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Vec: "NayýJenie ročnej t'dby dolomitu v dobývacom priestore Vel'ld Čierna -lom
Baranová na úrovd SBO 000 ton rotne~ zaslanie záverečného stanoviska

Podľa § J7 ods. 4 zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné pmstredie
a o lJI1ene a doplnení níektorých zákonov v zneni neskorJích predpísov (ďalej len ,,zákon"),
Vtm v prílohe zasielame záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Navýšenie rolnej
I'ai.hy dolomitu v dobývacom priestore Vel'k.á tierna - lom Baranov:! na úrovd
500000 Ion rolne", ktorej navrhovateľom sú KSR - kameňolomy SR, S.r.o. so sldlom
Neresnicka cesta 3, 960 Ol Zvolen.

Platnost' záverečnéh<! stanoviska k linnosti je sedem rokov odo dňa jeho vydania.
Záverečné stanovísko nestráca platnosť, ak sa polas jeho platnosti začne konanie o
umíestnení alebo povolení linnosti podľa osobitných predpísov.

Dotknutá obec je podľa § 37 ods. 5 tohto zákona povinná zverejníl' záverečné

stanovisko v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia spôsobom v miesIl.'
ohvyklým a omámil' kde a kedy je možné doň nahliadnuť, robíť z neho výpisy, alebo na
vlastné náklady zbotovit' k6píe.

Povol'ujúcí orgán má povinnosť podľa § 38 ods. l zákona, prí rozhodovaní o povoleni
činností podľa osobitných predpísov, príhliadať na záverečné stanovisko a dodržať ďalšie

ustanovenia podľa § J8 zákona.

Upozorňujeme, že podľa § J8 ods. 2 zákona povoľujuci orgán ncmôtc bez priložcnia
záverečného stanoviska k činnosti vydať nnhodnutie podľa osobítných predpisov o povolení
činnosti, ktoril je predmetom posudzovania. Ďalej upozorňujeme, že Ministerst"o
ži ...otného prostredia SR podľa zákona je dolknutým orgánom v konaní, ... ktorom sa
rothoduje O povolení čínnoslí podl'. osobitných predpisov posudzovanej podľa zákona.

I'o\'oľujúcl orgán má povinnost' podľa § J8 ods. S zákona zaslať rozhodnutie o
povolenf navrhovanej činnosti podľa osobitných predpísov, ktorému predchádzalo
posudzovanie podľa zákona, príslušnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR,
Odbor environmentálneho posudzovania) a rezortnému orgánu (Ministerstvo
hospodárstva SR).
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POH,l"'júei orgán"" povinnosť podľa § 38 ods. 6 zäkona bezodkladne spristupníť

verejnosti obsah rozhodnutia a podmienky v /lom uvroe,u;, hlavn~ dôvody, na ktorých sa
rozhodnutie zakladi, vrátane informácii o účasti verejnosti II hlavni opatrenia na
~, mJtenje, II al je \o motnt, kompenzácie zivllŽl1ých nepriaznivýeh vplyvov
navrhovanej činnosti.

Upo~orDenie pre povoľujúciorgb
V následnýeh konaniach o povoleni činnosti podľa osobitných predpisov začatých po

30.04. WlO podľ. § 24a) ods. I zjlona č. 2412006 1..:t. o posudzovani vplyvov na životno!
pro$1redie v zneni zákona č. 145/20\0 Z. z.., mi ~jnosť posllIvenie \lčaslnika konania,
''''1lIne fy!iekých osôb, .ktM podali PÚOmDt stanovisko podľa § n ods. 4, § 30 ods. S, f 3S
ods.) zákona č. 2412006 Z. :t., z ktorých vyplýva ieh :táujo:m na rozhodnuti.

S pozdravom

.
RNDr. Gabriel :'JiUilUU"Y

riaditeľ odboro
Prilgly:
- Ix ziveretnt stIIllOvisko

Ilwt!rroynjk:
Doročuje sa:

l. KSR - kame6olomy SR, I.r.o., Neresnicka cesta 3, 960 Ol Zvolen
2. O~Dj' ú ....d V",fkj tk",., Veru Ciema 7S, OIS Ol ~ta Rajec
3 Mnukf ind RajK, NimIesti'" Sr..'P 112, OIS Ol Rajec

Na vedomie:
4. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej \0,97\ 22 Prievidza
S. Mi.istenh·o h05pGdánfVl SlonnJkcj republiky, Odbor energetiekej a JurovillOvej

politiky, Miero\", 19, 827 I S, Bratislava 212
6. MinislenfVo pOOoh05pod'nfVa • fl)~·oj••idieka SR, Sekeia le$nt!ho hospodán;lVa

II Spl'aCOvania dreva, Dobrovitova 12, 812 66 Bratislava
7. Úrad f.ilinlkebo nmospr,,"oebo kraja, Ul. Komenského 48, Dll 09 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, Odbor starostli\'osti o tivotne prostredie, Nám. M.R.

Slefánika 1,010 Ol Žilina
9. Okresaý ind Žiliu, Odbor cestnej dopravy a pozr..ajeh komaaiUdi, ul.

Kmdovo 17, O/O J9 2ilinD
IO. Re&ionálny úrau \'erejoeho zdra.·olnídva IO lid Io... \' Žiline, V.5panyola 27, OII

71 Zilina
ll. Mtp SR, Sekcia gcológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. StÚf3 I, 812 3S Bratisllvl
12. Millillenl\·O wr:...ol.ich'll SR, lnipektorit kúpeľov a žriediel, Limbovj 2. P.O.

BOX S2, 837 S2 Brati.llava 37
13. Okre!lllý und Žilina, Odbor kmo.·iho riadeDia, Janka KliJ'. 4, 010 40 Zilina
14. Okresné riaďitel'llvo lIa1i&k~hoa úchrann~bo ~borll, Nám. Požiarnikov 1,010

0\ Žilina
IS. OkresIlY Ílnď Žilina. I'ozemkový a leu)' a odbor, Ul. Andreja Kmel'a 17,01039

Žilina



NAvýSE:NIE ROtNEJ ŤAŽBY DOLOMITU V DOBÝVACOM
PRIESTORE VEĽKÁ tlERNA LOM BARANOVÁ NA ÚROVEN' SOO 011.

TON ROtNE

ZÁVEREtNÉ STANOVISKO
(tislo 191 flO 14.3.4Ijm)

VYtbM Mini.stentvonl životného prtlSU'Odia Slovenskej rqlIlbliky podra UkOllll č. 2412006 1. z
o P'S'wlmvani vplyvov na žiVOUlC' prostredie a 07JnClle a dOPIneOi nieklOfých Ukonov v zneni

nesk<:rlic.:h pc4piso:lv

I. ZÁKLADNE: ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
l Nhov
KSR - Kamcoolomy SR. S.f.O_

2. Identifikačné čí,lo

31559123

J. Sídlo
Neresnk:k.I cesta 3, 960 Ol ZvoIeo

ll.lÁ.KLADl'"É ÚDAJE O NAVlUlOVANtJ tlf'r,'NOSTI
I. Nno..
Navýknie ročnej ľu.bydolomitu v dobývacom priestore Verká tiema lom Barano.... na
úrovel'\ 500 000 ton ročne.

2. Účel
V povrelwvom lome Banmová sa ľllfi dolomil, ktorý sa použív.. v stavebníctve do betónu..
asfaltových zmesi, do násypových materi.ilov pre výstavbu cial: a tertnnc upravy. Účelom
II<lYTbovanej činnosti je zvýiit' IOČllU I'ažbu dolorniru v lome ea..nod :t~kj 1Íro\lW:

100 000 ton z:l rok na .:.ro,rl SOO 000 ton za ro1l::t dôYodu ZVjkDthO ;ráujmu odbemd'ov o
tUtO surovinu.

3. Ulinleľ

Užívateľom navrhovanej činnosti bude spolocnosľ KSR-Karneitolomy SR. S.f.O., Z'IOlen.

4. UmieJtneoie
Kraj: 2ílinský
Okres: 2ílina
Ob:c: VeM Cientll
Katastrilne územie: Veru Ciema. Rajec
P~f!lni {is/ll: fCglsm. $ 2052, 2053, 2055, 2057. 2059 a 2060 v k.ÍI.
Vd\.( Ckma a parcele registn C 2"X1N4 a paroek rqiStnI E 2060 v kaWUiIrlOm iI:lcmi

"ttNaYTbovaná činnosť sa bude rca!iwvať v dobývacom priestore ~Veru Cientll-, ktOfý :Nl

nachád7,4 Ypri !tátnej ec:slc Rajec - PoVl1sU Bystrica cca 4 km od Rajca.
PoyoIenie je vydant na pozemky parciel registra ..E~ parc. tislo 2052, 2053. 2055, 2057,
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2059 I 2060 v Lú. Vel'ká timlll parcele registri C číslo 270914 I parcele registn E 2060 v
bWl:rálnom '=mi R.l.jcc:.

5. TermO. zaČlIu. Iskolhau. ...yu.llVby. prn"dzky ...-rllonacj fioaO$li
Predpokladaný ZlItiatok činnosti: 2014
Pmlpokladaný tmnin uk~tačinnosti: do vyťatmilZiIOb
TmnI:n ukont.cnia ČinDOSli JRvidzky: M:je zrWny

6. Slrufaý popu IKhakkébo. IKhaoJ,og;"kébo ri.,J.,au.
V povrchovom lome Baranov", sa ťaží dolomit, ktorý sa poutiva v stavebníctve do betónu,
urallOvých zmC$i, do llÚypo...ych materiálov pre výstavbu ciest a lerénne úpravy. Účclom
navrhovanej činnosti je zvýiiť ročnu ťažbu dolomitu v lome Baranov", z dotenjkj úrovne 100
000 ton za rok na úroveň 500 000 ton za rok z dôvodu lvýk:ného úujmu odberateľovo tutO
Jurovinu.
SIn<ťná clrarakl~ri5likiJ IQ!i5kiJ Ydlá Čiunu - 8arunovó:
Ťatobné práce v minulosti na ložisku vykonával ZIPP Bratislava, s.r.o. r.ávod Rajec do konca
roka 2005. od roku 2006 t"atobnl! pláce vykoniva organizácia KSR ~ Kameňolomy SR, S.r.O.

Zvolen, prev.lidzka RajK -lom Vefk.i. tiema - Baranová.
Lotisl<o je v s~ti rozrlÍrllné tromi ťat.obnými tti22mi. OrogTaficky patri ložisko
sta'ebnébo dolomilOvého kamC'ni.... potd.ívanébo na výrobu betónových zmesi, birúrnmovýcb
zmesi a do stmclenýdJ I nt:SDnelcnýcll nncsi Vel'k-' ticma - Baranová do Tatmlsl<o 
Fatranskci oblasti a nachiclza sa na rozhnrú lIt\~mébo okraj.a StrUovUýdJ vrebov •
Žilinskej kotliny. Lotisko je sťäsťoo jadrovibo pohoria Z.6padn5"Cb Kupát, samotné Iofuko
Je lIlOllOtÓllny komplex dolomitovej horniny. Surovinu lotisb hm h1amc dolomil 5u'edoébn
až vn:hnébo lli..-. Lotisková $UrOvina - dolomity, vystupuje v dvoch oclkoch, ku:wi
rodpovcdajli blokom dsob, Ir.toré su morfologicky SamOStalJIé, oddelené ttrén,n(lu depresiou.
Masa dolomilOvej surovmy je monotónna, svojim chcmizmcm aj fyzilr.álno-mechanickými
vlu\1lQSt"ami.
Ložisko je budované dolomitmi s~ho. at vrcl\ného lliasu bebravskej jednotky chočského

príkrovu Strážovských vrchov.
Na ložisku, klOrt je tvorené výlučne dolomitmi motno rozIílit' masívne dolomily, li:torých
podiel je minimálny, ďalej brekciovité dolomily. ktort sú prevládajúcim typom a nakonie<;
rozpadové dolomily do formy prachov, pi~kov, až ostrohranných lilomkov. ktoré SIl
vyskytujú hlavne v podpovrchových častiach.

