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Anotácia v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku 
 

The Annotation in the Slovak language and English language 
 

 

Anotácia 

 

 Dobrá legislatíva pri vykonávaní banskej činnosti, ako aj pri činnosti vykonávanej 

banským spôsobom - pri vyuţívaní loţísk nerastov je jedným zo základných nástrojov na to, 

aby sa nerastné bohatstvo vyuţívalo bezpečne a účelne. Nerastné bohatstvo Slovenskej 

republiky tvoria výhradné loţiská, čiţe loţiská vyhradených nerastov, spolu s loţiskami 

nevyhradených nerastov, o ktorých ústredný orgán v minulosti rozhodol, ţe sú dôleţité pre 

rozvoj národného hospodárstva. Nerastné bohatstvo je vo vlastníctve štátu. Ostatné loţiská 

nevyhradených nerastov sú súčasťou pozemku, na ktorom sa nachádzajú, to znamená, ţe 

vlastník pozemku je aj vlastníkom loţiska nevyhradeného nerastu, ktoré sa na pozemku 

nachádza. Pri dobývaní loţísk je potrebné prísne dodrţiavať zásady hospodárneho vyuţívania 

nerastov a práce na vyuţívaní loţísk nerastov sa musia riadiť tak, aby mali na okolitú prírodu 

čo najmenší enviromentálny dopad.  

 Táto práca rozoberá problematiku a potrebu novelizácie niektorých častí banského 

zákona, ktorý bol v Slovenskej republike prijatý v roku 1988 s účinnosťou od 01. 01. 1989. 

Niektoré časti banského zákona bolo potrebné novelizovať. Novelizáciu banského zákona si 

vyţiadal vplyv spoločenských zmien, ktoré nastali po neţnej revolúcii v roku 1989, vplyv 

osamostatnenia Slovenskej republiky v roku 1993 ako aj vplyv opätovnej globalizácie 

európskych štátov a to vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.    

 

 

 

Annotation 

 

The good legislation is essential by the mining operations and sort of mining functions 

– for example using fields of industrial minerals. This is one of basic operations for using 

mineral riches save and useful.  

Some mineral riches of Slovak Republic are making by reserve minerals and free minerals. 

Slovak legislative department has been decided, that it is very important for national 

direction, because mineral riches belong to the Slovak Republic. Some others free minerals 

are part of an area, where situated. This means, that the keeper of field owns free mineral 

deposit on that area as well. It is needed to follow strict rules of mining minerals, business 

using and careful working on the fields. We are talking about health and safety policy and 

environmental law of course. 

Mining law regulates all this kind of stuff. But how the time goes it is essential to be 

resumed, because the current Mining law in Slovak Republic has been accepted in 1988. And 

it has been valued from the first of January 1989. That is the main reason why some parts of 

Mining law have to be rebuilt. It depends from some social and political changes after “ 

Tender Revolution “ in 1989.  The Czechoslovakia stopped to be under the communist regime 

and Slovak Republic has been state divided from Czechoslovakia in 1993. Some new factors 

and standards came from EU after Slovak Republic has been entered to the company of other 

European states.  
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Desať kľúčových slov v slovenskom a anglickom jazyku 

 

 

Slovak:        English: 

 

1. Legislatíva       1. Legislation 

 

2. Banská činnosť      2. Mining operation 

 

3. Činnosť vykonávaná      3. Mining operations and sort  

 banským spôsobom              of mining function 

 

4. Nerastné bohatstvo     4. Mineral riches 

 

5. Výhradné loţisko      5. Exclusive field 

 

6. Výhradený nerast      6. Reserve mineral 

 

7. Nevyhradený nerast     7. Free mineral 

 

8. Banský zákon      8. Mining law 

 

9. Enviromentálny dopad     9. Environmental impact 

 

10. Dobývanie loţísk      10. Mining fields 
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Zoznam skratiek: 
 

 
SR    ..................      Slovenská republika 

 

MH SR   ................... Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

HBÚ   ..................  Hlavný banský úrad 

 

ES   ..................  Európske spoločenstvo 

 

ZMOS  ................... Zdruţenie miest a obcí Slovenska 

 

NR SR   ................... Národná rada Slovenskej republiky 

 

