
 

                                         odbor starostlivosti o životné prostredie                                                           

                                                            Zámok 104, 014 01 Bytča 

 

___________________________________________________________________________

č. OU-BY-OSZP-2021/000722- 18/Koc                                                   Bytča 19. 10. 2021 

 

 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 
 

 

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v spojení s § 5 zákona č. 525/2003 

Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa  § 3 písm. k) a § 56 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 o posudzovaní“) a   podľa § 29 odst. 2 zákona, k 

Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti “Plán likvidácie  štrkoviska  - dobývací priestor Malá 

Bytča, lokalita „Pod búdami“ v k.ú. Malá Bytča „  predloženej navrhovateľom Kamenivo 

Slovakia, a.s., Areál Prefa ,  014 01 Bytča – Hrabové, IČO 35791713,  po vykonaní zisťovacieho 

konania o posudzovaní zámeru  navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona 71/1976 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  takto rozhodol :   

  

Navrhovaná zmena činnosti „Plán likvidácie  štrkoviska  - dobývací priestor Malá Bytča, 

lokalita „Pod búdami“ v k.ú. Malá Bytča “   situovaná na pozemkoch KN-C 403/115, 403/136, 

403/135, 403/134, 403/132, 403/131, 400/46, 398/86, 398/78, 398/77, 398/76, 398/75, 398/74, 

398/73, 398/87, 398/72, 398/71, 403/143, 403/144, 403/159, 403/145, 403/146.  

 

 

sa nebude 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. Pre uvedenú činnosť je preto možné 

požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.  

 

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené 

stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:  
 

a)  Nepoužívať pri likvidácii štrkoviska  odpady kat. č. :  

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 



 b) Na rekultiváciu možno použiť nasledovné druhy odpadov: 

     01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako v 01 04 07  

     01 04 09 – odpadový piesok a íly 

     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 

 

c) Nezasiahnuť realizáciou navrhovanej činnosti do nadregionálneho biokoridoru Nrbk 1 rieka 

Váh, do regionálneho biocentra Rbs 22 Váh pri Predmieri, ako aj do genofondovej lokality  

BY 19 Váh pri Predmieri 

 

d) Požiadať  Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti  o životné prostredie, štátnu vodnú správu  

o  povolenie na niektoré činnosti v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 písm. c) vodného 

zákona.     

 

e) Posúdiť navrhovanú činnosť  v zmysle ustanovenia § 16 a vodného zákona v ďalšom 

povoľovacom procese   

 

f) Pokračovať v monitoringu vrtu nachádzajúceho sa  v areáli ZŠ Predmier 

 

g) Vypracovať hydrogeologický posudok s posúdením vplyvu uložených inertných materiálov a 

odpadov na kvalitu podzemnej vody 

 

h) Vykonávať počas obdobia so suchým počasím pravidelné kropenie všetkých používaných 

komunikácií, ako aj plôch po ktorých sa budú pohybovať mechanizmy  
 

i)  Využiť všetky technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na  

obmedzenie prašných emisií počas realizácie navrhovanej činnosti  

 

j)   Vrchná časť navážky musí byť  tvorená v hrúbke 0,6 m výlučne čistou výkopovou zeminou, 

hmotami pochádzajúcimi z vnútornej skrývky ložiska výperkami.  

 

k)  Požiadať pred realizáciou navrhovanej činnosti Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti 

o životné prostredie oddelenie  štátnej správy   vôd   a vybraných zložiek kraja,  

o vydanie  súhlasu  v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.    

 

l) V ďalšom stupni PD určiť depónie pre sklad  odpadov, ktoré nesmú zasahovať do vodného 

toku a ochranného pásma vodného toku.   

 

m) Vykonávať neustály dozor zodpovednej osoby  pri preberaní odpadov s cieľom sledovania 

zloženia a vlastností odpadov pre preukázanie vhodnosti použitia odpadov  

   

n) Zásypový materiál nesmie ovplyvniť kvalitu podzemných a povrchových vôd. 

 

o)  Vykonať testovanie odpadu  laboratórnymi analýzami v prípade  pochybnosti, či odpad je 

inertným odpadom  
. 
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Do návrhu pre začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných 

predpisov navrhovateľ zapracuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, 

určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho konania. 
. 

 

 

Odôvodnenie 
 

Navrhovateľ Kamenivo Slovakia, a.s., Areál Prefa ,  014 01 Bytča – Hrabové doručil   

Okresnému úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov dňa 02. 07. 2021 Oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti „Plán likvidácie  štrkoviska  - dobývací priestor Malá Bytča, lokalita „Pod búdami“ 

v k.ú. Malá Bytča“.  

Oznámenie o zmene činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 1 

Ťažobný priemysel, položka 11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku 

a piesku – od 100 000 do 200 000t/rok alebo od 5 do 10 ha záberu plochy  zisťovaciemu 

konaniu zákona, ktoré Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal 

podľa § 29 zákona o posudzovaní. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o 

správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne 

konanie vo veci zistenia, či oznámenie o zmene činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona 

začalo predložením oznámenia na tunajší úrad dňa 02. 07. 2021.  

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

ako príslušný orgán zaslal oznámenie o zmene činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie 

stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Plán likvidácie  štrkoviska  - dobývací priestor Malá 

Bytča, lokalita „Pod búdami“ v k.ú. Malá Bytča“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva 

na adrese: http://www.enviroportal.sk, ako aj na webe okresného úradu Bytča: 

http://www.minv.sk  

Navrhovaná zmena činnosti je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Bytča, obec Bytča, k.ú. Malá 

Bytča, parcela č. KNC 403/115, 403/136, 403/135, 403/134, 403/132, 403/131, 400/46, 398/86, 

398/78, 398/77, 398/76, 398/75, 398/74, 398/73, 398/87, 398/72, 398/71, 403/143, 403/144, 

403/159, 403/145, 403/146 .  

 

Cieľom navrhovanej činnosti je likvidácia zasypaním  vyťaženej  ťažobnej kazety v  severnej 

časti   a likvidácia vyťaženej ťažobnej kazety na vodnú plochu v južnej  časti. 

 

 

 

Súčasný stav a popis technického riešenia 

 
Dobývacie práce v štrkovisku boli vykonávané podľa POPD ako plošné, v dvoch kazetách 

(severná a južná), v dvoch ťažobných rezoch - nad i pod hladinou podzemnej vody. Likvidačné 

práce budú vykonávané samostatne v severnej a južnej časti.  
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Severná časť  

Likvidačné práce podľa predloženého plánu likvidácie štrkoviska budú vykonávané v priamej 

nadväznosti na doteraz vykonané ťažobné práce spojené s kontinuálnym zavážaním 

vydobytého priestoru II. ťažobného rezu (mokrý rez) a II. ťažobného rezu (suchý rez). 

