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TiÔ D N U T IE

M inisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie (ďalej len „m inisterstvo“), ako príslušný orgán štátnej správy 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
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 vydáva
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a podľa § 19 ods. 1 zákona po preskúm aní podnetu Anton Janík, 027
42 Podbiel 381, vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Ťažba vápenca
v katastri obce Podbiel“ navrhovateľa Jozef Krúpa - Anna K rúpová KRUP, ICO
35 015 624, 027 42 Podbiel 404 (ďalej len „navrhovateľ“) toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť „Ťažba vápenca v katastri obce Podbiel“
sa n e b u d e p o s u d z o v a ť
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“) za
predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
Navrhovaná činnosť bude povolená na ploche 4,61 ha na parcelách č. 7193, 7195,
7196, 7197, 7198 a 7199 v k. ú. obce Podbiel s výškou ročnej ťažby do 70 OOOt;
Pred povolením navrhovanú činnosť zosúladiť s územ ným plánom obce Podbiel
a územ ným plánom vyššieho územ ného celku Žilinského samosprávneho kraja;
Navrhovanú činnosť povoliť až po ukončení činnosti vykonávanej banským spôsobom
v lome Pálenica, ktorú prevádzkuje rovnaký navrhovateľ, po vykonaní jej kompletnej
rekultivácie v zmysle rekultivačného plánu a odovzdaní lokality obhospodarovateľovi
na obhospodarovanie lesných pozem kov v zm ysle zákona č. č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“);
V ypracovať projekt plánu rekultivácie ťažobného priestoru na lokalite Praševica, ktorý
bude vopred odkonzultovaný so SOP SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Horná
Orava;
Činnosť v okolí potoka vykonávať tak, aby nedošlo k jeho poškodzovaniu
(zasypávaniu, zasahovaním do brehov a pod. ) a zároveň aby nedochádzalo
k narúšaniu a likvidácii stromových resp. krovitých porastov na brehu tohto vodného
toku;
Do projektovej dokumentácie zapracovať, po dohode s orgánom ochrany prírody
a krajiny lokalitu, kde bude skládkovaný (aj dočasne) vyťažený materiál a hlušina.
Lokalitu vym edziť parcelne;
Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta 5túra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5955 2516 | e-mail: gabnel.niznansky@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

S tra n a č. 2 ro zh o d n u tia vydaného v zisťovacom konaní č: 6616/2017-1.7/ zo dňa 15.01.2018

-

Na skladovanie vyťaženého materiálu a hlušiny (aj dočasne) je neprípustné využívať
močiarne biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov. N evyužívať
napr. alúvia vodných tokov a ich brehové porasty;
Terén okolo ložiska po ukončení ťažobných prác upraviť tak, aby to podstatne
neovplyvnilo miestne odtokové pomery;
Rešpektovať ochranné pásma vodných stavieb, osobitne prihliadať na záchyty
prameňov pitnej vody a podm ienky dohodnúť s príslušným správcom;
V prípade, že banská činnosť zistí zdroj podzemných vôd s výdatnosťou väčšou ako
0,2 l.s" , je potrebné to oznám iť poverenej osobe;
Dohodnúť spôsob využívania mostného objektu ev. č. 2300-001 a cesty č. III/2300 so
správcom komunikácie;
Pri odvoze vyťaženej suroviny nezaťažovať mostnú konštrukciu nad jej stanovenú
zaťažiteľnosť, ktorá je 23 t;
Pri ťažobnej, úpravárenskej činnosti a dopravnej činnosti realizovať účinné technické
opatrenia na zníženie prašnosti;
Pri drvení a triedení vyťaženej suroviny realizovať kropenie vodou;
Uskladnený materiál v priebehu roka zavlažovať a kropiť vodou;
Prístupovú komunikáciu udržiavať v bezprašnom stave, pri nepriaznivých
podmienkach zabezpečiť kropenie a čistenie:
Pri preprave sypkých materiálov používať plachty.

O D O V Ô D N E NI E
M inisterstvu životného prostredia Slovenskej republík} , odboru p o su d zo v an á ■na životné prostredie (ďalej len ,jninisterstvo“) bol dňa 26.06.2017 doručený listom zo dna
21.06.2017, podnet pána Anton Janík. 027 42 Podbiel 381 (ďalej len ..podávateľ p o d n e tu "
na konanie podľa § 19 zákona vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Ťažba
vápenca v katastri obce Podbiel“ . M inisterstvo zverejnilo podnet 10.07.2017 v inform ačnom
systéme EIA/SEA na webovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detaiI/tazbavapenca-v-katastri-obce-podbiel.