ES   .................... Európske spoločenstvá 

 

EU   ..................... Európska únia 

 

EHS    ....................... Európske hospodárske spoločenstvo 

 

ESUO   ........................ Európske spoločenstvo uhlia a ocele 

 

EUROATOM  ....................... Európske spoločenstvo pre atómovú energiu  
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Úvod 

  

  V súčasnej dobe baníctvo tieţ banský alebo ťaţobný priemysel, čiţe ťaţba úţitkových 

nerastov (minerálov, rúd, nerúd) prípadne ďalších nerastných surovín zo Zeme a to buď 

povrchovým alebo podzemným spôsobom predstavuje komplexný súhrn prác potrebných na 

vyhľadávanie, dobývanie a čiastočne aj na úpravu úţitkových nerastov. V širšom zmysle 

baníctvo zahŕňa dobývanie akýchkoľvek neobnoviteľných zdrojov ako sú rudy, ale aj ropa, 

zemný plyn a voda. 

 Ťaţba a úprava nerastných surovín môţe mať v mnohých prípadoch negatívne vedľajšie 

vplyvy na ţivotné prostredie. Mnohé z týchto negatívnych javov moţno minimalizovať alebo 

celkom odstrániť pouţitím vhodných technológií a pracovných postupov. Preto sa uţ 

v priebehu vykonávanej banskej činnosti musia vykonávať práce na odstraňovanie následkov 

banskej činnosti a to predovšetkým vyčlenením finančných zdrojov pre budúcu rekultiváciu 

územia dotknutého dobývaním. 

 Likvidácia ekologických záťaţí v súčasnosti predstavuje jeden z najzávaţnejších 

problémov. Odvaly, výsypky a odkaliská zaberajú veľké plochy a z ekologického hľadiska 

predstavujú dlhodobé narušenie krajiny. 

 Vyspelosť a kultúrna úroveň spoločnosti sa hodnotí nie len podľa technickej vyspelosti 

a moţností uspokojovať potreby súčasnej generácie, ale aj podľa toho čo vytvorila v prospech 

budúcej generácie a v akom stave zanechá predovšetkým ţivotné prostredie pre budúcu 

generáciu. Preto na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebná okrem moderných technológií 

a strojov aj kvalitná legislatíva, ktorá je jedným zo základných nástrojov na to, aby sa 

nerastné bohatstvo vyuţívalo ekologicky, bezpečne a účelne. 

  Cieľom spracovanej dizertačnej práce je stručný prehľad histórie banského práva, 

súčasného banského práva a stavu majektoprávnych vzťahov pri vykonávaní banskej činnosti 

v Slovenskej republike ako aj aj stručný prehľad všeobecných zásad Európskeho práva. 

Hlavným cieľom je návrh novely niektorých častí banského zákona, ktorej potreba vyplynula 

z poţiadaviek širokej podnikateľskej verejnosti v oblasti dobývania loţísk nerastov, Banskej 

komory a ostatných verejných inštitúcií a z podnetu dvoch vyšších európskych právnych 

noriem a to smernice 94/22/ES o podmienkach udeľovania a pouţívania povolení na 

vyhľadávanie, prieskum a ťaţbu uhľovodíkov a smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom 

z ťaţobného priemyslu.  

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A4a%C5%BEba_surov%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hornina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Neruda_%28nerast%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerastn%C3%A1_surovina
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba%C5%88a&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ca
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Neobnovite%C4%BEn%C3%A9_zdroje&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%BD_plyn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerastn%C3%A1_surovina
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
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1. História banského práva na Slovensku 

 

Začiatok banského práva na Slovensku siaha do roku 1035, kedy bolo v 6. oddiele knihy 

II. konštitúcie vypovedané, ţe si nesmie nik privlastniť kráľovských práv a majetku (regálie). 

Zjednotenie banského práva a zavedenie jednotnej banskej správy sa vyriešilo vydaním 

banského poriadku kráľa Maximiliána v roku 1573, ktorý na území Uhorska platil 

s doplnkami a podľa ktorých banským mestám zostali zaručené ich staré slobody a práva. 

