OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP2-2021/007907-020

22. 09. 2021

Rozhodnutie
podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis konania / Účastníci konania
Správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie /
1. STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď
2. Mesto Detva, J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva
3. Ostrôžka, združenie podielníkov, Vimperská 685/11, 962 12 Detva
4. Jozef Sekereš, Piešť II 221, 962 12 Detva
5. Ján Matúška, Piešť II 84, 962 12 Detva
6. Jozef Halgaš, Piešť II 298, 962 12 Detva
7. Czeslaw Kolodziej, Piešť II 99, 962 12 Detva
8. Mária Lišková, naposledy bytom Piešť II 84, 962 12 Detva
Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v
sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 107 písm. u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na základe
návrhu spoločnosti STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď, IČO: 47 389 061 a vykonaného
správneho konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch
na využívanie odpadov na spätné zasypávanie
právnickej osobe:
Obchodné meno: STONES SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo: Topoľová 2810, 926 01 Sereď
IČO: 47 389 061
(ďalej len „žiadateľ“).
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Na spätné zasypávanie sa využijú odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do kategórie odpady, ktoré nie sú
nebezpečné - ostatné odpady, číslo druhu a názov odpadu:
Č. druhu odpadu Názov druhu odpadu
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 09 odpadový piesok a íly
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Súhrnné množstvo odpadov, ktoré sa využijú na spätné zasypávanie je 345 tis. m3 (cca 620 000 ton).
Súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie je platný do 31.08.2026.
Miesto nakladania s odpadom
Odpady sa budú využívať na spätné zasypávanie na pozemkoch evidovaných ako parcela registra „E“ parcelné
číslo 15613 – ostatná plocha a parcela registra „E“ parcelné číslo 15614 – lesný pozemok, ktoré sú zapísané v
katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, pre okres Detva, obec Detva, v
katastrálnom území Detva, na liste vlastníctva č. 5468 resp. parcela registra „C“ KN č. 10860 – ostatná plocha a
parcela registra „C“ KN č. 10863 – ostatná plocha, právny vzťah k parcelám C nie je evidovaný na liste vlastníctva,
sú súčasťou parcely E KN 15613 a 15614. Vlastníkmi parciel, na ktorých bude realizovaná navrhovaná činnosť, sú
súkromné osoby združené v pozemkovom spoločenstve Ostrôžka, združenie podielníkov, Vimperská 685/11, 962
12 Detva.
Pozemky sa nachádzajú na výhradnom ložisku nevyhradeného nerastu stavebného kameňa pyroxenických andezitov
v dobývacom priestore Detva – Piešť.
Spôsob nakladania s odpadom
Využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Odpady sa budú zhodnocovať činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 zákona
o odpadoch:
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov
Ide o zhodnocovanie odpadu katalógového čísla 01 04 08, 01 04 09, 02 04 01,17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 a 17 05
06, ktorý nie je nebezpečný a použije sa na účely likvidácie časti lomu vo vyťažených oblastiach.
Technické požiadavky miesta výkonu činnosti
Účelom využitia odpadov na spätné zasypávanie je likvidácia/rekultivácia lomu výhradného ložiska nevyhradeného
nerastu stavebného kameňa pyroxenických andezitov v dobývacom priestore lom Detva – Piešť s použitím inertných
odpadov, čím sa zahladia stopy po predchádzajúcej ťažbe a vytvoria podmienky pre ďalšie využívanie územia.
V časti dobývacieho priestoru, ktorá je určená na rekultivačné práce sa nenachádzajú nevydobyté zásoby, ani v
ochranných pilieroch.
Inertný odpad sa po dovezení na dočasné miesta nachádzajúce sa v záujmovom území nákladnými vozidlami vysype
priamo na miesto určenia. Pracovný sklon svahov bude zhodný s prirodzeným sypným uhlom dovezeného materiálu
a bude postupne ukladaný a rozhŕňaný takým spôsobom, aby sa vytvoril požadovaný finálny povrch. Pri úprave
svahov sa vychádza z projektovej dokumentácie a vypracovaného geotechnického posudku.
Generálny svah lomu je stanovený na 50o, sklon ťažobných rezov je stanovený na 70o a generálny sklon záverného
svahu je stanovený na 45o. Šírka pracovnej plošiny je určená s prihliadnutím na stabilitu strojov na min. 10 m.
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Technická rekultivácia – spätné zasypávanie odpadom bude pozostávať z nasledovných krokov:
1. naloženie inertného odpadu určeného na zásyp nakladacím strojom z miesta jej dodávky,
2. preprava na miesto záujmového územia,
3. vykládka inertného odpadu do jám, depresií, na mesta lomových stien,
4. rozhŕňanie a hutnenie inertného odpadu na to určeným strojným zariadením, úprava terénu do požadovaného
sklonu,
5. navozenie a rozhrnutie ornice do konečného stavu a záverečná úprava terénu – biologická rekultivácia.
Navrhovaný postup likvidácie lomu si nevyžaduje žiadnu špeciálnu úpravu stien a dna lomu. Dno lomu bude
vyčistené tak, aby materiál využiteľný na ochranný val bol mimo dosah zásypu. Inak žiadne zásahy do dna lomu nie
sú potrebné. Steny lomu v dotknutej časti taktiež nie je potrebné upravovať, jedine v mieste kypovania z koruny II.
etáže (Variant 1) je možné vytvoriť pevné zábrany pre zvýšenie bezpečnosti prác.
