

požiadavka na posudzovanie podľa zákona. 

MŽP SR zaslalo listom č. 10578/2019-1.7/mš, 59284/2019 zo dňa 11. 11. 2019 

navrhovateľovi žiadosť o zaslanie doplňujúcich informácií, ktoré by ozrejmili zmenu 

navrhovanej činnosti v zmysle kumulatívnych vplyvov k blízkemu lomu Husiná – Hôrka, 

navrhovaná činnosť s názvom „Husiná - Hôrka dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu 

stavebného kameňa, čadiča“. Navrhovateľ zaslal doplnenie podania listom doručeným na MŽP 

SR dňa 06. 12. 2019. 

Po doručení stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 

zákona, MŽP SR zaslalo listom č. 3312/2020-1.7/mš, 6984/2020 zo dňa 05. 02. 2020 

navrhovateľovi žiadosť podľa § 29 ods. 10 zákona v súbehu s § 32 správneho poriadku 

o zaslanie doplňujúcich informácií, ktoré by ozrejmili zmenu navrhovanej činnosti, 

a skutočnosti, ktoré vyplynuli počas tohto konania, a pripomienky uvedené v doručených 

stanoviskách. Navrhovateľ listom doručeným na MŽP SR dňa 03. 03. 2020 doplnil podanie 

a informácie k doručeným stanoviskám. 

MŽP SR listom č. 3312/2020-1.7, 17675/2020 zo dňa 08. 04. 2020 upovedomilo v súlade 

s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená 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 podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny z účastníkov konania. 
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MŽP SR posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracoval 

navrhovateľ. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rekultivácii časti vyťaženého územia 

dotknutého navrhovanou činnosťou. Realizácia projektu nepredpokladá nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie. 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenej v oznámení o zmene navrhovanej 

činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny 

navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 

obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri 

posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné 

prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR aj 

Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je 

transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné prostredie. 

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené 

stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením 

a zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia. Vznesené požiadavky od orgánov 

štátnej správy MŽP SR zahrnulo do podmienok tohto rozhodnutia. V rámci zisťovacieho 

konania nebolo doručené stanovisko od verejnosti.  

MŽP SR sa stotožnilo s celkovým environmentálnym zhodnotením uvedeným na stranách 

3 až 5 tohto rozhodnutia, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno 

z hľadiska charakteru, predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, 

pričom je ich možné eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný 

nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženia prostredia s pôvodne 

posudzovaným stavom.  

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených 

stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných 

záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení, nebude zmena 

navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere 

mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu 

plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii. 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom 

v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené a na úradnej tabuli obce.  

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

správneho poriadku na MŽP SR.  

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, 

ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní 

takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na 

navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  
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