 

V roku 1854 sa v Uhorsku zaviedol všeobecný banský zákon, ktorý bol vydaný 

cisárskym patentom dňa 23. mája 1854 a vyhlásený ríšskym zákonníkom z r. 1854 pod číslom 

46. Okrem iného obsahoval v 12. diele niektoré základné ustanovenia, ktoré sa týkali 

pôsobnosti banských úradov (Dvanásty diel: O hlavnom dozore banských úradov nad baňami  

a o konaní pri ňom). Na základe tohto zákona bol vydaný 21. júla 1871 pod č. 77 ríšskeho 

zákonníka zákon o zriadení a pôsobnosti banských úradov. Zavedením všeobecného banského 

zákona v roku 1854 došlo aj k zmene vo vykonávaní banskej správy, keď boli zriadené 

banské kapitanáty a banské komisariáty, ktoré vznikli z bývalých dištriktuálnych 

a substitučných banských súdov. Banské kapitanáty plnili funkciu prvostupňového orgánu, 

odvolacou inštanciou voči ich rozhodnutiam bolo pôvodne rakúske ministerstvo financií, po 

Rakúsko–Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 uhorské ministerstvo orby, priemyslu a obchodu 

a od roku 1890 uhorské ministerstvo financií. 

 

Po vzniku samostatnej Československej republiky k podstatnejšej zmene v banskom 

práve a v organizácii banskej správy nedošlo. Naďalej bola banská správa vykonávaná podľa 

všeobecného banského zákona z roku 1854. Koncom roka 1918 bol zriadený Vládny 

komisariát pre banské a hutnícke podniky a zariadenia, ktorý spájal správu slovenských 

štátnych banských a hutníckych závodov po hospodárskej a technickej stránke, ako aj po 

stránke banskej administratívy. V druhej polovici roka 1919 došlo vznikom Vládneho 

komisariátu pre banské a hutnícke závody k odčleneniu hospodárskej a technickej správy od 

banskej administratívy. Pôvodný Vládny komisariát pre banské a hutnícke podniky 

a zariadenia bol premenovaný na Vládny komisariát pre banské a hutnícke záleţitosti a plnil 

zároveň funkciu druhostupňového orgánu banskej správy na Slovensku. 

 

K čiastočnej zmene všeobecného banského zákona došlo v roku 1934, keď v rámci 

reorganizácie banskej správy vznikli od 1.5.1934 revírne banské úrady v Banskej Bystrici, 
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v Spišskej Novej Vsi, v Roţňave a v Brehove a od 1.5.1935 banské inšpektoráty. Banské 

inšpektoráty boli zriadené pri revírnych banských úradoch v Banskej Bystrici a v Spišskej 

Novej Vsi a ústredný banský inšpektorát pri ministerstve verejných prác v Prahe. V súvislosti 

s pripojením časti Slovenska k Maďarsku došlo od 1.12.1938 k zriadeniu revírneho banského 

úradu v Dobšinej s územnou pôsobnosťou na časť obvodu pôvodného revírneho banského 

úradu v Roţňave. Začiatkom roka 1940 bol prijatý zákon č. 15 o zriadení a pôsobnosti 

banských úradov, podľa ktorého prvostupňovými orgánmi boli obvodné banské úrady 

v Banskej Bystrici a v Spišskej Novej Vsi a druhostupňovým orgánom bolo ministerstvo 

dopravy a verejných prác, oddelenie I/5 v Bratislave. 

 

Všeobecný banský zákon z roku 1854, i keď s viacerými zmenami spôsobenými hlavne 

zmenami v národnom hospodárstve, zostal v platnosti aţ do roku 1957. V tomto roku bol 

prijatý nový banský zákon č. 41/1957 Zb. o vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon). Na 

základe vládneho uznesenia č. 1268 zo dňa 22. 12.1957   bol vyhláškou predsedu Ústredného 

banského úradu č. 259/1957 Ú. l. vyhlásený štatút štátnej  banskej správy. 

 

Po roku 1968, v súvislosti s federalizáciou štátu, došlo k rozdeleniu štátnej banskej 

správy. Bol vytvorený Český banský úrad so sídlom v Prahe s pôsobnosťou pre Českú 

republiku a Slovenský banský úrad v Bratislave (SBÚ) s pôsobnosťou pre Slovenskú 

republiku.  