V súčasnej dobe salotisko dolomilov fa1i stenovým etAtovým lomom, kde dopravné c~ly Su
vedené na lotisku.
ŤatobM práce $ú Iftdené postupne na jednotlivých tttiach s dodrtanim lirky PfICOvnýcll
plotin. ba:pečntj rmnipuljl:ii pri nakladani. odvott rúbaniny Z ctiti. Hl.vni ťažobná

čillnO$fje 12JnCr;ln.li na vn:1tné etáže z dôvodu vytvorenia dostatočného pR:dsl:ihu fUnbnébo
postupu pred spodnými etllimi. Na ložisku SIl Vyu!iVll dobývaeil. II1d6da - _vé
dobývanie lolisb s vý!kou ~y do IO m.. PnrrWnc. scli:urod3mc rozpojovanie horniny bude
vyIr.oa-"-.né na 7ik1adc povolaU. rrhacich prác malétlo rozsahu v lJIly$le technoIo&ickeho
postupu trbal:kh PnI.C JR iorn Vdb ticma.

III. POPIS ľRlEBEJľUPOSUDZOVANIA
l. V)·pracovaaitUmeru
Podľ. prílohy č. 8 k 'lAkonu č. 2412006 Z. z.. O posudzovaní \-plyvov lIil tivolné prostredie
B o zmene a doplneni niek.lorých ilionov v znení neskmi!eh predpisov (ďalcj len ~zákonU)
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UStanll\l\ljUccj zoznam navrhovan)'th činoosú podlidlljUeidl posudzovaniu ich vplyvu 1\1

livorno! prostredie, patri Pred.rnttM čiDDOSt' do kapilOly č.l Ťažobný primlyscI- polotb tJl
Lomy • povro;hovf: ťažb. kame6a, ťažba !trkopieU.u • pie$ku časť A od 200 000 tftolc alebo
od IO ha úbml plochy - povinno! hodnotenie.
PtedJožmý úma ...'1.výknie ročnej ťažby dolomiru v dobývacom priestore VdU tiem
lom Baranov' na úrovdl SOO 000 ton ro<:ne" yYJnalval Environment, LS.. Callnun
bioSl.atistiky .mvironmenl.alistiky, Dlhá ul. 108, 949 07 Nilnl, zodpovedný zá!J1IIpU
spracovateľa Ing. Mária Letkovioová, CSC.
Na zäklade '.iadosti navrhovateľa po zvil.žeol vktlc:ých argumentov • prdludoVl!\;
priložených Udajov Ministerstvo životného prostredi. SR (ďalej leo "MŽP SR") upustilo od
požiadavky variantného ridcni. navmnvu.nej čionnsti, čo oznámilo navmnvateľovi lislom č.

9109!200S-3.4/gn w dňa 13.08.2008.

2. RGZ05Ia.ie a P'erejaeaie úmen
Umer bol donočcný na M2P SR dhl. 16.10.2008. Ml/> SR zámer podľ. § 2J ods.l zikon.a
l'OZOS1aIo dňa 23.10.2008 vk\kým ninleresovanýln íačas\nikom - re7IXtlIýln orpoom.
povorujia:Qlu <qinu, dotknutým org&oom adolknutým obciam na~ JlanOViSk
• pripomienok.
zúner bola zverejnený podľ. § J3 ods. l úkona diLa 09.01.2009 na 5tIilLIr.e
www_enviroportal.sk.
Dňa OS.12.2008 sa na MŽP SR v Bratislave u.sIr.utočnilo pmoknvanie rozsahu hodnotenia pre
navrllQvanu. činnosť. Účasmki rokovania boli obo7.rWnenl s priebehom procesu posudzoVlllli.
a stanoviskami, klOrt boli doručené oa MŽP SR. V absolútnej vAčline stanovisk dotknulých
orgánov ttálnej správy, re7hrtnýeh orgánov a povoľujúceho orgánu nebol uvedený nesúhlas
S navrhovanou činnos(ou a neboli uvedené ani konkn!tne potiadavky na vypracovanie sprivy
o hodn~ní.

N. nIklade doručených st.annvlsk k lámeru • po ieb p=olovanl diLa 08.12.2008 na
prerokovani rozsahu hodnoteni. pre na~Tbnvanú činoos!:', po zvf:žmi lDOŽIIýdI
environmentálnyeh rizík priJlf1'vovanej činnosti, rozsahu spnIOOvania z:ámenI. pml.iskutovani
pripomienok vyplývajúcich to Sl&nOvisk zimml. v s;polUjrici s ruortllým nrgáDOm
(MiniJlQ$tvo hospod~~M1 SR). povo1ujÍlcUn nrginom (Obvodný banský w.l v Pricvidri).
Ml.P SR podr. § 32 mtooa určilo, že správu o hodnntenf ptt pripravovanU činnosť nie je
po!rebné vypneiI~..r'.

Na ďallI postup hodnoteni. sa primerane poldijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. V ďalliclt

krokoch posudzo~"aIlia bude úmer plniť funkciu správy OhodnolenI s tým, že navrlto~"leľ

predloží n.jnesk6r do lerminu verejného prerokovania zámeru pisnmné vyjadrenie k vlel1tým
pripomienkam v doručených stanoviskách, lak ako bolo dohodnuté na prtrokovani rozsahu
hodnoteni•.
MŽP SR tárovefi informovalo dotknutú obec Veľká Čierna. že podľa § 23 ods. 3 je obec
povinná informovať do 3 dni od dnruteni. zámero verejnost· • zverc:jni( vleobecne
zrozumiteľné záverečné zhrnutie na dobu 21 dní sp6$obom v mieste obvyklým.
VVLradom ku skl.l1očoosti. že konc:om rob 200S s nástupom rmančncj.d;nnomickej krizy sa
VÝT-.ZnC mitili po2iada~'\y na ťatmý materiil. t"atba v lome sa znltila na minimiInu
liroveň, navrlJovateľnepobXoval v procc:se p""''''wvania.
V roku 2013 so :cvýknim po~vlekna ťažené kamenívo navtbovUeľ potíalbl o nbnoverue
procesu posudzovania ."l&SW na MU SR vyj.&-enie ku vkUým pripomimlr.am
v doručených $lanOViSItáCll av zázname z jednania dňa 08.12.2008 na MU SR v BmisIa~

(list č.l28!!P1Baf13 w dňa 27.09.2013). Vyj.trcnie k pripomienkam nd navrhovater.. bolo
rozoslané vktkým kompeteniným orginom na zauj.tie slanovisk.a s informAciou o obnovcn!
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procesu Väčšina oslovených subjektov trvá na svojich stanoviskách, ktoré zaslali v,tádiu
pripomicnkovania zámeru, Dotknuté obce Rajec a Veľká Čierna po verejnom prerokovani
a V7.hl'adom na skutočnosť, že momentálne prebieha aktívna (ažba dolomitu v troch lomoch
zaslali nesúhlasné stanovisko k navýšeniu ročnej ťažby na úroveň. 500 000 ton ale odponičaJú

a súhlasia s navýšenim ročnej ťažby na úroveň. 250 000 ton

3. Prtr(lk(lYanie 7,lÍmeru s verejnost'ou
Spoločné verejné prerokovanie správy o bodneteni sa uskutočnilo 03.12.2013 v kultúrnom
dome vo Veľkej Čiernej. Na verejné prerokovanie boli pozvani zástupcovia MZP Sit
povol'ujúci orgán, rezortné orgány, dotknuté orgány, navrhovateľ,
Na verejnom prerokovani sa zučastnili zástupcovia navrhovateľa a dotknutých obcí.
Z verejnosti· občanov dotknutej obce veľlu\ Čierna a mesta Rajec sa zúčastnilo celkovo l l
občanov.

Zástupcovia navrhovateľa informovali prítomných o jednotlivých aspektoch zámeru, Verejné
prerokovanie pokračovalo diskusiou. vystúpilo na nej celkom 6 občanov, ktorí sa zaoberali
najmä problematikou účinku vykonávaných trhacích prác na stavby nachádzajúce sa
najblit.šie k lomu, nadmernej hlučnosti a zvýšenú Pl"aŠnosť, resp. zlým stavom cesty medzi
Rajcom a Veľkou Čiernou.

Na záver verejného prerokovania vystúpil starosta obce [ng.Harant, ktorý vysvetlii že dollo
k dohode o výkone trhaci<:h prác - zásadnému zníženiu povoleného množstva náloži tak, aby
sa minimalizoval tičinok trhacích prác na rodinné domy a tiež predstavil nové stanovisko
obce, v ktorom obe<: navrhuje maximálnu hranicu objemu ťažby 250 000 t ročne.

Záznam z verejného prerokovania bol zaslaný obcou Veľlu\ Čierna dňa [2.12,2013 pod
značkou OcÚ/47912013 na MZP SR, kde bol doručel"!Ý dňa 16.12.20[4.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k zámtru
K zámeru bo[i doručené nasledovné písomné stanoviská:

Mt:SIIJ Rajec (lisl č.J89JI]0Q8 lO dňa 0812.2008).
v ktorom uvádza, že Spredloženým zámerom súhlasí za nasledovných podmienok:

tažba sa bude realizoval' v hraniciach schválentho dobývacieho priestoru,

za podmienky dohody medzi prevádzkovatel'om G<Jlfparku Rajec a navrhovateľom pri
vykonávaní trhacich prác,

Kladného stanoviska dotknut)'ch obcí, ~tátnych úradov a organizácií,

Zabezpečení opatrení uvedených v zámere v kapitole IO,

Muw RlJju (lisl tJ6712012J!OSV-JJ09 zo dlla 03, I l,20JJ),
Mesto Raje<: spoločne s obcou VelKá Čierna a spo[očnosťlJU KSR - Kameňolomy SR.
v zastúpení Ing. Nadeždou Trebuľovou zvolalo dňa 03.12.2013 o 13,00 hod verejné
prerokoVllnie k zámeru spoločnosti, ktoré sa konalo v kultúrnom dome vobci Veľká Čierna.