Dôvodom podnetu podaného pána Antona Janíka bola pripravovaná ťažba vápenca
v lokalite Praševica v katastri obce Podbiel. Podľa zámeru otvorenia kam eňolomu Praševic^
v obci Podbiel zo dňa 15.02.2017, ktorý bol predložený na Obecný úrad Podbiel so žiadosťou
o predbežné stanovisko je vým era parciel cca 6,4 ha. Pričom dobývanie kam eňa sa
predpokladá v dvoch etapách tak, aby záber dobývania nebol vyšší ako 4,5 až 4,6 ha pri p n ej
etape a pri druhej etape by sa jednalo o zostatok, teda o výmeru cca 1 , 9 - 2 ha. Predpokladaný
začiatok ťažby je rok 2019 až 2020 a doba ťažobných prác sa predpokladá cca 20 rokov.
Samotná ťažba sa bude vykonávať obdobne ako v lome za Pálenicou, ktorý je vzdialený cca
1,2 km. Pri ťažbe sa plánujú vykonávať trhacie práce malého rozsahu, následným drvením
a triedením na jednotlivé frakcie. Odvoz materiálu bude vykonávaný po existujúcej obecnej
poľnej ceste do obce Podbiel.
Podávateľ podnetu vo svojom podaní uvádza, že v lokalite plánovanej ťažby sa
nachádza veľké m nožstvo zákonom chránených živočíchov (výr skalný, kaňa popolavá, sokol
myšiak, ľoptuška vrchovská, kukučka..) a rastlín (papučka črievičník, ľalia zlatohlavá...).
Z otrasov v exitujúcom lomu rovnakého navrhovateľa a prevádzkovateľa činnosti dochádza
k poškodzovaniu rodinných domov najm ä v časti Zámostie, komunikácii a mostnej
konštrukcie v tejto časti obce a dochádza aj k zosuvu pôdy z vrchov, vysychajú stromy,
ťažobný odpad je skládkovaný na nepovolených parcelách. Vzniká vysoká prašnosť, ktorá
obťažuje obyvateľov. Problém y s popraskanými domami ako aj so zvýšenou prašnosťou sú od
doby otvorenia lomu v lokalite za Pálenicou. M ost v časti Zám ostie jedinou spojnicou
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obyvateľov z tejto časti obce na hlavnú kom unikáciu ako aj so zvyškom obce. Otvorením
nového lomu by sa narušil krajinný „pohľad“.
Na základe predloženého podnetu ministerstvo oznám ilo listom č. 6616/2016-1.7/jm ,
31513/2017 z 10.07.2017 účastníkom konania a zúčastneným osobám začatie konania s
upozornením, že majú m ožnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Za účelom zistenia skutočného stavu a zabezpečenia dostatočných podkladov pre
rozhodnutie podľa §19 ods. 1 zákona, najmä o povahe a rozsahu navrhovanej činnosti a
miesta realizácie navrhovanej činnosti, ktorá bola predm etom podnetu, m inisterstvo zvolalo
pracovnú poradu do zasadačky obecného úradu Podbiel.
Pracovnej porady, ktorá sa konala 19.07.2017 sa zúčastnili: navrhovateľ - Jozef
Krúpa; starosta obce Podbiel Slavom ír Korčuška; zástupca Obvodného banského úradu v
Banskej Bystrici; podávateľ podnetu - pán Anton Janík; pán JUDr. M iroslav Bachynec a
zástupca ministerstva.
V
rámci pracovného rokovania bolo predložené stanovisko JUDr. M iroslava
Bachynca, 027 42 Podbiel 434 (ďalej len „pisateľ alebo pán M. B achynec“). V stanovisku je,
okrem iného, uvedené, že v rozpore so skutočnosťou je vzdialenosť kam eňolomu od
rodinných domov na Zám ostí nie cca 1 km ale cca 400-500 m, vodný tok Cickov potok sa
nachádza od kameňolomu nie 250-300 m ale 100 m. Pisateľ nam ieta cenu, ktorú navrhovateľ
platí vlastníkom pôdy - členom pozemkového spoločenstva Podbiel v porovnaní s cenou,
ktorú účtuje odberateľom, ktorá je niekoľkonásobne vyššia. Ťažba v kam eňolome Za
pálenicou mala byť ukončená v roku 2015, príslušný obvodný banský úrad povolenie predĺžil
do roku 2020. Zo strany občanov bolo podaných viac sťažností na porušovanie podmienok
uložených v rozhodnutí Obvodného banského úradu Banská Bystrica (ďalej len „OBU B B “) č.