 

Prenikavou zmenou v pôsobnosti SBÚ a OBÚ v Slovenskej republike bolo prijatie 

zákona SNR č. 42/1972 Zb. o organizácii a rozšírení dozoru štátnej banskej správy. Štátnu 

banskú správu podľa tohto zákona vykonávali SBÚ so sídlom v Bratislave ako ústredný orgán 

štátnej správy a päť obvodných banských úradov so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, 

Prievidzi, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach.  

 

Zákon č. 41/1957 Zb. zostal nezmenený aţ do roku 1988, kedy bol prijatý nový 

federálny banský zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský 

zákon) a zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 

správe. S ohľadom na zmenené ekonomické pomery po roku 1989 a vo väzbe na prijatie 

veľkého počtu nových zákonov bol niekoľkokrát novelizovaný aj banský zákon a zákon č. 

51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.[ 9 ]  
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2. Európske právo 

 

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie predstavovalo jednu z najvyšších 

priorít slovenskej zahraničnej politiky, ktorá bola dlhodobo podporovaná aj verejnou mienkou 

domáceho obyvateľstva. SR poţiadala o členstvo v Európskej únii 27. júna 1995. Tomuto 

kroku predchádzalo uzavretie tzv. Asociačnej dohody medzi SR a Európskym spoločenstvom 

ES, ktorá znamenala počiatok kontaktu slovenského právneho poriadku s európskym právom. 

Vzájomný vzťah týchto dvoch právnych systémov stanovila novela Ústavy SR, ktorá 

nadobudla účinnosť v polovici roku 2001.   

 

Prístupový proces a členstvo v Európskych spoločenstvách prináša do slovenského 

právneho poriadku veľké mnoţstvo významných vplyvov a zmien. Slovenské právo sa 

začlenilo do „rodiny“ právnych poriadkov, ktorých spoločné tradície a hodnoty sa odráţajú 

v európskom práve prostredníctvom judikatúry Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu.  

 

Európska únia EU je chápaná aj ako právne spoločenstvo, t.j. ako spoločenstvo štátov, 

ktoré vzniklo na základe práva a ktoré aj právo tvorí. Právny systém EU je autonómnym 

právnym systémom. Jeho pôvod je síce v medzinárodnom práve, má však svoje vlastné 

pramene, osobitne upravený proces tvorby právnych noriem, vlastný reţim vymáhateľnosti 

a ochrany pred jeho porušením. 

 

 Európske právo je súborom právnych noriem, ktorých tvorba sa na základe slobodnej 

vôle členských štátov preniesla z inštitúcií členských štátov na inštitúcie Európskej únie. 

Európske právo sa člení na komunitárne právo a úniové právo.  

 

Komunitárne právo je súborom právnych aktov a noriem troch Európskych 

spoločenstiev (Európskeho hospodárskeho spoločenstva EHS, Európskeho spoločenstva uhlia 

a ocele ESUO a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu EUROATOM), teda súbor 

pravidiel vytvorený a uplatňovaný členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Európskej 

únie EU, tzv. právo I. piliera. Tvoria ho:  

 

- primárne právo (právo zakladajúcich zmlúv)  

- všeobecné právne zásady  

- sekundárne právo (právne normy, vytvorené orgánmi európskych spoločenstiev)  
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- súdne rozhodnutia  

- zmluvy s tretími subjektmi  

- právna obyčaj  

- zmluvy uzatvorené členskými krajinami v oblastiach spolupráce ES resp. EÚ.  

 

Základnými vlastnosťami vytvoreného komunitárneho poriadku sú predovšetkým jeho 

prednosť pred právom členských štátov ako aj priamy účinok celého mnoţstva ustanovení, 

ktoré sú aplikovateľné na jednotlivcov ale i samotné členské štáty. 

