MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava 02.11.2015
Číslo: 5792/2015-3.4/jm

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. g) 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“) a podľa § 30 písm. j) zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
zastavuje konanie
podľa § 19 zákona, ktoré sa začalo podaním odôvodneného písomného podnetu Ing.
Ľubomíra Jašša, Snežnica č. 183, 02 332 Snežnica, ktorý je poverený na zastupovanie v styku
s orgánom vybavujúcim petíciu, zo dňa 18.06.2015 vo veci posudzovania navrhovanej
činnosti „Ťažba kameniva v lome Snežnica“ navrhovateľa EUROMAXX, s.r.o., Podzávoz
302, 022 01 Čadca,
Odôvodnenie:
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola
doručená petícia za uskutočnenie posúdenia vplyvov na životné prostredie listom zo dňa
16.06.2015 Ing. Ľubomíra Jašša, Snežnica č. 183, 02 332 Snežnica, ktorý je poverený na
zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu. Petícia obsahuje 41 podpisových
hárkov s 598 podpismi. Rovnaká petícia bola doručená na Okresný úrad Kysucké Nové
mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola postúpená na MŽP SR listom č.
OU-KM-OSZP-2015/000506-002/Kul zo dňa 02.07.2015 na vybavenie. MŽP SR považuje
predmetnú petíciu so žiadosť o posúdenie vplyvov ťažobnej činnosti na životné prostredie, za
odôvodnený písomný podnet podľa § 19 zákona. Petíciou občania žiadali posúdenie vplyvov
na životné prostredie pokračovania ťažobnej činnosti z dôvodov, že „občania žijúci
v bezprostrednej blízkosti, ich zdravie, majetok a ich okolie sú neustále vystavené negatívnym
dôsledkom ťažobnej činnosti. Nadmerná prašnosť a otrasy budov z odstrelov, zhadzovanie
kameňa z terás, drvenie kameňa, pohyb ťažkých strojov, hlavná cesta s nánosom bahna
a prachu, vytvárajú pre nich život v dotknutej lokalite nebezpečným a zdravie ohrozujúcim“.
Pre potreby získania podrobnejších informácii o ťažobnej činnosti v k. ú. Snežnica
MŽP SR zvolalo pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 02.07.2015 o 13.00
v zasadačke Obecného úradu Snežnica, ktoré bolo spojené s tvaro-miestnou obhliadkou
lokality.
MŽP SR požiadalo listom č. 5792/2015-3.4/jm zo dňa 16. 07. 2015 navrhovateľa
EUROMAXX, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca, podľa § 19 ods. 7 zákona, o zaslanie
informácií o navrhovanej činnosti (dotknutom území a o predpokladaných vplyvoch
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navrhovanej činnosti v zmysle jednotlivých bodov prílohy č. 10 k zákonu. V rámci informácií
o dotknutom území osobitnú pozornosť MŽP SR žiadalo venovať najmä vplyve prísunu
suroviny samospádom v rámci ťažobnej činnosti na prašnosť a kumulatívnym vplyvom so
susediacou plánovanou ťažobnou činnosťou.
Dňa 14. 08. 2015 bola na MŽP SR doručená: Vibroakustická štúdia, rozptylová štúdia
a vyjadrenie spoločnosti BRDN-LOM, s.r.o. Štúrova 1665/7, 022 1 Čadca, ktorá plánovala
ťažobnú činnosť v lokalite Brodno – Malý Vreteň, ktorá sa od svojho zámeru ťažby rozhodla
odstúpiť.
Dňa 31.08.2015 bolo na MŽP SR doručené vyjadrenie Ing. Ľubomíra Jašša, Snežnica
č. 183, 02 332 Snežnica, ktorý je poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim
petíciu, v ktorom spochybnil preložené štúdie a hodnotí realizované merania pre
vibroakustickú štúdiu za zmanipulované. Vo svojom vyjadrení ďalej konštatuje, že celá
rozptylová štúdia je riešená ako modelovú s nemožnosťou jej aplikovania na lom Snežnica.
Výsledok štúdie považuje za tendenčný so zámerom dosiahnuť podlimitné hodnoty imisií
dotknutých území a obyvateľov.
Dňa 30.10.2015 bol doručený list zo dňa 14.10.2015 spoločnosti EUROMAXX, s.r.o.,
Podzávoz 302, 022 01 Čadca v ktorom oznamujú, že spoločnosť nebude podávať žiadosť na
povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa § 19 zákona č. 51/1988 Zb.
v znení neskorších predpisov - dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – stavebného
kameniva v k. ú. Snežnica. Dôvodom je najme skutočnosť, že povolenie na ťažbu skončilo
v auguste 2015 a ďalšie povolenie na ťažbu vlastník pozemkov odmietol vydať.
Podľa § 1 zákona sa postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných
vplyvov na životné prostredie navrhovaných činností o čo žiadali občania v petícii vykonáva
pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov,
a preto doručením listu navrhovateľa spol. EUROMAXX, s.r.o. odpadol dôvod konania
začatého na podnet Ing. Ľubomíra Jašša, Snežnica č. 183, 02 332 Snežnica, ktorý je poverený
na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu a príslušný orgán rozhodol tak ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručuje sa:
1. EUROMAXX, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca
2. Ing. Ľubomír Jaššo, Snežnica č. 183, 02 332 Snežnica
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Na vedomie:
3. Obecný úrad Snežnica, 023 32 Snežnica 17
4. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza
5. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
6. Úrad žilinského samosprávneho kraja, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina
7. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská
1613, 010 01Žilina
8. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
10. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1,
010 01 Žilina