OlJlámenie o verejnom prerokovaní a možnost' nahliadnutia do dokumentu bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta Rajec a webovej stránke meSta v termíne od 28, I0.20[3 do 4.12.201).
ZO strany občanov nebolí na mesto Rajec ku dňu konania verejného prerokovania zaslané
pisomné pripomienky.
Na základe verejného prerokovania s občanmi, s prihliadnutím na aktívnu fažbu dolomitov
vtroch [omoch : KSR, Luvema. E'l'Cls, nadmernú záťaž na cestnú komunikáciu 1!15J7, po
konzultácii s obcou Vel'ká Čierna, Mesto Rajec po zvážení súčasnej situácie nesúhlasí
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s navýknlm l'OČnq ťažby dolomit\l na 500 000 ton ročne. ak OCIPOrUČt • zároveň súhlui
s navý!mím I'Ofnq fUby na Uro\'eň 250 000 ton totne zl lWlcdo,u)'eh podmicrri::

abo <' .....enje čistmi.l cesty Uf517 • čisteru. CCSlncj priekopy v asti vY.iazdu Z lomu Dll

"". ~:~;;,:~~ ~~~'":~Výkon uhacich prác ohlisít' dd!~-~~ 1\11 adresu: msu@niecsk.
Uvtdenť stanOvisko men! • doplfIa stanOvisko lTIt'StI. Rajec~ dňit 5.S.2OOS pod
č.133SI'200S 7. 7.ámeru.

Obec V"rktl tiunll (list I!,Oc(;14~IIZ01J zo diul OZ. I Z,ZO/J)
Obecné uslupítefstvo na svojom zasadnut! dňa 27.11.2013 podrobne prerokovalo požiadavku
spoločnosti KSR, s.r.o. Zvolen na navýknie l'OČntj t'a:lby v lome Veľ1r..6. Ciema - BaIwlovL
OZ upozorňuje, že v danej lolr..alite od roku 200S sa zisadnc zmenil rouah fa!obrltj činnosti.

V súčasnosti tu prebieha t'aH. v troch aktivnych lomoeII, ktort sil v oluuhu celi SOO až SOO
meouv:

10m KSR. s.r.o. - dobýnl:l priestor Veru Ciema - lom Baraoovi. spovolmou r'OČZIOU

l'atilou 100 000 ton.

LUVEMA, s.r.o. - dobývaci priC$!Or Vd'lú Citmi I - lom Petrovi, s povolenou rOČnOU

l'atbou 200 000 ton.

ERPOS. ,.r.o. - dobývaci pritstor Rajc<; - Bannovi I.,' povolmou fOČIW)\Il'ažbou80000
ton.

Banská finnosť. ktorá prebieha vo v~tk)'ch troch lomoch stičasne, Usadným spôsobom
ovplyvňuje 1.ivot v obci Veľká CitTTlll z hľadiska hlučnosti, intenzity vibrlicil od trhacích prác.
nadmernej dopravy a nadmernej p~nosti.
Na základe vyUie uvedeného obec nesúhlas; I navýienim ťažby na úroveň 500 000 ton
ročne. Po dôkladnom prehodnotenl a zvjženl \1etk.ých vplyvov obec súhlasi I navýknim
ľažby na úrovdl 2SO 000 ton l'OČne zl. dodr1JInia nasledovnýdl podmienok:

l. KSR, s.r.o, vy:ži.ada a pRdloti~ $UJlO\-"isko vlastníkov pm1mc1ných
ndtnutefnostl. resp. PS Komposc:s<lŔl Veru Cie:rna k navýkniu I'Ofnq l'ažby na
úroveň 250 000 ton ročne.

2. KSR, ,.r.o.~i akn...1iláciu GeOmetriCIr.ibO plánu na dObY-=i priestor ajeho
vklad do katasn nehnutefnosti.

3. KSR. l.r.O. z.abezpečl, aby sc:hválmé plinované mnobtv' ťaženej horniny
v jednotlivýt;h rokoch nepttlr.rofili sehválenl1 hodnotu 250 000 ton l'OČne.

4. KSR, '.r.O. zabczpcfl výkon trhacích ptic podľa dohodnultho postupu zo dňa

18.7.2013 a to:
aJ Pre výkon trhacich prác, kloré su nasmerovan~ - otočené smerom na Rajec, resp.

smerom na rajecký rybník, budl1 cclkov~ náJ01.e nl jeden odslJel max. 1000 kg trhaviny
s postupným čaSOvaním.

bi~ výkon trhacích plie. ktoré sú nasmerované na obec Vel'lú Ciem&. budú celkové
nálože na jeden~J max. SOO kg I postupným t.asovanim.

I'>aJtj spolOCnost' zabt4leči :
Výkon trhaclch prk ldeň, hodinu a potc1 odstJelovl oznimi minimi11It I dd! pred ich
uskUlofnením na Obecný l<rad vo Ventj Citmtj telefonicky alebo mailom.

Výkon trl\a(:ídl pni<: nebude: vykw,-at.'jlOČ&I víkendov a ~ycb sviatkov.

Výkon trhacích prá<: nebude vykoná'''l' v čase li" hod do'" hod.
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5 KSR, s,r.o. ubezpeči 10m a realizáciu t'ažby v lome s cieľom minimalizovať vznik
nadmernej hlučnosti, vibrácií, nadmernej p~no"ti a prá§cnia, t.j lom bude riadne
udržiavať !kropenie, krylovanie, atď.!

6. KSR, S,LO. zabezpečí udržiavanie, čistenie. kropenie a umývanie prijazdovej
komunikácie do lomu a hlavne výjazd lomu na cesIU I11517 smer Rajec - Považská
Bystrica.

KSR, S.r.o. zabezpeči postupné plnenie plánu rekultivácie prieslorov devastovaných
povrchovou banskou činnosťou.

Obec Veľká (:jemo (lisl t. OcÚ1269120N zO dňa 0708.2014)
Na základe ďalJicho jednania s navrhovatel'om prehodnotila obe<: svoje stanovisko a zaslala
navrhovateľoví stanovisko v znení:
Obe<: Veľká Ciema prehodnotila svoje predChád7.ajÚce stanovisko k navýšeniu TOČnej t'ažby
v DP Veľká Cierna -lom Baranová na základe následnýchjednaní o opatreníach, ktoré sú zo
strany navmovateľa prijaté na zmiernenie negalívnych dopadov na život vobci a dáva
súhlasné stanovísko k navý!lcniu ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Ciema
-lom Barnnová na úroveň 450 000 ton TOČne.

Obe<: zároveň požadUJe, aby zo strany navrhovateľa boli dôsledne dodržíavané prijaté
opatrenia týkajúce sa vykonávania trhae!ch prác, minimali7.ácie vzniku nadmernej hlučnosli.

pr.1Šnosti a udržiavania príjazdových komunikácií ako aj výjazdu z lomu,

Obl/(}dný Ixmský urad v Prievidzi (list t, i379·3201120Q8 zO dňa Ulf.2008)
OBÚ v Prievidzi po preskúmani priložcnej dokwnentácie, za dodržiavania vydaných
ro7.hodnuti v;ct'ahujúcich sa k povoleniu banskej činnosti a trhacích prác v dobývacom
priestore Veľká Ciema I (10m Baranová), nemá námietky k reali7.ácii plánovaného zameril
Na~nie ročnej ťažby dolomilu v dobývacom priestore Veľká Ciema lom Baranová na
úroveň 500 000 Ion ročne",

Obl/(}dný banský úrad v Prievidzj (list t, 1200-278012013 zo dňa 4, 11.2013)
vaktualizovanom stanovisku uvádza, že 7.a podmienky rdpektovania vydaných rozhodnulí
vzťahujúcich sa k povoleniu banskej činnosti a trhacieh prác v dobývacom priestore Veľká

Čierna - lom Baranová, nemá námietky k reali7.ácii plánovan~ho zámero "Navýknie ročnej
ťažby dolomilu na úroveň 500 000 ton ročne" a taktiež nemá pripomienky k dokumenIu
zverejnenému na internetovej stránke MZP SR.

Ministerstvo hosfWdármm SlovelIske] republiky, odbor ellergericke] a SUM"irlO""] fWlitiky
(é./60812008-34/O zo diia 13,1/.2008)
uvádza, že k predloženému zámeru nemá rc:wrtný orgán z ht'adiska surovinovej politiky
námietky.

MilliJUrs/llo pôdohospvdárs/lIa SR (lisl t,46JJI2008-720 zo dňa 19,1/,2(08)
Nakoľko pri realizácii predmetného 7;\meru sa nepredpokladá so zásahom do lesných
pozemkov, umajšie ministerstvo nemá pripomienky k reali:cicii danej činnosli.

Minirterstl/(} pôdohospodárstva SR (list é444112013-720 zo dňa 29, 10.2013)
uvádza, že pri dodržani podmienok uvedených v predmetnom zámere a vo vyjadreniach,
uvedených k podmienkam rozsahu hodnolenia nemá žiadne pripomienky.
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Uilukju~P"'wytraj (list f.SJ9OI1OOlVOD-OO] ZQ "'" /1.// 1QOSI
V uvedenom clzmú .ic pIánovanJ. vjstavba e:esty IUSI1 Rajec - Veru tiem&. Ir.u:ri je
v súbok s Úumnjm pláDom VÚC lilinsktho samosprivneho kraja. vriJOltlDé 7os',Iw!etlit
stavicll tsK doporučujemil' v súlade s ÚP VÚC lilinského kraja. Vdjornné ZOS'·,Jadmie

stamb riesi!' v $pOlupraci I projeklanlOm.

ljfilldj JamospNi~"yIlroj (liJI (,6Q.U/10JJJODoRR-OOJzo dňo 15./ / lOJ])
Súhlasí s navrhovaným ÚIncrom tli podmienok:
Vo vnútri kame/lolomu bude pri nakládke vyťuentho materiálu ubezpečené, aby sa
dopravné prostriedky, klOn! budú shi1jť na odvoz vyt'a!eného materiálu:t lomu nepreľažovaJi.

Prekl1lČOvanlm najvyUcj prípuslllej hmotnosti jazdnej sUpraV)' by doc~lo k nadmcmtrnu
zaľaženiu \I{):tQvky na ceste IIIS 17 I lým Ir. náhlemu slr.ri.teniu jej zvy!kovej životnosti. klOOi
bude predčasne skmeni. už len samotným zvýknim inlerU:ity doprllvy na uvedenej ceste.
Podľ. zákona 13SJI961 (cmný zákon), § 6, ods. (l) smie kaMy ufiVlľ diaJ'nioe, eesty
amiestne kornuniu.:ic obvykl~ sp&obom na \!čej)'. nl ktori sú urtmé (vkOOo"J
Winnie). lJtivater sa musi prisp6sobiť stavebntmu I dopnIvno-technic:kbnu $lI;vu docknutq
komWlikác:ie • nesmie ju poU::odzova!' alebo mefisl:'ovat'. V priI*k tt d6jdc Ir. znc:tismu
alebo po!kodcni\l <=ty 111517 dopravnjmi prosuicdbmi navrbl:walefa, vktky niklldy
spojmi! sjq opn>'Oll alebo čistenlm bude navrbovatef htw:liť na vl~ nikbidy.

Obll(N/ný IClfý wrad" ŽjUIf~ (list t.1008101051-OLU lO d&ll0./ J.l(08)
V urtenom t1obývacom priestore $ll na východnom okraji nachádzaju lcsn~ pozemky na patt.
C. CKN 711/1 a716 vk,ú, Veľkll Ciema, kde banskll činnosť v budúcom obdobi nebude
vykonávani.. V pripad.e 7.ámCTII vykon.ávať banskú činnosť i na uvedených lesných
po=nkoch, je nutné poslupoval' v mJ)'S1c ustanOveni zákona č.3261'2005 z.z. o le!(lCh
v meni neskorších predpisov.
VzhI'adom na IO že sa jodni. o čillllOSť v schvilcnom DP, z hflldisU m.jmov lesného
ho$podirstva k pml.lOžen6rU.1 umeni OLÚ v Žiline nemi pripomienky

Okta"ý ÍI,.d tj/ilia, P!r.,.emk#Yj • f~lfý tHi~ aM ndstllpCQ OI1vodJtiJto ItsMJto tirr>tN
.. tiJiM (lin tl0IJlf)(JJOJ-1!YAL zo d!ul J II 10H
uv3d2a, že nemi pripomienky k:dmamu :zjednania z 08.12.2008 na MU SR v Btatislav-c
vuvcd~ veci navý!coia ľUby v dobývaoom pneston: Veru Ciema - lom Ba1anDVi.
V p1i11oo5ti osláVIl stanoviuo k :z.imcru tunajlieho Uradu vydané pod č.j. 2008101 051-OLÚ ZO
dňa 20.11.2008.