 

Úniové právo môţeme definovať ako ucelený súbor právnych pravidiel, ktoré nie sú 

upravené v Zmluve o zaloţení Európskeho spoločenstva, v Zmluve o zaloţení Európskeho 

spoločenstva pre uhlie a oceľ a v Zmluve o zaloţení Európskeho spoločenstva atómovej 

energie, ale sú uvedené v Zmluve o Európskej únii. Patria k ním medzinárodné zmluvy, 

rozhodnutia Európskej rady, spoločné postupy a postoje.  Úniové právo v meritórnom rozsahu 

zahŕňa právo II. a III. piliera Európskej únie, t.j. spoluprácu v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky a spoluprácu v oblasti súdnictva a vnútorných vecí. Svoj základ má v 

Zmluve o Európskej únii z Maastrichtu v znení Zmluvy z Amsterdamu a Zmluvy z Nice.  

 

Aquis communautaire – pod tento pojem sa zahrňujú všetky právne akty prijaté v 

rámci Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Je to súbor všetkej „legislatívy“ 

EÚ.  Acqius je veľmi dynamické a pozostáva z : 

 

- obsahov, princípov a politických cieľov Zmlúv o zaloţení Európskych spoločenstiev / ES, 

ESUO, ESAE/ a Zmluvy o zaloţení Európskej únie,  

- legislatívy prijatej na základe uvedených zmluvných dokumentov a judikatúry Súdneho 

dvora ES,  

- deklarácií a rezolúcií prijatých v rámci Európskej únie,  

- opatrení vzťahujúcich sa na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku,  

- opatrení vzťahujúcich sa na súdnictvo a spoluprácu vo vnútorných veciach,  

- medzinárodných zmlúv uzatvorených v rámci Európskej únie a zmlúv uzatvorených 

navzájom medzi jej členskými štátmi v oblasti aktivít Európskej únie.  

 

Pramene európskeho práva sú: 

 

- primárne (všetky zmluvy o zaloţení Európskych spoločenstiev a Zmluva o Európskej 

únii v znení neskorších zmien, medzinárodné zmluvy medzi ES a tretími štátmi)  



 

                                                                           

 

14  
 

- sekundárne právo - nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská  

- rozhodnutia súdneho dvora ES  

 

Nariadenie má všeobecnú záväznosť. Je vo všetkých svojich častiach záväzné a 

bezprostredne pouţiteľné v kaţdom členskom štáte. 

 

Smernica je záväzná pre kaţdý členský štát, ktorému je určená, so zreteľom na cieľ, 

ktorý sa má dosiahnuť, pričom voľba foriem a prostriedkov je ponechaná na vnútroštátne 

orgány. 

Rozhodnutie je záväzné vo všetkých svojich častiach pre toho, komu je určené. 

Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné. 

 

Jurisdikcia (rozhodnutia) Súdneho dvora ES vytvorila systém case-law (výsledok 

súdneho sporu je pre ostatné členské štáty zákonom), ktorý je záväzný pre všetky členské 

štáty a národné súdy ho musia v plnom rozsahu rešpektovať. Mnoho právnych viet uvedených 

v rozsudkoch Súdneho dvora ES sa po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie stali 

záväzným prameňom práva, resp. dôleţitým zdrojom poznania práva i z hľadiska 

vnútroštátnej právnej a súdnej praxe. .[ 3 ] 

 

2.1 Všeobecné zásady európskeho práva 

 

Všeobecné právne zásady sa povaţujú za nepísaný prameň komunitárneho práva. 

Nemajú kodifikovanú podobu, sú skôr prejavom úcty, váţnosti a predstavy o práve a 

spravodlivosti ako základných atribútov kaţdého demokratického právneho poriadku. 

Predstavujú esenciálny politický a právny rámec právneho systému Európskeho spoločenstva 

a Európskej únie. Európsky súdny dvor vo svojej judikatúre uznal, ţe tvoria neoddeliteľnú 

súčasť právneho poriadku ES a prihliada na ne pri aplikácii práva. Moţné je vymedziť štyri 

skupiny všeobecných zásad: 