1412-3480/2014 zo dňa 02.12.2014, nevyznačenie hraníc pozemkov, zaťažovanie životného
prostredia skrývkou na lesných pozemkoch, nezabránenie úniku ropných látok do
povrchových a podzemných vôd. V obci Podbiel bol v roku 2006 schválený Ú zem ný plán
obce Podbiel, v ktorom sa stanovilo ukončenie ťažby kam eňa v lome za Pálenicou do roku
2010 z dôvodu, že táto časť územ ia je určená za výhľadovo rozvojové územie. Z uvedených
dôvodov v roku 2008 bolo schválené VzN obce Podbiel, v ktorom v časti Za Pálenicou
rovnako ako aj nad Brehmi v blízkosti, ktorých sa nachádza Praševica, ako hlavnou funkciou
bolo stanovené obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy a lesohospodárska činnosť a ako
doplnkovou funkciou rekreácia. Na základe objednávky pisateľa bol vykonaný botanický
výskum zo dňa 15.06.2017, podľa ktorého sa v lokalite plánovaného kam eňolomu nachádza
178 druhov vyšších rastlín, 5 druhov zraniteľných rastlín, 3 druhy chránených rastlín a biotopy
európskeho významu Ls 5.1 Bukovo ajedľovo bukové kvetnaté lesy a Ls 5.4 vápnomilné
bukové lesy. Prevádzkou kam eňolomu vzniká problém, týkajúci sa kvality života občanov
obce Podbiel, ktorí majú postavené domy v blízkosti kameňolomu a komunikácie vrátane
mosta cez rieku Orava, ktorým prejdú desiatky ťažkotonážnych automobilov denne, nosnosť
m osta je 23 t resp. 13 ton. N avrhovateľ na zasadnutí zastupiteľstva prehlásil, že je potrebné
most zničiť, aby ho štát znovu postavil. Navrhovateľ prevádzkuje aj obrnené tankové
transportéry s ktorými jazdí po cudzích pozemkoch a aj po rieke Studený potok. Pisateľ
navrhuje, aby správny orgán rozhodol, že zám er činnosti podlieha posudzovaniu podľa
zákona.
Listom doručeným dňa 07.07.2017 na ministerstvo doplnil podávateľ podnetu svoje
podanie, v ktorom uviedol opätovne dôvody podania podnetu, ktoré doplnil o skutočnosť, že
bola podaná sťažnosť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne ohľadne
zvýšenej prašnosti, ktorý vykonal kontrolu avšak prašnosť vzhľadom na počasie nebola
zistená. Žiada, aby bolo zohľadnená snaha občanov lokality Zámostie o priaznivé životné
prostredie.
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Navrhovateľ listom zo 03.08.2017 (doručeným na ministerstvo 07.08.2016), predložil
materiály týkajúce sa zámeru otvorenia lomu Praševica v obci Podbiel. Okrem predložených
materiálov navrhovateľ dodáva, že výmera lomu nepresiahne plochu 5 ha (konkrétne 4 ,6 Íha)
a ročná ťažba sa predpokladá cca 70 000 ton. K zámeru sa vyjadrovalo zastupiteľstvo obce
Podbiel s tým, že bude formou ankety vykonaný prieskum u obyvateľov časti obce Zámostie.
Predloženými podkladmi sú:

-

Kópia z katastrálnej mapy s ručne vyznačením plochy novej ťažby, napísané 4,61 ha;
Kópia uznesenia obecného zastupiteľstva č. 43/2017 zo dňa 16.06.2017, kde 5 zo 6
poslancov hlasovalo za zrealizovanie ankety, ktorá bude slúžiť ako podporná
dokum entácia k vydaniu záväzného stanoviska k otvoreniu nového lomu;
Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo, pozem kový a lesný odbor, č. QU-NO-PLO2017/004198 zo dňa 27.02.2017, ktoré bolo vydané k zámeru otvorenia lomu v k .ú.
Podbiel sa uvádza, že vzhľadom na niektoré zákonné ustanovenia na úseku lesného
hospodárstva ako aj skutočnosti úradu známej, že v danej lokalite je v súčasnosti
navrhovateľom prevádzkovaný lom pálenica úrad doporučuje najskôr dokončiť
prevádzkovanie lomu a vykonanie jeho kompletnej rekultivácie v zmysle
rekultivačného
plánu
a až po jeho
odovzdaní obhospodarovateľovi
na
obhospodarovanie lesných pozem kov v zmysle zákona o lesoch zvážiť možnosti
pokračovanie dobývacej činnosti v novom navrhovanom lome Praševica. Tento súhlas
nenahrádza záväzné stanovisko podľa zákona o lesoch;
Spresnenie vyjadrenie Okresného úradu Námestovo, pozem kový ^ le>r/-' odbor, č.
O U-N O -PLQ-2017/004198 zo dňa 16.03.2017: doporučuje po splnení zákonných
podm ienok na vykonávanie činnosti banským spôsobom zahájiť činno>:' v lo ~ e
Praševica až po ukončení činnosti vykonávanej banským spôsobom v lome Pálenica
a vykonanie jeho kompletnej rekultivácie v zmysle rekultivačného plánu a jeho
odovzdaní obhospodarovateľovi na obhospodarovanie lesných pozem kov v zmysle
zákona o lesoch;
Stanovisko Okresného úradu Námestovo, pozem kový a lesnv odbor, č. OU-NO-PLO2017/004972 zo dňa 20.03.2017 podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov súhlasí so
zámerom otvorenia lom u Praševica za predpokladu splnenia 5 podm ienok v zmysle
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších predpisov (relevantné sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia);
Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.