Obvodný úrlld ["""In/ho pflmretlill v tilinc (lisl t.tl' A 10Q8/()321S-00}lf/n/ zO dňo
14.11.1(08)
Z hľadisk. ochrany prirodY a kJJjjny sa ilzemie zámeru nachádza na ilzeml s prvým stupflom
ochrany, invcstičný zámer svojou činnosťou priamo neovplyvňuje žiadne ehránené iluntie,
územie CUf6pskeho významu ani prvky ÚSES. Úrad vlak požaduje v uncrc: JJZ uchova!'
hranicu dobýval:iebo priestoru, kde sa nac:bädz:<lsuvislc :zalesnený svah Dolinky.
Z bradjs" OOpednvtbo bo1"21'WVI je pml.loWiý zimer v so:.lacIe s platnou legislatívou.. pre
previdzku uriadeniaje potrdané požiadať o vyda.rúe SV.hbSU v 7.m)'$1e plamýeh pmlpi$ov.
Z bfJdisk' oclnny oyzd,.sja je pml.lotený nmer v sWade s platnou Iqlslativou IOBÚU
Žilina snavýtením fažhy súhlasi zl podmienky, tt vpripadc sue~bo počasill sa 1Mlli
n-lbčoVllť vklky miesta, kde do<:hkI:z:a k nadmembnu prUen.iu.
Z hradiska NWi vodnej sprtyy predloŽCllý zAmer s Sx Jl3.výkoou l'l!bou dolomilu
a suvisill<.:imi trhacími prácami v lome môže mať nc:gativne vplyvy na ot povolený vodojem
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s objemom V .. 150 m' s privodným a rozvodným potrubím pre Golf Park Rajec a obce
Veľká Čierna a Malá <':iema situovaný na parcele č.270812 v katastrálnom území mesta Raje<.:
v lesnej blízkost; lomu. Z toho dôvodu je potrebné prejednať zámer s investorom Slavby
vodojemu - mesto Raje<;: ajeho budúcim užívateľom Golf Park Rajec a vyhodnotiť dopad
trhadch prác na tÚlo vodohospodársku stavbu. V dotknutom Uzcmí sa už nenachádzaj u ďaHie

významné zdroje podzemnej apovrc:hovej vody, kloré by mohli byť ovplyvnené touto
banskou činnost'ou,

ObUŽ? v liline na základe uvedených sImtočností dal k zámeru nasledovné pripomienky:

v smere HV zachovať hranicu dobývaáeho priestoru

- ~prípade suchého ~asia zvlhčovať všetky miesta, kde dochádza k nadmernej p~nosti.

ObUl? VŽiline požaduje vypracovanie správy pre ďal~ie posudzovanie činnosti, $ nivrhom
zaradenia do rozsahu hodnotenia:

Vypracovať posudok pre vplyv trhacích prác na vodohospodársku stavbu vodojemu
S privodným a rozvodným potrubím pre GolfPark Rajoc a obce VeľkJi Čierna a Malá
Čierna.

Okresný úrad ti/ina, odbor s/nrtJstfiwlSli tJ timfni pros/ndie, tHftfe/enie o<:lIra/ly pr/rlHly
a vyhraných zloliek fjmlnéhtJ prtJstredia uko náslupniety orgán bývalého Obvodného úrodu
tivolfléllo prostredia loslai dňa 30.IO.JOIJ Slanovi,<ko é.OU·lA·OSlPJlZ/l0IJ/O()477/Hnl
Investor do dl1.a zaslanía stanoviska nedoložil na tunajiH úrad na schválenie žiadnu
dokumentáciu ridiacu problematiku vplyvu trhacích prác na vodojem pre Golf park Rajec
a obce Veľká a Malá Čierna. Z toho dôvodu úrad poŽllduje lento dokument vypracovať

a doložiť tunajšiemu úradu na schválenie.

Regional/lY úrnd venjniho ~tfruvo/nie/,," so sldlom vtiline (li,·1 č.AI20081051JlIPPL ro
diio 10. l 1.2()()8)
Po pre~tudovani predloženého zámeru bolo zhodnotené, U I'lllvrhovaná činnosť môže mat'
negatívny dopad na u.lravic zameslflancov, prípadne na životné prostredic.
Ďalej stanovisko uvádza zoznam právnych predpisov, podľa ktorých bude musieť postupovať

navrhovateľ a prevádzkovateľ.

Na závcr sa v stanovisku uvádza, že RÚVZ so sídlom v Žiline k predlounému zámeru
z hľadiska nimi sledovaných záujmov podľa zákona č.355!2007 Z.z. o ochrane, podpore
a r<nvoji verejného u.lravia po splnen! jXlžiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy nemá
pripomienky. Ďalej sa v stanovisku uvád7..a, že predložený zámer mus! byt' posudzovaný
podľa likona.

Regionálny úrad venjnillo zdravo/nic/VIl so sldlom vŽiline (lisl č.Al2013/09941IPPL W

dňa 15. ll.201J)
uvád7.a, že k predloženému zámeru sa vo svojom stanovisku vyjadril, stanovisko sa nemeni
a na verejnom prerokovaní zámeru sa 7.ástupca RÚVZ nezúčastnI.

Obvodný úrad pre ces/ml dopravu a ptJumnl komunikáde Žilina (li.\'/ é08l02J71IAND z~

dňa0711.200S]

Na základe skutočností uvedených v liste, preskúmania predložcného zameru z hľadi,ka

negatívnych a pozitívnych vplyvov na životné prostredie ajestvujúci dopravný systém nemá
pripomíenky k rea!izacii danej činnosti a nepovažuje za potrebné navrhovanú tinnlrjt"
jXlsud7.0vaf podra zákona.
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Ohvodllý w,.ti .. tj/ill~ fldb6, eMl"~j !IC'mlllY .IuitAWlto ,itld~IIit1 (lis' t.1001J1U018-fX)1
zo dňa lU / 1(08)
Z hľadiska predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na tiVOUlé prostredie $I

nepredpokladA V"/nik mimoriadnej udalosti podľa 11kolll. NR SR č. 4211994 z.z. o civiillCj
ochrane obyvateľstva v znen! nesk.oriieh predpill()v a predložený zámer nemá byľ

po5uoUovaný podľl zákona. Obvodný IWd k uvedenému nAvrhu rieknil z hľadiska zAujmov
eiYiI~j obJany nemA pripomienky Ili() zAmerom súlllul.

Okrr$IIi riI"tiufs(WJ IIlUičskiJttl.zJd",""iJto WHIt .. tj/ilie (lis' t.OlUfZ.l86J·]fX)8 zo
diIlI6.1I.1OO8)
OR HaZZ valine uvád7,a, te voblasti navrhovaného objektu Ml"lvýknie ročnej ťažby

dolomim v dobýv-.:om print~ VenA Ciema, lom BaranoviM SI. nenachAdu.jil ti.-inc
zariadenia, kton! sil v správe Hall. Z uvedeného dôvodu k wniestneniu predmetnej stavby
nie sil zo strany Ilazl námietky.

Kl'lljd;ý ",lId ti>'Ofnilro pros',~di,. .. tj/ilie. Odbor s'a,ostliYQsli o tillO/IIi proslr'tdie (list t.
1OO&'f)/SJ4/G, zo dňa 14./ l ]008)
K pmilofl:n6nu ZAmCrU mi KÚlP valilx mi rwkxMwnÍI pripomienku:

NI JJZ luwli~i lomu nepoknočo.... v l'l!be na rlvom SV3hu (lvvUca začiatku svahu
v priložmcj mapovej ČISti vyznačrnA mvmoo)z dôvodu ochlany gmorolldovej lokality
Banmovské tel1lilY·

Minislusrvo fj'llOfniho pnJJf,edio SH, Sdcio geo/6gie ti pd,od"ýd ui,ojtlv, Odbo,
re%giekeho pn;V/I ti UHluvnjcJt ..:l'olro.. (lisl t.jJJJOIQ8·9.J UJ dilo 17./ /.](08) :
odbor geologickofuo priva. zmluvných vzťahov nemA z hľadiska geológie nAmietky voči

pmiložmánu úmeru. Stanovisko uvidzll nasledo~"Dl! pripomienky:

v ceklm texte SIl uvadu navjtenie ť&!by :ro 100 000 too na 500 000 IOn, v Bilanc:ii dsob
výhndnýc;h Iofuk SR k 1.12008 je UVaImA t'atbro zl rok 2007 n 000 ml,

chýba koefieient prepočtu z mll\.lltony,

na SIr.14 je uvedený ~elkový itav zásob na ložisku k ).7.199S, tento Udaj nemA žiadnu
vÝJ>Ovcdnil hodnotu, je potrebné uviesť aktuálny stav, k 1.1.2008 je stav 2 228 lis. ml,

na str.14 SIl uvlklza, te 1'lŽObné práce SI budil Il}'koná.va.ť v bloku I Z.2·B.2 Z-2-B,
v priloliáeh ehýba mapa s vyzrutčenim blokov,

Priloha. U Výkaz o stave l:z:menkh %bob výIndn~h ložisk ta rok 2004, IftČO nie je
u.1IlIIizovaný zl rok 2007,

ťažba SI PredPOkIadA do roku 201S, stav zisob~ý geologickým prieskumom riak
ui nebude pD§laOOval' pre eieT pm:lkladaný zámerom,

~hýba mapa s vyznačenými hmni~ami dobývacieho priestoru.

Minu,usf'IIO fillO/niJU) prosludill SR, S~kcill geo/6Zk o pri,odnf'Clr :d,ojo.., Odbo,
geo/tJgidilro p"h.. ti ~lll,·"jd ..,'"lro.. (list é.S6·ljj/]()/J zo dilo 6 l l 10JJ) A: lI)Ijadnrúll
A:pripomktthlm NlY,ho"Olefo·

v bode S.l. je uvedenj chybný údaj. Slav zásob na výhradnom lo!isku Vd'U Cicma _
8anDOVi je podľa ..Bilancie ZUOb výtuadných lotisk SR k 1.120IJM 76)] tis. ml
(bilanen.: vornt a viazané zásoby v kat. Z 2),

k bodu S.S. : ako príloha č. 4 Je priložený nesprávny Yýkaz (DP Dubnica. nad VAhom).
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MiniJterJ/lJo zdra"otnict'm SR, inipektorat kúpeľov <1 Úiedi.!1 so sídlom v Brali.&~ve (li~1
U5791·111008 - IKt zo dňa /9.1 1.10o!?)
PMudwvaná činnosť sa ruwrl1uje na územi. kde Sú dotlmuté úujmy ochreny prírodných
liečivých zdrojov podľa zákona č.53812008 Z.z., nakoľko sa nachádza v ochrannom pásme ll.
StUPM prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach. Podľa predloženého zámeru
o hodnoteni, realizáciou predmetnej činnosti a príslmných technických opatreni na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa navrhujú
konkrétne opatrenia uvedené v kapitole !O, ktoré pri ich dodržiavani a reali7.ácii považuje MZ
SR - iU za dosIaločné.