 Na základe geodetického zamerania lokality zo dňa 8. 10. 2020 sú vypočítané nasledovné 

množstvá  zásypových hmôt potrebných na realizáciu likvidačných a rekultivačných prác:  

- Vyťažený priestor od bázy II. ťažobného rezu (dno jamy) po hladinou  podzemnej vody 294,60 

m. n. m. : 9 800 m3  

- Zásyp jamy od hladiny podzemnej vody po Ø kótu terénu 299,07 m:  29 257 m3  

Spolu:  39 057 m3.  

 

Likvidácia štrkoviska bude pozostávať v zaplnení vydobytého priestoru inertným materiálom 

za účelom dosiahnutia prijateľného charakteru morfológie územia, na priemernú kótu 299,07m 

n. m., to je približne 8,87 m od dna jamy. Zavážanie a rozhŕňanie materiálu bude prebiehať z 

vytvorenej plošiny hrany zakládky smerom od diaľničného telesa buldozérom, horizontálne 

premiestnenie skrývkovej zeminy z dočasných depónii po okrajoch ložiska. 

Pri likvidačných prácach budú použité:  

- hmoty pochádzajúce z vnútornej skrývky ložiska, výperky, ktoré sú umiestnené na depóniach 

v DP Malá Bytča  

- inertné odpady dovezené z iných lokalít, ktorých zloženie alebo produkty ich rozkladu nebudú 

škodiť nad dovolený limit žiadnej zložke životného prostredia.  

Na technické úpravy vydobytého ložiska budú použité inertné odpady, ktoré sú vhodné na 

využitie na povrchovú úpravu terénu v zmysle § 20, ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. Jedná sa o ostatný odpad, ktorý je podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov zaradený nasledovne:  

• 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené V 01 04 07  

• 01 04 09 odpadový piesok a íly 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 prípade nedostatku povolených odpadov podľa § 20, prevádzkovateľ štrkoviska pre 

zabezpečenie podmienok štátnych orgánov, vyplní ťažobný priestor aj certifikovanými 

recyklátmi, ktoré môže vyrábať z recyklovateľných stavebných odpadov. Stavebný odpad sa 

tak zhodnotí na „Recyklované kamenivo“ — to bude „výrobok“ certifikovaný podľa EN 13 

242+A1.  

Za účelom ochrany vôd bude pre zásyp ťažobnej jamy do úrovne 0,5 m nad súčasnú hladinu 

vody použitý výlučne odpad kat. č. 17 05 04 a 17 05 06. Vzhľadom na následnú rekultiváciu 

bude vrchnú časť navážky v hrúbke 0,6 m tvoriť výlučne výkopová zemina, bez stavebnej sute. 

Znamená to, že stavebný odpad charakteru stavebnej sute a ostatné odpady z vyššie uvedeného 

zoznamu budú môcť byť použité iba vo vrstve maximálne 1,5 m, ohraničenej úrovňami 290,20 

m. n. m. a 298,47 m. n. m. 
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Južná časť  

Vyťažená ťažobná kazeta bude likvidovaná na vodnú plochu. Na úrovni počvy I. rezu sa 

zostatková berma medzi I. a II. ťažobným rezom plošne  vytvorí  nepravidelný priebeh pobrežia 

ťažobného jazera. Dôjde k plošnému zväčšeniu bermy smerom do vnútra ťažobného jazera. 

Výška násypového telesa bude 1 m nad priemernou hladinou vody, ktorá má hodnotu približne 

294,65 m. n. m. Výšková úprava násypu po obvode vodnej plochy nie je stanovená, preto je 

navrhnutá na úroveň existujúcej bermy. Jej prípadné zvýšenie nad úroveň okolitého terénu sa 

nevylučuje, vyžiada si to však zvýšený objem násypových zemín. Celková kubatúra 

násypových zemín na vytvarovanie brehov vodnej plochy predstavuje približne 9 200 m3.  

  

Násypové materiály, ktoré budú na vytvarovanie brehov vodnej plochy použité, budú prírodné 

horninové materiály:  

- Skrývkové zeminy z vonkajšej skrývky ťažobných polí otváraných v rámci banskej činnosti 

v DP Malá Bytča.  

- Odseparované ílovité a zemité horniny z vnútornej skrývky a výperky získané pri mokrej 

úprave štrkopieskov. Oba druhy skrývok predstavujú ťažobný odpad. 

- Podľa technických a dodávateľských možností výkopové zeminy z plošných a líniových 

stavieb získaných od cudzích dodávateľov, t. j. horninové materiály. 

Podľa druhu, resp. štruktúry zásypových zemín je dôležité použitie zemín ostatných odpadov 

kategórie "O" č. 17 05 04 a 17 05 06 z dôvodov vylepšenia infiltračných vlastností použitých 

zásypových materiálov. Ílovité výperky vzniknuté pri mokrej úprave ťaženej suroviny sú 

prakticky vodonepriepustné a preto je vhodné ich miešať s výkopovou zeminou a kamenivom, 

čo podstatne zlepší infiltráciu zrážkových vôd. Vonkajšia skrývka je vhodná pre najvrchnejšiu 

vrstvu terénu, ktorá vytvorí priaznivé podmienky pre budúcu flóru. 
Pri zavážaní priestoru a vytváraní brehov vodnej plochy ťažobná organizácia zabezpečí 

prostredníctvom zodpovednej osoby neustálu vizuálnu kontrolu vhodnosti zavážaného 

materiálu, vystaví potvrdenie o množstve odpadu, dátumu a času prevzatia . Ak pri preberaní 

odpadu vznikne na základe poznatkov o jeho pôvode alebo jeho vizuálnej kontrole pochybnosť 

o tom, či ide o inertný odpad, vykoná sa pred použitím odpadu na zavážanie vydobytého 

priestoru jeho testovanie s cieľom overiť, či tento odpad spĺňa limitné hodnoty ustanovené v 

osobitnom predpise. Takýto odpad sa uloží na medziskládke a môže byť použitý na likvidačné 

práce až na základe výsledkov testovania. V prípade nevhodnosti materiálu pôvodca odpadu na 

vlastné náklady zabezpečí odvoz a následnú likvidáciu tohto materiálu. Po zaevidovaní a 

vizuálnej kontrole podľa pokynov zodpovednej osoby sa materiál prevezie po určených 

dopravných trasách na miesto vyklápania. Následne buldozér rozhrnie, urovná a zároveň zhutni 

do požadovanej kvality. 
 

