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Vec 

Obnovenie ťažby stavebného kameňa (andezitu) v ložisku Malá Lehota – upovedomenie 

o začatí konania 

 

Dňa 07. 09. 2020 doručil Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie 

na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Obnovenie ťažby 

stavebného kameňa (andezitu) v ložisku Malá Lehota“ (ďalej len „zmena navrhovanej 

činnosti“) navrhovateľa KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, 

nakoľko nebol príslušným orgánom na vykonanie zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 

písm. c) a § 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“).  

 

MŽP SR, 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 (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 

2 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov 

zmeny navrhovanej činnosti. 

 

 

S pozdravom 

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 



 
 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (poštou): 

 

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

2. Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 