V suvisloSli s uvedeným MZ SR - IKZ nemá k predloženému zámeru námietky a pil:
zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov však požaduje pri realizácii prevá/;I7.iy
v dobývacom príestore uplatniť nasledovné podmienky;

realizoval' \1etky navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti na živoIné prostredia a následne monitorovať vplyv prevádzky
uvedenej činnosti na jednotlivé zlotl<y životného prostredia. V prípade preukázania
potreby určil' ďalšie ochranné opatrenia a postupy na dodrtanie v§ctkých príslmných
predpisov na useku vodného a odpadového hospodánIva a na lÍseku ochrany oVldmia,

vO vzľahu k navrhovaným opatreníam podľa bodu l. sa požaduje zamerať predov~lkým

na zabezpečenie trvalej ochrany podzemných vôd, kvalily ovzdul'ia a ČO najmenšieho
ovplyvnenia hlukových pomerov počas prevádzky,

prí realizácii ťld.by a zabezpečovaní organizácie t'ažby budú prijalé účinné opalrenia na
zamedzenie zncčistenia podzemných a povrchových vôd ropnými látkami (nákladné autá,
nakladače) a odpadmi (oleje, nebezpečné lálky) v sulade s príslušnými predpismi aje
potrebné vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č.364!2004 Z. z. (vodný zákon).

pri realizácii l'ažhy budu použité najnovšie dostupné lechnológie a lechnické postupy
s cieľom zabezpečiť ochranu živoIného prostredia,

budú dodržané a v ďalších stupň-och rozpracované v!letky navrhované llpatrenia na
zmiernenie navrhovanej činnosti na životné prostredie v súlade s príslwnými predpismi,
a 1<1 s dôrawm na opatrenia, ktoré zabezpečia trvalú ochranu vôd počas jej prevádzky a aj
v prípade havarijných stavov,

v každom prípade vzhľadom na polohu rideného uzemia vochranných pásmach II
stupňa prírodných li~ivých zdrojov, klorá vyplýva z ustanoveni § 28 a re~pektovania §
50 ods. 17, pism. b) úkona U3811OO5 Zz. o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Ministasll'O zdravotníctva SH, JnJpek/oriÍl liúpel'l1v a [rjediel {list t.Z49152-2013-IKL
IKt zo dňo 30.1O.1013}
Záujmová lokalita sa nachádza na územi ochranného pásma Il. Stupňa prírodných liečivých

zdrojov v Rajeckých Tepliciach. IKZ v predmetnej vcci vydal tiet stanoviská, v klorých Sú
uvedené podmienky, ktoré je nutne dodržiaval' z dôvGdu ochrany jzieddnej šlruklúry
prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach.(slanovi~ko č. 09469-2!200S-IKl: zo
dtia 07.03.2008 a stanovisko č. Z46039-2013·IKl: zo dňa 11.10.2013).

Po:emllovi sPD/olenslvo Komposesorát Ve/'ká Čierna zw/af dnu 27012014 odpo"eo n<l
ii<ldosť" predíienie doby nájmu o "yjodrenie .fO 11 nový.ieniu lidbl' nO f'oumkoch, klo,,; má
KSR Kameňolomy. s.r.o. v prenájme.
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v SWIOvisku SIl lMidZa.. že IllI l.hromat.deni podielovýtb vlastníkov pozemkov zdru2enjch
v PS Komposesorát d1\a 22.02.20 [4 bolo ()I!.o,úhl~ nadpolovitDou vlčJinou IlIa50V
predlunie doby näjmu pozemkov. klo~ sú pmlmetom nijmu, do J 1.12.2025.
Taktic1 nadpolovičnou v!člinou hlasov bol vyjadrený ,(,hlas It IIllvýkniu rotnej ťažby na
SOO lis. Ion ročne.

KSR - Kamdofomy SR, s.r.o. (list Č. 12Už.p/Baf1] w dňa 21.09.2013) zasJ.al1lll M2P SR
R Vy}adrenic ku vktkým pripotl'lienbm v donoc%nýt:h~h allll zildlde jednania CbJ,a
8.12.2008 IllI MŽP SR~. Vo vyj;sdmU naYl'bovalcl' vysvffi'vjc .objll$l\ujc jednolli>i
pripomienky vznesene v procese posudzovania.
Uvedené vyjadrenie bolo 5P!tne zaslané jednotlivým dotknutým subjektom.
Dňa 21.02.2014 poslal navrhovateľ pod člslom 390t2P lBa/l4 f\lI Mtp SR list vo veci
~Po,kytnutic doplňujúcich inform.kiL II liste n.1.vrOOllaleľ reaguje najmA na uvery
l ~jného prerokovania ztmcru v dotknutej obci Veru Cicma. Nlvrhov&lCr SUhJaSi so
znitmim limiN povolenej rOČDej ťažby, .VIU. navrhuje túlO mlt.iľ na Iu3nicu 350 000 
400 000 tlJIl roene. Navrt",wl:!Cr poukD.:u.jc Ij IllI~', b: takto njkni ťatba nebude
d1hodobou zálc:tilOSl'ou, uvedent maXiJn&e romt lllIlO!SMl bude naPInC:nt Im v priJ*ie
wkania kontraktoV na vlf!,ie stavby YO VjberOVÝClI konanillCb.. TId. ~ujc na pripomicniu
ObfaN. dotknutej obce lna.S'deckého týkajúcej SIl výskytu l2StJinnéhu druhu Ponillec
proslmlný. S....hlasi s obhliadkou miest moWho výskytu ~o ~getačoom obdobi. Vyjadruje SIl
aj k dôležitej pripomienke p. lhrnmto~ej ohľadne ~ykoná~ania trnaclch prác. Navrho~ater

uvádza, že sa pristúpilo k dohode ohľadne zníženia množstva trhavín tak, aby nedochádzalo
k negativnym vplyvom trhaeiclt pnie Nl o~v dotknutej obce a na ich nujetok.
NIVTllll\'ateľV liste uvidza, že odo dňI uvedenLI dohody do praxe neboli :ZaZnamelWlt tiadlle
SI'dnoqj od obyvateľov dolknutej obce.

5. Vypl"lleovallie odlHlnlillo posudku
Odborný posudok vypneoval RNDr. Kamil Kanden, Oist Č. 248flťl13-3.4/jm n, dňa

17.01.2014). ktorý bol dňa 04.10.1996 pod číslom 127196-OPV zapisaný do zoznamu
odborne spôsobilých osób na posud20~anie vplyvov čiJUlQsti na ži~otné prostredie podľa § 61
ods. 8 zákona v odbore činnosti - geológii a oblasti činnosti - ťllŽba a úprava tuhy.;h nerastov.
Rozsah zistenia kladných I l.ápomýclt vplyvov navrhovanej činnosti v predloženom lJmereje
doswočný. Veľmi .Irxalitne je sprar:ov.m.6 podkapitoli 4. Hodnolenie zdravOU1ýeh rizik, ttorii
ponkmr;" na ~ľmi dobrý z.dnvo\ny stav obyvateľov v dolknutýeh obci;sr;b, resp. nírl:y
stupdl vplyvov negalivnych &lctorov!iVTl1MlJo prostmlia na zdnvotný stav obyvaIeľov.

V~ vW; chýba pall'idmie vplyvu vDjOTTlMho p6sobmia ťažby .dopRvy Zdvoch
okolilých lomov, t.j. hodnotenie kumulallvnyr:h vplyvov.
11IIvný negatlvny vplyv ťažby v lome VerU Cimlll - Baranová - negativny vplyv odstrelov
bol do veľkej miery eliminovaný prijatim opatrenl- najmi zniženlm množstva trhavin pri
jedoollivých odstreloch.. preto nemožno jednoznačne kvantifikovať kumulativny nárast tohto
vplyvu..
O.Ilím významným negativnym vplyvom je narast dopravy. Tento predsIlIvuje cca lOS
pttjazOuv nilldadnýeh áUl navyk. čo je pn celkovom potIe prejazdov nikladnýeh ául na ceste:
11/511 cca IO.)%. Taktto navýknie dopravy je zhTaetisk.a ohanov dotlrnutýcll obci málo
výzmrnné • Jlf1Ivdepodobnc nebude ani vnImano!_
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IV, KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČiNNOSTI /'o'A
Ž.IVOTNÉ PROSTREDI.: vRÁTANE ZI)RA VIA

Vply~y nlJ lUHnino'" prostredie, nerastné suro~iny, geodynlJmiekt jlJ")I a geomo,!oiogickt
{Wmery
Realizáciou zámeru, t.j navýšením ťažby dôjde k rýchlejšiemu vyt'aženiu zásob ložiska
a k ukončeniu ľuby. Vyľaženie ložiska bude trvalým zásahom do reliéfu územia. Po
ukončení ťažby bude uskutočnená technická a biologická rekuítivácia priestoru, čim sa účinky

činnosti 7miemia.
Geodynamické javy neooli v predmetnom území identifikované a pri dodržani parametrov
ľažby budú ľažobné steny slabilné.

Vpry.,. na Mimo/ieU pomery
Realizácia zámero nebude mať výmamný vplyv na mezoklimatické ani mikroklimatické
pomety v danej lokalite. Odlesnené plochy budú absorbovať a odrážať slnečné žiarenie
odlišne v porovnaní s povrchom pokrytým vegetáciou. Vplyvom prevádzky teda nedôjde k
rnikroklimatickým zmenám.

Vplyvy na ovzdulie
Zdrojom znečisťovania ovzdušia je vla.<;tná ťuba, ako aj zvýšená intenzita prepravy suroviny,
prioom dominantnou znečisťujúcou látkou sú TZL. Kameňolom Baranova je podľa platnej
kategorizácie zaradený ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia. Najvšeobecnejšim vplyvom na
čistotu ovzdušia v lome budú aj naďalej emisie prachu vyvolané ťažbou a Úpr1lVOU nerastnej
suroviny, ktorá spočiva v drveni a medení kameňa. Zníženie prašnosti v lome sa dosahuje
kropením vodou z cisterny v oblastiach, kde dochádza k úpr1lve drobného kameniva a
7.akapotovaním dopravných pásov.
Obmedzovanie tohto vplyvu stanovujú emisné limity a ďalšie podmienky previdzly
stacionárnych zdrojov znečisťovania a ochrany ovzdušia, medzi ktoré sa počílajú aj
kameňolomy, posudzované ako stredné zdroje znečistenia ovzdušia.