O U -N O -Q SZP-2017/000423 zo dňa 15.03.2017. ktoré je aj záväzným stanoviskom
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územ nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) z hľadiska zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon O PaK “) je potrebné dodržiavať 6 podmienok
(uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia). Ďalej uvádza, že v vzhľadom na
negatívne skúsenosti so skladovaním vyťažených materiálov najmä hlušiny, je
potrebné zabezpečiť, aby na takéto skládky neboli využívané napr. zam okrené
lokality a alúvia vodných tokov, je potrebné lokalitu vym edziť parcelne. Predmetný
zám er sa má realizovať na ploche 6,4 ha v dvoch etapách, čo však pri zohľadnení
kumulatívnych vplyvov podľa prílohy č. 8 zákona podlieha zisťovaciem u konaniu.
Predmetný zám er nie je zakotvený v územ nom pláne obce, je potrebné ho zosúladiť
s týmto záväzným dokum entom a to vypracovaním doplnku, prípadne aktualizáciou
celého Územnoplánovacej dokumentácie.
Vyjadrenie Okresného úradu Tvrdošín. odbor starostlivosti o životné prostredie, č.
O U -N O -Q SZP-2017/000422 zo dňa 07.03.2017. ako dotknutý orgán z hľadiska
odpadového hospodárstva v zm ysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov v záväznosti na zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným
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odpadom z ťažobného priem yslu v znení neskorších predpisov vydáva stanovisko len
k Plánu nakladania s ťažobným odpadom.
Vyjadrenie Okresného úradu Tvrdošín. odbor starostlivosti o životné prostredie, č.
O U -N O -Q SZP-2017/000411 zo dňa 07.03.2017, z hľadiska vodných pom erov je
m ožný zám er otvorenia lomu v obci Podbiel, lokalita Praševica za predpokladu
splnenia 6 podm ienok :
a) Projektovú dokum entáciu pre vydanie rozhodnutia o využití územ ia predložiť
na vyjadrenie;
b) D održiavaní ustanovení §39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“);
c) Terén okolo ložiska a p o ukončení ťažobných prác upraviť tak, aby to
podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery;
d) Rešpektovať ochranné pásm a vodných stavieb, osobitne prihliadať na záchyty
prameňov pitnej vody a podmienky dohodnúť s príslušným správcom;
e) V prípade, že banská činnosť zistí zdroj podzemných vôd s výdatnosťou väčšou
ako 0,2 l.s’1, je potrebné to oznámiť poverenej osobe;"*
f) V prípade používania banských vôd, je investor povinný dodržiavať príslušné
ustanovenia §20 vodného zákona v platnom znení a nariadenia vlády SR č.
269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd;
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutí v správnom konaní a nenahrádza povolenia ani
súhlas orgánu vodnej správy vydané podľa vodného zákona a zároveň je záväzným
stanoviskom podľa stavebného zákona.
Vyjadrenie Okresného úradu Tvrdošín. odbor starostlivosti o životné prostredie, č.
O U -N O -Q SZP-2017/000409 zo dňa 20.02.2017, štátna správa ochrany ovzdušia
vzhľadom na skutočnosť, že lokalita Praševica, ktorej vzdialenosť od obytnej zóny
obce Podbiel vzdušnou čiarou je asi 1 km a táto vzdialenosť niekoľko krát prevyšuje
doporučenú vzdialenosť kam eňolom u od obytnej zóny v zm ysle OTN ZP 2111:99
a okolie kam eňolom u by malo byť porastené lesným porastom, ktorý je potrebne aby
zostal zachovaný. Vzhľadom na tieto skutočnosti nemá úrad pripom ienky k otvoreniu
lomu v lokalite Praševica.
M inisterstvo listom č. 6616/2017-1.7/jm , 44364/2017 zo dňa 29.09.2017 upovedom ilo
účastníkov konania a zúčastnené osoby o podkladoch rozhodnutia a o možnosti, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne
navrhnúť ich doplnenie, s tým, že do sp isu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a
výpisy) na ministerstve.
