Podľa rozdeľovníka

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

26/2020 / 26.05.2020

557-2420-III
Vr/2020

Ing. Bíreš

Prievidza
25. 11. 2020

Vec

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania
vo veci povolenia banskej činnosti v dobývacom priestore Čachtice
Obvodnému banskému úradu (ďalej len „OBÚ“) v Prievidzi, ako vecne príslušnému
orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 51/1988 Zb.“) a miestne príslušnému orgánu štátnej banskej správy podľa § 2 písm.
d) vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných
banských úradov, bola dňa 27.05.2020 doručená žiadosť organizácie CRH (Slovensko) a.s.,
906 38 Rohožník, korešpondenčná adresa: Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom,
IČO 00 214 973 (ďalej len „CRH a.s.“), podaná listom značky 26/2020 z 26.05.2020,
o povolenie banskej činnosti otvárka, príprava, dobývanie a úprava vykonávaná v súvislosti
s dobývaním výhradného ložiska vápencov a stavebného kameňa povrchovým spôsobom
v dobývacom priestore Čachtice, na roky 2020 až 2030. Preskúmaním žiadosti a predloženej
dokumentácie, OBÚ v Prievidzi zistil jej neúplnosť pre rozhodnutie v predmete veci a listom
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č. 557-1198-1/2020 z 16.06.2020 vyzval CRH a.s. na jej doplnenie v stanovenej lehote a súčasne
rozhodnutím č. 557-1198-2/2020 z 16.06.2020 prerušil správne konanie do doby doplnenia
podania. CRH a.s. podanie doplnila 16.10.2020.
Na základe uvedenej žiadosti, jej doplnenia a priloženej dokumentácie OBÚ
v Prievidzi, ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy, podľa § 41 ods. 2 písm. b)
zákona č. 51/1988 Zb. a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. d) vyhlášky
MH SR č. 146/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských
úradov, oznamuje začatie konania o povolenie banskej činnosti na pozemku registra C
parcelné číslo 3357/26 (vytvoreného z pozemkov registra E parcelné číslo 2275, 2276),
pozemku registra C parcelné číslo 3357/29 (vytvoreného z pozemkov registra E parcelné číslo
2286, 2287/3, 2781), pozemku registra C parcelné číslo 3357/30 (vytvoreného z pozemkov
registra E parcelné číslo 2270, 2282, 2334, 2783/1), v katastrálnom území Čachtice,
v dobývacom priestore Čachtice, na roky 2020-2030, podľa dokumentácie „PLÁN otvárky,
prípravy a dobývania výhradného ložiska vápencov a stavebného kameňa v dobývacom
priestore ČACHTICE“ z januára 2020 (ďalej len „POPD“) dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom konania a súčasne podľa § 18 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.,
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v predmetnej veci na
8. d e c e m b r a (utorok) 2020.
Ústne pojednávanie sa uskutoční so začiatkom o 09:30 hod. v zasadacej miestnosti
administratívnej budovy CRH a.s., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom.

Do dokumentácie možno nahliadnuť na OBÚ v Prievidzi, alebo počas ústneho
pojednávania.
OBÚ v Prievidzi zároveň dáva možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladu
rozhodnutia, spôsobu jeho zistenia prípadne navrhnúť jeho doplnenie v súlade s § 33 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení.
Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb., cit.: „Obvodný banský úrad oznámi začatie konania
dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a nariadi ústne pojednávanie
spojené s miestnou obhliadkou najneskôr 10 dní pred ústnym pojednávaním. Súčasne ich
upozorní na to, že svoje stanoviská alebo námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, prípadne pri miestnej ohliadke a že sa na neskôr podané stanoviská alebo
námietky nemusí prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje
v
odôvodnených prípadoch na riadne posúdenie veci dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.“
Podľa § 18 ods. 4 cit.: „Oznámenie o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania
spojeného s miestnou obhliadkou nezasiela obvodný banský úrad tým účastníkom konania,
ktorých práva a právom chránené záujmy boli už vyriešené pri určení chráneného ložiskového
územia alebo dobývacieho priestoru, v štádiu projektovania, výstavby alebo rekonštrukcie
baní a lomov alebo ak je súčasťou dokumentácie k žiadosti o povolenie banskej činnosti
doklad o vyriešení stretov záujmov.“

3

Na konanie zabezpečte účasť štatutárnych orgánov alebo nimi písomne splnomocnených
zástupcov.
Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v platnom znení, je ústne pojednávanie, spojené s miestnou ohliadkou, neverejné.

Ing. Mário Mokó, PhD.
poverený riadením

Oznámenie o začatí správneho konania sa zasiela:
Navrhovateľ:
1. CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
Fyzické a právnické osoby, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti
môžu byť povolením dotknuté:
1. Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice 1x verejnú vyhlášku vyveste po
dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne ju zverejnite súčasne iným spôsobom v
mieste obvyklým (§ 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.). Po zvesení a potvrdení
príslušných údajov zašlite obratom na OBÚ v Prievidzi

2. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
Dotknuté orgány štátnej správy:
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
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5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán
štátnej správy ochrany ovzdušia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán
štátnej vodnej správy, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