Zavážanie vyťaženého priestoru vhodným materiálom bude prebiehať v severovýchodnej časti lomu s postupným
rozširovaním na východ. Materiál bude navážaný z verejnej komunikácie II. triedy č. 526 po prístupovej ceste k
lomu a následne technologickými komunikáciami v lome.
Ukladanie materiálu je riešené variantne:
Variant 1 – Priame kypovanie z koruny II. etáže (kóta 725 m n. m.).
Materiál bude sypaný na plato I. etáže (693,5 m n. m.). Tam bude postupne rozprestieraný po celej ploche a priebežne
zhutňovaný. Zhutňovanie bude vykonávané buldozérom v 2 m vrstvách. Pri kypovaní určí postup ukladania
pracovník, ktorý bude usmerňovať vodičov pri cúvaní a priebežne kontrolovať stav koruny II. etáže.
Variant 2 – Zavážanie od I. etáže s priebežným zhutňovaním.
Zhutňovanie bude vykonávané buldozérom v 2 m vrstvách. V južnej časti lomu bude vytvorený z rozvalu (najmä
nadmerné kusy) ochranný val, ktorý doplní pôvodnú konfiguráciu terénu a prispeje k stabilizácii zásypového
materiálu.
Sklon svahu 1 : 2 je postačujúci k tomu, aby nedošlo k nežiadúcemu zosuvu materiálu. Severná a východná časť
bude opretá o ťažobné rezy.
Postupom prác budú zakryté časti pôvodných ťažobných rezov a lom sa upraví do bezpečného stavu a čo možno
najmenej rušivého vzhľadu.
Pri prácach budú využívané mechanizmy, ktorých technický stav bude pravidelne kontrolovaný autorizovaným
servisom.
Bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti
Pri všetkých prácach v lome dodržiavať platné banské a súvisiace predpisy (vyhláška SBÚ č. 29/1989 Zb. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom na povrchu), hlavne prevádzkovú dokumentáciu (technologický postup, dopravný poriadok, postupy na
obsluhu a údržbu zariadení) týkajúcu sa najmä dopravy a ukladania skrývkových hmôt.
Na zamedzenie vstupu nepovolaným osobám a pádu osôb do lomu musia byť prístupové cesty opatrené železnou
uzamykateľnou závorou/rampou s výstražnými tabuľkami „Zákaz vstupu“ a „Nebezpečenstvo pádu osôb“.
Pracovníci, ktorí sú akoukoľvek činnosťou zúčastnení na prácach v lome musia byť preukázateľne oboznámení a
poučení s príslušným postupom prác a bezpečnostnými predpismi. Pracovníci lomu sú povinní pred začatím prác
skontrolovať bezpečnosť pracoviska, používať osobné ochranné pomôcky v zložení a rozsahu, ktorý určuje pre
jednotlivé činnosť príslušný predpis.
Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na
elimináciu a obmedzenie týchto emisií (napr. skrápanie). Skladovanie prašných materiálov minimalizovať tak, že
sa budú priebežne zabudovávať. Zabezpečiť, aby nasadené strojné mechanizmy boli vo vyhovujúcom technickom
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stave, neznečisťovali kvalitu povrchových a podzemných vôd a rešpektovali podmienky vyplývajúce z vodného
zákona.
Vozidlá opúšťajúce lom musia v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon), v úplnom znení vyhlásenom pod č. 193/1997 Z. z. (zabezpečenie čistoty
verejných priestranstiev).
Dodržiavať ďalšie bezpečnostné opatrenia vypracované v pláne likvidácie časti lomu v bode 1.5. Základné opatrenia
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky ako aj uvedené v žiadosti o udelenie
súhlasu.
Ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje
1. Využívanie odpadov na spätné zasypávanie realizovať len na pozemkoch evidovaných ako parcela registra „E“
parcelné číslo 15613 – ostatná plocha a parcela registra „E“ parcelné číslo 15614 – lesný pozemok, ktoré sú zapísané
v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, pre okres Detva, obec Detva,
v katastrálnom území Detva, na liste vlastníctva č. 5468 resp. parcela registra „C“ KN č. 10860 – ostatná plocha a
parcela registra „C“ KN č. 10863 – ostatná plocha, právny vzťah k parcelám C nie je evidovaný na liste vlastníctva,
sú súčasťou parcely E KN 15613 a 15614, v súlade s „Plánom likvidácie lomu (V časť) PIEŠŤ“, ktorý vypracoval
Ing. Jozef Seman, odborne spôsobilý projektant pre banskú činnosť v decembri 2020. Na parcele registra „C“ KN
parcelné číslo 10862 – lesný pozemok, ktorá je súčasťou parcely E KN 15614 sa činnosť spätného zasypávania
nesmie vykonávať.
2. Na spätné zasypávanie sa môže použiť výlučne inertný odpad [§ 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z.
o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z.“)], okrem
inertných stavebných odpadov a odpadov z demolácií (§77 ods. 1 zákona o odpadoch), ktoré je možné vzhľadom
na ich pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie.
