Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
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Bratislava: 25. novembra 2020
Číslo: 12098/2020-1.7/mš
60398/2020
60399/2020
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 „Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu“ navrhovateľa
Koľajové a dopravné stavby s. r. o, Krivá 2, 04001 Košice, IČO 3172140 takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu“ uvedená
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti
sa

bude

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.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Koľajové a dopravné stavby s. r. o, Krivá 2, 04001 Košice, IČO
3172140, (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 13. 03. 2020 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 „Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu“
(ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.
MŽP SR upovedomilo listom č. 12098/2020-1.7/mš, 55403/2020, 55404/2020 zo dňa
30. 10. 2020 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
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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
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/str/eia/detail/lozisko-siatorska-bukovinka-tazba-andezitu-1
Popis zmeny navrhovanej činnosti
Už existujúca navrhovaná činnosť „Ložisko Šiatorská Bukovinka - ťažba andezitu“ (ďalej
len „navrhovaná činnosť“) je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly:
č. 1. Ťažobný priemysel:
Pol.
číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

11.

Lomy a povrchová ťažba a úprava
kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku

Prahové hodnoty
Časť A
(povinné
hodnotenie)
od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy

Časť B
(zisťovacie
konanie)
od 100 000 t/rok do
200 000 t/rok alebo
od 5 ha do 10 ha
záberu plochy

Zmena navrhovanej činnosti je priamo naviazaná na už existujúcu navrhovanú činnosť.
Lokalizácia záujmového územia:
VÚC:
Okres:
Obec:
Miestna časť:

Banskobystrický
Lučenec
Šiatorská Bukovinka
Šiatorská Bukovinka

Stručný popis súčasného stavu
Situovanie záujmovej lokality podľa katastra nehnuteľností Slovenskej republiky: obec
Šiatorská Bukovinka, dobývací priestor (ďalej len „DP“) Šiatorská Bukovinka, katastrálne
územie: Šiatorská Bukovinka, parcelné čísla (ďalej len „parc. č.“) pozemkov C – KN : 2005/12,
2005/13, 2005/14, 2005/15, 2005/16, 2005/17, 2002/8, 2002/10 (novovzniknuté parcely
2002/7, 2002/9 budú administratívne vrátené do pôdneho fondu ako nedotknuté dobývaním).
Výhradné ložisko (andezitu) (ďalej ako „andezit“, „stavebný kameň“, „nerastná surovina“,
„kamenivo“) nachádzajúce sa v DP Šiatorská Bukovinka s plošným rozsahom 87, 5901 ha, bolo
určené rozhodnutím Československého kameňopriemyslu – Generáního ředitelství Praha v
roku 1969. Od roku 2004 je predmetné výhradné ložisko stavebného kameňa v správe a užívaní
navrhovateľa.
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Pre pôvodnú navrhovanú činnosť s rovnakým názvom bol Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky vykonaný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie
a bolo vydané záverečné stanovisko č. 5911/07-3.4/gn zo dňa 08. 02. 2008, v ktorom
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odporúčalo realizáciu navrhovanej
činnosti na určenom území o objeme ťažby andezitu do 350 000 ton/rok. V rokoch 2010 – 2019
kolísala ročná ťažba v rozpätí od 7 400 ton do 90 020 ton, prevažne však do cca 30 000 ton.
Predpokladá sa, že v ďalšom období bude ťažba andezitu závisieť od odbytových možností a z
ložiska bude ročne vydobyté prevažne do 100 000 ton/rok avšak v súlade so schváleným
Plánom otvárky, prípravy a dobývania ložiska Šiatorská Bukovinka a kapacitou bude možné
ťažbu andezitu navýšiť až do 350 000 ton/rok.
Nerastná surovina bude dobývaná vrtno – trhacími prácami. Dobývanie nerastnej
suroviny z jednotlivých dobývacích rezov bude vykonávané pomocou trhacích prác malého a
veľkého rozsahu (clonové odstrely), podľa schváleného technologického postupu trhacích prác
malého rozsahu a technických projektov odstrelov. Pomocou trhacích prác malého rozsahu a
pomocou búracieho kladiva – impaktora, príp. použitím iných, nevýbušných, metód (napr.
demolačná oceľová guľa) sa vykonáva sekundárne rozpojovanie nadmerných kusov horniny.
V lome sa používa dobývacia metóda, ktorá zaisťuje racionálne dobývanie výhradného
ložiska, požadovanú výrubnosť, prípustný stupeň znečistenia a v požadovanej miere
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky.
Rekultivácia
V rámci územia zmeny navrhovanej činnosti sa práce na zahladzovaní následkov po
dobývaní ložiska predpokladajú realizovať na pozemkoch KN – C parc. č. 2002/8 a parc. č.
2002/10 (podľa geometrického plánu č. 36033481-74/2019), ktorých dočasné vyňatie sa
predlžuje, t. j. na celkovú dobu dočasného vyňatia 20 rokov, na ktorých bude postupne
vykonávaná technická a biologická časť rekultivácie.
Technická časť rekultivácie, ktorá je uvedená v dokumentácii oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti má pozostávať z úprav sklonu záverečných svahov a k ním
prislúchajúcich záverečných plošín, ktorých nadmorská výška bude zohľadňovať aktuálne
geomorfologické pomery v blízko priľahlom území k územiu uvedených, dočasne vyňatých
pozemkov. Ukončenie rekultivácie uvedených pozemkov sa predpokladá vzhľadom na
informácie uvedené navrhovateľom najneskôr v termíne ukončenia doby dočasného vyňatia
lesných pozemkov v roku 2027.
V juhozápadnej časti pozemku KN – C parc. č. 2005/2, postupmi dobývacích prác až k
obrysom tohto pozemku v tejto časti územia do podoby záverečných svahov rezov E - 388, E 371 a E - 350, keď medzi úrovňami cca 350 m n. m. a cca 383 m n. m. bude vedená trasa
obslužnej dopravnej cesty č. 2, ktorá bude pokračovať za vrt ŠBV – 6., zahladenie následkov
po dobývaní ložiska bude spočívať v uvedení záverečných svahov do bezpečnej podoby a v
ozelenení k nim prislúchajúcich plošín drevinami, ktorých výber bude konzultovaný so Správou
Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
K vytvoreniu základných podmienok pre ozelenenie záverečných plošín bude na tieto
plošiny navozená a rozhrnutá zemina, pochádzajúca z povrchovej skrývky ložiska.
Navrhovateľ plánuje, že týmto územím DP Šiatorská Bukovinka bude natrvalo vedená
obslužná dopravná cesta tak, aby bola bezpečná pre pohyb strojných zariadení podieľajúcich sa
