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ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZI8ŤOVACOM KONANÍ

Mini terstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa §
l ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona Č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa § l ods. 2 zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení
s § 54 ods. 2 písm. f) zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29
zákona Č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov apodľa § 46 a § 47 zákona Č. 7111967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho
konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti "Plán otvárky, prípravy a dobývania
rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec", navrhovateľa

Dolkam Šuja a.s., 015 01 Rajec, takto:

Zmena navrhovanej činnosti "Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre
ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec" uvedená v predloženom oznámení
o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona Č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona Č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určuje nasledovné podmienky na
zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie
obyvateľov:

• neobmedzovať cestnú premávka na pozemnej komunikácii I/64;
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Zmena navrhovanej činnosti je situovaná juhozápadne cca 2 km od obytnej časti obce
Šuja a cca 1 km od obytnej časti Trstená, miestnej časti obce Rajecká Lesná vo využívanom
lome Dolkam Šuja, v okrese Žilina. Na parcelných číslach pozemkov KN (register C): 1575,
2672/18, 2672/1, 2688/9, 2688/8, 3210, 3209/2. Lokalita na everovýchode susedí
S prevádzkou výroby sušeného dolomitu, účelovou komunikáciou Dolkam Šuja a.s., ktorá sa
napája na miestnu komunikáciu a ďalej sa táto napája na štátnu cestou 1. triedy č. 64. Lokalita
je súčasťou dobývacieho priestoru Rajec, územia s funkčným využitím pre plochy povrchovej
ťažby a úpravy kameňa.

Lom Rajec je dlhodobo ťažený od 50-tych rokov minulého storočia, kedy v lokalite Šuja
bol realizovaný podrobný geologický prieskum, ktorý potvrdil výnimočnú kvalitu ložiska s
vysokou homogenitou horniny. Plocha dobývacieho priestoru je 550202 m2

.

V južnej časti dobývacieho priestoru Rajec s miestnym názvom "Krátka" je v súčasnosti

otvorený a ťažený lom s jedenástimi rezmi s výškou pohybujúcou sa od 10 m do 15 m, v
rozmedzí 613 m n. m., hrana najvyššieho ťažobného rezu a 487,5 m n.m., najnižšieho
ťažobného rezu. Báza zásob 485 m n. m. bola dosiahnutá v severnej časti lomu. Z otvorených
ťažobných rezov je zrejmá rovnaká geologická stavba masívu. Ťažba sa v súčasnosti vykonáva
v južnej až juhovýchodnej časti lomu v lokalite "Krátka" s doťažovaním ťažobných rezov
západným smerom podľa schváleného Plánu otvárky a prípravy dobývania (ďalej len "POPD")
2011-2021.

Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je POPD 2018 v schválenom
dobývacom priestore Rajec, ktorý uvažuje s rozšírením súčasného POPD 2011-2021 po hranice
dobývacieho priestoru Rajec. Hranica dobývacieho priestoru (ďalej len "DP") Rajec bola
určená rozhodnutím o zmene DP-Rajec č. 428-1153/2014 vydaného Obvodným banským
úradom v Prievidzi dňa 23.05.2014. Týmto rozhodnutím došlo k zmene rozlohy DP-Rajec z
pôvodných 550202 m2 na 578 657 m2

. Tento rozdiel vyjadrený rozlohou o ploche 28455 m2 je
identický s navýšením rozlohy plochy zmeny POPD 2018 so zámerom dosiahnuť hranice
určeného DP Rajec. Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje žiadnu zmenu
v technologickom vybavení v povrchovej ťažbe nerastu.

Ročný objem ťažby podľa výkazov poskytnutých v "Priznaní za vydobytý nerast":
- rok 2016: 405 119,79 ton;
- rok 2017: 438 517,67 ton;
- predpoklad na rok 2018: 386000 ton.

Celkové ťažiteľné zásoby podľa zmeny POPD 2018 dosahujú 10818500 t. Po vyt'ažení
uvedených zásob bude ložisko rekultivované podľa zákona Č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "banský zákon")
a schváleného plánu biologickej rekultivácie.