Vplyvy na vodné f"Jmery
ložiskové územie je jednoduché, kameňolom sa nachádza nad miestnou eróznou bázou,
lotjsko nie je zvodnené. Dobývanie ložiska neovplyvňuje hydrogeologický režim. Zráfrová
voda vsakuje du hlbších častí dolomitového masívu s dobrou puklinovou priepustnosťou,

alebo je odvád?.ana rigolmi z dobývacieho prieslOru.
V blízkosti kameňolomu Baranová sa nenachádzajú žiadne pásma ochrany vodárenských
zdrojov lpodzemných ani povrchových vôd.!, z IOhlO dôvodu navýšcnie ťažby dolomitu v
kameňolome Baranová negatívnym spôsobom neovplyvni povrchové a podzemné vody v
predmetnej lokalite.
Z hľadiska oilrozenia kvality podzemných a povrchových vôd vplyvom činnosti v lome
pripadajú do úvahy úniky ropných lalOk (pohonných hmôt a olejov) z používanej
mechanizácie a dopravných prostriedkov, vrátane potenciálnych havarijných únikov.
lom Veflaí Čierna - Baranová sa nachádza vochrannom pásme [l. stupňa prirodných
liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach, ktoré slúži na ochranu ich infiltračnej oblasti. Tcjtu
skutočnosti treba prispôsobil' manipuiaciu s ropnými látkami a údržbu ťažobnej a dopr1lVrlcj
t,-"Chniky.

Vplyvy na piMu
Dobývací priestor VeI'k:á Číerna bol urteny T07.hodnutim MlnlStcrstva s1avebmctva SSR
č.1355/12-BeIDm zo dňa 08.06.1973 o výmere 22,0609 ha vk.ú Vel"á Čierna a Rajec
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V minulosti boli v súvislost; s vykonavanim fatobncj činnosti v DP Vel'k.i Ciema vyd3tti
rov.oonutil ONV v Ziline o trvalom vyňali lesných po7~mkov a to ro:d1odnulie č. Vh-18lY12·
209l1eslMk zo dňa 09.06, 1972 O výmere 1,5866 ha. rozhodnutie Vh-41n)-209l1eslMk :ro di\a
21.03.1913 a ro71lodnl.ltie PLVU-881n6-209.5lle$lMk :ro di'la 02.01.1916. Vkewlfi
~hnuU::ľllOStí nebola vykonaná zmena druhu pozemku na záltlade uvedených vydaných
rozhodnuti - zl~ pozemku na ostarnú ploehu a preto bola uwdc:ni plocha na Jctorq SI

vykoniva ťatobni činnost' v~ no lesny pozemok. Uujmovf' lesny pozemok v LY.
Veru tienil parc. to Kl'<l111.~ tisla Ie$nB'aO pon$tu v LUC R.jec s vynúrwlou výmerou
4,8308 ha nie je pon$tmý stromov1m. uvedent plocha bola vyňal! z lesného p6drleho fondu v
roku 1912, nebola vbk vykonan' zmena druhu pozemku na ostatnú ploehu.
Z u~edených dôvodov bola táto plocha o výmere 4.3808 parc. č. C KN 11112 ro2Jlodnutim
OLU v Žiline t. 2oo11OO1oo-DLUlDu zo dňa IQ.03.2oo11TVale vyi'lall\. z lesných pozemkov.
Sc:hvilen,ý PlAn pripravy, otvúk.y a dobývania výhradntho ložiska dolomitu v DP VdU
Ciema nl roky 2006-2015 povol'u}e banskú tinnost· okrem iný<:b pozemkov'; nl pan:. to E
KN 2060 LY. Veru ť:icma. ktorej vlastnlkom je pozankovt spolotcnstvo Komp' 'O"Í1

Veru Cicrna.. Na ldivanic U\-edeneho pozemku v DP je uuvttti zmluva o nájme: pozemku
to dňa 19.12.2005, ktora bola pTCdižcŇ.do J1.12.2025.
Navrhovateľ činnosti po ukončenl ľažobnej činnosti zrealizuje v zmysle schváleného Pllonu
rekultivácie v dobývacom priestore VeľU Ciema technickú a biologickú rekultiváciu
pozemkov s následnou ochranou loktrovanIm vegCU\Č.néhokrytu.

Vp/n "tI/tlll/u.,j1fjrll • idr biDlopy
sClt.a.sDý prie$uw lomu a jeho okolie predstavuje ÍlZCmÍe uľlŽall! banskou činnosfou.

V sVvisIosti s OMrkOU d'al!ich easti schváleného dobj'vac:icho priestol'v. dôjde k po:stupn&nu
odstraňovaniu vegetlČntho krytu. Sluývkou a otvormim lotiska sa vytvori pmlpokIad. pte
V"lJIik nových biotopov s nep6volinými druhmi.

Vplyvy "a krajinu
Medzi ncp1lvnc sltánky ľlŽílbncj činnosti 51 vkobccnc zaraďuje l\IIUknie ~rie knjiny.
V pripade kameňolomu Bamnová mob» komuuovať. k gcomorfologickt podmienky
územia yýralnc mtíen'lujú ~ll)neprlunivy aspekL
Po vydobytf zásob su.veboého kameňa bude plocha lomu rekuluvtlvana, čim 5& mlicmil
~gativnc vplyvy na scentriu krajiny. Podmienky pre rckultivic:iu 5& vytvárajll pricbctnc •
skrývka je vozená na úložné miesto priamo v lome a je ňou prekrývIlUi stan\ lomová siena,
kde sa už nepredpokladá ťažba. Takýmto spôsobom booú postupne start! lomovt steny
Jlfeluytt skrývkou s vy1voren[m prirodzcntho sklonu svahu. Skrývka bude: podľa potreby
použit! aj na vytvon:nie vrstvy pôdy na rovných plochiclt lomu. NI úver SI vylr.oni
kChnielr..i a biologic'" rckultivic:ia, ktooi bude spočívať v zalesnenll Ulr.i~jcdnotlivých
parciel.

Vp/n "" ťJSES, Ulbdll"Y komp/u" VJ'1I!iWJn~umt
Rcalizacia navrhovanej či~sti nebude mať priamy ani nepriamy vl;llyvy na prvky
regionálneho ani miestneho USES, stavba neZi'lahuje do 'Jadneho t prvkov USES, Reahzjcia
navrhovanej činnosti nebude mil' priamy ani nepriamy vplyvy na urbánny komplu I
Y)"Idivanie ume.

''PtP "" d,ni"t"i ,;:.1'......
ReaiiUc:ia posudz.o\'ll.ntho zámeru - navýicnie ročnej ťažby dolomitu v Ir.amdiolome
Baranová - nezasahuje do 2iadneho zo súčasných už vyhlhených lokalit ochlMy prírody ani
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z navrhovaných územi európskeho významu. Ani jedno z týchto chránených území nebude
realizáciou zámeru ovplyvnené.
Priamo dotknuté územie, kde by sa mal zámer realir.ovať patri Z hľadiska zákona NR SR
č.S43n(102 Z.z. o ochrane prírody a k,.,yiny z hľadiska územnej ochrany do l. (najnitlieho)
stupila ochrany.
Lom Veľká Ci.ma - Baranová sa nadúdza vocbrannom pásme [L stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Rajeckých Tep[iciach, ktoré slúži na ochranu ich infiltračnej oblasti.
V prípade havarijného úniku ropných látok by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu týchto
zdrojov.

Vplyvy na kultúrn", hi.<totické ""miatky a archeologické, fNJ/eontologicki nlÍlezisklÍ a
"ÝUJamné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nepredpokladajú archeologické nálezy.
Ncpredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na obyvateľstvo

Negatívne vplyvy na ClbyvaleľOV dotknutých obei predstavujú jednak trhacie práce
vykonávané v lome a hlučnosť a pm!nost' od nákladných automobilov dopravujúcich
vyťaženú surovinu.
Vplyvy na hlukovú situáciu a vznik vibrácii pri výkone trhacích prác _ doporučenia

vyplývajúce z vibroakustickej ~túdie:

Pri malých odstreloch (pri použiti 200kg nepriamej trhavíny DA? a IO kg trhavina PERUNIT,
8 ks elektrických rozbušiek) ochrana r.dravia podľa zákona č. 35512007 o ochrane podpore a
rozvoji verejného zdravia a O zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MZ SR
č. 54912007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti O pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredi
nie je ohrozená. V pripade veľkého odsu'du (prí použiti 1600 kg trhavin) je nutné dodržiavať

všetky postupy, ktoré budú viesť k dodržaniu súladu predpokladaných hodnôt vibrácii a
technickej seizmicity Sprípustnými hodnotami v zmysle platnej legislativy SR.
Za účelom minimalizácie negatívnych vplyvov spôsobených odstrelmi do~lo k dohod.
o optimalizácii výkonu trhacích prác a o obmedzeni množslva náloží pre jednotlivé odstrely.
Po zavedení opatrení neboli zaznamenané žiadne sťažnosti od občanov obee.
Pokiaľ ide o záťaž z dopravy nákladnými automobilmi - dôjde k navýšeniu dopravnej záťa1.c

0105 prejazdov, čO pri celkovej dopravnej 7..aťaženoSli na úseku pred križovatkou s cestou
11151711088 nákladných automobilov delUlel predstavuje nárast o 10,3 %.

Vplyvy na priemyu/n", poľnohospofflirskua lesn.. vyrobu
Lom poskytuje pracovné príležitosti v regióne, v súvislosti s navrhovaným navýkním ročnej

ťažby sa zvýši počet zamestnancov na [6.
Poľnohospodárska výroba nebude navrhovanou činnost'ou dotknutá - navýšenim ťažby

nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.
Lesný porast sa v rámci mteného dobývacieho priestoru naclcidza len na jeho okraji v oko[i
skladu výbušnín, kde banská činnosť v budúcom obdobi nebude vykonávaná. Navrhovaná
činnosť neza5ahuje a neovplyvni hospodárenie na poľnohospodárskom pôdnom fonde ani na
lesnom pôdnom fonde.

Vplyvy na dopravu
Doprava kameniva je rca[izovaná po ~tátnej cesie 111517, na ktoní je objekt napojený Pre
dopravu dolomitu sa používajú najmli ťahače s trojnápravovými prívesmi s nosnosťou 24 ton.
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Odvoz SOO 000 l dolomitu za rok zabezpeti 15 nákladných aUl zl deň.. počet ~azdoy na
"jude do kameňolomu za deň bude ISO nAkllldn)~11 aut. Rowelenie dopr:;J.vnýdl intenrit sa
predpokladá 40 % smerom na. Vel'ku Cicmu. 60 % na Rajec.

Vpi)'':)' nll i"jrlJ.ftruklúrll
Neplivny vplyv Ba cestou infndtrulmlru predstavuje jej poživanie na. dopravu suroviny.
V tejto suvislosti trdla zabránil' pret'ažovaruu nfiladnýt::h vozidiel.

1/"IIQle"~ v/IWO'OIlIýclJ rizik
ZdraVOUlý SUlV ob)'Vllterma dolknutfo;h obci vzhl'adom k icb verkosti jf:: opísateľný ako
dobrý. Prinajmenlom doterajli. čillIlO5ť kameňolomu Baranovli 5& ned! v6btt vystopowl'.
l'Tl:tože roz!irenim exislujilcej činoosti 5& jej nega1ívne nAsledky zvý!i. iba veľmi mierne, li

p<avdcpodobnjm nezasahovanim do zastavanej ča.sti obcí (podľa expennYch posudkov
rozptylových, 1I1ukových a vibračných), nie je dôvo<! domnievať sa, '-C navýknie ťažby bude
mal' dopad na Wl1lVOtný stav obyvateľstva v dotknulYch obciach Rajec I Veľká Čierna.

Navrhovaná činnosť posudzovano!ho zimeru nebude pri dodržan! plarných bupetnostnjcb a
hytimickýt::h limitov bude len potenciiUnym zdrojom rizib pre zamestnanoov.