Túto možnosť využil predkladateľ podnetu a pán M. Bachynec, ktorý následne listom
z 16.10.2017 (doručeným na m inisterstvo 20.10.2017) predložil vyjadrenie k doplňujúcim
inform áciám navrhovateľa. Vo svojom stanovisku uviedli, že znížením výmery lomu pod 5
ha na plochu 4,61 a predpokladanú ročnú ťažbu cca 70 OOOton sa navrhovateľ úmyselne snaží
vyhnúť posudzovaniu podľa zákona. Poukazujú na stanovisko Okresného úradu v Tvrdošíne
č. OU-NO-OSZP-2017/000423 zo dňa 15.03.2017, ktoré poukazuje na skutočnosť, že ak
presahuje plocha 5 ha podlieha zámeru konaniu podľa zákona. Poukazujú na to, že príroda
v Podbieli je navždy poznačená otvorením kam eňolom u Pod Pálenicou. V obci Podbiel bola
vyhlásená anketa medzi občanm i, v ktorej bolo odovzdaných 46 anketových lístkov. Zo 46 ,
ktorých kópie sú priložené bolo 40 občanov proti otvoreniu lomu a len 6 za. Ak starosta obce
vydal iné stanovisko tak ho vydal v rozpore s názorom občanov. Navrhujú aby m inisterstvo
nevyhovelo návrhu na otvorenie kam eňolom u z dôvodov:
a) Je v rozpore s územ ným plánom obce Podbiel;
b) Na lokalite sa nachádza 178 druhov vyšších rastlín., viď stanovisko vyššie;
c) Hlučnosť a prašnosť;
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d) Zníži sa kvalita života občanov.
Obvodný bansky úrad Banská Bystrica doručil na ministerstvo vyjadrenie č.
1163/2760/2017 zo dňa 18.10.2017 kde konštatuje, že nemá nám ietky ani pripom ienky
k doplňujúcim inform áciám z dňa 29.09.2017 ktoré boli doručené na m inisterstvo vo veci
navrhovanej činnosti.
N avrhovateľ 26.10.2017 doručil doplnenie vyjadrenia, v ktorom sa vyjadroval
k materiálom zaslaných predkladateľom podnetu a pánom M. Bachyncom, podľa
navrhovateľa píšu pán Janík a pán Bachynec veci, ktoré sú nepodstatné a prakticky sa
netýkajú predmetnej problem atiky. Uznáva, že na lokalite je problem atika prašnosti reálna
nevzniká však v kam eňolom e ale v okolí železničnej stanice v Podbieli a čom svedčí aj
zápisnica zo dňa 03.04.2017 vo veci veľkej prašnosti v časti Zámostie. Za účasti starostu obce
Podbiel, navrhovateľa a zástupcov drevárskej firmy na drevosklade v Podbieli. Prítom ní sa
zhodli na spevnení časti nakladacej plochy stanice, stanovení max. povolenej rýchlosti na 5
km/h, vyštrkovanie kom unikácie, zabezpečenie odstraňovania znečistenia ako aj spôsob
úhrady za odstraňovanie znečistenia rovným dielom medzi všetkýclí účastníkov. Prílohou
podania je aj ..Správa o výsledku merania technických vibrácií spôsobených trhacími prácami
v lome Podbiel na objekty v obci Podbiel“ vypracovanú spoločnosťou LUVEM A. spol. s r.o..
zo dňa 08.04.2016 podľa ktorej, nam erané hodnota nepresiahli odporúčané maximálne
hodnoty seizmického zaťaženia pre stupeň O. triedu odolnosti objektu B a druhu základovej
pôdy a podľa normy STN 730036 apríl 2010. N amerané hodnoty preukázali, že vykonané
trhacie práce malého rozsahu dňa 06.04.2016 nemali účinky v zm> .'.e STN ” 3 1KJ5? arrťl 1111
na sledované objekty. N amerané hodnoty splnili a; limit} pre budovy :;.nu A 5 nulovým
škodami.
K podkladom rozhodnutia sa vyjadril Žilinský sam osprávny kraj list č.
05808/2017/ODaÚP-2 zo dňa 17.10.2017 v ktorom konštatuje, že navrhovaná činnosť
z hľadiska územ ného plánovania požaduje aby navrhovaná činnosť bola preverená v procese
územ ného plánovania v zmysle stavebného zákona a zároveň upozorňujú, že navrhovaná
činnosť m á charakter rozsiahlej novej výstavby a prestavby obci. na ktorú sa vzťahuje §11
ods. 2 písm. a stavebného zákona. N avrhovaná činnosť je podľa platného Ú zemného plánu
veľkého územného celku Žilinského kraja navrhovaná na okraji plochy aglomerácie
rekreačných útvarov, ktorej priestorové a funkčné vybavenie je určené na rekreačné
využívanie územ ia v rozptyle bez m ožnosti intenzívnej urbanizácie. Z hľadiska dopravy
uvádzajú, že prístup k plánovanému lomu bude po ceste III. triedy č. 2300 a mostnom objekte
ev. č. 2300-001 cez rieku Orava, ktorého zaťažiteľnosť je 23 t( pre jediné vozidlo). V prípade
otvorenia lomu s predpokladanou ročnou bilanciou 70 000 ton je mostný objekt
nevyhovujúci. Z uvedeného vyplýva, že je neprípustné, aby bol most za súčasného
technického stavu i po plánovanej rekonštrukcii využívaný na prepravu nad jeho stanovenú