Pri prácach budú využívané mechanizmy, ktorých technický stav bude pravidelne kontrolovaný 

autorizovaným servisom. Parkovanie nákladných aut a nakladača je situované v priestore areálu 

prevádzky. Doplnenie pohonných látok do nákladných áut bude dodávateľ prác realizovať vo 

vlastnej réžii mimo rekultivovaného územia. Doplnenie PHM do ostatných mechanizmov 

(buldozér, nakladač ) je realizované v areáli Kamenivo Slovakia Prefa. 
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Požiadavky na vstupy 
 

Záber pôdy  
Rekultivácia lomu bude prebiehať v rámci určeného dobývacieho priestoru, k nárokom na záber 

pôdy nedochádza, naopak – rekultiváciou časti územia dôjde k zväčšeniu výmery na úkor 

vodnej plochy.  

 

Spotreba vody  
Likvidácia a rekultivácia lomu nemá nároky na odber vody.  Počas prác bude v priestore bývalej 

ťažobne obsluha, ktorá bude mať pitnú vodu zabezpečenú v PET fľašiach.  

 

Energetické zdroje  
Likvidácia lomu nemá nároky na energetické zdroje. Nákladné automobily prevážajúce 

zásypové materiály budú tankovať pohonné hmoty mimo predmetného územia.  

 

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru   
Pri likvidácii a rekultivácii lomu nebude využívaná žiadna vonkajšia doprava ani iná existujúca 

infraštruktúra, používať sa budú len existujúce prevažne nespevnené komunikácie medzi 

predmetným územím a dobývacím priestorom Malá Bytča, resp. úpravňou vyťaženej suroviny, 

odkiaľ bude prevažná väčšina zásypových materiálov dopravovaná. Len menšia časť odpadov, 

ktoré budú zabezpečené od zmluvných zákazníkov, bude prevážaná po existujúcich 

komunikáciách – štátnych cestách. Trasa prepravy prechádza cez železničný nadjazd 

železničnej trate Žilina - Bratislava smerom na štátnu cestu I/61. Trasa prepravy nebude 

prechádzať cez obec Predmier po miestnych komunikáciách.   

 

Nároky na pracovné sily  
Činnosť zabezpečovaná pracovníkmi doposiaľ zamestnanými v prevádzke. 

 

 

 

Údaje o výstupoch 

 

Ovzdušie  

Bodovým zdrojom znečistenia bude zavážanie severnej kazety a brehov južnej kazety ťažobne, 

kde pri zasypávaní najmä nad úrovňou hladiny povrchovej vody bude dochádzať k vzniku 

prachu a emisií výfukových plynov z nákladných automobilov.  

Za  zdroje  možno považovať všetky používané cesty ako aj plochy, po ktorých sa budú 

automobily pohybovať. Keďže niektoré plochy sú bez povrchovej úpravy, tieto budú zdrojom 

emisií prachu. Činnosť bude prebiehať mimo obývaných území. 

 

Vody  

 Realizáciou  navrhovanej činnosti nedôjde k produkcii odpadových vôd. 

 

Odpady 
Pri uskutočnení zámeru budú vznikať odpady súvisiace s prevádzkou mechanizmov na ťažbu a  
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dopravu suroviny. Ide o rôzne syntetické oleje, filtre, brzdové kvapaliny a obaly z uvedených 

odpadov. Nakladanie so všetkými odpadmi je (a pri ďalšej činnosti aj bude) riešené zmluvne 

so subdodávateľskou firmou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.  

Nakladanie s  odpadmi bude prebiehať v zmysle stratégie a koncepcie odpadového 

hospodárstva SR a podľa právnych predpisov pre odpadové hospodárstvo. Údržba a opravy 

mechanizmov budú vykonávané mimo územia realizácie zámeru v priestoroch na to určených. 

 

Hluk a vibrácie  

Počas dopravy zásypových materiálov nákladnými automobilmi bude dochádzať k tvorbe hluku 

a vibrácií. Toto pôsobenie bude časovo obmedzené na dennú dobu (ťažba a preprava suroviny 

bude prebiehať len za denného svetla). 

 

Žiarenie a iné fyzikálne polia  
Bez vplyvu.  

 

Zápach a iné výstupy  
Bez vplyvu . 

 

Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny  
Uvažovaný zámer je už v samotnom princípe založený na zásahu do krajiny, keďže predstavuje 

úpravu ťažbou pozmenenej krajiny. 

 

Vplyv na  životné prostredie  a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych 

a synergických 
 
Vplyv na horninové prostredie  a reliéf   

Územie zámeru leží v rovinatom území, čo vylučuje možnosť iniciovania geodynamických 

javov.  

Geomorfologické pomery budú pozitívne ovplyvnené vytvorením prirodzenejších tvarov 

bývalej ťažobne, realizáciou dôjde k zasypaniu severnej kazety, resp. úprave svahov bývalej 

ťažobne, t.j. dôjde k ich stabilizácii. Likvidačnými a rekultivačnými prácami dôjde k zahladeniu 

ťažobnej činnosti v otvorenom jamovom lome, súčasne, v súvislosti s uložením nevhodných a 

prebytočných materiálov z rôznych stavieb nebude potrebné vytvárať pre tieto účely skládky 

odpadov. 

 

Vplyv na klimatické pomery 

Bez vplyvu 

 

Vplyv na ovzdušie  
Počas prestavby  - bude dochádzať používaním nákladných automobilov a bagrov  k emisiám 

spalín výfukových plynov a prachových častíc do ovzdušia. Toto pôsobenie bude však 

priestorovo a časovo obmedzené na čas do ukončenia likvidácie a len počas dennej pracovnej 

smeny. Počas obdobia so suchým počasím sa bude  vykonávať pravidelné kropenie všetkých 

používaných komunikácií, ako aj plôch po ktorých sa budú pohybovať mechanizmy. 
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Vplyv na vodné pomery 

Kvalita povrchových vôd v rieke Váh pri bežnej činnosti nemôže byť realizáciou zámeru 

ovplyvnená, pretože preprava a vysýpanie materiálov bude prebiehať v dostatočnej vzdialenosti 

od koryta rieky Váh. 

Kvalita podzemných vôd môže byť ovplyvnená havarijným únikom ropných látok z 

mechanizmov alebo nákladných automobilov. Keďže podložie je tvorené pieskami a 

štrkopieskami s vysokou priepustnosťou, v prípade havárie môže dôjsť k prieniku ropných látok 

až na hladinu podzemných vôd. Tomuto potenciálnemu vplyvu je potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť aj z toho dôvodu, že Záujmové územie sa nachádza v dosahu ochranného pásma 

vodárenského zdroja Predmier. 

