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Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

   

                                                                                                        Bratislava 15. februára 2021 

       Číslo: 4739/2021-1.7/mš 

                                    9348/2021 

9350/2020-int.      

                                             

 

ROZHODNUTIE 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a 

§ 2  ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán 

podľa § 1 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa  § 3 písm. k)  v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní konania o podnete pre navrhovanú činnosť 

„Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore Čierny Balog I“, navrhovateľa ROCK WORKS 

s. r. o, Námestie M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno, 977 01 Banská Bystrica, IČO 47342536 

takto: 

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore Čierny Balog I“ 

 

sa    bude    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. 

 

Odôvodnenie: 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona         

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2  zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej        

len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s § 54 ods. 2 písm. g) zákona upovedomilo 

listom č. 12433/2020-1.7/mš, 60126/2020 zo dňa 24. 11. 2020,   podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku účastníkov konania o tom, že začalo v súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku podľa 

§ 19 ods. 3 zákona konanie o podnete, v ktorom rozhodne, či navrhovaná činnosť „Rozšírenie 

ťažby v dobývacom priestore Čierny Balog I“ (ďalej len „činnosť podnetu“) navrhovateľa 

ROCK WORKS s. r. o, Námestie M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno, IČO 47342536, podlieha 

posudzovaniu podľa zákona. 

O vyššie uvedenej skutočnosti Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania 

vplyvov na životné prostredie zároveň podľa § 19 ods. 4 zákona informovalo dotknutú obec 

Čierny Balog a Obvodný banský úrad Košice, ako povoľujúci orgán podľa § 3 písm. m) zákona. 

Navrhovateľ doručil dokumentáciu s názvom „Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore 

Čierny Balog I“ na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie dňa 21. 12. 2020. Táto spĺňala požadovaný rozsah, ktorý uviedlo 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v liste 

č. 12433/2020-1.7/mš, 60126/2020 zo dňa 24. 11. 2020, 

Informácia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona, o podnete vedenom podľa § 19 zákona bola 

zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na 

adrese: 

https://www.enviroportal.sk/Sk%20SK/eia/detail/rozsirenie-tazby-v-dobyvacom-priestore-
cierny-balog-i 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

následne rozoslalo dokumentáciu „Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore Čierny Balog I“ 

s ohľadom  na § 19 ods. 5 písm. e) zákona a v súlade s v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku, 

povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutého orgánu a dotknutej obce listom 

č. 4739/2021-1.7/mš, 2194/2021, 2195/2021 – int. zo dňa 19. 01. 2021. 

Odôvodnenie podnetu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie na základe úradnej činnosti nadobudlo poznatky o plánovanom zámere 

navrhovateľa, resp. zmeny ťažobnej činnosti realizovanej v dobývacom priestore Čierny Balog 

I s objemom ročnej ťažby do 95 tis. t/rok (ďalej len „pôvodná navrhovaná činnosť“), navýšením 

na ročný objem ťažby 500 tis. t/rok. Činnosť podnetu sa má realizovať v Banskobystrickom 

kraji, okrese Brezno, obci Brezno, katastrálne územie Čierny Balog na parcelných číslach KN 

– C 10605/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a časť parcely KN – C 10588/1, LV 140 

(novovytvorená parcela KN – C 10588/32 o výmere 1708 m2 geometrickým plánom dočasne 

vyňaté z plnenia funkcií lesa na dobu 20 rokov (rozhodnutím Obvodného lesného úradu Brezno 

č. OLÚ-A/2011/00095/Psa zo dňa 25. 08. 2011, právoplatné dňa 06. 09. 2011) na základe 

nájomnej zmluvy medzi Lesy Slovenskej republiky š. p. a navrhovateľom. 

