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ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zmenu navrhovanej
činnosť „Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu“.
Navrhovateľ, Koľajové a dopravné stavby s. r. o, Krivá 2, 040 01 Košice, IČO
31721401 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 28. 10. 2020 Ministerstvu životného
prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odboru 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“), na posúdenie podľa zákona.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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, 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) v spojení s § 54 ods. 2
písm. f) zákona, upovedomilo 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.
Na základe vykonaného procesu zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti
MŽP SR rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa bude posudzovať, rozhodnutím
č. 12098/2020-1.7/mš, 60398/2020, 60399/2020 z dňa 25. 11. 2020, právoplatného
dňa 08. 01. 2021.
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je pokračovanie ťažby andezitu v dobývacom
priestore Šiatorská Bukovinka. 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. Objem ťažby je stanovený na 350 tisíc
t/r.
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Situovanie záujmovej lokality podľa katastra nehnuteľností Slovenskej republiky: okres
Lučenec, kraj Banskobystrický. obec Šiatorská Bukovinka, dobývací priestor Šiatorská
Bukovinka, katastrálne územie: Šiatorská Bukovinka, parcelné čísla 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 majú byť administratívne vrátené do pôdneho fondu ako nedotknuté
dobývaním).
Zmena navrhovanej činnosti nadväzuje na už existujúca navrhovaná činnosť „Ložisko
Šiatorská Bukovinka - ťažba andezitu“ (s identickým názvom) a je podľa prílohy č. 8 zákona
zaradená do kapitoly č. 1. Ťažobný priemysel: pol. č. 11. Lomy a povrchová ťažba a úprava
kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku, od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy – povinné
hodnotenie.
Podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona je predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny každá zmena navrhovanej činnosti, ktorá môže mať významný
nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú
alebo v štádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania
o posudzovaní jej vplyvov.
Prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti sa konalo vzhľadom na
ustanovenie uvedené v § 65g ods. 1 zákona písomnou formou.
Na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk
orgánov verejnej správy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s
navrhovateľom, MŽP SR určuje nasledovný rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti sa určuje
dôkladné zhodnotenie:
1.1

Nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa zmena navrhovanej činnosti
neuskutočnila);

1.2

Rozpracovať variant uvedený v oznámení o zmene navrhovanej činnosti;

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1.

Všeobecné podmienky

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a
rozsah zmeny navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o
hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11
zákona, primerane charakteru zmeny navrhovanej činnosti;
2.1.2. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení odborne spôsobilou osobou,
ktorá spĺňa zákonné podmienky v rámci požadovaného vzdelania a odbornej praxe
v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
113/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely
posudzovania vplyvov na životné prostredie;
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2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia;
2.1.4. Navrhovateľ doručí na MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v počte 3
kusy a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.
2.2.

Špecifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynula potreba
v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich so
zmenou navrhovanej činnosti:
2.2.1. Špecifikovať strojno – technologické zariadenia s dieselovým pohonom
a elektrocentrálu, a uviesť tepelný menovitý príkon a spotrebu paliva pri 100%
zaťažení;
2.2.2. Doplniť počet prejazdov nákladných áut pri maximálne povolenom objeme ťažby 350
tisíc t/ročne;
2.2.3. Zadefinovať dopravné trasy nákladných áut;
2.2.4. Uviesť všetky dotknuté obytné územia a maximálny počet prejazdov v hodnotených
územiach;
2.2.5. Spracovať hlukovú štúdiu, v nej určiť prípustné hladiny hluku v časovom intervale pre
deň v chránenom území, resp. navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu
negatívnych účinkov dopravy;
2.2.6. Jednoznačne stanoviť rozsah územia navrhnutého pre ťažbu v celom dobývacom
priestore ako aj jednotlivé časové obdobia ťažby, vymedziť v texte a zobraziť
v grafickej časti všetky prvky ťažby a jej zmeny vrátane miest na uloženie
skrývkových hmôt (pre zemitú aj kamenistú časť skrývky), t. j. ich trvalé a dočasné
úložiská ako aj návrh rekultivácie;
2.2.7. Podrobne vyhodnotiť vplyv na ovzdušie. K správe o hodnotení priložiť rozptylovú
štúdiu;
2.2.8. Vyhodnotiť vplyvy zmeny ťažby andezitu v ložisku Šiatorská Bukovinka na územie
sústavy Natura 2000 (tzv. primerané hodnotenie) podľa Metodiky hodnotenia
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej
republike (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2014, 2016). Hodnotenie
vykonať na základe aktuálneho prieskumu a s biológmi príslušného zamerania.
Nevyhnutnými prílohami primeraného hodnotenia budú mapy so zobrazením činnosti
a hodnotených záujmov ochrany prírody, predovšetkým chránených biotopov
a biotopov chránených druhov;
2.2.9. Vykonať biologický prieskum (botanický a zoologický) dotknutého územia trvajúci
najmenej jedno celé vegetačné obdobie s cieľom zmapovať dotknuté biotopy a druhy
vrátane ich biotopov a vyhodnotiť vplyvy na ne pôsobiace. Údaje ohľadom ich
výskytu zobraziť do mapy;
2.2.10. Navrhnúť konkrétne zmierňujúce opatrenia predovšetkým
v súvislosti
s identifikovanými vplyvmi, ku každému vplyvu navrhnúť príslušné zmierňujúce
opatrenie, charakterizovať ho, určiť jeho rozsah a časový horizont realizácie;
2.2.11. Navrhnúť konkrétne požiadavky na monitoring záujmov ochrany prírody a krajiny
v rozsahu: prvky, čas a trvanie monitorovania, určenie adresáta a spôsob
odovzdávania výstupov;
3

2.2.12. Vyhodnotiť kumulatívne vplyvy už existujúcich, posúdených aj povolených a ešte
nerealizovaných činností;
2.2.13. Doplniť a podrobne rozpracovať plán rekultivácie;
2.2.14. Vyhodnotiť plnenie podmienok uvedených v záverečnom stanovisku Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 5911/07-3.4/gn z 18. 02. 2008;
2.2.15. Vyhodnotiť pripomienky a vhodnosť špecifických návrhov uvedených vo všetkých
stanoviskách doručených k oznámeniu o zmene, ktoré nie sú zohľadnené v
prechádzajúcich špecifických požiadavkách;
2.2.16. Vyhodnotiť splnenie podmienok uvedených v rozsahu hodnotenia;
2.2.17. Na základe aktuálnych údajov, mapovaní a prieskumov vyhodnotiť vplyvy na biotu,
chránené územia, ÚSES a krajinu;
2.2.18. Vypracovať návrh riešenia prevencie šírenia inváznych nepôvodných druhov v súlade
s platnými právnymi predpismi;
2.2.19. Vypracovať konkrétne opatrenia na zabezpečenie zachovania nenarušeného rázu
krajiny vo vzťahu k Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Šomoška, hlavne s ohľadom
na nepokračovanie ťažby za horizont hrebeňa, ktorým by sa otvorila dolina smerom
k NPR Šomoška.

3. UPOZORNENIE
Podľa § 30 ods. 6 zákona platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej
zmeny, určeného podľa ods. 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne
informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho
harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý
orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa ods. 7 príslušnému
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Príloha:
Stanoviská (len pre navrhovateľa)
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Rozdeľovník
Doručuje sa (elektronicky) :
Navrhovateľ/ účastník konania (s prílohou):
1. Koľajové a dopravné stavby s. r. o, Krivá 2, 04001 Košice
Dotknutá obec/účastník konania:
2. Obec Šiatorská Bukovinka, Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce
3. Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58 Radzovce
Povoľujúci orgán:
4. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ul. 9. mája 2395, 974 01 Banská Bystrica
Dotknutý orgán:
5. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Republiky
315/26, 984 01 Lučenec
6. Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Námestie Republiky 315/26, 984 01
Lučenec
7. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
Republiky 315/26, 984 01 Lučenec
8. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie Republiky 315/26, 984
01 Lučenec
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Lučenec, Ladislava
Novomeského 938, 984 03 Lučenec
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, A. Petöfiho 112/1, 984 01 Lučenec
11. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody
biodiverzity a krajiny, TU
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy
a ochrany ovzdušia, TU
Rezortný orgán:
14. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15
Bratislava 212
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