V roku 2005  bol zahájený monitoring vplyvu ťažby štrkopieskov a ich úpravy na kvalitu 

podzemných vôd. Ako monitorovací objekt bol využitý existujúci vrt v areáli Základnej školy 

Predmier, ktorý sa v minulosti využíval ako zdroj pitnej vody. Realizáciou monitorovacích prác 

bola poverená spoločnosť INGEO - ighp, s.r.o. Žilina.  

Uvedený monitoring prebieha doposiaľ a je v predloženom zámere doporučené  ho realizovať 

po celé obdobie uskutočnenia zámeru.  

Pri uskutočnení zámeru nedôjde k ovplyvneniu prúdeniu a režimu povrchových vôd v kontexte 

širšieho územia, dôjde však k čiastočnému ovplyvneniu režimu a prúdenia podzemnej vody 

vzhľadom na koeficient filtrácie zásypových materiálov v severnej kazete, ktorý je v prostredí 

štrkových sedimentov pomerne vysoký a dosahuje 10-2 až 10-3 m.s-1.  

Koeficient filtrácie zásypových materiálov bude nižší, t.j. v časti bývalej ťažobne, kde dôjdek 

nasypávaniu materiálov bude čiastočne ovplyvnené prúdenie podzemných vôd. Dá sa však 

predpokladať, že tento vplyv bude čiastočne eliminovaný prirodzenou zmenou smerov prúdenia 

podzemných vôd k častiam ťažobne, kde nebudú zásypové materiály použité. Dôležitá bude 

tiež skutočnosť že odpady, ktoré budú prijímané od zmluvných dodávateľov budú sčasti 

štrkovitého charakteru, čo ich miešaním s jemnozrnnými materiálmi čiastočne zvýši koeficient 

filtrácie zásypových materiálov. 

 

Vplyv na pôdu 
Uskutočnením zámeru dôjde v severnej kazete k vráteniu plochy dočasne vyňatej z 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu na jej pôvodný účel, ide teda o pozitívny vplyv. 

 

Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy 

Územie dotknuté realizáciou zámeru predstavuje územie, ktoré je v súčasnosti výrazne 

pozmenené oproti potenciálnej vegetácii. Uskutočnením Plánu likvidácie ložiska štrkopieskov, 

vzhľadom na odstup od toku rieky, nebudú negatívne ovplyvnené ani brehové porasty rieky 

Váh s prevládajúcim výskytom vŕb, na ktoré nadväzujú vlhkomilné biotopy na naplaveninách 

Váhu ako aj biotopy krovinných lemov, ktoré predstavujú z hľadiska vegetácie najhodnotnejšiu 

časť územia.  

Zámer nepredstavuje významný vplyv na živočíšne spoločenstvá, nedochádza k ohrozeniu 

žiadnych významných druhov živočíchov ani spoločenstiev, nie sú ohrozené ani živočíšne 

spoločenstvá najbližšieho významného biotopu - ekosystému Váhu. Podobne doprava 

zásypových materiálov bude vedená mimo významné biotopy živočíchov, nepredstavuje na 

živočíšne spoločenstvá žiadne významné dopady.  
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Vplyv na krajinu, krajinný obraz  

Po  ukončení  zámeru dôjde k návratu časti územia (severná kazeta) k pôvodnému spôsobu 

využitia krajiny a vrátená plocha bude organicky začlenená do krajiny. Celkový vplyv na 

scenériu krajiny možno považovať za pozitívny - po rekultivácii územia bude zvýšená diverzita 

scenérie oproti pôvodnému stavu pred ťažbou. 

 

Vplyvy na poľnohospodársku výrobu  
Uskutočnením zámeru dôjde k vráteniu časti plochy dočasne vyňatej z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu (severná kazeta) na jej pôvodný účel, ide teda o pozitívny vplyv. 

 

Vplyvy na priemyselnú výrobu  
Nepredpokladajú sa. 

 

Vplyvy na dopravu  
Uskutočnením zámeru nebude dochádzať k ovplyvňovaniu dopravnej situácie na uliciach 

dotknutej obce. Čiastočne bude ovplyvnená dopravná situácie na novovybudovanom nadjazde 

ponad železničnú trať a na ceste I/61 dopravou od zmluvných zákazníkov. Vzhľadom na 

pravdepodobne ojedinelé prejazdy bude tento vplyv zanedbateľný. 

 

Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch  
Nepredpokladajú sa.  

 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky  
Nepredpokladajú sa.  

 

Vplyvy na archeologické náleziská  
Nepredpokladajú sa.  

 

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality  
Nepredpokladajú sa.  

 

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy  
Nepredpokladajú sa. 

 

Vplyv na zdravie  obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov  

Likvidácia lomu a doprava materiálov bude vykonávaná v dostatočnej vzdialenosti od obytných 

území (najbližšie rodinné domy v obci Predmier sa nachádzajú viac ako 600 m od územia 

ťažobne), čo zabezpečuje dostatočnú akustickú ochranu okolia pred samotnou činnosťou 

likvidácie lomu.  

Nočná hladina hluku, ktoré je v tomto prípade pre zdravie obyvateľstva veľmi dôležitá, nebude 

činnosťou likvidácie lomu ovplyvnená   
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Porovnanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie s nulovým variantom 

Súhrnné vyhodnotenie jednotlivých parametrov: 

   Variant 0  Variant 1  

 Obyvateľstvo  0,63  0,5  

  Horninové 

prostredie a 

reliéf  

1,5  0  

 Ovzdušie a 

hluková 

situácia  

0  1,0  

  Povrchová a 

podzemná voda  

0  0,75  

 Pôda  2  0  

  Biota  0  0  

 Štruktúra a 

využívanie 

krajiny  

1  0  

  Urbánny 

komplex a 

využívanie 

zeme  

1  0  

 Ekonomické 

kritériá  

2  0  

Priemer hodnôt  0,93  0,22  

 

 

 

Stanovenie hodnoty indikátorov porovnávacím systémom, t.j. ktorý variant má v hodnotenom 

indikátore relatívne lepšiu pozíciu (0 – žiadny vplyv, 1 – najmenší negatívny vplyv, 4 – 

najväčší negatívny vplyv) oproti ostatným variantom (v prípade rovnakej pozície variantov 

bolo poradie určené podľa odhadu významnosti indikátora).  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností pre samotnú realizáciu prijateľnejšie vychádza 

variant 1, t.j. variant uskutočnenia Plánu likvidácie štrkoviska. K predmetnému oznámeniu o 

zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na Okresný 

úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené v zákonom stanovenom termíne 

tieto stanoviská :  

 

1. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Bytča, odbor 

starostlivosti o životné prostredie:  
 

Za úsek ŠSOH listom č. OU-BY-OSZP-2021/000758-2/Cur zo dňa 23. 07. 2021 – nežiada 

pokračovať v procese posudzovania a súhlasí zo zmenou navrhovanej činnosti za dodržania 

nasledovnej podmienky :  
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a) Nakoľko sa jedná o pozemok používaný na ťažbu štrkov mokrou cestou v citlivom 

území v blízkosti starého koryta Váh, za účelom spätnej rekultivácie budú použité na 

tento účel výlučne inertné odpady v zmysle § 20, ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 

Z z. , okrem odpadov s kat. č. 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika, 17 01 

07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky .  