3. Pred použitím odpadov na spätné zasypávanie je potrebné vykonať jeho testovanie s cieľom overiť, či tento odpad
spĺňa limitné hodnoty ustanovené v osobitnom predpise [ bod 1.2 a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES z
19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku
16 a prílohy II smernice 1999/31/ES a bod 2.1.2 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES (ďalej len „rozhodnutie
Rady č. 2003/33/ES z 19. decembra 2002)]. Takýto odpad sa na spätné zasypávanie môže použiť až na základe
výsledkov testovania, ktoré preukážu, že ide o inertný odpad.
4. Odpad, ktorý bude použitý na spätné zasypávanie nesmie byť kontaminovaný alebo obsahovať materiál alebo
látky, ako sú napríklad kovy, plastické látky, chemikálie atď..
5. Pôvod odpadu musí byť známy; nesmie ísť o odpady vznikajúce pri demolačných a stavebných prácach, ktoré
pochádzajú z priemyselných a poľnohospodárskych objektov, v ktorých boli skladované alebo vo výrobnom procese
používané látky škodlivé vodám a životnému prostrediu, u ktorých hrozí riziko kontaminácie týmito látkami.
6. Pri spätnom zasypávaní použiť výlučne inertný odpad, ktorý je vhodným spôsobom upravený na tento účel t. j.
mal by prejsť minimálne činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch (mal by byť podrvený a mal by mať určitú homogénnu frakciu) a spôsob
jeho využitia musí zabezpečiť stabilitu takto uloženého inertného odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
Na spätné zasypávanie nepoužívať neupravený (napr. nadrozmerný) stavebný odpad, ktorý môže byť pri likvidácii
lomu nebezpečný vzhľadom na zosuvy alebo nestabilitu ukladaného odpadu.
7. Pri preberaní odpadov, ktoré budú využívané na spätné zasypávanie dodržiavať ustanovenia § 9 ods. 1 až 4
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len
„vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.“). Odpad možno prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu
predloží prevádzkovateľovi lomu doklad o množstve a druhu dodaného odpadu. Pri jednorazovej dodávke odpadu
alebo prvej dodávke odpadu z opakovaných dodávok odpadu musí dodávateľ odpadu predložiť prevádzkovateľovi
lomu základný popis odpadu, ktorý obsahuje:
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a) identifikačné údaje dodávateľa odpadu (názov, sídlo, adresa, IČO);
b) názov, adresa prevádzky, kde odpad vznikol;
c) názov druhu odpadu, katalógové číslo, kategóriu odpadu (v zmysle udeleného súhlasu na využívanie odpadov
na spätné zasypávanie);
d) popis vzniku odpadu;
e) fyzikálne vlastnosti odpadu (konzistencia, farba, zápach a pod.);
f) protokol o odbere vzorky odpadu;
g) protokol o skúške, v ktorom sú uvedené výsledky skúšok odobratej vzorky odpadu a vyhlásenie súladu/ nesúladu
výsledkov skúšok s požiadavkami pre uloženie odpadu na skládku pre inertný odpad;
h) predpokladané množstvo odpadu v dodávke;
i) predpokladaná hmotnosť a počet dodávok odpadu zhodných vlastností;
j) predpokladané množstvo odpadu dodaného do lomu za rok;
k) informácie o úprave odpadu (napr. úprava odpadu bola zabezpečená drvením na mobilnom zariadení na
zhodnocovanie odpadov, triedením, atď.);
l) čestné prehlásenie, že inertné stavebné odpady a odpady z demolácií (§ 77 ods. 1 zákona o odpadoch) nie je možné
vzhľadom na ich pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie;
m) meno, priezvisko, bydlisko, telefón, fax, e-mail a podpis osoby zodpovednej za úplnosť, správnosť a pravdivosť
informácií uvedených v základnom popise odpadu.
Pri opakovaných dodávkach odpadu môže byť základný popis odpadu nahradený čestným prehlásením vlastníka
odpadu, že dodávaný odpad zodpovedá svojim pôvodom a vlastnosťami informáciám obsiahnutým v základnom
popise odpadu, ktorý bol do lomu doručený spolu s prvou dodávkou odpadu a všetky údaje v tomto čestnom
prehlásení sú úplné a pravdivé.
8. Pri dodávke odpadu skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov v nich a iných
dohodnutých podmienok preberania odpadu; vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu; vykonať vizuálnu
kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; podľa potreby
zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje
držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; zaevidovať prevzatý odpad. Prevádzkovateľ lomu potvrdí
držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením údajov podľa § 9 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z..
9. Je zakázané prevziať odpady, na ktoré nebol udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie.
10. Uskutočniť technické opatrenia na zamedzenie vstupu motorových vozidiel a možnosti navážania odpadov
neoprávnenými osobami v priestore využívania odpadov na spätné zasypávanie.
11. S odpadmi vzniknutými pri realizácii činnosti (spätnom zasypávaní) ďalej nakladať v súlade so zákonom o
odpadoch, ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať cestou oprávnených zmluvných partnerov.
12. Nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a
nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového
prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na
krajinu alebo miesta osobitného významu [§ 12 ods.2 zákona o odpadoch].
13. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v
zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.“) v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. f) zákona
o odpadoch.
14. Ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené
údaje v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. g) zákona
o odpadoch.
15. Dodržiavať podmienky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk k navrhovanej činnosti,
uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie vydanom v zisťovacom
konaní č. OU-DT-OSZP-2021/000112-025 zo dňa 16.02.2021.