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na dobývaní ložiska, ale aj pre pohyb strojov (motorových vozidiel, traktorov a pod.) vlastníka
lesných pozemkov, podieľajúcich sa na obhospodarovaní k lomu priľahlých lesných pozemkov.
MŽP SR hodnotí vyššie uvedené informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti týkajúce sa rekultivácie územia za nedostatočne rozpracované - najmä s ohľadom
na to, že zmena navrhovanej činnosti sa má realizovať v oblasti, ktorá je súčasťou chránených
území Chráneného vtáčieho územia Cerová vrchovina – Porimavie a veľkoplošného
chráneného územia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a preto si vyžaduje podrobné
vypracovanie plánu rekultivácie územia za účelom minimalizovania negatívnych vplyvov, ako
aj návrh spôsobu ako tento konečný stav dosiahnuť.
Požiadavky na vstupy
Záber krajinného priestoru
Dobývanie ložiska realizovaním zmeny navrhovanej činnosti bude prebiehať na
parcelách KN - C:
 par. č. 2005/2, s plochou 6, 2864 ha, v Katastri nehnuteľností evidovanú s druhom
pozemku „ostatná plocha“,
 parc. č. 2002/8, 2002/10 a 2005/12 až 2005/17 s celkovou plochou 4, 9436 ha,
evidovaných s druhom pozemku „lesný pozemok“, ktoré sa plánujú vyňať z
plnenia funkcie lesov,
 dočasne – parc. č. 2002/8 a 2002/10, s celkovou plochou 0, 2025 ha, na dobu do
cca 01. 04. 2027,
 trvale – parc. č. 2005/12 až 2005/17, s celkovou plochou 4, 7411 ha.
Záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov
Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v DP Šiatorská Bukovinka na území, ktoré nie
je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Záber lesných pozemkov sa predpokladá
(viď. „záber krajinného priestoru, odstavec 2“)
Chránené územia, chránené stromy a pamiatky
Záujmová lokalita je situovaná v katastrálnom území Šiatorská Bukovinka mimo
zastavaného územia obce na parcelách KN – C par. č. 2005/1 a 2002/2 evidované podľa
Katastra nehnuteľností s druhom pozemku lesné pozemky. Z hľadiska evidovaných záujmov
ochrany prírody a krajiny zasahuje záujmové územie do veľkoplošného chráneného územia
Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, kde v zmysle § 18 ods. 2 zákona
č.
543/2002 Z. z . o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí druhý stupeň
ochrany s podrobnosťami o územnej ochrane určenej najmä územnou a časovou dobou
uplatňovania zákazov a obmedzení podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Súčasne je záujmové územie súčasťou Chráneného
vtáčieho územia Cerová vrchovina – Porimavie, vyhláseného vyhláškou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 30/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Cerová vrchovina – Porimavie, vyhláseného na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov - výrika lesného,
včelárika zlatého, škovránka stromového, bučiačika močiarneho, výra skalného, kane
močiarnej, rybárika riečneho, včelára lesného, ďatľa prostredného, penice jarabej, pipíšky
chochlatej, krutihlava hnedého, prepelice poľnej, hrdličky poľnej a strakoša kolesára a
zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Časť záujmového územia v severnej
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časti zasahuje do územia biotopu európskeho významu Cerová vrchovina – lesné biotopy
(SKUEV0357) vyhláseného Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónskobalkánske cerové lesy (91M0),
Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0),
Karpatské a panónske dubovo – hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo – topoľové a jelšové lesy
(91E0), Lipovo – javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130),
Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske
spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou
vegetáciou (8220), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Subpanónske travinnobylinné
porasty (6240), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu poniklec
veľkokvetý (Pulsatilla grandis), fúzač alpský (Rosalia alpina), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo),
roháč obyčajný (Lucanus cervus), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), vydra riečna (Lutra lutra),
syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), uchaňa čierna
(Barbastella barbastelus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Na základe vyššie
uvedeného MŽP SR hodnotí územia ako potenciálne zraniteľné. MŽP SR zastáva názor, že
existuje predpoklad, že zmena navrhovanej činnosti môže negatívne ovplyvňovať predmety