zaťažiteľnosť. Na základe uvedeného Žilinský sam osprávny kraj požaduje dohodnúť spôsob
využívania m ostného objektu č. 2300-001 a cesty č. III/2300 so správcom komunikácie. Úrad
požaduje aby bola navrhovaná činnosť posúdená podľa zákona a stanovuje špecifické
požiadavky týkajúce sa zosúladenia navrhovanej činnosti s územným plánom obce a vyššieho
samosprávneho kraja a posúdenie križovatky ciest III/23000 a /I59.:
N avrhovateľ dňa 27.11.2017 svojim listom zo dňa 02.11.2017 doplnil svoje podanie,
zopakoval to, čo už bolo uvedené v predchádzajúcich podaniach a argumentáciu doplnil
o informáciu, že sa jedná o pokračovanie tej istej činnosti s rovnakými param etram i na inej
lokalite. Nepribudnú žiadne iné vplyvy navyše a nejedná sa o žiadne kumulatívne nárasty, čo
sa týka ťažby, prepravy po moste a výjazdu na križovatku na štátnu cestu 1/59. Na záver
dodáva, že odberatelia produktov sú takmer výhradne odberatelia z Hornej Oravy, ktorí
nem usia prepravovať stavebný materiál z oblastí Liptova alebo Turca a týmto títo odberatelia
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neobťažujú a nezhoršujú stav v oblasti dopravy na ceste 81/59, čím prispievajú k ochrane
životného prostredia. Prílohou podania sú:
Kópia katastrálnej mapy, deklarovanie záberu plochy ťažby 4,61 ha;
Kópia uznesenia obecného zastupiteľstva obce Podbiel č. 43/2017, v ktorom je
uvedené, že odkladá žiadosť o odsúhlasenie nového lomu na lokalite Pálenica
k výsledkom ankety, ktorá bude do jednotlivých dom ácností v časti obce Zámostie
doručovaná zam estnancam i obecného úradu v Podbiel;
Kópia odpovede obce Podbiel na žiadosť navrhovateľa. Obce vo svojej odpovedi
požaduje doručiť podklady pre rozhodovanie (stanovisko Okresného úradu Tvrdošín,
odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Námestovo, odbor pozem kový
a lesný) a zároveň inform uje navrhovateľa o potrebe iniciovať spracovania doplnku
č. 1 územ ného plánu obce Podbiel, pretože táto lokalita nie je v územ nom pláne obce
Podbiel zapracovaná ako ťažobný priestor ložiska nevyhradeného nerastu;
Výpis z uznesenia č. 56/2017 zo dňa 22.09.2017 podľa, ktorého obecné zastupiteľstvo
v Podbieli súhlasí so zámerom otvorenia nového kam eňolom u pod názvom
,,Prašivica“ na parcelách č. 7193, 7195, 7196, 7197, 7198 a 7199 v k. ú. obce Podbiel
a podľa uznesenia č. 57/2017 zo dňa 22.09.2017 doporučuje starostovi obce vydať
záväzné stanovisko pre navrhovateľa v súlade s uznesením č. 57/2017;
Záznam o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa
21.10.2016, ktorou neboli zistené poručenia povinností prevádzkovateľa stredného
zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o vzduší v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“);
Záznam o kontrole. Okresného úradu Tvrdošín. odbor starostlivosti o životné
prostredie zo dňa 23.06.2016. plnenia podm ienok súhlasu na užívanie zdroja
znečisťovania ovzdušia kam eňolom Podbiel - Za Pálenicu. Kontrolou neboli zistené
závažnejšie porušenia zákona a právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia;
Oznámenie Obvodného banského úradu Banská Bystrica zo dňa 02.05.2016
o m iestnom zisťovaní za účelom preverenia podnetu pána A ntona Janíka ohľadom
preverenia seizm ických účinkov trhacích prác malého rozsahu. Pri šetrení podnetu
bolo dohodnuté, že organizácia zabezpečí kontrolné merania seizm ických účinkov pri
vykonaní trhacích prác. Dňa 04.04.2016 bolo vykonané meranie organizáciou
LUVEM A, spol. s r.o. za prítomnosti m ajiteľov obytných domov, z výsledkov
m erania bola vypracovaná „Správa o výsledku merania technických vibrácii, ktorá je
citovaná na strane č. 5 tohto rozhodnutia;
Záznam o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa
14.12.2016. Kontrola bola uskutočnená dňa 26.10.2016 a bola uskutočnená na základe
podnetu podaného na únik ropných látok do miestneho potoka a bola zam eraná na
zaobchádzanie so znečisťujúcim i látkami v zmysle vodného zákona;
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 16.06.2016 č.
A /2 0 16/0108 PPL podľa, ktorého na základe preskúm aných podkladov a na základe
štátneho zdravotného dozoru súhlasí s návrhom na dobývanie ložiska nevyhradeného
nerastu stavebného kam eňa v lome Podbiel - Za pálenicou.