Pôvodná navrhovaná činnosť bola posúdená podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Proces posúdenia pre navrhovanú činnosť "Zmena dobývacieho priestoru Rajec
a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite Šuja - Vidošová" bol ukončený záverečným

stanoviskom MŽP SR Č. 2022/2016-3.4/jm vydaným dňa 06. 04. 2016. V záverečnom
stanovisku MŽP SR odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti, za dodržania podmienok
uvedených v časti VI. kapitole 3.
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Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie, pripomienka
vyplýva z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov.

6. Mesto Rajec, list č. 272/20l8/0VS-2444 ZO dňa 16. 08. 2018 - potvrdilo a oznámilo zverejnenie
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v termíne od 30.07.2018 do 16.08.2018.
Vyjadrenie MŽP SR:MŽP SR berie stanovisko dotknutej obce na vedomie.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, list č. Al20l8/03258/PPL zo dňa

13. ll. 2018 - po preštudovaní doplnenej vibroakustickej štúdie uvádza, že navýšenie dopravy
musí byť v súlade s údajmi uvedenými v predloženej štúdií "Meranie akustickej situácie
a vypracovanie akustického posúdenia pre zámer navýšenia prepravovaného objemu
a intenzity dopravy z lomu Dolkam Šuja a.s.", ktorú vypracovala spoločnosť Avekol, spol. s r.o.
v septembri 2018. Jedná sa o navýšenie dopravy o 9 nákladných vozidiel, t.j. 18 prejazdov.
Vyjadrenie MŽP SR: Na základe predloženej štúdie je zrejmé, že nárast akustického zaťaženia,

vplyvom predkladaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, navýšením dopravy 09
nákladných vozidiel (t.j. 18 prejazdov) v dennej dobe (06:00 - 18:00 hod.), je vzhladom na
súčasnú akustickú situáciu zanedbatel'né a zistené hodnoty sú nepreukázatel'né meraním. MŽP
SR sa zaoberalo výsledkami štúdie a s uvedenými závermi sa stotožnilo. MŽP SR berie
stanovisko dotknutého orgánu na vedomie, podmienku akceptuje a uviedlo ju vo výrokovej časti

tohto rozhodnutia.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky, v zákonom stanovenej lehote, doručené

stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením
a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo
najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu predloženého oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti, s braním na vedomie stupeň jej prípravy. Väčšina vznesených
pripomienok a požiadaviek bola charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných
právnych predpisov a noriem, technických predpisov aSTN, neboli preto osobitne zapracované
do výrokovej časti tohto rozhodnutia

MŽP SR listom č. 859812018-1.7/ss-5040312018 zo dňa 19. 09. 2018 požiadalo
navrhovateľa o doplňujúce informácie k doručenému stanovisku od Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ dňa 05. 12. 2018 zaslal doplňujúce informácie, vypracovanú vibroakustickú
štúdiu, na základe požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 859812018-1.7/ss-6853012018
zo dňa 20. 12. 2018 oboznámilo účastníkov konania o tom, že v rámci zisťovacieho konania
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na
vydanie rozhodnutia, a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie
rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred
vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Do vydania rozhodnutia žiadny z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa
so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani
s podkladmi súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti.
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o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo
aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe
Č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy Č. III Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011192IEÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných
projektov na životné prostredie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace
s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný

rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu
a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako nevýznamné.

Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené
na MŽP SR, súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a netrvali na posudzovaní podľa
zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk
orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje
taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie
a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec
o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61
ods. l správneho poriadku na MŽP SR.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia

rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní vplyvov.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona Č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok.

