
Usmernenie 

Likvidácia banských diel a lomov 

z pohľadu ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Likvidácia banských diel a lomov je podľa § 2 a 3 zákona č. 51/1988 Z. z. o banskej činnosti 
výbušninách a o štátnej banskej správe (ďalej len „zákon o banskej činnosti“) buď banskou činnosťou 
alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom. Takúto činnosť povoľuje orgán štátnej banskej 
správy, t.j. obvodný banský úrad na základe plánu zabezpečenia alebo plánu likvidácie banských diel 
a lomov.  

Podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) sú predmetom 
posudzovania, okrem iného, navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8. Likvidácia banských diel 
a lomov nie je síce priamo zaraditeľná podľa prílohy č. 8 zákona EIA ale podľa § 19 zákona EIA sa 
posudzuje obdobie prípravy a uskutočňovania navrhovanej činnosti a ak to odôvodňuje povaha 
navrhovanej činnosti aj obdobie jej likvidácie, sanácie a rekultivácienajmä z hľadiska: 

• únosného zaťaženia územia, 
• dôsledkov bežnej činnosti a možných havárií, 
• kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch 

a s uvážením ich nezvratnosti, 
• prevencie, minimalizácie a prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie, 
• použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií, 
• porovnania s najlepšími dostupnými technikami. 

Z pohľadu zaradenia či sa jedná o povinné hodnotenie alebo zisťovacie konanie sa činnosť 
zaraďuje podľa charakteru a kapacít, ktoré boli povolené pri jej realizácii a zároveň vychádzajúc z 
prílohy č. 8 zákona 

Likvidácia lomov a banských diel sa uskutočňuje podľa plánu likvidácie lomu okrem iného aj 
zavážaním resp. ukladaním odpadu do vyťažených priestorov. Ukladanie ťažobných odpadov je 
upravené v zákone č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nakladaní 
s ťažobným odpadom). Pri likvidácii lomov ukladaním ťažobného odpadu je tiež potrebné postupovať 
podľa § 19zákona EIA a určiť či je takýto spôsob likvidácie predmetom posudzovania vplyvov na 
životné prostredie. 

Pre ukladanie iných ako ťažobných odpadov do vyťažených priestorov sa podľa § 9 ods. 3 
zákona o nakladaní s ťažobným odpadom na takúto činnosť „vzťahujú osobitné predpisy“ t.j. 
ukladanie odpadov (aj inertných) musí plne rešpektovať platné právne predpisy odpadového 
hospodárstva. Podľa § 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je skládka odpadov miesto so 
zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do 
zeme, bez ohľadu na druh a charakter ukladaného odpadu (t.j. vrátane inertného odpadu). Podľa 
zákona EIA je takáto činnosť zaraditeľná podľa prílohy č. 8 kapitola č. 9 Infraštruktúra  

• pol. č. 2. Skládky odpadov na nebezpečný odpad časť A povinné hodnotenie bez 
limitu  



• pol. č. 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou od 
250 000 m3 časť A – povinné hodnotenie, prípadne do 250 000 m3 časť B – zisťovacie 
konanie. 

• pol. č. 4. Skládky odpadov na inertný odpad s kapacitou nad 250 000m3 časť B – 
zisťovacie konanie, 

a preto je po prekročení prahových hodnôt predmetom posudzovania podľa zákona EIA. 

 Podľa § 18 ods. 10 zákona EIA MŽP SR v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v prílohe č. 8.  ods. 3. 

Upozornenie: 

Toto usmernenie je metodickým usmernením postupu a nie je možné ho považovať za všeobecne 
záväzné právne stanovisko, nakoľko MŽP SR nie je zo zákona oprávnené podávať právne záväzný 
výklad všeobecne záväzných právnych predpisov. 