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Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch, nie sú vydaním tohto rozhodnutia dotknuté.
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie obvodného banského úradu v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ktorým sa povoľuje likvidácia lomu, ako aj iné povolenia vydané
podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 24.02.2021 doručené podanie žiadateľa, ktorým sa začalo konanie vo veci
udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na využívanie odpadov na spätné zasypávanie na
účely likvidácie lomu výhradného ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa pyroxenických andezitov v
dobývacom priestore lom Detva – Piešť.
Podaním uvedenej žiadosti žiadateľovi v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) vznikla poplatková povinnosť. Podľa § 6 ods.
2 zákona o správnych poplatkoch ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými
prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách
sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch
sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa
prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-002 zo dňa 01.03.2021 vyzval žiadateľa na
zaplatenie správneho poplatku vo výške 5,50 eur (50 % z 11,00 eur) podľa položky č. 162 písm. k) Sadzobníka
správnych poplatkov k zákonu o správnych poplatkoch za podanie vo veci udelenia súhlasu na využívanie odpadov
na spätné zasypávanie. Poplatok bol na základe výzvy žiadateľom uhradený dňa 04.03.2021.
V dokladovej časti podania boli doložené nasledovné listiny:
• Rozhodnutie Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní č. OU-DTOSZP-2021/000112-025 zo dňa 16.02.2021 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. pre navrhovanú činnosť „Čiastočná
rekultivácia lomu Detva - Piešť“;
• Príloha k žiadosti o udelenie súhlasu s náležitosťami v zmysle § 39 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z..
• Banské oprávnenie č. 820-2266/2015 zo dňa 12. Septembra 2013 Obvodným banským úradom v Bratislave
spoločnosti JIVA-TRADE Rakša s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď, IČO:47 389 061;
• Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave č. 285-669/2016 zo dňa 23. februára 2016 o zmene banského
oprávnenia;
• Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave č. 484-1183/2017 zo dňa 2. mája 2017 o zmene banského
oprávnenia;
• Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave č. 390-841/2019 zo dňa 2. apríla 2019 o zmene banského
oprávnenia;
• Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Bratislave č. 917-2243/2020 zo dňa 16. septembra 2020 o zmene
banského oprávnenia.
Okresný úrad v sídle kraja sa oboznámil s predloženým podaním.
Podľa § 39 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch
na využívanie odpadov na spätné zasypávanie obsahuje záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na
životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene 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.“), ak sa na túto činnosť vyžaduje.
Okresný úrad v sídle kraja zistil z predloženej dokumentácie, že žiadateľovi bolo vydané rozhodnutie Okresného
úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Detva“) v zisťovacom konaní č. OUDT-OSZP-2021/000112-025 zo dňa 16.02.2021 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. pre navrhovanú činnosť „Čiastočná
rekultivácia lomu Detva - Piešť“ (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“).
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Okresný úrad Detva dňa 23.03.2021 doručil okresnému úradu v sídle kraja v zmysle § 56 správneho poriadku
upovedomenie o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní.
Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného
stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha
rozhodovaniu podľa tohto zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené okresný úrad v sídle kraja prerušil konanie vo veci udelenia súhlasu na využívanie
odpadov na spätné zasypávanie rozhodnutím č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-004 zo dňa 12.04.2021, a to do doby
ukončenia konania o predbežnej otázke, ktoré prebiehalo na Okresnom úrade Detva podľa § 53 správneho poriadku
vo veci odvolania voči rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z..
Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 8.7.2021 doručené rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru
opravných prostriedkov č. OU-BB-OOP3-2021/016385-003 zo dňa 07.07.2021 o odvolaní, ktorým bolo potvrdené
rozhodnutie Okresného úradu Detva vydanom v zisťovacom konaní.
Okresný úrad Detva doručil dňa 11.08.2021 okresnému úradu v sídle kraja doložku právoplatnosti rozhodnutia
vydanom v zisťovacom konaní. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23.07.2021.
Okresný úrad v sídle kraja pokračoval v správnom konaní a preštudoval podklady pre vydanie rozhodnutia. Pretože
podanie neobsahovalo údaje, ktoré by umožnili rozhodnúť vo veci v súlade s § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch
v spojení s § 39 ods. 1 písm. h) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., okresný úrad v sídle kraja konanie prerušil a
vyzval žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania.
Žiadateľ dňa 16.08.2021 doručil upravenú žiadosť o udelenie predmetného súhlasu, v ktorej doplnil dobu, na ktorú
požaduje udelenie súhlasu a „Plán likvidácie lomu (V časť) PIEŠŤ“, ktorý vypracoval Ing. Jozef Seman, odborne
spôsobilý projektant pre banskú činnosť v decembri 2020.
Okresný úrad v sídle kraja sa oboznámil s predloženými podkladmi pre vydanie rozhodnutia.