«" ~ca~ŕ
g. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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• navysenie nákladnej dopravy musí byť v súlade s údajmi uvedenými v predloženej
štúdií "Meranie akustickej situácie a vypracovanie akustického posúdenia pre zámer
navýšenia prepravovaného objemu a intenzity dopravy z lomu Do/kam Šuja a.s.", ktorú
vypracovala spoločnosť Avekol, spol. s LO v septembri 2018;

• vo večernom (18:00 - 22:00 hod.) a nočnom (22:00 - 06:00 hod.) čase nezvyšovať počet

prejazdov nákladnou dopravou;
• pri výbere nákladných vozidiel dbať na to, aby ich emisné hodnoty Wuku neboli vyššie

ako pri súčasnom vozovom parku.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ,Dolkam Šuja a.s., 015 01 Rajec (d'alej len "navrhovateľ"), doručil dňa 17.
07. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie (ďalej len "MŽP SR") v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa

§ 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o posudzovaní vplyvov") oznámenie o zmene navrhovanej činno ti "Plán otvárky, prípravy
a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec",
vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov (ďalej len "oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti").

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENGOM, s.r.o.,
Bytčická 89, 010 01 Žilina, v júni 2018.

MŽP SR, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona
o posudzovaní vplyvov, zaslalo listom č. 8598/2018-1.7/ss-39573/2018 zo dňa 19. 07. 2018
podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

dotknutým obciam a informáciu o zverejnení oznámenia o zmene na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky rezortným orgánom, dotknutým
orgánom a povoľujúcim orgánom. MŽP SR zároveň týmto listom upovedomilo podľa § 18 ods.
3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len "správny poriadok") známych účastníkov konania o začatí konania.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviropOltal.sk/sk/eia/detail/plan-otvarky-pripravy-dobyvania-rok-2018
pre-lozisko-dolomitov-rajec-s

MŽP SR informovalo všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR.
Táto informácia bola taktiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejno ť na vyššie uvedenej
adrese webového sídla ministerstva.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je pokračovať v plánovanej ťažbe dolomitov na
rozšírenom dobývacom priestore. Nárast rozlohy dobývacieho priestoru dosahuje 2,8455 ha
a predpokladané navýšenie množstva vydobytého nerastu za rok bude 97 000 t.
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Druh požadovaného povolenia zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov

Pre zmenu navrhovanej činnosti je potrebné povolenie podľa banského zákona.

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy Č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov
zaraditeľná nasledovne:
1. Ťažobný priemysel

Pol. Cinnost', objekty a zariadenia Prahové hodnoty
číslo Cast' A CasťB

(povinné (zisťovacie

hodnotenie) konanie)
4. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba od 200 000 t/rak od 100 000 t/rak

štrkopiesku a piesku alebo od IO ha do 200 000 t/rak
záberu plochy alebo

od 5 ha do la ha
záberu plochy

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec moWi podľa § 29 ods.
9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak: nedoručili

písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosťmohla
doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do
desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8. Písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli pod!'a zákona o posudzovaní vplyvov
doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Obvodný banský úrad v Prievidzi, list č. 823-187912018 zo dňa 31. 07. 2018 - nemá
pripomienky kyreložené:nu oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie MZP SR: MZP SR berie stanovisko povo!'ujúceho orgánu na vedomie.
2. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-ZA

OCDPK-2018103123412IPOL zo dňa 06. 08. 2018 - súhlasí o s oznámením o zmene
navrhovanej činnosti, za podmienky, že zmenou navrhovanej činnosti nebude obmedzená
cestná premávka na pozemnej komunikácii 1164.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie, podmienku
akceptuje a uviedlo ju vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, listom č. ORHZ-ZA1-1113
OO112018 zo dňa 07. 08. 2019 - z hladiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych v~lyvov na životné prostredie.
Vyjadrenie MZP SR: MŽ SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, list č. Al20181032581PPL-2 zo
dňa 08. 08. 2018 - uvádza, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti by mohlo mať

negatívny dopad na zdravie obyvateľova životného prostredia a preto požadujú vibroakustickú
štúdiu.
Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR sa zaoberalo stanoviskom dotknutého orgánu a následne
požiadalo o doplňujúce informácie a následne navrhovate!' doplnil požadovanú štúdiu, ktorá
bola podkladom pre rozhodnutie.

5. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, list č. OU-ZA-OKRl-20181031100-002 zo dňa
06. 08. 2018 - súhlasí o s oznámením o zmene navrhovanej činnosti. Ďalšie stupne projektovej
dokumentácie žiadajú predložiť na posúdenie.
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V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyv na ovzdušie
Zmena navrhovanej činnosti môže zhoršovať kvalitu životného prostredia v najbližšom

okolí staveniska, a to z dôvodov vykonávania zemných prác a otvárky ložiska dolomitov.
Nepriaznivé činitele budú časovo obmedzené na najbližšie okolie a samotný dobývací priestor.
Vzhľadom na postupnosťťažby a v minulosti realizované prípravné práce, konfiguráciu terénu
a prirodzené bariéry v krajine sa nepredpokladá také zvýšenie tuhých znečisťujúcich látok
(ďalej len "TZL") a emisií vplyvom dopravy a prípravných prác, ktoré by moWi mať významný
nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie dotknutého územia.

Vplyv na podzemnú a povrchovú vodu
Zmena navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových

a podzemných vôd vzhľadom na zabezpečenie odvádzania vôd z povrchového odtoku do
odkaľovacej zbernej nádrže a udržiavanie banských mechanizmov v dobrom technickom
a prevádzkovom stave. Banské vody sú v súčasnosti odčerpávané do protipožiarnej nádrže
odkiaľ sú prepadom do zbernej kanalizácie opatrenej odkaľovacímijamami,odvádzané do toku
Rajčanka. Na ploche novej otvárky bude vybudovaný odvodňovací kanál na odvádzanie
banských vôd do exi tujúcej odkaľovacej jamy.

Vplyvy na abiotický komplex krajiny
Vplyvy na horninové prostredie a nerastné suroviny sa prejaví úbytku horninového

podkladu záujmovej lokality. Postupujúcou exploatáciou ložiska z horninového ma ívu a
v mieste dobývania bude postupne meniť reliéf územia. Po ukončení otv' ky, prípravy ložiska
dolomitu nebude dochádzať k žiadnym vplyvom na pôdu s výnimkou usadzovania malej časti

frakcií TZL z ťažby a z výrobného procesu dolomitov alebo obslužných činností, ktoré sa
nezachytia na filtračných zariadeniach. Navrhovanou zmenou činnosti nedochádza k produkcii
technologických odpadových vôd.

Vplyv na genofond a biodiverzitu
Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k ohrozeniu biodiverzity ani genofondu ani na

úrovni druhovej ani na úrovni spoločenstiev. Významnejší dopad na stavovce počas skrývky
pôdy a samotnej ťažby horniny je takmer vylúčený. Pri ťažbe a preprave horniny nemožno však
vylúčiť likvidáciu úkrytov, prípadne jedincov bezstavovcov, alebo drobných zemných cicavcov
viazaných na pôdnu zložku. Biotopy živočíchov a rastlín nachádzajúce sa v širšom území
nebudú realizáciou navrhovanej činnosti dotknuté. Nepriame vplyvy možno definovať

predovšetkým ako rušenie Wukom, ktorý sa bude prejavovať v čase ťažby porastov, skrývky
pôdy a odstrelov horniny, jej strojového triedenia a prepravy.

Vplyv na chránené územia a ekologicky významné segmenty krajiny
V záujmovom území sa uplatňujeprvý stupeň ochrany v zmysle zákona Č. 543/2012 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na ploche určenej k zmene banskej
činnosti sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy, resp. významné segmenty krajiny z
hl'adiska ochrany prírody. Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do žiadnych vel'koplošných
alebo maloplošných chránených území. Na záujmovej lokalite ani v jej bezprostrednom okolí
sa nenachádzajú biotopy európskeho alebo národného významu.

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona
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Doručuje sa:

1. Obec Rajecká Lesná, Mariánske nám. 82,013 15 Rajecká Lesná
2. Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2,01522 Rajec
3. Obec Šuja, obecný úrad, 015 01 Šuja
4. DOLKAM Šuja, a.s., Rajec 01501

Na vedomie:
5. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza
6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
7. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov

8556/33B, 010 08 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií,

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. Okresný úrad Žilina, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Vysokoškolákov

8556/33B, 010 08 Žilina
10. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, OII 09 Žilina
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71

Žilina
12. Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranárskeho zboru Žilina, Nám. Požiarnikov 1,

01001 Žilina