Existujúci dobývací priestor Čierny Balog I (ďalej len „DP Čierny Balog I“), na ktorom 

je pôvodná navrhovaná činnosť vykonávaná podľa „Plánu otvárky, prípravy a dobývania 

výhradného ložiska dekoračného kameňa – granodioritu v dobývacom priestore Čierny Balog 

I na roky 2017 – 2030“ predstavuje časť z granitoidného masívu, ktorý je budovaný biotitickým 

granodioritom až kremenným dioritom typu Sihla. Na severnej a západnej strane má prirodzené 

geologické hranice, ktoré tvorí mylonitové pásmo. Z južnej a východnej strany je hranica 

ložiska umelo vytvorená, je daná ochranným pásmom štátnej cesty. Predmetná lokalita sa 

https://www.enviroportal.sk/Sk%20SK/eia/detail/rozsirenie-tazby-v-dobyvacom-priestore-cierny-balog-i
https://www.enviroportal.sk/Sk%20SK/eia/detail/rozsirenie-tazby-v-dobyvacom-priestore-cierny-balog-i
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nachádza v južnej časti katastrálneho územia obce Čierny Balog. Lokalita je dopravne prístupná 

po ceste II. Triedy č. 529 spájajúcu mesto Hriňová v okrese Detva s okresným mestom Brezno. 

Najbližšie lokalizované trvalo obývané sídelné objekty sa nachádzajú v katastrálnom 

území Drábsko v miestnej časti Sedmák vo vzdialenosti asi 1,7 km od DP Čierny Balog I. 

Stručný opis technického a technologického riešenia: V rámci pôvodnej navrhovanej 

činnosti bol v DP Čierny Balog I otvorený stenový lom s ťažobnými rezmi na úrovni: 

- I/1. ťažobný rez – 1038 m. n. m., 

- I/2. ťažobný rez – 1033 m. n. m., 

- I/3. ťažobný rez – 1028 m. n. m. 

Dobývacia metóda na ložisku je volená primerane cieľu dobývania, t. j. získať maximálny 

podiel horniny pre ušľachtilú a hrubú  kamenársku výrobu. Použitou metódou je dobývanie 

odvŕtavaním a výlomom. Vlastné dobývanie sa vykonáva odvŕtavaním a výlomom 

granodioritu. Získané prírodné bloky sa upravujú tak, aby zodpovedali požiadavkám na ich 

ďalšie spracovanie. Granodiorit, ktorý rozmerom nespĺňa kritériá pre ušľachtilú výrobu je 

upravovaný na plátky pre hrubú kamenársku výrobu. 

Dobývacie práce sú aktuálne vykonávané prevažne v juhovýchodnej časti DP Čierny Balog 

I, pre činnosť podnetu sa uvažuje neskôr aj juhozápadná časť DP Čierny Balog I. Vlastné 

dobývanie sa aktuálne vykonáva zhora nadol, v poradí I. až III. ťažobný rez, pri dodržaní zásady 

vytvorenia dostatočného postupu ťažby na vrchných ťažobných rezoch pre zaistenie 

predpísaného sklonu lomových stien, dostatočnej šírky pracovných plošín, ako aj vytvorenia 

bezpečného miesta na otáčanie rýpadiel, nakladačov a vozidiel používaných na odvoz 

naťaženej suroviny. 

Doprava suroviny z rozvalu má byť realizovaná nakladačom resp. rýpadlom priamo do 

drviča (mobilnej technologickej linky), kde sa bude spracovávať na požadované frakcie. 

V prípade, že vzdialenosť rozvalu bude väčšia na dopravu suroviny do násypky drviča, použijú 

sa nákladné motorové vozidlá typu T-815. 

Primárne a sekundárne rozpojovanie horniny má byť a je vykonávané na základe povolenia 

trhacích prác. Trhacie práce sú a majú byť realizované v zmysle schváleného technologického 

postupu trhacích prác. V blízkosti mobilnej linky sú vytvorené dočasné skládky nadrveného – 

upraveného materiálu. Z týchto skládok je materiál naskladaný na nákladné automobily 

a odvážaný k spotrebiteľom. 

Vyhodnotenie vplyvov činnosti podnetu 

Vplyvy na geomorfologické pomery 

Ložisko granodioritu podľa členenia E. Mazúr, M. Lukniš (1980) orograficky prináleží 

celku Veporských vrchov oblasti Slovenského rudohoria a nachádza sa na podcelku Sihlianskej 

planiny pri hranici s podcelkom Balockých vrchov. Podľa vyhodnotenia Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 

hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) sa 

vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 

pomery sa prejavia hlavne priamo v oblasti DP Čierny Balog I, v úbytku horninového masívu 

a zásob nerastnej suroviny o objeme 500 tis. ton/rok ako veľmi významné nevratné negatívne 

vplyvy s dlhodobým pôsobením, ťažko zmierniteľné alebo vôbec nezmierniteľné. Tieto 

predstavujú podstatný rozdiel voči nulovému stavu, ktorý predstavuje pôvodná navrhovaná 

činnosť o aktuálne ťaženom objeme do 95 tis. ton/rok. 