ochrany a životné prostredie.
Výrub drevín
Zmena navrhovanej činnosti si vyžaduje vykonať odlesnenie a skrývkové práce na novom
zábere územia. MŽP SR vyhodnocuje informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti o presnej lokalite výrubu, a jeho rozsahu za nedostatočné.
Spotreba vody
Prevádzka nie je napojená na rozvody vody. Rozvod vody v rámci zmeny navrhovanej
činnosti v dotknutej časti ťažobného priestoru sa neplánuje. Počas realizácie banskej činnosti
sa pitná voda pre zamestnancov lomu bude zabezpečovať malospotrebiteľskými baleniami.
Úžitková voda na hygienické účely sa dováža v plastových kanistroch.
Prevádzka ťažby a úprava suroviny nemá nároky na spotrebu technologickej vody. V
prípade potreby sa pre technologické účely (napr. na zníženie prašnosti) bude zabezpečovať
voda v cisternách. MŽP SR nenotifikuje v oblasti spotreby vody negatívne vplyvy na životné
prostredie.
Potreby surovín
Zmenou navrhovanej činnosti nevznikajú požiadavky na nové suroviny. Predmetom
zmeny navrhovanej činnosti je pokračovanie ťažby a úpravy andezitu v DP Šiatorská
Bukovinka s vybudovaným technologickým zázemím a vyriešenou dopravnou situáciou
napojenia na verejnú dopravnú sieť.
Energetické zdroje
S elektrifikáciou prevádzky sa v súčasnosti neuvažuje. Mechanizmy, ktoré sú poháňané
elektrickou energiou budú napojené na mobilné elektrocentrály. Areál lomu nie je
plynofikovaný a ani sa neplánuje jeho plynofikácia.
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Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Banská doprava
Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti sa využíva bezkoľajová doprava. Spôsob
dopravy sa nezmení. V závislosti od prepravnej vzdialenosti sa dobývaný nerast môže v rámci
areálu prevádzky prepravovať aj prostriedkami pásovej dopravy. Preprava vydobytého nerastu
na miesto jeho úpravy alebo uskladnenia sa primárne zabezpečí nákladnými motorovými
vozidlami a stavebnými strojmi typu dumper.
Doprava mimo DP
Dopravná cesta do/z lomu - cesta, ktorá sprístupňuje lom v DP Šiatorská Bukovinka. Jej
začiatok/koniec je napojený na cestu I. triedy č. I/71, ktorá vedie z Lučenca cez Fiľakovo na
hraničný prechod Šiatorská Bukovinka do Maďarska, v mieste, ktoré po ceste č. I/71 v jej smere
na hraničný prechod je situované cca 0,3 km za obcou Šiatorská Bukovinka (cca 0,6 km pred
hraničným prechodom do Maďarska), cca v blízkosti miesta vrcholového bodu DP Šiatorská
Bukovinka s označením 2. Udržiavaná dopravná cesta do/z lomu najskôr s asfaltovým
povrchom, ďalej betón – panelovým povrchom alebo inak spevneným povrchom, v celkovej
dĺžke cca 0,4 km, prebieha po pozemkoch parc. č. KN - C 2005/8, 2005/9 a 2005/3,
evidovaných v Katastri nehnuteľností s druhom pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“, končí
na pracovnej plošine lomu na úrovni cca 350 m n. m. (v súčasnosti báza lomu).
Dopravná cesta do lomu v DP Šiatorská Bukovinka je určená jednak na príchod/odchod
zamestnancov lomu do/z lomu Šiatorská Bukovinka, jednak na premiestňovanie strojných
zariadení do/z lomu Šiatorská Bukovinka pre potreby dobývania výhradného ložiska, a jednak
po tejto dopravnej ceste do lomu prebieha dovoz materiálu pre potreby lomu, vrátane
pohonných hmôt a pod., ako aj odvoz vyrobeného kameniva k jeho spotrebiteľom. Táto
dopravná cesta je využívaná aj na sprístupnenie obhospodarovania k lomu priľahlých lesných
pozemkov ich vlastníkom (pozemkové spoločenstvo „Bukovinka“ v Šiatorskej Bukovinke).
Údaje o výstupoch
Emisie do ovzdušia
Miesta vzniku emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL“): rozpojovanie
horniny a nakládka suroviny, spracovanie suroviny drvením a triedením, skládky finálnych
výrobkov, odkrytá plocha DP Šiatorská Bukovinka (pri klimaticky nepriaznivých podmienkach
- obdobiach sucha, môže dôjsť k unášaniu a rozptylu TZL do prostredia).
Odvetranie pracovísk v lome je prirodzené. Rozptyl TZL vzhľadom na ich objemovú
hmotnosť, je prevažne obmedzený na plochu DP Šiatorská Bukovinka.
Ďalšími stacionárnymi zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú strojno - technologické
zariadenia s dieselovým pohonom a elektrocentrála, ktorá zabezpečuje krátkodobú potrebu
elektrickej energie. Tieto zdroje sú malé zdroje zakategorizované v zmysle prílohy č. 1
vyhlášky č. 410/2012 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, ako:
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1.
1.1.