 

a) zásady odvodené z povahy ES a ich právneho poriadku (napr. zásada inštitucionálnej  

rovnováhy, nediskriminácie, voľného pohybu, solidarity, rovnosti medzi členskými    

štátmi, subsidiarity a proporcionality, prednosti, priameho účinku), 

b) zásady odvodené z vnútroštátnych právnych systémov (napr. zásada právnej istoty,  

dobrej viery), 
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c) základné práva a slobody (napr. zásada rešpektovania základných ľudských práv,  zásada 

rovnosti, sloboda vyznania, sloboda prejavu, zdruţovania, vlastnícke právo), 

d) zásady medzinárodného práva (napr. zásada teritoriality). .[ 3 ] 

a) Zásada prednosti 

Pojem „ prednosť „ v právnej terminológii môţeme spájať aj s pojmom „ 

nadradenosť“, pretoţe vecnú podstatu pojmu prednosť môţeme chápať ako vyšší princíp, t.j. 

európske právo má vyššiu právnu silu ako národný právny predpis. V niektorých súvislostiach 

v nadväznosti na pojem „ prednosť „ môţeme hovoriť aj o primáte európskeho práva. Zásada 

prednosti sa uplatňuje najmä preto, aby neprišlo ku kolízii právnych noriem, t.j. aby nedošlo k 

stretu národnej normy s normou komunitárnou alebo úniovou. Logickým dôsledkom zásady 

prednosti európskeho práva je, ţe Zmluva o ES ukladá členským štátom povinnosť / článok 

10 / zavádzať všeobecné opatrenia za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo základných 

zmluvných dokumentov. Uvedené opatrenia by mali zabezpečiť plnenie úloh a cieľov, ktoré 

si Európska únia určila a nemali by ohroziť plnenie týchto úloh a cieľov. Prednosť 

komunitárneho práva je potvrdená aj ustanovením článku 249 Zmluvy o ES, ktoré vymedzuje, 

ţe nariadenia sú záväzné a bezprostredne aplikovateľné v kaţdom členskom štáte. Samotný 

pojem “záväzné “ vyvoláva priamy účinok. .[ 3 ] 

b) Zásada subsidiarity 

Maastrichtská zmluva zakotvuje, ţe inštitúcie Spoločenstva nebudú zasahovať do 

rozhodovania a riadenia v oblastiach, v ktorých môţu efektívnejšie rozhodovať ústredné 

orgány alebo miestne orgány samosprávy členských štátov. Všetky inštitúcie Spoločenstva sú 

povinné rešpektovať túto zásadu, ktorá je označovaná ako zásada subsidiarity. Zásadu 

subsidiarity môţeme chápať ako účinný prostriedok na presadenie komunitárneho práva v 

členských štátoch ES/EÚ. Táto zásada napomáha tomu, aby zostala zachovaná identita 

členských štátov, ako aj ich kompetencie. Zásada subsidiarity zakotvená v Maastrichtskej 

zmluve je doplnená Protokolom o subsidiarite a proporcionalite, ktorý je súčasťou Zmluvy z 

Amsterdamu. .[ 3 ] 

c)  Zásada priameho účinku 

Právna norma má priamy účinok, ak priznáva jednotlivcom (fyzickým a právnickým 

osobám) práva alebo povinnosti, a to sama, bez prostredníctva inej právnej normy. V praxi sa 
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táto zásada priameho účinku noriem práva ES uplatňuje najčastejšie v prípadoch, keď sa 

jednotlivec dovoláva týchto noriem proti orgánu členského štátu. Priamy účinok je daný 

vtedy, ak príslušná norma práva ES zakladá povinnosť členskému štátu určiť práva a 

povinnosti na konkrétnom vecnom základe. Priamy účinok má dve formy : 

 

- vertikálny účinok (jednotlivec a členský štát), ktorý umoţňuje jednotlivcom dovolávať sa 

svojich práv voči členskému štátu a jeho orgánom, 

- horizontálny účinok (medzi jednotlivcami navzájom), ktorý umoţňuje jednotlivcovi 

dovolávať sa práv, uvedených v komunitárnej legislatíve. .[ 3 ] 

 

3. Stručne o súčasnom banskom zákone v SR 

 

Banský zákon ustanovuje zásady ochrany a racionálneho vyuţívania nerastného 

bohatstva, pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní loţísk nerastov, úprave a 

zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosť 

prevádzky a ochrany ţivotného prostredia pri týchto činnostiach. 

 

Nerastmi podľa banského zákona sú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry, ktoré 

ďalej banský zákon rozdeľuje podľa dôleţitosti, resp. celospoločenského významu na 

vyhradené nerasty a nevyhradené nerasty. 