Podľa predložených a doplnených informácii o navrhovanej činnosti možno
konštatovať, že predm etom navrhovanej činnosti je plánovaná ťažba nevyhradeného nerastu
stavebného kam eňa v novom lome na lokalite Praševica v k. ú. Podbiel na ploche 4.61 ha a s
predpokladanou výškou ťažby do 70 000 t za rok, pre ktorú bude potrebné územ né
rozhodnutie obce Podbiel podľa stavebného zákona a povolenie Obvodného banského úradu
Banská Bystrica na činnosť vykonávanú banským spôsobom v zmysle zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (ďalej len „banský zákon“).
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Posudzovanie vplyvov navrhovaných činnosti na životné prostredie sa podľa § 1 ods.
1 zákona vykonáva pred rozhodnutím o ich um iestnení alebo pred ich povolením podľa
osobitných predpisov. Prahové hodnoty pre povinné hodnotenie alebo zisťovacie konanie
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. sú uvedené v prílohe č. 8 tohto zákona.
Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 zákona do kapitoly č. 1 Ťažobný
priemysel, položka č. 11 Lom y a povrchová ťažba a úprava kam eňa, ťažba štrkopiesku
a piesku. Prahovou hodnotou pre povinné hodnotenie navrhovanej činnosti tohto charakteru je
od 10 ha záberu plochy alebo ťažba od 200 000 t za rok, prahovou hodnotou pre zisťovacie
konanie je od 5 ha do 10 ha záberu plochy alebo ťažba od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok.
Navrhovaná činnosť, podľa predložených informácii nespĺňa prahové hodnoty pre
povinné hodnotenie ani pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 8 zákona (záber plochy 4,61 ha; celkový objem ťažby štrku max 70 000 t/rok). Avšak m inisterstvo môže v konaní
o podnete podľa 19 rozhodnúť, či posudzovaniu podlieha aj činnosť, ktorá nedosahuje
prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 zákona.
K plánovanému zámeru otvorenia nového lomu (navrhovateľ získaval predbežné
stanoviská k svojmu zámeru) ako aj konania o podnete v rámci zisťovania skutkového stavu
veci m inisterstva sa vyjadrovali viaceré dotknuté orgány! Žilinský sam osprávny kraj (list č.
05 808/2017/ODaÚP-2 zo dňa 17.10.2017), povoľujúci orgán - Obvodný banský úrad Banská
Bystrica (list č. 1163-2760/2017 z 18.10.2016). Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Dolnom Kubíne (list č. A/2016/0108 PPL zo dňa 16.06.2016). Okresný úrad Námestovo,
pozem kový a lesný odbor (list č. O U -N O -PL O -2017/004198 zo dňa 27.02.2017. list č. OUN O -PLO -2 0 17/004198 zo dňa 16.03.2017, list č. O U-N O -PLO-2017/004972 zo dňa
20.03.2017), Okresný úrad Tvrdošín. odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia (list č. O U -N O -O SZP-2017/000409 zo dňa 20.02.2017), Okresný úrad
Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-NO-OSZP2017/000411 zo dňa 07.03.2017), Okresný úrad Ružom berok, odbor starostlivosti o životné
prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. O U -N O -O SZP-2017/000422 zo
dňa 07.03.2017), Okresný úrad Nám estovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna
správa ochrany prírody a krajiny (list č. O U -N O -O SZP-2017/000423 zo dňa 15.03.2017).
Žiadny z uvedených orgánov nepredložil zam ietavé stanovisko voči realizácii
navrhovanej činnosti ani nepožadoval jej posudzovanie podľa zákona okrem Žilinského
samosprávneho kraja, ktorý žiadal zosúladenie navrhovanej činnosti s územ ným plánom obce
a vyššieho sam osprávneho kraja a posúdenie križovatky ciest III/23000 a /I59. V rámci
konania o podnete bol oslovený aj Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a
pozem ných komunikácii, ktorý sa k navrhovanej činnosti nevyjadril. Využívanie cesty č.
III/2300 a mostnej konštrukcie č. 2300-001 sa jav í ako problem atické, ale podmienky
využívania štátnej cesty sú ošetrené podľa osobitných predpisov. M alo by byť v záujme
navrhovateľa ale aj zástupcov obce, aby dodržiaval odporúčanú rýchlosť ako aj zaťažiteľnosť
mostnej konštrukcie v zmysle predpisov, aby kom unikáciu mohol ďalej využívať pre svoje
podnikateľské aktivity. Posudzovanie vplyvov podľa zákona nie je prostriedkom na
zabezpečenie riadneho využívania štátnej komunikácie, v prípade ak dochádza
k prekračovaniu zaťažiteľnosti mosta, tak ako uvádza podávateľ podnetu je potrebné túto
skutočnosť nahlásiť na správcovi kom unikácie, prípadne obci, ktorí by mali zjednať nápravu.