Palivovo-energetický priemysel,
Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových
turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom ≤ 0,3 MW.

Emisie do vôd
Pri ťažbe a úprave kameniva sa nepoužíva technologická voda. V prevádzke vznikajú len
dažďové vody, nebudú produkované žiadne odpadové vody. Vzhľadom na pomerne veľkú
rozvoľnenosť, zvetranie a rozrušenosť horninového masívu ložiskového telesa, zrážkové vody
rýchle prenikajú do hlbších častí horninového masívu.
Dažďové vody zo striech mobilných objektov umiestnených v hospodársko –
administratívno – sociálnej časti areálu odtekajú na voľný terén. Pri ťažbe a úprave kameniva
nedochádza k znečisťovaniu povrchových ani podzemných vôd. Podľa názoru MŽP SR zmena
navrhovanej činnosti pravdepodobne neovplyvní povrchové ani podzemné vody.
Odpadové hospodárstvo
Odpady vznikajú pri samotnej ťažbe, úprave, pri vedľajšej činnosti a od pracovníkov. Pri
vedľajšej činnosti - údržba a oprava dopravných mechanizmov, strojných zariadení na
technologických linkách vznikajú hlavne nebezpečné odpady. MŽP SR konštatuje, že
z dôvodu, že povolený objem ťažby sa nemení, pokračovaním ťažby sa nepredpokladá
navýšenie vzniku odpadov oproti aktuálnemu vzťahu.
Nakladanie s odpadmi počas realizácie banskej činnosti
Ukladané budú skrývkové hmoty, ktoré vznikajú pri vykonávaných postupoch dobývania
ložiska:
 „zemitá“ časť skrývky, ktorá bola získaná pri technickom spôsobe realizácie
skrývkových prác, alebo bola odstránená „odhlinením“ nerastu v technologickom
procese jeho úpravy drvením a triedením bude umiestňovaná,
 technologicky vhodné pieskovce, ktoré budú vytvárať prekážku pre dobývanie
andezitu.
Uvádzané skrývkové hmoty, vrátane technologicky vhodných pieskovcov (pokiaľ tieto
pieskovce nebudú zhodnotené na stavebný výrobok) sa považujú za ťažobný odpad.
Keďže uvádzaný ťažobný odpad, pre navrhovateľa nenájde využitie na teraz bližšie
nešpecifikované účely mimo územia DP Šiatorská Bukovinka, bude využitý, resp. zhodnotený
na rekultiváciu a zahladenie následkov po dobývaní ložiska; miesta jeho ukladania do
vydobytých priestorov po dobývaní nerastu nebudú jeho úložiskom.
Hluk a vibrácie
Otvorenie a prevádzkovanie ťažby a úpravy v ľubovoľnej lokalite vždy prináša špecifické
problémy z hľadiska životného prostredia. Zvýšená hlučnosť v pracovnom prostredí a blízkom
okolí vznikne z nasledujúcich dôvodov:
●

zvýšenej intenzity nákladnej dopravy z miesta ťažby,
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●
●
●
●

clonových odstrelov,
ťažby – chod a činnosť samotných pracovných strojov,
úpravy kameňa,
expedície suroviny.