Podľa predloženého návrhu spätné zasypávanie sa bude realizovať na pozemkoch evidovaných ako parcela registra
„E“ parcelné číslo 15613 – ostatná plocha a parcela registra „E“ parcelné číslo 15614 – lesný pozemok, ktoré sú
zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, pre okres Detva, obec
Detva, v katastrálnom území Detva, na liste vlastníctva č. 5468 resp. parcela registra „C“ KN č. 10860 – ostatná
plocha a parcela registra „C“ KN č. 10863 – ostatná plocha, právny vzťah k parcelám C nie je evidovaný na liste
vlastníctva, sú súčasťou parcely E KN 15613 a 15614. Vlastníkmi parciel, na ktorých bude realizovaná navrhovaná
činnosť, sú súkromné osoby združené v pozemkovom spoločenstve Ostrôžka, združenie podielníkov, Vimperská
685/11, 962 12 Detva.
Z obsahu žiadosti je zrejmé, že žiadateľ bude využívať na spätné zasypávanie odpady zaradené podľa Katalógu
odpadov do kategórie odpady, ktoré nie sú nebezpečné - ostatné odpady, číslo druhu a názov druhu: 01 04 08 –
odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07; 01 04 09 - odpadový piesok a íly; 02 04 01 – zeminy z
čistenia a prania repy; 17 01 03 – škridly a obkladový materiál a keramika; 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel,
obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06; 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v
17 05 03; 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 v súhrnnom množstve 345 000 m3 (620 000
ton), na ploche zásypu 2,75 ha.
Účelom využitia odpadov na spätné zasypávanie je likvidácia/rekultiváca lomu výhradného ložiska nevyhradeného
nerastu stavebného kameňa pyroxenických andezitov v dobývacom priestore lom Detva – Piešť s použitím inertných
odpadov, čím sa zahladia stopy po predchádzajúcej ťažbe a vytvoria podmienky pre ďalšie využívanie územia.
Jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie je
právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Detva vydané v zisťovacom konaní.
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Podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej
zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom
konaní.
Okresný úrad v sídle kraja ako povoľujúci orgán príslušný na rozhodovanie vo veci udelenia súhlasu na využívanie
odpadov na spätné zasypávanie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 107 písm. u) zákona o odpadoch požiadal listom č. OUBB-OSZP2-2021/007907-011 zo dňa 17.08.2021 Okresný úrad Detva o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38
ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., či žiadosť žiadateľa je v súlade s uvedeným zákonom, s rozhodnutím vydaným v
zisťovacom konaní a jeho podmienkami.
Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 23.08.2021 doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Detva č. OUDT-OSZP-2021/001118 zo dňa 19.08.2021, podľa ktorého návrh žiadateľa na začatie povoľovacieho konania o
udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na využívanie odpadov na spätné zasypávanie na
účely likvidácie lomu výhradného ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa pyroxenických andezitov v
dobývacom priestore lom Detva – Piešť je v zásade v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., s rozhodnutím vydanom
v zisťovacom konaní, právoplatným dňa 23.07.2021 a jeho podmienkami.
Okresný úrad v sídle kraja sa oboznámil s predloženými podkladmi pre rozhodnutie a listom č. OU-BBOSZP2-2021/007907-015 zo dňa 24.08.2021 v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomil účastníkov
konania o začatí správneho konania a zároveň v danej veci nariadil v zmysle § 21 správneho poriadku ústne
pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 21. septembra 2021 o 10.00 hodine v lome Detva - Piešť, z dôvodu
objasnenia podkladov pre rozhodnutie za účelom presného a úplného zistenia skutočného stavu veci.
Okresný úrad v sídle kraja pri určovaní účastníkov konania vychádzal z ustanovenia § 113 ods. 4 zákona o odpadoch,
v zmysle ktorého účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch je vždy aj
obec, na ktorej území sa činnosť vykonáva alebo zamýšľa vykonávať.
Účastníkom konania je aj spoločnosť Ostrôžka, združenie podielníkov, Vimperská 685/11, 962 12 Detva, nakoľko
je vlastníkom predmetných pozemkov, na ktorých sa majú využívať odpady na spätné zasypávanie.
Okresný úrad v sídle kraja pri určovaní účastníkov konania vychádzal aj z ustanovenia § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006
Z. z., podľa ktorého dotknutá verejnosť má postavenie účastníka konaniach uvedených v tretej časti a následne
postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku
3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé
životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo
odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
Vzhľadom na vyššie uvedené účastníkom konania je aj verejnosť, ktorá podala odvolanie proti rozhodnutiu vydanom
v zisťovacom konaní.
Na ústne pojednávanie boli prizvaní aj Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici.
Priebeh ústneho pojednávania a miestneho zisťovania je zapísaný v zápisnici o ústnom pojednávaní pod číslom OUBB-OSZP2-2021/007907-019 zo dňa 21.09.2021.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní zástupca spoločnosti STONES SLOVAKIA s.r.o., Ostrôžka, združenie
podielníkov a Ján Matuška, bytom Piešť II 84, Detva, ktorí boli oboznámení s podkladmi pre rozhodnutie a
podmienkami súhlasu.
Účastníci konania sa vyjadrili do zápisnice, že nemajú námietky k vydaniu súhlasu na využívanie odpadov na spätné
zasypávanie.
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Podľa § 97 ods. 21 zákona o odpadoch súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje výlučne vlastníkovi pozemku,
a ak ide o spätné zasypávanie na účel likvidácie banských diel a lomov, organizácii oprávnenej vykonávať banskú
činnosť podľa osobitného predpisu.