            Z uvedeného vyplýva, že na rekultiváciu možno použiť nasledovné druhy odpadov: 

             01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako v 01 04 07  

             01 04 09 – odpadový piesok a íly 

             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 

b)   Pri preberaní odpadov, použitím odpadov na účel spätnej rekultivácie vykonávať 

neustály dozor zodpovednej osoby s cieľom sledovania zloženia a vlastností odpadov 

pre preukázanie vhodnosti použitia odpadov pre účel spätného zasypávania vyťažených 

priestorov 

c)  ak vznikne pochybnosť o tom, či odpad je inertným odpadom, je potrebné pred použitím 

odpadu vykonať jeho testovanie  laboratórnymi analýzami a postupovať v zmysle 

postupu uvedenom v predloženom dokumente „Oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti“. 

d)   Na rekultiváciu sa budú prednostne používať odpady od zmluvných dodávateľov , ktorí 

zabezpečia analytickú kontrolu odpadov podľa požiadaviek na inertný odpad. Doklady 

preukázania vyhotovujúcich parametrov odpadu budú vyžadované pri každej novej 

neoverenej dodávke  (novom dodávateľovi). Pri každej zmene dodávateľa sa bude 

vykonávať dôsledná kontrola odpadu na ploche určenej na tento účel.  

e)  Použitý zásypový materiál nesmie ovplyvniť kvalitu podzemných a povrchových vôd. 

f)   Nakoľko podľa  predloženého dokumentu má rekultiváciou dôjsť k vráteniu časti plochy 

vyňatej z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (severná kazeta) na jej pôvodný účel, 

žiadame, aby vrchná časť navážky bola tvorená v hrúbke 0,6 m výlučne čistou výkopovou 

zeminou, hmotami pochádzajúcimi z vnútornej skrývky ložiska výperkami. 

g) Za účelom rekultivácie banského diela môžu byť použité inertné odpady až po vydaní 

právoplatného rozhodnutia vo veci súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie 

v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Tie druhy odpadov , ktoré nebudú 

povolené rozhodnutím v súlade na využívanie odpadov na spätné zasypávanie    podľa § 

97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na rekultiváciu banského diela sa použiť nesmú.   

 

Za úsek ŠSOPaK listom č. OU-BY-OSZP-2021/000749-002 zo dňa 19. 07. 2021 nežiada 

pokračovať v procese posudzovania a súhlasí s navrhovanou činnosťou za nasledovných 

podmienok  

- a) Nezasiahnuť do nadregionálneho biokoridoru Nrbk 1 rieka Váh, do regionálneho biocentra 

Rbs 22 Váh pri Predmieri, ako aj do genofondovej lokality  BY 19 Váh pri Predmieri 

- b)  v prípade  výskytu inváznych rastlín  v predmetnej časti , budú tieto odstraňované 

v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podmienky 

a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.  
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Za úsek ŠVS listom č. OU-BY-OSZP-2021/000734-2 zo dňa 19. 07. 2021 s nasledovnými 

požiadavkami : 
    a) Požadujeme vypracovať hydrogeologický posudok s posúdením vplyvu uložených inertných 

materiálov a odpadov na kvalitu podzemnej vody 
    b) Pri likvidácii štrkoviska nepoužívať odpady kat. č. : 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 

     c) Navrhovanú činnosť je potrebné posúdiť v zmysle ustanovenia § 16 a vodného zákona 

v ďalšom povoľovacom procese príslušným správnym orgánom (v danom prípade Okresný 

úrad Žilina, odd.   štátej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja) 

     d) na navrhovanú činnosť bude potrebné povolenie na niektoré činnosti v zmysle 

ustanovenia § 23 ods. 1 písm. c) vodného zákona vydané príslušným orgánom štátnej 

vodnej správy, pred vydaním rozhodnutia banského úradu.     

 

2. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia listom č.j.: OU-BY-OKR-2021/000741-002 

zo dňa 14. 07. 2021 súhlasí so zámerom a ďalšie dokazovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z hľadiska civilnej ochrany nie je potrebné.  

 

3. Mesto Bytča   listom č. 10347/2021 zo dňa 13. 07. 2021 s nasledovným stanoviskom: 

Mestu  Bytča bola doručená žiadosť dňa 12.4.2021 od  Kameniva Slovakia a.s. o vydanie 

stanovísk súvisiacich s banskou činnosťou na pozemkoch v dobývacom priestore Malá Bytča: 

 a) k „Plánu využívania územia” ako podkladového materiálu pre vykonávania banskej činnosti 

na pozemkoch parc. č. 403/72, 403/125, 403/173, 403/176 v k.ú. Malá Bytča 

 b) k dočasnému odňatiu z poľnohospodárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti na 

pozemkoch parc. č. 403/72, 403/125, 403/173, 403/176 v k.ú. Malá 

 c) k „Plánu využívania územia” ako podkladového materiálu pre vykonávanie banskej činnosti 

na pozemkoch parc. č. 391/94, 391/95, 391/99 v k.ú. Malá Bytča k plánovanej banskej 

činnosti v dobývacom priestore Malá Bytča na uvedených pozemkoch 

 d) k dočasnému odňatiu z poľnohospodárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti na 

pozemkoch parc. č. 391/94, 391/95, 391/99 v k.ú. Malá Bytča 

 e) k „Plánu likvidácie štrkoviska (po vydobytí časti vyhradeného ložiska štrkopieskov)“ ako 

podkladového materiálu pre vykonávania banskej činnosti na pozemkoch parc. č. 403/115, 

403/136, 403/135, 403/134, 403/132, 403/131, 400/46, 398/86, 398/78, 398/77, 398/76, 

398/75, 398/74, 398/73, 398/87, 398/72, 398/71, 403/143, 403/144, 403/159, 403/145, 

403/146 v k.ú. Malá Bytča. 