Pri vyššie uvedených činnostiach sú zamestnanci, resp. v niektorých prípadoch aj
obyvatelia dotknutých obcí vystavení viacerým zdrojom ustáleného aj neustáleného hluku s
rôznou dĺžkou expozície. Počas bežnej prevádzky produkujú hluk a vibrácie technologické
ťažobné, výrobné a manipulačné mechanizmy a nákladné automobily. V dôsledku odstrelov
horniny dochádza k okamžitému zvýšeniu hladiny hluku v mieste lomu, ale aj v jeho okolí. To
je prvotný a jednorázový jav, ktorý môže dočasne ovplyvniť hlukovú pohodu obyvateľov
bývajúcich v najbližšej obytnej zóne. Clonové odstrely sa v súčasnosti plánujú cca 2 x mesiac
(15 000 t rúbaniny / odstrel) , resp. viackrát v závislosti od počasia. MŽP SR vyhodnocuje
vplyvy hluku a vibrácie spôsobené výkonom zmeny navrhovanej činnosti ako možné
potenciálne negatívne vplyvy na blízke územia, ktoré sú súčasťou chránených území.
K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko (skrátené
znenie):
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor energetickej a surovinovej
politiky (list č. 44994/2020-4110-110578 zo dňa 11. 11. 2020) popisuje plánovaný proces
zmeny navrhovanej činnosti a nemá žiadne pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko
 Obvodný banský úrad Banská Bystrica (list č. 1880-3276/2020 zo dňa 09. 11. 2020) uviedol
vo svojom stanovisku, že zmena navrhovanej činnosti je podľa dokumentácie v súlade
s platnými banskými predpismi a preto nemá k predmetnej zmene žiadne pripomienky.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko.
 Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-LC-PLO2-2020/012189-002
zo dňa 10. 11. 2020) požaduje dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti lesov a pozemkov.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie.
 Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-LCOCDBK-2020/012195-002 zo dňa 05. 11. 2020) zaslal podanie, v ktorom vyjadril súhlas so
zmenou navrhovanej činnosti, bez námietok.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie.
 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Lučenec,
OSŽP“) (list č. OU-LC-OSZP-2020/012198-007 zo dňa 18. 11. 2020) zasiela stanovisko,
v ktorom chronologickom usporiadaní popisuje históriu úkonov štátnej správy v predmetnej
veci. V ďalšej časti sumarizuje technické postupy a opisuje navrhovanú technológiu, ťažobné
prostredie a navrhované ťažobné postupy. OÚ Lučenec, OSŽP vyjadruje názor, že záujmová
lokalita zasahuje do veľkoplošného chráneného územia Chránená krajinná oblasť Cerová
vrchovina a iných (uvedené v stanovisku MŽP SR, SOPBK). OÚ Lučenec, OSŽP ďalej vytýka
dokumentácii nedostatočné rozpracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti rovnako
ako nedostatočné rozpracovania spôsobu rekultivácie územia a návrhu opatrení, ktoré zamedzia
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negatívnym vplyvom na životné prostredie a jednotlivé prvky, ktoré sú predmetom ochrany.
V závere stanoviska požaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. MŽP SR akceptuje dôvody,
na základe ktorých OÚ Lučenec, OSŽP požaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať. MŽP
SR akceptuje požiadavku na potrebu doplnenia vyhodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti v správe o hodnotení.
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody,
biodiverzity a krajiny (ďalej len „MŽP SR, SOPBK“) (list č. 12215/2020-6.3 zo
dňa 19. 11. 2020) poukázalo vo svojom stanovisku na skutočnosť, že zmena navrhovanej
činnosti sa nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, kde platí druhý
stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2020 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov
zároveň sa zmena navrhovanej činnosti nachádza na území zasahujúceho do Chráneného
vtáčieho územia Cerová vrchovina – Porimavie (SKCHVU003) (ďalej len „SKCHVU003“)
a parcely KN – C parc. č. 2002/7, 2002/8, 2002/9 a 2002/10 sú zároveň súčasťou územia
európskeho významu Cerová vrchovina (SKEUV0357). MŽP SR, SOPBK poukazuje na
možnú likvidáciu biotopov európskeho významu s označením 91M0 Dubovo – cerové lesy,
a biotop národného významu Ls. 2.1 Dubovo Hrabové lesy karpatské. MŽP SR, SOPBK ďalej
poukazuje na tesnú blízkosť zmeny navrhovanej činnosti k potravným a hniezdnym biotopom
ďatľa prostredného (Dendrocopos medius) a potenciálne hniezdne biotopy hrdličky poľnej
(Streptopelia turtur), pričom zdôrazňuje, že tieto druhy sú predmetom ochrany SKCHVU003.
MŽP SR, SOPBK eviduje v blízkosti riešeného územia hniezdo výra skalného (Bubo bubo),
ktorý je tiež predmetom ochrany SKCHVU003 a tiež hniezda sokola sťahovavého (Falco
peregrinus), ktorý je druhom európskeho významu. MŽP SR, SOPBK v ďalšej časti stanoviska
poukazuje na obsahové aj formálne nedostatky dokumentácie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti. V poslednej časti navrhuje špecifické požiadavky, ktoré požaduje zaradiť do rozsahu
hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti a požaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. MŽP SR akceptuje dôvody,
na základe ktorých MŽP SR, SOPBK požaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať. MŽP
SR sa stotožňuje s názorom MŽP SR, SOPBK ohľadom potreby doplnenia vyhodnotenia
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, podrobnejšieho rozpracovania plánu rekultivácie
vzhľadom na zraniteľnosť územia, doplnenia mapových príloh.
 Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného
prostredia (ďalej len „BSK“) (list č. 09116/2020/ODDUPZP-2 zo dňa 13. 11. 2020) popisuje
vo svojom stanovisku sumárne informácie o zmene navrhovanej činnosti. BSK vzhľadom
k skutočnosti, že zmena navrhovanej činnosti sa má realizovať na území SKCHVU003
a v tesnej blízkosti územia európskeho významu má za to, že je potrebné zosúladiť využívanie
územia s funkciou ochrany prírody s cieľom dosiahnuť priaznivý stav druhov, biotopov a časti
krajiny. BSK požaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať a požaduje do ďalšieho stupňa
dokumentácie zapracovať viacero podmienok.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. MŽP SR akceptuje dôvody,
na základe ktorých BSK požaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať. MŽP SR sa
stotožňuje s názorom BSK ohľadom potreby doplnenia vyhodnotenia vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti. MŽP SR uvádza, že odôvodnené požiadavky a podmienky uvedené
v stanovisku BSK budú zapracované do rozsahu hodnotenia.
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (ďalej len „RÚVZ“) (list
č. RUVZLC-1496/7664/2020) zasiela požiadavky na doplnenie dokumentácie týkajúce sa
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najmä dopravy spojenej s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, požaduje návrhy pre
maximálnu možnú elimináciu negatívnych vplyvov a prijatie opatrení ktoré to dokážu
zabezpečiť. RÚVZ vyjadruje názor, že po splnení podmienok a doplnení dokumentácie
o potrebný rozsah (napr. vyznačenie trás dopravy, počet prejazdov) je možné s realizáciou
zmeny navrhovanej činnosti súhlasiť.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. MŽP SR súhlasí s uvedenými
pripomienkami a potrebou doplnenia dokumentácie. Odôvodnené pripomienky a návrhy
MŽP SR zapracuje do podmienok rozsahu hodnotenia.
V zákonom stanovej lehote sa nevyjadrili:





Obec Šiatorská Bukovinka
Obec Radzovce
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranné zboru Lučenec
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a
ochrany ovzdušia

Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.
Obec Radzovce, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 8 zákona zverejnila informáciu
o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli počas doby
od 05. 11. 2020 do 15. 11. 2020 a aj na svojom webovom sídle:
https://www.radzovce.sk/--2-119-zverejnenie-----lozisko-siatorska-bukovinka--tazbaandezitu .
Obec Šiatorská Bukovinka, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 8 zákona zverejnila
informáciu o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli počas doby
od 04. 11. 2020 do 14. 11. 2020 aj na svojom webovom sídle:
https://www.siatbukovinka.sk/zverejnenie-lozisko-siatorska-bukovinka-tazba-andezitu/ .
MŽP SR listom č. 12098/2020-1.7/mš, 59507/2020 zo dňa 19. 11. 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 využil zástupca
navrhovateľa dňa 24. 11. 2020. Záznam o nazeraní do spisu podľa § 23 správneho poriadku bol
založený do spisu vedeného konania.
Podľa § 2 písm. a) zákona je účelom zákona najmä včasne a účinne zabezpečiť vysokú
úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do
prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo
udržateľného rozvoja.
Podľa § 2 písm. b) zákona je účelom zákona najmä zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a
nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné
prostredie.
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MŽP SR posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracoval
navrhovateľ. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v zábere nového územia v DP Šiatorská
Bukovinka. Realizácia projektu môže predpokladať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
MŽP SR toto rozhodnutie odôvodňuje aj aplikáciou princípu predbežnej opatrnosti v
zmysle § 13 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ktorý
ustanovuje, že ak možno so zreteľom na všetky okolnosti predpokladať, že hrozí
nebezpečenstvo nenávratného alebo závažného poškodenia životného prostredia, nesmie byť
pochybnosť o tom, že k takému poškodeniu skutočne dôjde, dôvodom pre odklad opatrení,
ktoré majú poškodeniu zabrániť. MŽP SR sa pri aplikácií princípu predbežnej opatrnosti opiera
o obsah stanovísk doktnutých orgánov príslušných pre odborné vyhodnotenie v rámci
jednotlivých odborov.
MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona
vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa, pričom použilo aj
Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je
transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
MŽP SR vyhodnotilo jednotlivé predpokladané negatívne vplyvy na stranách 3 – 7 tohto
rozhodnutia.
Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené
na MŽP SR, pripomienkovali oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a zaslali zásadné
pripomienky a aj podmienky pre vydania súhlasných stanovísk.
MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, vzhľadom na povahu a rozsah zmeny navrhovanej činnosti, jej umiestnenie
v zákonom chránených oblastiach, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom
území, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva,
doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej
činnosti môže predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol
ohroziť životné prostredie a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a stanovísk doručených k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli najmä nasledovné dôvody a požiadavky vo vzťahu
k zmene navrhovanej činnosti, pre ktoré je potrebné zmenu navrhovanej činnosti posudzovať:
-

-

zmena navrhovanej činnosti zasahuje do SKCHVU003, do územia európskeho
významu Cerová vrchovina a zároveň chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina,
je potrebné doplniť a spresniť informácie o predmetnej činnosti podľa pripomienok
doručených v stanoviskách,
v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti nie sú popierané negatívne
vplyvy na životné prostredie a obyvateľov a chránené územia, avšak absentuje ich
podrobnejšie vyhodnotenie a tiež chýba konkrétny návrh opatrení, ako ich čo najviac
eliminovať,
podrobný popis rekultivácie vyťaženého územia ktoré sa nachádza v citlivej oblasti
SKCHVU003.
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Konkrétne požiadavky a pripomienky uvedené v doručených stanoviskách budú
podrobnejšie prerokované a určené v rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti
a časovom harmonograme a budú predmetom ďalšieho konania podľa § 30 a nasl. ustanovení
zákona.
Rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho časový
harmonogram určí príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom,
a vzhľadom k skutočnosti, že ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá môže mať vplyv
samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj po
dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.
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.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa (poštou):
1.
2.
3.

Koľajové a dopravné stavby s. r. o, Krivá 2, 04001 Košice:
Obec Šiatorská Bukovinka, Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce
Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58 Radzovce

Na vedomie (poštou)
4.
5.

Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ul. 9. mája 2395, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Republiky
315/26, 984 01 Lučenec
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14.

Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Námestie Republiky 315/26, 984 01
Lučenec
Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
Republiky 315/26, 984 01 Lučenec
Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie Republiky 315/26, 984
01 Lučenec
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Lučenec, Ladislava Novomeského
938, 984 03 Lučenec
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, A. Petöfiho 112/1, 984 01 Lučenec
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody
biodiverzity a krajiny, TU
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy
a ochrany ovzdušia, TU
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15
Bratislava 212

