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-OSZP2-2022/009532-011

30. 03. 2022

Rozhodnutie
podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. 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 zmeny rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021, ktorým bol
udelený súhlas 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. JZPVK – Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
2. STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď
3. Mesto Detva, J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva
4. Ostrôžka, združenie podielníkov, Vimperská 685/11, 962 12 Detva
5. Jozef Sekereš, Piešť II 221, 962 12 Detva
6. Ján Matúška, Piešť II 84, 962 12 Detva
7. Jozef Halgaš, Piešť II 298, 962 12 Detva
8. Czeslaw Kolodziej, Piešť II 99, 962 12 Detva
9. Mária Lišková, naposledy bytom Piešť II 84, 962 12
10. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
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. t) 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 JZPVK – Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, IČO: 45 653 674 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“)
podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch mení súhlas
na využívanie odpadov na spätné zasypávanie
udelený okresným úradom v sídle kraja podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch pod číslom č. OU-BBOSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021
právnickej osobe:
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Obchodné meno: STONES SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo: Topoľová 2810, 926 01 Sereď
IČO: 47 389 061
takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia, v časti právnická osoba sa doterajší odsek:
„Obchodné meno: STONES SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo: Topoľová 2810, 926 01 Sereď
IČO: 47 389 061“
nahrádza novým odsekom:
„Obchodné meno: JZPVK – Company, s.r.o.
Sídlo: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
IČO: 45 653 674“.

Ostatné náležitosti rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie ostávajú v platnosti.
Táto zmena tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie
č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch nie sú vydaním tohto rozhodnutia dotknuté.
Toto rozhodnutie nenahrádza iné povolenia vydané podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Okresnému úradu v sídle kraja bola dňa 08.02.2022 doručená žiadosť spoločnosti JZPVK – Company, s.r.o.,
so sídlom Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, IČO: 45 653 674 (ďalej len „spoločnosť JZPVK – Company,
s.r.o.“) o zmenu rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021 v súlade s § 114 zákona o
odpadoch, ktorým okresný úrad v sídle kraja udelil spoločnosti STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926
01 Sereď, IČO: 47 389 061 (ďalej len „spoločnosť STONES SLOVAKIA s.r.o.“) súhlas 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.
V dokladovej časti podania boli tieto listiny:
• Rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021, ktorým bol
spoločnosti STONES SLOVAKIA s.r.o. udelený súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie;
• Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 176-129/2022 zo dňa 14.01.2022, ktorým obvodný
banský úrad vydal predchádzajúci súhlas na prevod dobývacieho priestoru Detva – Piešť z organizácie STONES
SLOVAKIA s.r.o. na organizáciu JZPVK – Company, s.r.o.;
• „Zápis prevodu dobývacieho priestoru – oznámenie“ č. 176-525/2022 zo dňa 01.02.2022;
• Zmluvu o prevode dobývacieho priestoru Detva – Piešť zo dňa 28.01.2022;
• Banské oprávnenie č. 1119-2987/2020 zo dňa 11. decembra 2020;
• Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia č. 907-2849/2021 zo dňa 12. januára 2022;
• Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 113-4510/2021 zo dňa 08.12.2021 vydané
spoločnosti STONES SLOVAKIA s.r.o., ktorým bola povolená banská činnosť – likvidácia časti lomu v dobývacom
priestore Detva – Piešť;
• Plán likvidácie lomu (V časť) PIEŠŤ, ktorý vypracoval Ing. Jozef Seman, odborne spôsobilý projektant pre banskú
činnosť v decembri 2020;
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• Rozhodnutie Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DT-OSZP-2021/000112-025
zo dňa 16.02.2021 vydané podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na navrhovanú činnosť „Čiastočná rekultivácia lomu
Detva - Piešť“;
• Protokol o skúške č. 16968-16969/2021 na výkopovú zeminu, vydaný spoločnosťou INGEO – ENVILAB, s.r.o.,
Divízia chémie a mikrobiológie, Bytčická 16, 010 01 Žilina;
• potvrdenie o úhrade správneho poplatku v sume 4,00 eur.