Mesto Bytča vydalo nesúhlasné  stanovisko   k pokračovaniu ťažby štrkov z dôvodu, že 

predložené žiadateľom „Plány využívania územia“  týkajúce sa nových miest dobývania 

neobsahujú údaje o termíne  plánovaného ukončenia dobývania, predpokladanom termíne 

začatia a ukončenia rekultivácie a revitalizácie územia, jeho úprave do pôvodného stavu, 

ktorým bolo využívanie na poľnohospodárske účely. Plán likvidácie štrkoviska neuvažuje 

s rekultiváciou a revitalizáciou ťažbou znehodnotených pozemkov na pôvodné 

poľnohospodárske využitie, iba s technickou rekultiváciou pre potreby žiadateľa napr.dočasnú 

skládku skrývky a vodnú plochu. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené vodné  plochy sú  

v koridore smer letisko    Horný Hričov  zväčšený pohyb vodného  vtáctva. 
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Ďalej ukončenie likvidácie 31.12.2031 je vzhľadom na doterajšiu záťaž územia spôsobenú 

ťažbou neprimerane a malo by sa uskutočniť v skoršom termíne napr. 31.12.2026. 

K pokračovaniu ťažby a prípadné podanie návrhu na zrušenie dobývacieho priestoru z dôvodu 

verejného záujmu. 

Mesto Bytča na základe rozhodnutia v orgánoch mesta a  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

Bytča,  dňa 29.4.2021 prijalo uznesenie č.61/2021 ako námietku nesúhlasu k uvedenému 

konaniu vo veci povoľovania   na  niektoré činnosti  vykonávané banským spôsobom. 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči, ako orgán mesta podľa § 10 ods. 1 písm. a) 

v nadväznosti na § 11 ods. 4 zákona č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, na zasadnutí dňa 29.04.2021 schválilo uznesenie č. 61/2021, ktoré znie: 

„Mestské zastupiteľstvo  

Schvaľuje:  

1/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k „Plánom využívania územia“ ako podkladovým 

materiálom pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá Bytča, k dočasnému 

odňatiu z poľnohospodárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. 

Malá Bytča a k „Plán likvidácie štrkoviska“ (po vydobytí časti vyhradeného ložiska 

štrkopieskov) ako podkladového materiálu pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch v 

k.ú. Malá Bytča, predloženými spoločnosťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Bytča.  

2/ Vydanie nesúhlasného stanoviska k pokračovaniu ťažby štrkov v k.ú. Veľká Bytča, Hrabové 

a Malá Bytča spoločnosťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Bytča.“ 

 

Uvedeným uznesením Mestské zastupiteľstvo v Bytči, ako orgán územnej samosprávy 

vyjadrilo stanovisko Mesta Bytča k ďalšej ťažbe štrkopieskov v dobývacom priestore Malá 

Bytča,Veľká Bytča,Hrabové. Toto stanovisko je záväzné aj pre všetky ďalšie orgány, resp. 

organizačné súčasti Mesta Bytča. 

 

4. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii listom  č. OU-ZA-

OCDPK -2021/031239/2/JED-002 zo dňa 15.07.2021 – nemá zásadné pripomienky k zmene 

navrhovanej činnosti.   

 

5. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici  listom č. 1667-26258/2021 zo dňa 20. 07. 2021 –

bez pripomienok. 

 

6. Ministerstvo vnútra SR – Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline  

listom č. ORHZ-ZA-2021/000781-001 zo dňa 28.07.2021- z hľadiska ochrany pred požiarmi 

nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

 

 

 

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov.  

 

Niektoré pripomienky, ktoré vzišli z doručených stanovísk boli zahrnuté do opatrení určených 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinnosti navrhovateľa vyplývajúce 

z ustanovení všeobecne záväzných predpisov. Tieto nemôžu byť predmetom rozhodovania 

príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu.   
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Vyhodnotenie Okresného úradu Bytča k jednotlivým pripomienkam dotknutých orgánov:  
 

Pripomienky Okresného úradu Bytča, odboru  starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH- 

pripomienky  v bodoch   a), b), c), e), f), g) sa akceptujú a sú uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. Pripomienka   uvedená v bode  d) vyplýva z ustanovení všeobecne záväzných 

predpisov.    
Pripomienky Okresného úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVOPaK-

pripomienka  uvedená v bode   a)  sa akceptuje a je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Pripomienka uvedená v bode  b) vyplýva z ustanovení všeobecne záväzných predpisov. 
Pripomienky Okresného úradu Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS -  sa akceptujú 

a sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Pripomienky  Mesta Bytča  -  body a), b), c), d) a e)  a text stanoviska nesúvisia so zámerom  

navrhovanej  činnosti, v ďalšej časti Mesto Bytča uvádza schválenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva. Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie má zato, že nejde o konkrétne 

pripomienky k posúdeniu navrhovanej činnosti, iba o konštatovanie toho, toho čo Mesto Bytča 

vydalo k pokračovaniu ťažby v predmetnom území, a konštatovanie toho čo schválilo Mestské 

zastupiteľstvo. Uvádzame, že predmetné Oznámenie o zmene činnosti  nerieši ťažbu, ale 

rekultiváciu územia.  

 

Dňa 13. 08. 2021 pod č. OU-BY-OSZP-2021/000722-010 tunajší úrad, odbor starostlivosti 

o životné prostredie  vyzval  pod podľa § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z.   navrhovateľa 

o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok   Stanoviska Mesta Bytča č. 10347/2021 

zo dňa 13. 07. 2021.  

 

Na základe uvedeného Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie , konanie 

vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím č. OU-BY-OSZP-

2021/000722-011 zo dňa 16. 08. 2021  prerušil. 

 Dňa 23. 08. 2021 boli tunajšiemu úradu od navrhovateľa  doručené doplňujúce 

informácie na objasnenie pripomienok stanoviska Mesta Bytča  listom č. 168/2021 zo dňa 17. 

08. 2021v nasledovnom znení: 

 

 Mesto Bytča sa v stanovisku vyjadruje k piatim žiadostiam žiadateľa Kamenivo Slovakia, 

a.s. uvedených pod písmenami a) až e) predmetného listu - stanoviska a uviedlo spoločné 

nesúhlasné stanovisko. Jednotlivé žiadosti našej akciovej spoločnosti musia byť podľa 

nás posudzované samostatne a na každú žiadosť vydané samostatné stanovisko, a preto 

sme zato, že vydané uznesenie mestským zastupiteľstvom je zmätočné.  

  Stanovisko mesta Bytča pod písm. e) sa dotýka aj Likvidácie štrkoviska v lokalite "Pod 

búdami", ktorá je predmetom povoľovania banskej činnosti a posudzovania vplyvov na 

životné prostredie. Z tohto dôvodu sa budeme vyjadrovať len k tejto problematike.  