Nakoľko žiadateľ predložil okresnému úradu v sídle kraja Banské oprávnenie vydané Obvodným banským úradom
v Bratislave pod č. 820-2266/2013 zo dňa 12. septembra 2013 v znení jeho zmien o.i. aj na činnosť – zriaďovanie,
zabezpečovanie a likvidáciu lomov, spĺňa podmienku udelenia súhlasu tak, ako je vyššie uvedené.
Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vychádzal z „Plánu likvidácie lomu (V časť) PIEŠŤ“, ktorý vypracoval
Ing. Jozef Seman, odborne spôsobilý projektant pre banskú činnosť v decembri 2020. Grafická časť obsahuje
základnú banskú mapu povrchu v mierke 1:1000 s vyznačeným dobývacím priestorom a spôsobom likvidačných
prác a charakteristické rezy dotknutou likvidovanou časťou ložiska M 1:1000. Plán likvidácie časti lomu rieši
spätné zasypávanie, ktorým je likvidácia časti lomu výhradného ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa
pyroxenických andezitov v dobývacom priestore lom Detva – Piešť s použitím inertných odpadov.
Podľa predloženého plánu likvidácie lomu banská činnosť v dobývacom priestore Detva – Piešť bola povolená
rozhodnutím č. 1536-3506/2008 vydaným Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici dňa 2.12.2008, s
platnosťou do 22.12.2020. Povolenie banskej činnosti bolo predĺžené do 31.12.2025, s predpokladaným vyťažením
zásob ložiska.
Podľa § 31 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) (ďalej len
„banský zákon“) po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch, ak nie je
možné ich akékoľvek iné využitie podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov alebo nemôže dôjsť k ohrozeniu
alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu podľa
§ 32 a uskutočniť rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov dotknutých banskou činnosťou podľa
osobitného predpisu, ak sa organizácia a vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je hlavné banské dielo alebo lom
postavený, nedohodnú inak.
Keďže sa zatiaľ nepočíta s ukončením alebo trvalým zastavením prevádzky, žiadateľ preto plánuje pristúpiť postupne
k likvidácii – technickej rekultivácii a spätnému zasypávaniu na účel likvidácie banských diel a lomových miest v
rámci dobývacieho priestoru, kde sa banská činnosť ukončí alebo už ukončená bola.
Vzhľadom k tomu, že záujmové územie, ktoré je a bude potrebné rekultivovať po ukončení banskej činnosti je
rozsiahle a na likvidáciu vytvoreného banského diela bude potrebné také množstvo materiálu, ktoré žiadateľ nebude
vedieť zabezpečiť z vlastných zdrojov ťažobného odpadu, pristupuje k postupnej likvidácii – spätnému zasypávaniu
lomu materiálom aj z iných zdrojov mimo dobývacieho priestoru – inertným odpadom.
Na základe vykonaného miestneho zisťovania bolo zistené, že vstup do areálu lomu je zo štátnej cesty. Pri vstupe
do areálu lomu sa nachádza mostová váha, areál nie je zabezpečený proti vstupu neoprávnených osôb.
Podľa vyjadrenia žiadateľa na ústnom pojednávaní pri vstupe bude umiestnená unimobunka s celodennou strážnou
službou a vybavená kamerovým systémom, tabuľa „zákaz vstupu“, prístupová cesta zo severnej časti na vrchnú etáž
bude zabezpečená rampou a južný prístup valom. Odpady budú pochádzať z okolitých stavieb.
Okresný úrad v sídle kraja pri svojich úvahách vychádzal z ustanovenia § 3 ods. 20 zákona o odpadoch, podľa
ktorého spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný,
používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad
používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý
len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.
Na základe vyššie uvedeného okresný úrad v sídle kraja musí posúdiť, či je splnená podmienka nahradenia
neodpadových materiálov, či použitý odpad je na uvedené účely vhodný a či je použitý len v množstve, ktoré je
nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.
Účel danej činnosti, ako aj vhodnosť a množstvo odpadov, nevyhnutných na jeho dosiahnutie, okresný úrad v sídle
kraja overil aj na základe predloženého plánu likvidácie časti lomu, základnej banskej mapy, ktorá zobrazuje súčasný
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stav pozemku, na ktorom sa má spätné zasypávanie vykonať, pozdĺžnych a priečnych rezov, z ktorých je zrejmý
súčasný stav pozemku a stav po vykonaní spätného zasypávania.
Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vychádzal aj zo skutočnosti, že likvidáciu časti lomu je žiadateľ povinný
urobiť v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. banského zákona a následne zákona č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“).
Podľa § 10 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. po ukončení alebo pri trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských
dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných
pozemkov, ak príslušné orgány štátnej správy po dohode s obvodným banským úradom nerozhodli inak a ak nedôjde
k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom.
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel
a lomov povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán ich zabezpečenia
alebo likvidácie.
Na základe vyššie uvedeného okresný úrad v sídle kraja má za to, že podmienka nahradenia neodpadových
materiálov je splnená, nakoľko by k likvidácii časti lomu vo vyťažených oblastiach či k terénnym úpravám došlo
aj v prípade, ak by odpady neboli dostupné, a bolo by tak nevyhnutné použiť iné (neodpadové) materiály. Z vyššie
uvedeného je zrejmé, že likvidáciu/rekultiváciu alebo terénne úpravy je treba vykonať v každom prípade, či by už bol
odpad použitý alebo nie, lebo neuskutočnením činnosti v tejto podobe by došlo buď k porušeniu právnej povinnosti,
alebo by sa nedosiahli dôležité ekologické alebo úžitkové výhody, ktoré sa majú dosiahnuť.