Problem atika súladu navrhovanej činnosti s územným plánom obce a Žilinského
samosprávneho kraje bude predm etom samostatných konaní. Upozorňujem e na skutočnosť,
že ak si navrhovaná činnosť vyžiada zmenu územ ného plánu (strategický dokument), pre jej
prijím aním je potrebné uplatniť konania podľa druhej časti zákona (posudzovanie návrhu
strategických dokumentov).
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Pri rozhodovaní, či sa bude navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona sa
vychádzalo predovšetkým zo skutočnosti, že jej predm etom je činnosť, ktorá sa už v lokalite
realizuje, bude využívaná rovnaká technológia, vplyvy na hlučnosť a prašnosť budú
porovnateľné. Na prepravu budú využívané rovnaké kom unikačné trasy. Obecné
zastupiteľstvo dotknutej obce Podbiel udelilo, po zrealizovaní ankety v obci, súhlas
s realizáciou zámeru. Priam o do riešeného územ ia nezasahuje žiadne chránené územ ie, resp.
ochranné pásmo. V zmysle zákona OPaK tu platí 1. stupeň územnej ochrany (tzv. všeobecná
ochrana). Po ukončení činnosti je navrhovateľ v zmysle rekultivačného plánu povinný vrátiť
územie do stavu, ktorý bude um ožňovať jeho pôvodné využitie. Zo zápisov kontroly
inšpekcie životného prostredia a okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie
neboli pre prevádzkovateľa stredného zdroja znečistenia identifikované žiadne pochybenia
podľa zákona o ovzduší. Podľa predloženej štúdie „Správa o výsledku merania technických
vibrácií spôsobených trhacími prácami v lome Podbiel na objekty v obci Podbiel“
vypracovanej spoločnosťou LUVEM A, spol. s r.o., zo dňa 08.04.2016, nam erané hodnoty
nepresiahli odporúčané m axim álne hodnoty seizm ického zaťaženia a vykonané trhacie práce
malého rozsahu dňa 06.04.2016 nemali účinky v zmysle STN 730036 apríl 2010 na sledované
objekty. Pre realizovanie navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie
a kontrolu podľa osobitných predpisov.
M inisterstvo relevantné podm ienky uvedené v predložených stanoviskách premietlo
do výrokovej časti tohto rozhodnutia, najm ä pripom ienky Okresného úradu Námestovo,
pozem kový a lesný odbor ohľadne povolenia navrhovanej činnosti až po úplnom dokončení
a zrekultivovaní ťažobnej činnosti v lome Pod Pálenicou, inak by bolo potrebné navrhované
činnosti kumulovane posúdiť; potreby zosúladenia navrhovanej činnosti s územ noplánovacou
dokumentáciou obce a vyššieho územ ného celku, bez dodržania stanovených podm ienok nie
je možné udeliť povolenie navrhovanej činnosti.
Posudzovaním vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona by neboli zistené žiadne
nové skutočnosti, o vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré neboli už
identifikované.
V rámci konania o podnete sa k navrhovanej činnosti nevyjadril žiaden iný zástupca
verejnosti, okrem predkladateľa podnetu pána Janíka a pán Bachynca.
M inisterstvo podnet pána Antona Janíka na konanie podľa § 19 zákona posudzovania
navrhovanej činnosti „Ťažba vápenca v katastri obce Podbiel“ z 26.06.2017 dôsledne
preskúmalo vrátane všetkých podkladov, ktoré malo k dispozícii, použilo pritom primerane
kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona (transpozícia prílohy č. III
Smernice 9 2/2011/EC), prihliadalo i na dôvody uvedené v podnete, na stanoviská vydané
k navrhovanej činnosti, na vyjadrenia a doplňujúce inform ácie navrhovateľa a na základe
výsledkov preskúm ania vydalo toto rozhodnutie.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na
M inisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa
oznám enia doručením písom ného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V
prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15
zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
bezodkladne inform uje verejnosť na svojom w ebovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej
tabuli obce.
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je

preskúm ateľné

súdom

po

vyčerpaní

RNDr. C

riac
Doručuje sa:
1. KRUP, s.r.o, IČO 35 015 624, 027 42 Podbiel 404
2. Anton Janík, 027 42 Podbiel 381
3. JUDr. M iroslav Bachynec, 027 42 Podbiel 434
4. Obecný úrad Podbiel, 027 42 Podbiel 210
Na vedomie:
5. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Tvrdošín, O dbor starostlivosti o životné prostredie, M edvedzie 254,
027 44 Tvrdošín
7. M inisterstvo hospodárstva SR, M ierová 19, 827 15 Bratislava 212
8. Urad Žilinského sam osprávneho kraja, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín. Nem ocničná 12. 026 01
Dolný Kubín,
10. Okresný úrad Nám estovo, Odbor cestnej dopravy a pozem ných kom unikácií,
M iestneho priem yslu 571, 029 01 N ám estovo
11. Okresný úrad Nám estovo, Pozem kový a lesný odbor, Námestie A. Bernoláka
381/4, Námestovo