Pri dodržaní technologických podmienok sa nepredpokladá vznik geodynamických javov. 

Vyťažením zásob granodioritu sa v mieste ťaženia nezvratne bude meniť reliéf územia. 

Vplyv na znečistenie horninového prostredia pri činosti podnetu a úprave nerastnej suroviny 
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MŽP SR nepredpokladá. Možným zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť iba 

havarijné situácie (únik ropných látok z ťažobných mechanizmov, áut a podobne). Tieto 

negatívne vplyvy majú povahu možných rizík.  

Vplyvy na ovzdušie 

Intravilán obce Čierny Balog patrí medzi výraznejšie ovplyvňované lokality  na území 

Slovenska priemyselnými exhalátmi. MŽP SR uvádza, tento vplyv je spôsobovaný viacerými 

okolitými podnikmi, predovšetkým Železiarne Podbrezová a. s. a ZLH Plus a. s. Znečistenie 

ovzdušia diaľkovými prenosmi nie je možné v lokalite ovplyvniť. Na vykurovanie sa oblasti 

využíva zemný plyn, pevné palivo a elektrická energia. 

Na celkovom znečistení ovzdušia v širšom okolí činnosti podnetu sa podieľajú veľké, 

stredné a malé zdroje, ktoré predstavujú emisie z priemyselných zdrojov a tiež hlavne zo 

zdrojov zabezpečujúcich dodávku tepla pre bytovo – komunálnu sféru. K sigifikantným 

zdrojom znečistenia patrí aj automobilová doprava, ktorá je koncentrovaná predovšetkým 

v miestnych hlavných dopravných koridoroch, cesta I/66 a cesta I/72. Najvýznamnejšími 

znečisťujúcimi látkami v okrese sú tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“), resp. PM10 

a PM2,5, NOX, a CO. 

Lokalita obce Čierny Balog nie je zaradená medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia 

v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

V Banskobystrickom kraji sú takýmito oblasťami územie mesta Banská Bystrica, Jelšava a obcí 

Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota (vo všetkých prípadoch pre 

TZL PM10 a PM2,5) a územie mesta Hnúšťa a jeho miestnych častí Brádno, Hačava, Likier, 

Polom, obce Rimavské Brezovo (pre TZL PM10). 

Najbližšou monitorovacou stanicou v rámci národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia 

je stanica „Hnúšťa, Hlavná“ (len pre TZL PM10 a PM2,5). 

Zo správy o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za rok 2018 Slovenského 

hydrometeorologického ústavu MŽP SR vyvodzuje záver, že najväčším problémom 

v dotknutom území je znečistenie ovzdušia TZL PM10 a PM2,5. Aktuálne nie sú v riešenom 

území prekročené kritické úrovne znečistenia ovzdušia ustanovené vo vyhláške Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o ovzduší. 

MŽP SR však hodnotí nárast objemu ťažby za značný (viac ako 500 %). Z vyššie 

uvedených údajov vyplýva potreba vypracovať pre činnosť podnetu podrobnú štúdiu 

zaoberajúcu sa analýzou prírastku znečistenia ovzdušia TZL, vyhodnotenia situácie a návrhu 

konkrétnych riešení ktorými bude možné minimalizovať negatívne vplyvy na ovzdušie.  

Vplyvy na podzemné a povrchové vody 

DP Čierny Balog I. nie je zvodnelý. Prievaly ani prítoky vody ložisko neohrozujú. Jediná 

voda s ktorou navrhovateľ ráta pri realizácii činnosti podnetu je zrážková voda. Toto vyplýva 

aj zo skutočnosti, že navrhovateľ pôvodnú navrhovanú činnosť už realizuje a preto je 

problematika odtoku povrchovej vody zrejmá už zo skúseností z realizácie pôvodnej 

navrhovanej činnosti. V priestore DP Čierny Balog I. ani v blízkom okolí sa nevyskytuje žiadny 

výver podzemných vôd. Zrážky, ktoré spadnú na plochu lomu počas intenzívnych dažďov 

nijako nekolidujú s výkonom pôvodnej navrhovanej činnosti a sú samospádom odvádzané do 

povrchových tokov. V blízkosti lomu sa nevyskytujú liečivé vody ani prírodné stolové vody. 