Účelom využitia odpadov na spätné zasypávanie je likvidácia/rekultiváca lomu výhradného ložiska nevyhradeného
nerastu stavebného kameňa pyroxenických andezitov v dobývacom priestore lom Detva – Piešť s použitím inertných
odpadov, čím sa zahladia stopy po predchádzajúcej ťažbe a vytvoria podmienky pre ďalšie využívanie územia.
Okresný úrad v sídle kraja posudzoval skutočnosť, či odpady, ktoré budú využívané na spätné zasypávanie spĺňajú
kritéria uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.. Toto ustanovenie upravuje podrobnosti o
odpadoch vhodných na využívanie na spätné zasypávanie.
Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vychádzal z ustanovenia § 20 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z. z., v zmysle ktorého na spätné zasypávanie sa môže použiť výlučne inertný odpad, okrem inertných stavebných
odpadov a odpadov z demolácií (§ 77 ods. 1 zákona o odpadoch), ktoré je možné vzhľadom na ich pôvod a zloženie
zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie. Predmetné ustanovenie priamo vylučuje použitie
akýchkoľvek iných odpadov na spätné zasypávanie okrem odpadov, ktoré spĺňajú definíciu inertného odpadu.
Definícia inertného odpadu je uvedená v § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z., v zmysle ktorého
inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým
premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha
biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, že môže dôjsť k
znečisteniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté
v odpade a ekotoxicita výluhu musia byť zanedbateľné a nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd alebo
podzemných vôd. Limitné hodnoty látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov pre triedu vylúhovateľnosti I podľa
prílohy č. 1 tejto vyhlášky.
Okresný úrad v sídle kraja pri svojich úvahách vychádzal aj z ustanovenia § 20 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z. z., v zmysle ktorého inertné odpady, ktoré sa majú využiť na spätné zasypávanie, musia spĺňať požiadavky
účelu, na ktorý majú byť využité. V danom prípade účelom využitia odpadov na spätné zasypávanie je likvidácia/
rekultiváca lomu výhradného ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa pyroxenických andezitov v
dobývacom priestore lom Detva – Piešť s použitím inertných odpadov, čím sa zahladia stopy po predchádzajúcej
ťažbe a vytvoria podmienky pre ďalšie využívanie územia.
V ustanovení § 20 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. sú presne stanovené, ktoré katalógové čísla inertných
odpadov vhodných na využívanie na spätné zasypávanie možno použiť pre fyzickú osobu a ktoré pre právnickú
osobu a fyzickú osobu – podnikateľa. V prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa môžu použiť
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odpady katalógového čísla 01 04 08, 01 04 09, 02 04 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 a 17 05 06, čo je v súlade
s udelením predmetného súhlasu.
Pri uložení podmienok súhlasu okresný úrad v sídle kraja vychádzal z ustanovenia § 20 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z. a bodu 2.1. prílohy k rozhodnutia Rady č. 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú
kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/
ES. V tomto bode je uvedený zoznam odpadov prijateľných pre skládky inertného odpadu bez testovania. Z
dôvodu opatrnosti okresný úrad v sídle kraja požaduje testovať všetky druhy odpadov, ktoré sa využijú na spätné
zasypávanie. Takýto odpad sa na spätné zasypávanie môže použiť až na základe výsledkov testovania, ktoré
preukážu, že ide o inertný odpad. Odpad, ktorý bude použitý na spätné zasypávanie nesmie byť kontaminovaný alebo
obsahovať materiál alebo látky, ako sú napríklad kovy, plastické látky, chemikálie atď.. Pôvod odpadu musí byť
známy; nesmie ísť o odpady vznikajúce pri demolačných a stavebných prácach, ktoré pochádzajú z priemyselných
a poľnohospodárskych objektov, v ktorých boli skladované alebo vo výrobnom procese používané látky škodlivé
vodám a životnému prostrediu, u ktorých hrozí riziko kontaminácie týmito látkami.
Okresný úrad v sídle kraja bral do úvahy aj skutočnosť, že podľa vyjadrenia zástupcu účastníka konania inertný
odpad, ktorý sa bude využívať na spätné zasypávanie, bude pochádzať z okolitých stavieb.
Pri stanovení podmienky č. 1, že využívanie odpadov na spätné zasypávanie realizovať len na
pozemkoch evidovaných ako parcela registra „E“ parcelné číslo 15613 – ostatná plocha a parcela registra „E“
parcelné číslo 15614 – lesný pozemok, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Detva,
katastrálnym odborom, pre okres Detva, obec Detva, v katastrálnom území Detva, na liste vlastníctva č. 5468 resp.
parcela registra „C“ KN č. 10860 – ostatná plocha a parcela registra „C“ KN č. 10863 – ostatná plocha, právny
vzťah k parcelám C nie je evidovaný na liste vlastníctva, sú súčasťou parcely E KN 15613 a 15614, v súlade s
„Plánom likvidácie lomu (V časť) PIEŠŤ“, ktorý vypracoval Ing. Jozef Seman, odborne spôsobilý projektant pre
banskú činnosť v decembri 2020, okresný úrad v sídle kraja vychádzal zo skutočnosti, že uvedený súhlas a využitie
odpadov na spätné zasypávanie sa vždy viaže s konkrétnou lokalitou/miestom/pozemkom, v ktorej sa odpad na tento
účel môže využiť a neoprávňuje jeho držiteľa na využívanie odpadu na ľubovoľnom území.