Okresný úrad v sídle kraja sa oboznámil s predloženým podaním.
Rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021 bola povolená
činnosť spätného zasypávania 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 sú súkromné osoby združené v pozemkovom spoločenstve Ostrôžka, združenie
podielníkov, Vimperská 685/11, 962 12 Detva.
Na spätné zasypávanie sú rozhodnutím povolené odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do kategórie odpady, ktoré nie sú nebezpečné - ostatné
odpady, číslo druhu a názov 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 – 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.
Platnosť súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie je stanovená rozhodnutím do 31.08.2026.
Spoločnosť JZPVK – Company, s.r.o. predložila spolu so žiadosťou o zmenu rozhodnutia okresného úradu v sídle
kraja č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021 rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej
Bystrici č. 176-129/2022 zo dňa 14.01.2022, ktorým obvodný banský úrad vydal predchádzajúci súhlas na prevod
dobývacieho priestoru Detva – Piešť z organizácie STONES SLOVAKIA s.r.o. na organizáciu JZPVK – Company,
s.r.o..
Na základe Zmluvy o prevode dobývacieho priestoru Detva – Piešť, ktorá bola uzatvorená dňa 28.01.2022
medzi odovzdávajúcou organizáciou STONES SLOVAKIA s.r.o. a preberajúcou organizáciou JZPVK – Company,
s.r.o., v zmysle § 27 ods. 10 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v
znení neskorších predpisov Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici uskutočnil dňa 01.02.2022 zápis prevodu
dobývacieho priestoru Detva – Piešť do evidencie dobývacích priestorov na Obvodnom banskom úrade v Banskej
Bystrici.
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Detva“) vydal spoločnosti
STONES SLOVAKIA s.r.o. rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-DT-OSZP-2021/000112-025 zo dňa
16.02.2021 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.“) na navrhovanú činnosť
„Čiastočná rekultivácia lomu Detva - Piešť“ (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“).
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.
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Okresný úrad v sídle kraja ako povoľujúci orgán príslušný na rozhodovanie vo veci udelenia zmeny 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. t) zákona o odpadoch požiadal listom č.
OU-BB-OSZP2-2022/009532-003 zo dňa 11.02.2022 Okresný úrad Detva o vydanie záväzného stanoviska podľa
§ 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., či návrh na zmenu rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa
22.09.2021 je v súlade s uvedeným zákonom, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.
Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 01.03.2022 doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Detva č. OU-DTOSZP-2022/000402-002 zo dňa 28.02.2022, podľa ktorého návrh na začatie konania o udelenie zmeny rozhodnutia
č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021 v súlade s § 114 zákona o odpadoch, je v zásade v súlade
so zákonom č. 24/2006 Z. z., s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní, právoplatným dňa 23.07.2021 a jeho
podmienkami.
Okresný úrad v sídle kraja upustil od ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním, nakoľko mal k dispozícii všetky
potrebné podklady pre rozhodnutie.
Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-BB-OSZP2-2021/003236-002 zo dňa 18.01.2021 v zmysle § 18 ods. 3
správneho poriadku upovedomil účastníkov konania o začatí správneho konania a zároveň im oznámil, že vo veci
boli zhromaždené všetky podklady pre vydanie rozhodnutia, že zamýšľa vydať rozhodnutie, ktorým zmení súhlas
č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021 podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch a
dal im podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k
spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote 5 dní odo dňa doručenia oznámenia. Do podkladov
pre vydanie rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na okresnom úrade v sídle kraja počas pracovných dní, kancelária
číslo dverí 513.
Oznámenie bolo účastníkom konania doručené v dňoch 01.03.2022, 02.03.2022, 04.03.2022, 16.03.2022 a
25.03.2022.
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.
Oznámenie bolo zaslané aj Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici, ktorý dňa 04.03.2022 doručil
okresnému úradu v sídle kraja stanovisko č. 899-1019/2022 zo dňa 03.03.2022, v ktorom o. i. uviedol, že nemá
pripomienky ani námietky k zmene rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021.
Spoločnosť Ostrôžka, združenie podielníkov doručila dňa 17.03.2022 vyjadrenie, v ktorom uvádza, že nemá
námietky k zmene rozhodnutia.
Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní bral do úvahy aj skutočnosť, že spoločnosť JZPVK – Company, s.r.o. má
Banské oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Bratislave pod č. 1119-2987/2020 zo dňa 11. decembra
2020 aj na činnosť – zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov, a teda spĺňa podmienku uvedenú v § 97
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ods. 20 zákona o odpadoch, že 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.
Okresný úrad v sídle kraja posúdením podania a správnym konaním zistil, že žiadateľ o udelenie zmeny súhlasu na
využívanie odpadov na spätné zasypávanie spĺňa zákonné podmienky pre udelenie zmeny predmetného súhlasu. Na
základe uskutočneného správneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia zákona o odpadoch.
Toto rozhodnutie nenahrádza iné povolenia vydané podľa osobitných predpisov.
Správny poplatok v hodnote 4,00 € podľa položky 162 písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený formou Potvrdenia o úhrade správneho
poplatku (€kolok).
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: ..............................................

Podpis, pečiatka: ........................................... Podpis, pečiatka: ........................................

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

Doručuje sa
JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, 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
Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď, Slovenská republika
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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