 

Za nerasty sa nepovaţujú: 

- vody s výnimkou mineralizovaných vôd, z ktorých sa môţu priemyselne získavať 

vyhradené nerasty, 

- prírodné liečivé vody a prírodné stolové minerálne vody, aj keď sa z nich môţu 

priemyselne získavať vyhradené nerasty, ďalej liečivé bahná a ostatné produkty 

prírodných liečivých zdrojov, 

- rašelina, 

- bahno, piesok, štrk a okruhliaky v korytách vodných tokov, pokiaľ neobsahujú vyhradené 

nerasty v dobývateľnom mnoţstve, 

- kultúrna vrstva pôdy, ktorá je vegetačným prostredím rastlinstva. 

 

Vyhradené nerasty sú taxatívne vymedzené zákonom. Tie nerasty, ktoré zákon 

nevymedzuje ako vyhradené nerasty, sú nerastmi nevyhradenými. Pri pochybnostiach, či 
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niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom, rozhoduje Ministerstvo 

ţivotného prostredia SR. 

 

Loţisko nerastov zákon definuje ako prírodné nahromadenie nerastov, ako aj základka 

v hlbinnej bani, opustený odval, výsypka alebo odkalisko, ktoré vznikli banskou činnosťou a 

obsahujú nerasty. 

 

Nerastným bohatstvom SR podľa zákona sú loţiská vyhradených nerastov (ďalej len 

"výhradné loţiská"), ako aj prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli 

dobývaním loţísk ropy, horľavého zemného plynu alebo soli, ak sú vhodné na uskladňovanie 

plynov alebo kvapalín. Nerastné bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Nikdy teda 

nemôţe prejsť do vlastníctva iných osôb. Na druhej strane má štát záujem na tom, aby sa 

nerastné bohatstvo, čo najefektívnejšie vyuţívalo a preto „vymyslel“ právnu obštrukciu, na 

základe ktorej môţe štát prenajať toto nerastné bohatstvo (prepoţičať právo na vyuţívanie 

loţiska). Touto právnou obštrukciou je určenie dobývacieho priestoru. 

 

Pre zistenie vyhradeného nerastu, na vykonanie loţiskového geologického prieskumu 

vyhradených nerastov sa oprávnenej organizácii určuje prieskumné územie. V prieskumnom 

území vykonáva organizácia loţiskový geologický prieskum najmä za účelom zistenia 

a vyhodnotenia všetkých vyuţiteľných nerastov loţiska a ich úţitkových zloţiek a overuje 

vývoj a úloţné pomery výhradného loţiska. V prípade pozitívnych výsledkov loţiskového 

geologického prieskumu vyhradených nerastov Ministerstvo ţivotného prostredia SR vydá 

osvedčenie o výhradnom loţisku. Vydaniu osvedčenia o výhradnom loţisku predchádza 

posúdenie a schválenie záverečnej správy spolu s výpočtom zásob výhradného loţiska.  

 

Zásoby výhradného loţiska sa vo výpočtoch zásob klasifikujú: 

- podľa stupňa preskúmanosti výhradného loţiska a znalosti jeho úloţných pomerov alebo 

jeho časti, akosti a technologických vlastností nerastov a banskotechnických podmienok 

na kategórie, 

- podľa podmienok vyuţiteľnosti na bilančné zásoby (vyuţiteľné v súčasnosti) a 

nebilančné zásoby (v súčasnosti nevyuţiteľné, ale podľa predpokladu vyuţiteľné v 

budúcnosti), 

- podľa prípustnosti ich vydobytia na voľné a viazané zásoby. 
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Loţisko nevyhradeného nerastu je súčasťou pozemku, z čoho vyplýva, ţe vlastník 

pozemku, na ktorom sa loţisko nevyhradeného nerastu nachádza je aj vlastníkom tohto 

loţiska. 

 

Loţiskový geologický prieskum alebo dobývanie výhradných loţísk môţe vykonávať 

v rámci podnikateľskej činnosti právnická alebo fyzická osoba (ďalej len "organizácia") v 

rozsahu a za podmienok ustanovených banským zákonom a osobitnými predpismi, ako 

napríklad zákonom SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 

správe v znení neskorších predpisov, zákonom č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach 

a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

Zmyslom banskej činnosti je získavanie a zhodnocovanie vyhradených nerastov. 