MŽP SR na základe vyššie uvedených údajov, ktoré sú obsiahnuté v dokumentácii 

„Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore Čierny Balog I“ nepredpokladá neprípustné 

negatívne vplyvy na podzemné a povrchové vody, avšak uvádza, že problematiku vplyvu na 

povrchové vody aj podzemné vody bude potrebné rozpracovať v správe o hodnotení 

vypracovanej podľa § 31 ods. 1 zákona. 
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Vplyv na obyvateľstvo 

Vzdialenosť činnosti podnetu od najbližšej obytnej zástavby je 1,7 km. Významný vplyv 

na obyvateľstvo v podobe zvýšenej prašnosti, seizmicity, a hlučnosti sa nepredpokladá, avšak 

pre riadne vyhodnotenie vplyvov činnosti podnetu je však potrebné túto problematiku podrobne 

rozpísať v správe o hodnotení a doplniť informácie o možných vplyvoch, ktoré budú na 

obyvateľstvo dotknutých obcí pôsobiť zvýšením nákladnej dopravy prepravujúcej vyťaženú 

surovinu. 

Vplyv na faunu a flóru 

Územie obce Čierny Balog  je mnohotvárne a rôznorodé. Pre územie sú charakteristické: 

mlok karpatský (Triturus montadoni), zmija obyčajná (Vipera berus), tetrov obyčajný (Tetrao 

tetrix), hlucháň obyčajný (Tetrao urogallus), tesár čierny (Dryocopus martius), orešnica perlavá 

(Nucifraga caryocatactes), sýkorka uhliarka (Parus ater), hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula), 

medveď hnedý (Ursus arctos), kuna hôrna (Martes martes), rys ostrovid (Lynx lynx). MŽP SR 

uvádza, že dokumentácia „Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore Čierny Balog I“ nie je pre 

riadne vyhodnotenie dostatočne podrobná a rozsiahla, preto je podľa názoru MŽP SR potrebné 

doplniť túto problematiku rozpracovať a zapracovať do správy o hodnotení. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie za 

účelom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku vyzvalo 

listom č. 4739/2021-1.7/mš, 2194/2021, 2195/2021 – int. zo dňa 19. 01. 2021 dotknutú obec 

a dotknuté orgány na doručenie stanoviska k podnetu v lehote do 10 dní odo dňa doručenia. 

K činnosti podnetu sa vyjadrili (v skrátenom znení):  

 Obec Čierny Balog (list č. OCÚ-ČB-S2021/0371, R2021/0154 zo dňa 27. 01. 2021, 

skrátené znenie) – vo svojom stanovisku uviedla, že činnosť podnetu sa nachádza mimo 

zastavaného územia obce Čierny Balog. Sídelné objekty sú situované vo vzdialenosti 6 km od 

územia činnosti podnetu. Obec Čierny Balog uviedla vo svojom stanovisku, že nemá námietky 

k realizácii činnosti podnetu.  

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko obce Čierny Balog k činnosti podnetu. 

 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (list č. 278-195/2021 zo dňa 26. 01. 2021, 

skrátené znenie) – nemá pripomienky k činnosti podnetu. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie stanovisko Obvodného banského úradu 

v banskej Bystrici. 

 Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 

hospodárstva (list č. OU-BR-OSPZ.2021/001528-002 zo dňa  27. 01. 2021, skrátené znenie) – 

vo svojom stanovisku uvádza, že k činnosti podnetu nemá pripomienky . 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Brezno, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva na vedomie. 

 Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-BR- PLO2-2021/001417-

003 zo dňa  25. 01. 2021, skrátené znenie) – uvádza, že z dôvodu, že navýšenie ťažby na 500 

tis. ton/rok v rámci činnosti podnetu je dosiahnuteľné len dočasným vyňatím ďalších pozemkov 

z plnenia funkcií lesov, ktorých výmera nie je v dokumentácii „Rozšírenie ťažby v dobývacom 

priestore Čierny Balog I“ uvedená, pre výmeru na ktorej sa má realizovať činnosť podnetu 

a predpokladanú výšku ťažby má byť činnosť podnetu posudzovaná s prihliadnutím na limitné 

hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona, 1. Ťažobný priemysel, pol. č. 11. Lomy a povrchová 

ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku (povinné hodnotenie od 200 tis. t/rok). 
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Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Brezno, 

pozemkového a lesného odboru, ktoré popisuje potrebu doplnenia výmery pozemkov, ktoré 

majú byť dočasne vyňaté a súhlasí s poukázaním Okresného úradu Brezno, pozemkového 

a lesného odboru na niekoľkonásobné prekročenie limitnej hodnoty uvedenej pre činnosť ťažby 

v prílohe č. 8 zákona, 1. Ťažobný priemysel, pol. č. 11. Lomy a povrchová ťažba a úprava 

kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku (povinné hodnotenie od 200 tis. t/rok) pri ktorých 

prekročení je potrebné pre navrhované činnosti vo všeobecnosti vykonať posudzovanie vplyvov 

podľa zákona.  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (list zo dňa 26. 

01. 2021) – v zhrnutí uvádza informácie týkajúce sa činnosti podnetu a vydáva súhlasné 

záväzné stanovisko. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. 

 Banskobystrický samosprávny kraj (list č. 07244/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 29. 01. 

2021, skrátené znenie) – zasiela stanovisko, v ktorom poukazuje na niekoľko násobný nárast 

kapacity ťažby v DP Čierny Balog I. pričom zároveň poukazuje že týmto nárastom dôjde 

k prekročeniu limitnej hodnoty uvedenej v prílohe č. 8 zákona, 1. Ťažobný priemysel, pol. č. 

11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku (povinné hodnotenie 

od 200 tis. t/rok). Uvádza, že zvýšením kapacity ťažby sa môže predpokladať výrazné 

navýšenie dopravného zaťaženia prejazdmi nákladných vozidiel. Uvádza, že tieto majú 

smerovať po ceste II/529, aj priamo cez obytné územia, čo môže predstavovať negatívny vplyv 

na kvalitu ovzdušia a zdravie obyvateľov. Vzhľadom na uvedené požaduje činnosť podnetu 

požaduje vykonať posudzovanie vplyvov podľa zákona. 

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. MŽP SR sa akceptuje 

stanovisko a pripomienky uvedené v stanovisku Banskobystrického samosprávneho kraju, 

ktorými odôvodňuje požiadavku pre činnosť podnetu vykonať posudzovanie podľa zákona. 

MŽP SR listom č. 4739/2021-1.7/mš, 5803/2020 zo dňa 02. 02. 2021, v súlade s § 33 ods. 

2 správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že zhromaždilo podklady v rámci konania 

o podnete, ku ktorým sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, taktiež k spôsobu ich 

zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto 

upovedomenia.  

Dňa 08. 02. 2021 zástupca navrhovateľa využil inštitút nazerania do spisu uvedený v § 23 

správneho poriadku. MŽP SR vyhotovilo kópiu všetkých doručených podaní v rámci 

predmetného konania. Záznam z nazerania do spisu je založený do spisu. 

MŽP SR po preštudovaní dokumentácie „Rozšírenie ťažby v dobývacom priestore Čierny 

Balog I“ a doručených stanovísk zastáva názor, že vzhľadom na povahu a rozsah činnosti 

podnetu, miesto realizácie, únosnosť a predovšetkým výrazné prekročenie limitov pre ťažobné 

činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona, ktoré pre navrhované činnosti s obdobným objemom 

ťažby určujú povinnosť vykonať posudzovanie vplyvov, dotknutého územia a vzhľadom na 

možný význam predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou činnosti podnetu, sa činnosť 

podnetu má posudzovať podľa zákona. Napriek skutočnosti, že pôvodná navrhovaná činnosť 

nedosahuje alebo neprekračuje prahové hodnoty stanovené v prílohe č. 8 zákona, nemožno 

vylúčiť, že s realizáciou jej zmien uvedených navrhovateľom ako činnosť podnetu (pri ktorej 

má navrhovateľ navýšiť ťažbu na 500 tis. ton/rok), nebudú spojené pravdepodobne významné 

nepriaznivé vplyvy na životné prostredie dotknutého územia. 