 

V stanovisku mesta sa uvádza, že v predloženom Pláne likvidácie štrkoviska sa neudáva 

začiatok a koniec banskej činnosti, že sa neuvažuje s rekultiváciou a revitalizáciou ťažbou 

znehodnotených pozemkov na pôvodné poľnohospodárske využitie a tiež  že vytváraním 

nových vodných plôch, môže byť zaznamenaný zvýšený výskyt vodného vtáctva, ktoré 

môže negatívne vplývať na bezpečnosť leteckej dopravy. K uvedeným pripomienkam 

uvádzame a dávame naše nasledovné stanoviská: 

 

14. strana rozhodnutia č. OU-BY-OSZP-2021/000722-18/Koc 



 

 K navrhnutým termínom začatia a ukončenia likvidácie trváme tak ako sme ich uviedli v 

Pláne likvidácie štrkoviska, pretože tieto zohľadňujú naše dlhodobé ťažobné, odbytové, 

materiálové a ekonomické možnosti vysledované dlhodobým pôsobením a vykonávaním 

banskej činnosti v rámci dobývacieho priestoru Malá Bytča, ale aj činnosťou 

vykonávanou banským spôsobom mimo dobývacieho priestoru.  

 Vodná plocha ostáva len na južnej kazete, ide o nepatrné zvýšenie už existujúcej vodnej 

plochy o 9 506 m2 (už existujúca vodná plocha v tejto lokalite presahuje rozlohu 230 000 

m2). Severná kazeta o výmere 5 467 m2 bude rekultivovaná technickou rekultiváciou. 

K využívaniu vyťažených a následne likvidovaných kaziet uvádzame, že rozhodnutím 

OÚ Žilina číslo : OU ZA PLO-2019/037015-02/Sá zo dňa 26.8.2019 boli predmetné 

parcely v k.ú. Malá Bytča natrvalo vyňaté  z PPF. Uvedené rozhodnutie bolo doručené aj 

Mestu Bytča.  

 K ďalším skutočnostiam sa nevyjadrujeme nakoľko sa k nim majú vyjadriť príslušné 

kompetentné orgány štátnej správy v predmetnom konaní vedenom Obvodným 

banským úradom v Banskej Bystrici /OBÚ Banská Bystrica/. Pokiaľ budú vznesené 

z ich strany ale ostatných orgánov štátnej a verejnej správy konkrétne požiadavky 

alebo podmienky k plánovanej činnosti, povoľujúci orgán – OBÚ Banská Bystrica sa 

s nimi vysporiada v rozhodnutí o povolení plánovanej činnosti a Kamenivo Slovakia , 

a.s.  ich bude následne plne rešpektovať.  

Ďalej na sumárne doplnenie uvádzame, že predmetná plocha celého dobývacieho priestoru 

Malá Bytča a jej účel využitia a ochrana zásob výhradného ložiska štrkopieskov boli určené 

a zabezpečené už v roku 1963 rozhodnutím Stredoslovenského KNV v Banskej Bystrici Zn. 

Výst. 1253/1963-Zach. zo dňa 4.6.1963.  Podľa doteraz platných banských predpisov 

a legislatívy je toto územie v ponímaní súčasného stavebného zákona prednostne určené na 

využitie územia pre ťažbu predmetného ložiska. Všetky určené inštitúty chránených 

ložiskových území a dobývacích priestorov v SR sú určené za účelom ich ochrany a sú 

v súlade s ústavou SR vlastníctvom štátu. Takisto sú premietnuté a plne v súlade 

s územnoplánovacou dokumentáciou miest a obcí. Po vyťažení časti zásob je organizácia 

ktorej je určený dobývací priestor povinná zo zákona vykonať likvidáciu vyťažených plôch. 

Jedná sa v zásade o technickú a biologickú rekultiváciu. Tieto skutočnosti teda musia 

rešpektovať aj všetky ostatné orgány štátnej a verejnej správy pri povoľovaní akýchkoľvek 

iných činností, okrem banských činností. Svoje pripomienky a podmienky môžu uplatniť 

v konaní vedenom povoľujúcim orgánom, ktorý zohľadní ochranu podľa ostatných 

osobitných právnych predpisov.   

Za predmetný dobývací priestor a za vyťažené nerasty platí organizácia dva druhy úhrad 

v súlade s banským zákonom. Na základe vyššie uvedeného organizácia Kamenivo Slovakia, 

a.s. nemá žiadne ďalšie nové skutočnosti alebo podklady ktoré by, s poukázaním aj na 

priložené stanovisko Mesta Bytča zo dňa 13.7.2021, predložil Okresnému úradu Bytča, 

odbor starostlivosti o životné prostredie na to aby mohol rozhodnúť o tom, či sa navrhovaná 

činnosť má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Takisto Kamenivo Slovakia má za 

to, že jej neprináleží komentovať alebo inak objasňovať stanoviská alebo vyjadrenia iných 

orgánov štátnej a verejnej správy vydaných v predmetnom konaní.   
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Záverom konštatujeme, že všetky orgány štátnej a verejnej správy majú za povinnosť 

vyplývajúcu z banských a iných právnych predpisov postupovať v konaniach v súčinnosti 

tak, aby sa zohľadnila ochrana aj ostatných práv a záujmov chránených podľa osobitných 

predpisov, ale aby sa relevantne naplnila zákonná ochrana a využitie zásob výhradných 

ložísk SR. Povinnosť likvidácie vyťažených plôch po ich vydobytí samozrejme 

nevynímajúc. 

 

 Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 33 ods. 2 

správneho poriadku listom č. OU-BY-OSZP-2021/000722-15/Koc  zo dňa 26. 08.2021 

oboznámil účastníkov konania a zúčastnené osoby s tým, že v rámci zisťovacieho konania ku 

zmene  navrhovanej činnosti  zhdomaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako 

účastníci konania a zúčastnené osoby majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia 

oboznámiť a následne sa k nim , ako aj k spôsobu ich zistenia  sa vyjadriť pred vydaním 

rozhodnutia v termíne do piatich pracovných dní od doručeniia výzvy. 

 
Na základe uvedeného  bolo tunajšiemu úradu, v lehote doručené dňa 07. 09. 20121  od  Mesta 

Bytča vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia pod č. 12504/2021 zo dňa 03. 09. 2021 v nasledovnom 

znení:  

 -  Vydanie nesúhlasného stanoviska k „Plánom využívania územia“ ako podkladovým 

materiálom pre vykonávanie banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. Malá Bytča, k dočasnému 

odňatiu z poľnohospodárskej pôdy v rámci plánovanej banskej činnosti na pozemkoch v k.ú. 

