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Vec
Petícia za ukončenie ťažby v lome Hostie – oznámenie výsledku vybavenia petície

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola
doručená kópia petície za ukončenie ťažby v lome Hostie. Petícia bola adresovaná obci Hostie
a v kópii bola okrem MŽP SR zaslaná aj ďalším subjektom (Ministerstvo hospodárstva SR,
Obvodný banský úrad Bratislava, Štátna ochrany prírody SR – Správa CHKO Ponitrie, Úrad
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Okresný úrad Zlaté Moravce – odbor starostlivosti o životné
prostredie, Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o životné prostredie).
V predmetnej petícii ste uvedená ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom
verejnej moci. Doručené podanie obsahuje Vami podpísaný sprievodný list, kópie 37 písomných
podpisových hárkov a 11 strán zoznamu osôb, ktorí petíciu podporili v elektronickej podobe. Ďalej
k podaniu je priložený nákres a 2 fotografie.
V súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o petičnom práve) a na základe posúdenia obsahu petície Vám z hľadiska
pôsobností MŽP SR oznamujeme nasledovné:
Predmetom petície je žiadosť o okamžité ukončenie ťažobnej činnosti v lome Hostie,
nakoľko podľa Vášho názoru súčasná prevádzka lomu narúša neprijateľným spôsobom život
obyvateľov. V tejto súvislosti uvádzame, že povoľovanie banskej činnosti je v zmysle zákona SNR
č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov v kompetencii príslušného obvodného banského úradu, ktorý je oprávnený aj
preverovať dodržiavanie podmienok ním vydaného povolenia ako aj dodržiavanie podmienok na
zaistenie bezpečnosti prevádzky.
Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že nie je možné vyhodnotiť Vašu petíciu
z hľadiska opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti, nakoľko MŽP SR nie je oprávnené zrušiť
vydané rozhodnutie na povolenie banskej činnosti, ktorá v súčasnosti prebieha v predmetnom
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lome. Sledovanie prašnosti, hlučnosti a vibrácií a ich vplyv na obyvateľstvo, ktoré môžu
obyvatelia obce Hostie vnímať v súvislosti s prebiehajúcou ťažbou v lome, nepatria do pôsobnosti
MŽP SR a tieto odporúčame Vám riešiť napríklad v súčinnosti s príslušným úradom verejného
zdravotníctva.
Pre úplnosť uvádzame, že pre navrhovanú činnosť „Ťažba dolomitu v kameňolome Hostie“
v súčasnosti na MŽP SR prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa
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 č. 24/2006 Z. z.“). Predmetom
navrhovanej činnosti „Ťažba dolomitu v kameňolome Hostie“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“)
je pokračujúca ťažba dolomitu v kameňolome Hostie (jej navýšenie a rozšírenie).
Dňa 20. januára 2017 bol pre navrhovanú činnosť vydaný rozsah hodnotenia, ktorého
platnosť je podľa § 30 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. tri roky od jeho určenia. Rozsah hodnotenia
určil špecifické podmienky pre vypracovanie správy o hodnotení. Podrobnosti o navrhovanej
činnosti
ako
aj
určený
rozsah
hodnotenia
sú
zverejnené
na
stránke:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tazba-dolomitu-v-kamenolome-hostie.
Výsledkom celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie bude záverečné
stanovisko, ktoré bude vychádzať z komplexného vyhodnotenia predpokladaných vplyvov
navrhovanej činnosti na všetky zložky životného prostredia. V rámci tohto procesu sa prihliadne
aj na pripomienky orgánov ochrany prírody v súvislosti so zistením lesného biotopu s výskytom
chránených druhov rastlín v lokalite dotknutej navrhovanou činnosťou.
Zdôrazňujeme, že výsledok procesu posudzovania nie je možné v tomto štádiu prejudikovať.
Verejnosť sa k navrhovanej činnosti bude mať ešte možnosť vyjadriť v rámci etapy
pripomienkovania správy o hodnotení, po jej predložení na MŽP SR, podaním písomného
stanoviska a účasti na verejnom prerokovaní (§ 34 a 35 zákona č. 24/2006 Z. z.).
Na záver konštatujeme, že proces posudzovania na životné prostredie nie je nástrojom na
povolenie, resp. ukončenie navrhovanej činnosti, ale na posúdenie predpokladaných vplyvov na
životné prostredie pred jej povolením, resp. zmenou povolenia. Záverečné stanovisko nie je
povolením navrhovanej činnosti, ale predchádza povoľovaciemu procesu podľa osobitných
predpisov. Povoľujúcim orgánom v tomto prípade bude Obvodný banský úrad v Bratislave.
V ďalšom štádiu, po zverejnení správy o hodnotení, odporúčame verejnosti zaslať
odôvodnené písomné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Podaním svojho písomného stanoviska sa takáto verejnosť stáva aj účastníkom povoľovacieho
procesu až do vydania rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
Predmetným oznámením považujeme Vašu petíciu z hľadiska zákona o petičnom práve za
zodpovedanú a vybavenú z hľadiska kompetencií MŽP SR.
S pozdravom
Ing. Zuzana Domsitzová
riaditeľka odboru
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