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Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona a oznámenie o predložení zámeru podľa § 29
ods. 6) 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“).
a)

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č. 26, Lučenec
oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „ Dobývanie stavebného a dekoračného kameňa na
ložisku Tuhár “ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.
Príslušný orgán

Názov navrhovanej
činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti

Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky č. 26
984 36 Lučenec
Dobývanie stavebného a dekoračného kameňa na ložisku Tuhár
Kraj: Banskobystrický, okres: Lučenec, k.ú. Tuhár ,
parc. č. C KN 2366/2,2399/4, 2366/20, 2399/3, 2366/17, 2387, 2389/1,
2390/2, 2366/20, 2977, 2144/2, 2366/19,2399/5
Navrhovateľ - spoločnosť GEOFARMA s.r.o. Tuhár vykonáva banskú činnosť
v zmysle vydaných povolení pre GEOMRAMOR s.r.o. Tuhár, na základe
prevodu dobývacieho priestoru od 08.04.2015. Týmto dňom prešli všetky
oprávnenia a povinnosti ustanovené banským zákonom a rozhodnutiami
orgánov štátnej správy spojené s vykonávaním banskej činnosti v tomto
dobývacom priestore (§ 27 ods. 11 Zákona SNR č. 44/1988 Zb. (banský zákon)
v znení neskorších predpisov) na navrhovateľa.
Činnosť „Dobývanie stavebného a dekoračného kameňa ložisko TUHÁR“
bola predmetom zisťovacieho konania s výsledkom, že činnosť sa nebude
posudzovať ( rozhodnutie OU- LC- 2014/006312-8 zo dňa 22.09.2014).
Navrhovaná zmena:
Navrhovateľ sa na základe najnovších skúseností a poznatkov rozhodol
aktualizovať „ Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska
stavebného a dekoračného kameňa Tuhár rozšírením banskej činnosti na
parcely, nachádzajúce sa vo východnom pokračovaní plôch s doteraz
povolenou ťažbou.
Dôvody záberu nových parciel pre vykonávanie banskej činnosti sú hlavne:
•zámer dlhodobejšie ťažiť vápenec ako stavebný kameň, čo spôsobil vývoj
odbytových možností a reálne predpoklady trhu v ďalšom období,
•sprístupniť pre ťažbu geologické zásoby vápenca ako stavebného kameňa,
riešiť úsporu v spotrebe geologických zásob vápenca najvyšších kvalitatívnych
tried, šetrenie prírodných zdrojov dekoračného kameňa na ložisku Tuhár,
•cez priestor navrhovaný v zámere pre ťažobné práce prechádza vzdušná 22 kV
prípojka, ktorá dlhodobo nie je využívaná, je v havarijnom stave, ktorý
vyžaduje jej likvidáciu a tým jej doterajšie ochranné pásno uvoľní viazané
geologické zásoby vápenca ako stavebného kameňa,
•umiestnenie navrhovanej povrchovej ťažobne je dané geologickým výskytom
vápenca ako nerastnej suroviny, vychádza z tvaru ložiskového telesa a
morfológie terénu, preto nemá alternatívu,
•záujmová lokalita bola ťažobnou činnosťou dotknutá, čomu nasvedčujú
pozostatky ťažobných etáži, pravdepodobne v období rokov 1970 - 1980,
•záujmové parcely sa nachádzajú v dobývacom priestore Tuhár - o využití
územia teda bolo rozhodnuté už v čase jeho určenia v roku 1970,
•niektoré časti záujmových parciel sú podľa katastra nehnuteľností vedené ako
trvalý trávny porast, zámerom je trvalé vyňatie potrebnej plochy z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, jedná sa však o nekvalitné pôdy s
minimálnou hrúbkou humóznej vrstvy v strmom svahovitom teréne,
•za obdobie bez využívania sa v záujmovej lokalite nachádza riedky
samonáletový lesný porast v kombinácii s krovinami (bezúdržbový stav zo

Navrhovateľ

strany vlastníkov parciel).
Opis technického a technologického riešenia
Ložisko Tuhár z hľadiska spôsobu otvárky a prípravy, členenia, časovej a
vecnej náväznosti prác možno považovať v terajšom dobývacom priestore za
sprístupnené a otvorené vzhľadom na prebiehajúcu banskú činnosť. Pri
pokračovaní prípravných prác a následne ťažobných prác na parcelách, ktoré sú
predmetom zmeny navrhovanej činnosti, je potrebné dosiahnuť, aby:
• skrývkové a ťažobné rezy boli plynule napojené na okolité existujúce
komunikácie v lome,
• plynule pokračovali a nadväzovali na doterajšie práce, podľa sklonu terénu,
• pri realizácii prípravných prác je potrebné dodržiavať potrebný predstih tak,
aby boli zachované minimálne šírky stupňov (bermy) 10 m a maximálna výška
20 m.
Technológia ťažby na ložisku Tuhár na doteraz ťažených plochách, rovnako
ako na parcelách, ktoré sú predmetom zmeny navrhovanej činnosti, bude
nezmenená - zabezpečovaná doteraz používanou dobývacou metódou povrchovým etážovým dobývaním v stenovom lome pomocou vrtno-trhacích
prác na primárne rozpojovanie horniny. Postup čelieb horizontálnych rezov
- etáží bude paralelný, v poloblúkových tvaroch.
Rozpojovanie hornín bude uskutočňované v malom rozsahu lyžicovými
rýpadlami - v miestach kontaktu s povrchovými časťami s nižšou pevnosťou a
vyšším stupňom rozrušenia hornín.
Z väčšej časti bude však rozpojovanie hornín uskutočňované pomocou trhacích
prác. Postup na jednotlivých rezoch bude sledovať skutočné bansko-geologické
podmienky uloženia vhodnej suroviny. Odťažba skrývkových hornín (v
prípade ich výskytu) bude postupovať v požadovanom predstihu a
rovnomerne podľa potreby. Trhacie práce budú na nadložných etážach
pomocou priemyselných trhavín, na základe povolenia trhacích prác.
Používané budú strojné zariadenia - mobilná vŕtacia súprava, bager na ťažobné
práce, nakladač na nakladanie hotového drveného materiálu a na úpravu terénu,
nákladné automobily.
GEOFARMA s.r.o., Tuhár 182, 985 12 Tuhár, IČO 47 256 494

b) Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne
konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 03.07.2019 - doručením
úplného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Dobývanie stavebného a dekoračného kameňa na ložisku
Tuhár“ navrhovateľa GEOFARMA s.r.o., Tuhár 182. 985 12 Tuhár, IČO 47 256 494
c)
d)

e)
f)

Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania, je možné získať u
príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
- Povolenie v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. banského zákona a zákona č. 51/1988 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Neuvádzame
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia.
Podľa § 29 odseku 8 zákona dotknuté obce do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o
ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde

sa môžu pripomienky podávať.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10
pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

g)
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 10 pracovných dní
od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia
oznámenia podľa § 29 odseku 8 zákona na adresu:
Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie republiky č. 26,
984 36 Lučenec
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Povoľujúci orgán

Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. Mája 2,
975 90 Banská Bystrica

h)
Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona č. 24/2006
Z.z. a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní
postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného
predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej
činnosti alebo jej zmene postupom podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. môže byť povolením
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo
dotknuté.
i)
Neuvádzame