Pri stanovení podmienky č. 6, okresný úrad v sídle kraja vychádzal z ustanovenia § 20 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., podľa ktorého pri spätnom zasypávaní, ktorým je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banských diel
a lomov, sa môže použiť výlučne inertný odpad, ktorý je vhodným spôsobom upravený na tento účel a spôsob jeho
využitia musí zabezpečiť stabilitu takto uloženého inertného odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Touto
podmienkou sa má zabrániť použitiu neupraveného (napr. nadrozmerného) stavebného odpadu, ktorý môže byť pri
určitom spôsobe likvidácie lomu nebezpečný vzhľadom na zosuvy alebo nestabilitu ukladaného odpadu. Odpad,
ktorý má byť využitý na spätné zasypávanie, ktorým je likvidácia lomu, by teda mal prejsť minimálne činnosťou R12
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch,
t.j. byť podrvený a mal by mať určitú homogénnu frakciu.
Pri stanovení podmienky č. 7 a 8, okresný úrad v sídle kraja vychádzal z ustanovenie § 20 ods. 2 vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z. z. v nadväznosti na § 9 ods. 1 až 4 tejto vyhlášky, ktorý upravuje preberanie odpadov do zariadenia
na nakladanie s odpadmi a bodu 1.1. prílohy k rozhodnutia Rady č. 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorý upravuje
základnú charakterizáciu odpadu pri prijímaní odpadov na skládku odpadov.
Pri stanovení podmienky č. 13 a 14 okresný úrad v sídle kraja vychádzal z ustanovení § 14 ods. 1 písm. f) a g) podľa,
ktorých držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi
a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené
údaje.
Uložením podmienok súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie sa zabezpečila ochrana životného
prostredia a zdravie ľudí počas vykonávania uvedenej činnosti.
Technické riešenie spätného zasypávania je opísané vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode Technické
požiadavky miesta výkonu činnosti.
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Bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti sú v zmysle § 97 ods. 3 zákona o odpadoch uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Pri stanovení doby platnosti súhlasu okresný úrad v sídle kraja postupoval podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a
vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, súhlas udelil do 31.08.2026
na základe požiadavky žiadateľa.
Podľa § 97 ods. 18 platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí okresnému úradu v sídle kraja najneskôr
tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia zákona o odpadoch.
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie obvodného banského úradu v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako aj iné povolenia vydané podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad v sídle kraja posúdením podania a správnym konaním zistil, že žiadateľ o udelenie súhlasu na
využívanie odpadov na spätné zasypávanie spĺňa zákonné podmienky pre udelenie predmetného súhlasu. Na základe
uskutočneného správneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Okresný úrad v sídle kraja vzhľadom na povahu veci nemohol rozhodnúť v zákonom stanovenej šesťdesiatdňovej
lehote a preto požiadal podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku listom č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-016 zo dňa
25.08.2021 odvolací orgán – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, Referát starostlivosti o
ŽP, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „odvolací orgán“) o predĺženie zákonnej lehoty
pre rozhodnutie.
Odvolací orgán listom č. OU-BB-OOP3-2021/005337-116 zo dňa 08.09.2021 vyhovel žiadosti o predĺženie
zákonnej lehoty pre rozhodnutie a zákonnú lehotu predĺžil o 60 dní. O tejto skutočnosti okresný úrad v sídle kraja
upovedomil účastníkov konania listom č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-018 zo dňa 09.09.2021.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho poriadku. Odvolanie sa podáva podľa
§ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku doručuje účastníkovi konania – pani Márii Liškovej,
naposledy bytom Piešť II 84, 962 12 Detva, ktorej pobyt nie je známy, verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška
bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica a zverejnená na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v
časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto rozhodnutie sa zverejní aj na webovom
sídle okresného úradu v sídle kraja https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39 v časti „Úradná
tabuľa“. Okresný úrad v sídle kraja žiada mesto Detva, aby súčasne zverejnilo toto rozhodnutie na svojej úradnej
tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15
dní a po ukončení doby vyvesenia vrátilo toto rozhodnutie okresnému úradu v sídle kraja s vyznačením dátumov
vyvesenia a zvesenia.
Vyvesené dňa: ............................................... Zvesené dňa: ..............................................
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Podpis, pečiatka: ........................................... Podpis, pečiatka: ........................................

Doručí sa listinne rovnopis:
1. Ostrôžka, združenie podielníkov, Vimperská 685/11, 962 12 Detva
Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď, Slovenská republika
MESTO DETVA, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva, Slovenská republika
Jozef Sekereš, Piešť II 221, 962 12 Piešť II, Slovenská republika
Ján Matúška, Piešť II 84, 962 12 Piešť II, Slovenská republika
Jozef Halgaš, Piešť II 298, 962 12 Piešť II, Slovenská republika
Czeslaw Kolodziej, Piešť II 99, 962 12 Piešť II, Slovenská republika
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