Malá Bytča, predloženými spoločnosťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Bytča.  

-Vydanie nesúhlasného stanoviska k pokračovaniu ťažby štrkov v k.ú. Veľká Bytča, Hrabové 

a Malá Bytča spoločnosťou Kamenivo Slovakia, a.s., Hrabové č. 25, Bytča. 

- Vydanie kladného stanoviska k „Plánu likvidácie štrkoviska” (po vydobytí časti vyhradeného 

ložiska štrkopieskov) ako podkladového materiálu pre vykonávanie banskej činnosti na 

pozemkoch v k.ú. Malá Bytča, predloženého spoločnosťou Kamenivo, a.s., Hrabové č. 25, 

Bytča, za dodržania podmienky ukončenia likvidácie dotknutého štrkoviska najneskôr do 

31.12.2026 a uskutočnenia rekultivácie a revitalizácie jeho územia, bez ponechania vodnej 

plochy.  

Uvedeným uznesením Mestské zastupiteľstvo v Bytči, ako orgán územnej samosprávy 

vyjadrilo stanovisko Mesta Bytča k ďalšej ťažbe štrkopieskov v dobývacom priestore Malá 

Bytča, Veľká Bytča, Hrabové. Toto stanovisko je záväzné aj pre všetky ďalšie orgány, resp. 

organizačné súčasti Mesta Bytča. 

Vyhodnotenie Okresného úradu Bytča k  pripomienkam Mesta Bytča: 

Mesto Bytča  nevznieslo nesúhlas s navrhovanou činnosťou, ani potrebu pokračovania 

v procese posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ani konkrétne pripomienky k realizácii 

navrhovanej činnosti, ale iba opätovné   konštatovanie toho,   čo  Mestské zastupiteľstvo  prijalo 

uznesením č. 120/2021, kde boli orgány Mesta Bytča zaviazané postupovať v danej veci. 
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Na základe uvedeného Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 

33 ods. 2 správneho poriadku listom č. OU-BY-OSZP-2021/000722-17/Koc  zo dňa 10. 

09.2021 oboznámil účastníkov konania a zúčastnené osoby s tým, že v rámci zisťovacieho 

konania ku zmene  navrhovanej činnosti  zhdomaždil rozhodujúce podklady na vydanie 

rozhodnutia a ako účastníci konania a zúčastnené osoby majú právo sa s podkladmi na vydanie 

rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim , ako aj k spôsobu ich zistenia  sa vyjadriť pred 

vydaním rozhodnutia v termíne do piatich pracovných dní od doručeniia výzvy.  

Na základe uvedenej výzvy   žiadny z účastníka konania ani zúčastnených osôb nezaslal 

pripomienky, ani  nevyužil možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia. 

 

  Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude 

posudzovať podľa zákona, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal. 

Účelom zákona je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa 

osobitných predpisov. Zároveň dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým 

osobitným predpisom  sa v procese zisťovacieho konania zaoberali jednotlivé dotknuté orgány 

štátnej správy, ktoré nevzniesli  zásadné pripomienky k zmene navrhovanej činnosti.  

 

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania. Dotknuté 

orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného 

prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že 

odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté 

do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností 

navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' 

predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, 

ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.  

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie pri posudzovaní navrhovanej zmeny 

činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu 

v zmysle ustanovení zákona vychádzal z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „“Plán 

likvidácie  štrkoviska  - dobývací priestor Malá Bytča, lokalita „Pod búdami“ v k.ú. Malá Bytča 

„  predloženej navrhovateľom Kamenivo Slovakia, a.s.,  Bytča – Hrabové,“   vypracovanej 

v júni  2021.  
Tunajší úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné 

prostredie podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, oboznámil 

účastníkov konania ako i dotknuté orgány, že sa majú právo oboznámiť s podkladmi pre vydanie 

rozhodnutia a vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia.  

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil zmenu navrhovanej činnosti 

z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných 

vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, 

pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a pritom použil aj 

Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, 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.  

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia 

predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska  
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zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že 

navrhovanou činnosťou nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy 

subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré 

boli súčasťou zámeru o zmene  navrhovanej činnosti a treto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v hodnotení 

stavu a kvality jednotlivých zložiek v súčasnosti možno hodnotiť ako porovnateľné so zmenami 

navrhovanej činnosti.  

Prínosom realizácie navrhovanej činnosti bude, že likvidačnými a rekultivačnými prácami dôjde 

k zahladeniu ťažobnej činnosti v otvorenom jamovom lome a  plocha po ťažbe bude organicky 

začlenená do krajiny. 
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie nezistil 

žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na 

ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a 

zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Bytča, 

odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania predloženého 

Oznámenia o zmene k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska 

zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že navrhovaná 

zmena činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredie, ktorý by v značnej miere mohol 

ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia 

 

Upozornenie: podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o 

tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce. 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Bytča, 

odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 

doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. 

 V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia 

považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 

zákona EIA. 

 Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom  až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

RNDr. Beáta Kocincová 

vedúci odboru 
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Doručí sa : 

1.  Mesto Bytča, Námestie SR 1 , 014 01 Bytča  

2.  Kamenivo Slovakia a.s.,  Areál Prefa , 014 01 Bytča- Hrabové 

 

Na vedomie: 

1. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, ŠS OO, ŠS OH, 

ŠVS, Zámok 104, 014 01 Bytča 

2.  Okresný úrad Bytča, odbor  krízového riadenia, zámok 104, 014 01 Bytča  

3.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 

Žilina 

4.  OR HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina  

5.  Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a cestovného ruchu, Komenského 48, 011 09  

Žilina 

6. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Vysokoškolákov   

8556/33/B , 010 08 Žilina,  

7.   Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 

8.  Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Ul. 9. Mája 2395, 974 01 Banská Bystrica  

9.   Dopravný úrad , Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava  

10. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  

a vybraných zložiek kraja,  Vysokoškolákov 8556/33/B, 010 08 Žilina 

11.  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy   

vôd   a vybraných zložiek kraja,  Vysokoškolákov 8556/33/B, 010 08 Žilina 

12.  Okresný úrad Žilina, odbor lesný a pozemkový,  Vysokoškolákov 8556/33/B, 010 08 

Žilina 

13. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov,  referát pôdohospodárstva, 

Vysokoškolákov 8556/33/B, 010 08 Žilina 

14. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového 

hospodárstva, Ľ. Štúra 1, 812  35 Bratislava   
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