K"mufllliwoe~
V JÍlČaSlJOSli voleol; dotknUlýl:h .í pRbidla ťažba v troch aktivnydl lomoch. klore $ú
V okruhu cca SOO až 800 metrov:
- lom KSR, s,r.O, - dobývaci priestor Veľká Čierna - lom Ban\IlOvil, 5 povolenou ročnou

t'ažbou 100 000 ton.
- LUVEMA, s.r.o. - dobývací priestor veru Čierna l - lom Petrov" s povolenou ročnou
I'at.bou 200 000 ton.

• ERPOS, s.r.o. - dobývscí prialOf Rajec - Bmonovt 1., s povolmou I"OČlIOII ťažbou 80 000-pri navýkní ťUby v lome KSR. s.r.o. na 4SO 000 IOn IeOr'eIiCl;Y d6j<k k l;elkovánu ni:astu
kumulativnej l'Uby v celej lokalite na takmer dvojnúobok. z pôvodných 380 0000 ton
0350000 ton na celkovYch 730000 ton ročnc:. tažobnt činnosť vlak doposiaľ nikdy nebola
a s veľkou mierou pravdepodobnosti ani nebude vykontvaná vo vktkých 3 ľa:tobniaeh vO
svojom maximálnom rozsahu v rovnakom čase - ked'h ide o konkurenčných dodávateľov

a lilO dodávajú materiál na r6zne stavby a r6~ miesta dodania v r6znom~_
Hlavný ncgativny vplyv ťažby v lome Veru Čierna - Baranovi - neptivny ~"plyv odstn:lov
bol do vel'kej miery eliminovaný prijalim opatreni - "':im! n:útenlm tnnOŽ$tVI úNYÍn pri
jednolIiYých odstreloch, pmo ll""K'fnO jednoznačne kvantifikovaťkumulatívny tWaSt tohll)
,,"yw.
Oiliim významnrm negativnym wplyvom je nálllSl dopravy. Tento pttdstavuje cca 105
prtjazdov náldadnýcb iu! navyk. čo je pri eelkovom počle prqazdov nikladoýeh
automobilov na eeste IV517 eca 10,3%. Taktto navýknie dopravy je l hfadi.ua občanov

dotknutých obd málo .,ryznamnt a pravdepodobne nebude ani vnimant.

v. CELKOVt HODNOTf..'IOI.E VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČI~;o.:OSTI NA
NAVRHOVA,...t CHRÁNENE VTÁČiE ÚZfH.\UA, ÚZEMIA EURÓPSKEIIO
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CIlRÁNEl'Ii'CII ÚZEMI
(NATURA 2000)

Reah:tlcia úmeru nenaroJf z:iujmy ocltrtny prirody a krajiny. V dotknutom územi sil

nenachádza tiadnc chráncnt lizemie primdy a krajiny. Chránene ~mia prirody v zmysle
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:aíkona č. 54312002 Z. z. o ochrane prirody a k,.,yiny v 7-"eni neskoclkh predpisov,
navrhované územia európskeho významu a chránené vtáčie úzcmie Sú mimo dosahu aklivit
spojených s realizácio... popisovanej činnosti Hodnotená činnosť nebude vykonávaná
v chránenom územi a ani nezasahuje do chránených úzcmi.

Vl. ZÁVERY
l. Záverečnéstanovisko k navrhovanej činnosti

Na základe komplexného posúdenia navrhovanej činnosú, prcdložcných stanovisk ako i stavu
životného prostredia dotknutého územia, predpokladaných pozitivnych a nei;3livnych vplyvov
navrhovanej činnosti na jednotlivé uotky tivotného prostredia a navrhnutých opatreni na
zmiemeniejej negativnych vplyvov

sa odporúča

realizácia navrhovanej činnosti "Navýknie ročnej ťatby dolomitu v dobývacom priestore
Veľká Čierna lom Baranová", avhk I jebo obmedzením na 450000 too ročne, a to za
predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode VI.3. a VI.S ;clverečného stanoviska.

2. Odporúčaný variant
Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnost; podľa zákona sa
pre realizáciu odporúča varíant na..,hovanej činnosti uvedený v zámere, avhk sjeho
obmedzcnim na 450000 con ročne, I.j. na úroveň akceptovanú dotknulou obcou Vel'k~

Čierna.
V povrehovom lome Baranová sa ťatí dolomit, ktorý sa používa v stavebníctve do betónu,
asfaltových zmesí, do násypových materiálov pre výstavbu cicst a terénne úpravy. Účelom

navrhovanej činnosti je zvýšiť ročnú ťatbu dolomitu v lome Barunová z doterajšej úrovnc
100 000 ton za rok z dôvodu zvýšeného záujmu odberateľov o túto surovinu.

3. OdporúČlné podmienky pro clapu prevlidzky navrhovanej činnosti

Na základe posúdenia kvality životného prostmlia v dotknutom územi a výsledkov
environmentálneho hodnotenia navrhovanej činnosti s prihliadnutim na stanoviská
zainteresovaných subjektov a pripomienky z odborného posudku ako aj ZO zhodnotenia
navrhovaných opatreni, minimalizujúcich predpokladané negatívne vplyvy na životné
proSlredie predmeUlcj lokality sa odponičajú nasledovné podmienky pre prípravu, realizáciu a
prevádzku navrhovanej činnosti;

1. Pravidelne kropiť a vykonávať čistenie prevádzkových komunikáci!.
2. Zamedziť zbytočným prejazdom strojov, zariadeni a dopravných prostriedkov a

vylÚČiť chod ich motorov naprázdno.
J. Vypracovať havarijný plán v zmysle zákona Č. 364f2004 Z. z. o vodách.
4 Spôsob zhrnutia a uloženia skrývky na určenú skládku ridi!' v lechnickom projekte

stavby.
S. Skrývka využiť na rekultiváciu lomu po ukončení ťažby.

6. Vo vegetačnom období uskutočniľ obhliadku odborne spôsobilou osoOOu. V pripade
preukázania výskytu chl'áneného rastlinného druhu "Poniklec prostredný" realizovať

opatrenia najeho ochcanu navrhnuté odbornou osobou.
7. Technickú a biologickú rekulliváciu vykonávať podra v zmysle schváleného Plánu

rekultivácie v dobývacom priestore Vená Čierna.

8. Trhacie práce uskutOČňovať v zmysle požiadaviek obcc veľká Čierna a podra
dohodnutého postupu zo dňa 18.072013 a lo :
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al pn: výkon trhacích prk, bori su nasmerovant - oto6:né smerom na Raja:. rap.
smerom na I1ljedý rybník, budil celkov~ nálo2:c na jeden odstrd maJC, 1000 kg
trhaviny 5 postupnrm Č8$0vanlm.

bi pn: výkon trhacích plie. klon: su nasmerované na obec Veľká Čierna, budú celkovt
náložc najcden odstrel max. 800 kg I postupným časovaním.

9. Výkon trllacich prk (del'1, hodinu I p<lČCt odstrelov) oz.n!mit' minim.ilne l dd! pm:!
ich uskutočnenim lII. Obecný úrad vo Vd'kej Čiernej telefonicky alebo mailom.

IO. Výkon uhkich pnie: nevykonávať poču vikmdov allámyo;h svmkov.
ll. Výkon trfIat:ich pnk ~onáYII(v čase l~ hod do s'" bod.
12. pri ťUbe !oti.ka ponechal'~ steny na ttnicmenie ~-plyvu IVO sanériu mjiny,

obmedzmie lirenill Ja hluku I znctistenia ovzduliL
13. V žiadosli (I povolenie činnosti konkmiwvaf etapy postupu dobývania y~

priestore I etapy rekultivá<.:ie s uvedením časového harmonogramu.
14. Využileľny humus ziskany skrývkou pôdy dočasne deponoval' separátne a po doľaženi

jednotlivých ľažobných prieJ;tolOv postupne použiť na rekullivá<.:ill.
1S. Zabe2pcčil' Jlfllvilklm! čistenie plÍSIUpOvej komunikácie.
16. pri dlhodobo suchom I veternom počU; 71I~il' kropenie areiIovýc.b komunibcii.
17. Pri ~Vl: jemných frN:cii Umeniva zalrini( ich vysyptvtniu • rodUb....uu.
II. VylÚČiťdopnvu IwnmiVII y llOČlIých hodinkh.
19. Zabezpetiť pravideln(j Iiddbu dopnvníkovýeh P'sov I.lrie;IičoV zl. clfdom lJlímlia

tvorby hluku.
20. RealizoVl1ľ pravideln~ merania emisi! v zmysle pla\l1ých pnivnych pmipisov voblasli

ochrany ovzciuJia.
21. Zabezpečiť zvcrcjl'lovanie intomlileil o 7.!1eči!it"o\'an i ti \·Oln~ho prosiredia v 7.nl}'!ik §

na ...AkOrlll č. 11/1'Xl2 Zb. v meni D~ona č' 21112000 Z.:t. o slobode informacii.
22. Zabc::qletil' ochraou v&l v sUlade s § 39 vodntho zikona.
23. Dopn''llII! prosuiedky, mecbaniziciu a tee:hnoIogiekíllinku lldI'm~' VO Y)'hovujíacom

techniekom SU;'"e, aby nedoo:bMulo k únikom Skodlivýclllilok.
24. Zabezpetiľ pnvidcloo kooJrolu a údrtbu skJ.Iov, tecllnologickýcll zariadení I.

me<:hanizmov Z hI8(jisu únikov nebeZpečný(:h lilok. ohrozeni. kvality podxemný(:h
a povrchových VÔd.

25. Pri nakladani s odpadmi rešpektovať vileoJ",cnc táv!zn~ požiadavky vyplývajúce UJ
zákona č. 223/l001 Z. zo o odpadoch a jeho vykonávacieh vyhláJok, osobitne z
pohľadu evidencie odpl'dov, oznamovania údajov, súhlasu na nakladanie S
nebezpečným odpadom, zhromatd'ovania odpadu I odovzd8vania odpadu na nklade
zmluvy oprivnmým osohim.

26. ZabeqlCtil' separil:iu. zhodnotenie odpadov.
27. Realizoval' zmien\ujilce opatrenia po dohode 50 zastupitd'stvom dotknutých obd.
28. Doridiť problematiku DeSÍlladu druhov pozemkov uvádzanjt:h v kataslri

nehnuteľností a skutočnosti v teréne.
Spôsob kontroly dodržiavania týchlo podmienok bude určený v ďaUom procese povoľovania

činnOSli.