Konanie o podnete podľa § 19 zákona predstavuje konanie, počas ktorého sa má, ad – hoc 

v súlade s účelom zákona vyhodnotiť environmentálna prijateľnosť navrhovanej činnosti a v 

prípade, že nie je možné vylúčiť negatívne vplyvy súvisiace s jej realizáciou alebo prevádzkou 

je potrebné uvedené zohľadniť v rozhodnutí, t. j. rozhodnúť o posudzovaní a požiadavky na 
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podrobnejšie hodnotenie vplyvov zohľadniť v následne určenom rozsahu hodnotenia podľa        

§ 30 zákona. 

MŽP SR toto rozhodnutie odôvodňuje aj aplikáciou princípu predbežnej opatrnosti 

v zmysle § 13 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ktorý 

ustanovuje, že ak možno so zreteľom na všetky okolnosti predpokladať, že hrozí 

nebezpečenstvo nenávratného alebo závažného poškodenia životného prostredia, nesmie byť 

pochybnosť o tom, že k takému poškodeniu skutočne dôjde, dôvodom pre odklad opatrení, 

ktoré majú poškodeniu zabrániť.  

Pod princípom predbežnej opatrnosti v rámci ochrany životného prostredia možno 

rozumieť zásadu predbežnej opatrnosti, ktorú možno použiť, keď jav, produkt alebo proces 

môžu mať nebezpečný vplyv, ktorý sa zistí na základe vedeckého a objektívneho hodnotenia, 

pokiaľ toto hodnotenie neumožňuje určiť dané riziko s dostatočnou istotou. 

MŽP SR sa pri aplikácií princípu predbežnej opatrnosti opiera o skutočnosť, že po riadnom 

zistení skutočného stavu a vyhodnotenia podkladov konania,  sú tieto na str. 3 – 5 vyhodnotené 

MŽP SR tak, činnosť podnetu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie, pričom MŽP 

SR upriamuje pozornosť aj na obavy a pripomienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých 

orgánov. 

MŽP SR má za to, že uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti v rámci rozhodovania vo 

veci činnosti podnetu je správnym postupom napĺňajúci účel zákona a zároveň ho nemožno 

považovať za prejav svojvôle v rámci rozhodovania, nakoľko na využitie tejto zásady boli 

splnené predpoklady ako je identifikácia možných negatívnych vplyvov, ktoré nie je možné 

kvalifikovane vylúčiť vzhľadom na absenciu preukazných dôkazov a zároveň má MŽP SR za 

to, že nezohľadnením by mohlo dôjsť k nezvratným následkom takéhoto konania (napr. 

poškodenie alebo až zničenie biotopov dotknutého územia). 

Na základe vyššie uvedeného a aj vzhľadom ku použitiu kritérií pre zisťovacie konanie 

uvedené v prílohe č. 10 zákona, (v časti III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov, 7. 

kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností), MŽP SR 

konštatuje, že činnosť podnetu môže mať pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie dotknutého územia, preto MŽP SR považuje za nevyhnutné, aby bolo 

s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci, s ohľadom na účel zákona rozhodnuté tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. MŽP SR zastáva názor, že je nevyhnutné 

preukázať a vyhodnotiť pravdepodobné vplyvy súvisiace s realizáciou činnosti podnetu 

v podrobnosti, ktorú MŽP SR následne určí na základe ustanovení § 30 zákona v rozsahu 

hodnotenia. 

Obavy a pripomienky vyjadrené v uvedených stanoviskách považuje MŽP SR za 

opodstatnené a rozsah, charakter, veľkosť a komplexnosť predpokladaných negatívnych 

vplyvov považuje za nevyhnutné podrobne popísať a vyhodnotiť v súlade s ustanoveniami § 

30 zákona. V tejto súvislosti MŽP SR poukazuje aj na ustanovenie § 19 ods. 6 zákona, podľa 

ktorých príslušný orgán pri rozhodovaní použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené 

v prílohe č. 10 zákona. Vzhľadom na to, že z predložených podkladov a stanovísk nie je možné 

vyhodnotiť kritériá tak, aby bolo možné určiť, že činnosť podnetu samostatne a v kumulácii 

s existujúcimi činnosťami nebude mať pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv, MŽP SR 

rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

   

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR. 
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok. 

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 
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