4. Odón,,:IDea;e ";'urttDc,ho sta"o,'uka .-rálaDe 1.110<11.011'1.;1. p;wmaj·eh Sla..o'·isli
podľa § 23 tiko...

PO$Idmvani !\Il''fbovanj činnosť ľUby dolomitu !\Il \oti.sku VeI'\:.i C~ . Batanovt ~
zásahom do ptirodntbo prostmlia, krajmyl. do životn&o prostmIia. Na druhej strane ~ IO
činnost', Inoni po$kytuje ZIlfT\CStnanost', nevyhnutne 2I:IrOje a suroviny pre Sbtvebnietvo.
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Posudw.·aný láma hodnoti stav vktkýt;h zložiek životneM prostredia. ktoni budú alebo by
mohli byt' dotknulé vplyvom navrhovanej 6nnosl:i. ťatby nnaslDej suroviny.
ljVelt:tDáJ.u stanovisku k navrhovanej činnosti pn"dchMn1o podrobnt PrdtUdDVanie
lUIVTbownej činnosti a zhodnOle:ni.a jej vplyvov na !iYOOlé prosuedie pn:dJoknč

poslldzovaným zánH:rom. jeho priloll a SanOVW:: • vyjadreni k DellIIl. pri poclldznvani boli
lVa!OYanI! moint negativne: vplyvy lUIvrhovaroej finnosti na žiVOlnl! PrOSlI'Cdie • zdravie
obyvaterstva, _Titane motnýt;h riDk z nevhodných Jl'lICO"'1ých posnrpov alebo havmi.
Iftdpokladani úfinnosť navrhovaných opatrmi I osobilJlým dôrazom na vplyv l1li obynterov
dotknUlýt;h obci.
!"KdpolrJadom realizkie je pTClO dodrtanie odporUčanýt;h podmienok • ich p<enesen.ie do
podmienok prislulnýt;h povoleni pocIr. správneho poriadku.
Pri analýze jednotlivých stanQvisJr;; je:uejmá skutotnosľ, '.e k zámeru nie je ani jedno zásadne:
negalívne stanovisko v zmysle nepovolil' navýknie ťažby. Váč~ina stanovísk je súhlasných
I pripomienkami (IS x), men3ia časť su stanoviská bez pripomienok (9 x).
NajvýznamnejSie výhrady su uvedené v ltanovisk6eh dotknutých obd - mesta Rajec a obce
Vel'ká Čiema. Meslo Rajec pôvodne 2 sUhluné stanoviská k navrhovanej činnoSli, tj.
k Illlvýkniu t'a!by na SOO 000 IIročne po konzultácii s obrou Veľká Ciema • po ve",jnom
pm-okovaní zámeru vn<:nil na súhlasné stanovisko s obmcdzcnim llWlimJJneho ob;cmu
ťUby Illl 250 000 IIročne. Podobné stanovisko so zoznamom LfaBieh podmienok. týkajúcich
$Il najmi technickej strú.ky vylwnivania odstrelov zaslal. dotknutáobcc: Veru Ciem&. Na
druhej SlnUIC stanovisko Pozemkového spolofenstva - komposesortlu Veru Ciam..
v ktorom sú~občani.dotknutej obce Veru Cic:ma je SÚh.IaSné ba pripomienok.
N. "Hode d'al!icho jednania s navrhova%etom obec Vd'k.i. Cicma prehodnotila svoje
sunovisko.di:Ia 07.01.2014 zaslala navrhovalefovi stanovisko č.0<::ÚJ26912014 vzneni·
<:lbcc Vel'b Cic:ma prdlodootila svoje~úee stanovisko k aav)imiu rOČDCj ťaf;by

v DP Veru. Ciema -lom Baranovi na "klade nhlalných jednan.i o opatreniach, ktort sú zo
slfally navrbovatd'a prijaté na zmiemcnie negatívnych dopadov na žiVal vobci • diva
súhLasné stanovisko k navýkniu ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veru Ciema
- lom Baranová ili úroveň 450 000 ton ročne. obe<: zitoveň požaduje, aby zo slT3ny
IlIvmovaleľa boli dôsledne dodr1iavano! prijalé opal",nia týkajúce $.ll vykonávania lrbackh
prác, minimalizicie V"miku nadmernej hlučnosti, pra!oosli a ud.ržíavania prijazdových
komunikácií ako aj výjazdu z lomu.
Subjekty, ktoré sa plsomne vyjadrili k navrhovanej činnosti, odporilčaju navrhovanu činnosť

bez pripomienok alebo za dodňania podmienok, ktoré boli premietnulé do kapiloly VD.
Hlavnými skutočnosťami, ktoré ovplyvt\ujú rozhodnulie JXlvoliť navýknie I'a!by na írrovCl1
450000 Ion ročne su nasledovné:

Prt:bodootenie sW\Oviska obce: Vel"k.i Ciema.

od času prijatia opauenl na zmiernenie negatívnych vplyvov ťažby - najmi 1.lÚknia
mnobtv:a tmavin - SI nevyskytla od obyvateroy dotknutýcb obcí ani jWn.a sfWlosť a1dlo

negatívna pripomienka.

ZO zhodDotmia kumulatívnych vplyvov victk)'ch f".ol:Jných činnosti v okolí dolknurý<:b
obci vyplýv&. k fatobrli činDOsf doposia!' nikdy nebola vykonivani vo victkýclt 3
ťúobniacl1 vo svojom maximiInom rozsahu v rovnakom fa.\le - keďže ide
o konkurenčných dodbfJefoy a tito lIodiv'Ju nweriál na rômc I1Ivby • .mne micstl
dodania v fÔznom čase. preto aj vktky negatívne vplyvy nebudu p6s0bif súfasnl::
v kWllulati~ zo vklkýeh 3 fafobni.

Ťažila je na danom úumí vykonávané dlhodobo a obyvalelia dotknutých obci ju vnimajú
Ilko súčasť pn:dmetného ilzemia.
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Najvý.mamnej!ia výtLntda obyvateľov dotknutej olxc: Vefk..í Ciema - poikodzovanie Kh
domov trhacimi prál.:ami bola eliminovllJl! dohodou o zníženi mno1.slYa llliJoti, od čaSu

jej apliUcie do praxe sa nevyskytla ani jedna sťažnosť.

pri existujúcej hustote dopravy na ceste 1l/S17 predstavuje nárast počU.l ~j~v pri
naYýknf počl:u ~Jazdov ntldadnýt:h all1OlOObilov oproti sUčasnánu stavu O lOS, l.j. O
I;t:3 10,3 %. Taltlo navjknie dopravy bude mAlO VÝ2:Damnl! a obyvatd'mi
ncpm:oroYa1eľoe.

Navýlenie ťažby nebude dlhodobé. bude sa týkal.' len obdobia, kedy navrnowler vo
verl:'jnom ohstari.vllDí lISpl'je pri ziskavani zAkaziek na vWie stavby v regióne.

V priebehu posudwvania boli zvdfené v!ctk.y predpokladané vplyvy navrhovanej ČinOO.lti na
životné prostredie poplsané v uUncre v kapitole IV. ZvUili sa v!ctky riziU navrhovaného
variantu z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvakrov, na základe čoho bolo
pr=khané, u na\lTbovanú finno$t' je matné realizovaťv navmovanom varianlC s čiastotnc

zmiukovanom v zmysle koxnproousného StanOViSb. na,Thovalcr. na m..imttny ročný ob;cm
ťažby na 4SO 000 tlročnc, ak budú splncnt opatrmia na minimaJiZlÍCiu a elintiDiciu
negatívnych vplyvov (hp. VU) a za vykonania It&ndudných opatreni počas prc'oidUy
navrhovanej činnosti,

S. Pof.adovaný rozuh poprojekto.'ej analýzy
pre overenie miery sUJadu medzi skutočnýnti a predpokladanými vplyvmi navrhoVlllCj
čittnU$li na jednodivé zklžky životného prmtredia a na IOltIIO úkI-'e niSI~nl- q-~' .. ie
ilprzvy alebo doplnenia opatmti na zmiemettie ~YDyc.h vplyvov tilttlOSli sa odporúča

nuledovnf IOl$3h poprojektovej analýzy.
Vo Y1fahu k charakteru a rozsahu navrbow.nej činnosti je potrdJné:
• V stanovených intel"laloch podľa schvAlených pre:vMzkových poriadkov monitorovat'

stavby a .wiadeni.. v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a výsledky
monitoringu ZllZJ1lItTtelllivaľdo prevád7.koYýth denníkov.

• Vykonivat' ikolenia pnooovnlkov so zameranim na manipu1'du s odpadmi a na ric!cnie
havvijnýcll situkil, mimoriadn~hsitukil aj na dodrtíavanie beZpečnostipri ~.

• Zabczpc<"iť pnvidelný monilorilti odpadových vôd v súlade so zm.!UVl)ll

$ Jlft'>"ádz!l.OYa1eľom verejnej kanalizácie
V11lľadom na cltankter navrllo~j činnosti je potadoY&rtý rozsah poprojcklOvej analYzy
obmedzený dobou trvania samotnej t'ažby.
Na základe opl'rativneho vyhodnocovania vfsltdkov monitorovania, podľa § 39 ods. 3 zákona
je nanhOYltcľpovinnf v prípade, ak sa zisti, te skutočné vplyvy činnosti posucizovancj podľa

úkona sú hodic, nd sa uvádza v úmen: činnosti, zabapctit' opatrenia na zosUJadenie
slutočr>B>o 'lIlyvu s vplyvom u>'eda1ým v zámcfc v sUlade s podmienkami tltČal)'mi

v ro2bodnuti o p:l\"olcnl činnosti.

6. lnform'tia prt povoľujútiorl'n o zainttru<lYaotj "trtjnosti
7..ainteresovani verejnost" je podľa § 24 zákona verejnosť, ktnrá má 7..aujem alebo mM.e ma!"
záujem na postupoch environment.ítneho ro7.hodovania. Medzi zainteresovanu verejnos!" patri
najm! fyzieU osoba podľa § 24a zákoltll, prtvnieU osoba podľa § 24b alebo § 27 zákoltll,
občianska iniciaDva podľa § 25 úkona. občianske združenie podporujúce oeIImtu f.iVOltlého
prostredia podľ. § 26 dkOfl3.
lainten:so\"ll'li verejDO$!' nt.á podľa § 27a zakona právo aktivnej ÍIČISU pri priprave •
povorovani navrhovanej činnosti. a to v ee:lom priebeho procesu posudzovanta vplyvov at do
vydanía lOztwx!ml1ia o povoleni navrhovanej činnosti vrátane podania písomntho stanoviska
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podľa § n ods. 4, § 35 ods. 2 I 3, lÍČmi na IlÍ$lednom povoJ'ovacom konani pri splnení
podmienok mnovetl~h y § 24a až § 27, ftIl prt<llolmic pripomienok podľ. § 30 ods. S.
iJfaSli na koozuJticiäch. priva iIfaSti na \~jnom pr=Iko'Nti ..aVTho..anej tinnosti.
V pnx:ese posuciwVWIi. vplyvov navrboV1lllCj činnosti .,Navjicnic ročnej (db)' dolomitu
v dobjvacom priatoff; Vel'kJ Cicrna Lom Baranovi na wova\ SOO 000 Ion ročnc:M podali
PimmDl! stanovisko v rémei Vl:TCjnťbo prerok<n'Wa: Juraj Juritd:. vel'ld. Cicma r7, bl:f
SobbI, Ve!'kj Cicmro 11, EVI Harantovi, Veru ticma 7, Daniela Sá.lccld, Vel"lti tiem>.
57. Ing: Stanislav ~kj, Veru Ciema 57.

VII. f>OTVRDENIE srRÁvNoSTI UDAJOV

I. Spracovatelia "hcrclnébo Ilanoviskl!
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho p<lsudtovania
Jana MikJasov.t

v $pOlupráci~
Regiooáln}m uradom ven:jntho zdravotnicfva 50 sídlom y 2ilillC

2. Porndco.ie spri"'OI'i udajov
Minis~vo hYQlDéhQ prostredia SR
Odbor eovironmentilncbo posudzovania.
RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditel' odboru mvironmenú;lnebo posudzovan",

J. Mi",lo a dátam "Jd.....i. ú.-ercbébo stanoviska
Bmtislava, 02.12.2014
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