Jednou zo základných podmienok vyplývajúcich zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. pre 

organizáciu, ktorá chce vykonávať banskú činnosť, napr. dobývať výhradné loţisko je, ţe na 

vykonávanie tejto banskej činnosti musí mať vydané banské oprávnenie. Banské oprávnenie 

organizácii vydáva príslušný obvodný banský úrad a je potrebné na vykonávanie tejto banskej 

činnosti: 

 

- otvárka, príprava a dobývanie výhradných loţísk, 

- zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, 

- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, 

- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach 

- osobitné zásahy do zemskej kôry,  

- zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel,  

- sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na 

ich udrţiavaní v bezpečnom stave. 

 

Okrem uvedených banských činností je banské oprávnenie potrebné aj na činnosť 

vykonávanú banským spôsobom, konkrétne na  dobývanie loţísk nevyhradených nerastov 

vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, 

zabezpečovanie a likvidáciu banských diel a lomov.  

 

Na základe vydaného banského oprávnenia je organizácia zapísaná v banskom registri, 

ktorý vedie príslušný obvodný banský úrad. .[ 1 ] 
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3.1 Ochrana nerastného bohatstva 

 

Ochrana výhradného loţiska proti znemoţneniu alebo sťaţeniu jeho dobývania sa 

zabezpečuje určením chráneného loţiskového územia. Chránené loţiskové územie zahŕňa 

územie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného loţiska, 

mohli znemoţniť alebo sťaţiť dobývanie výhradného loţiska. Chránené loţiskové územie sa 

určí počas vykonávania loţiskového geologického prieskumu po vydaní osvedčenia o 

výhradnom loţisku. 

 

Uţ v období pred určením chráneného loţiskového územia sú orgány územného 

plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie za účelom včasného 

zabezpečenia ochrany nerastného bohatstva pri územnoplánovacej činnosti povinní vychádzať 

z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných loţiskách. Súčasne sú povinní 

navrhovať riešenia, ktoré sú z hľadiska ochrany a vyuţitia nerastného bohatstva a ďalších 

verejných záujmov najvýhodnejšie. Koncepcie územného rozvoja Slovenska prerokováva jej 

obstarávateľ s Hlavným banským úradom. Obstarávatelia územných plánov regiónov, 

územných plánov obcí a územných plánov zón, ak riešia ochranu a vyuţitie nerastného 

bohatstva, prerokovávajú ich s príslušným obvodným banským úradom. 

 

V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v chránenom loţiskovom území 

zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného loţiska, pokiaľ sa na 

to nedalo záväzné stanovisko podľa banského zákona.  

 

Ak je nevyhnutné vo verejnom záujme umiestniť stavbu alebo zariadenie nesúvisiace s 

dobývaním výhradného loţiska v chránenom loţiskovom území, musí sa dbať na to, aby sa čo 

najmenej narušilo vyuţitie nerastného bohatstva. Znemoţniť alebo sťaţiť dobývanie 

výhradných loţísk rádioaktívnych nerastov, všetkých druhov uhlia, ropy a horľavého 

zemného plynu a bituminóznych hornín, vhodných na energetické vyuţitie, loţiská nerastov, 

z ktorých moţno priemyselne vyrábať kovy a loţiská magnezitu, moţno len v osobitne 

odôvodnených prípadoch, ak ide o mimoriadne dôleţitú stavbu alebo zariadenie alebo ak sa 

stavbou alebo zariadením sťaţí alebo znemoţní dobývanie len malého mnoţstva zásob 

výhradného loţiska.  
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Príslušný orgán podľa osobitných predpisov na povoľovanie stavieb a zariadení môţe 

v chránenom loţiskovom území vydať povolenie na stavbu alebo zariadenie, ktoré nesúvisí s 

dobývaním, len na základe záväzného stanoviska príslušného obvodného banského úradu, 

ktorý je v konaní dotknutým orgánom. [ 1 ] 

 

 

3.2.    Určenie, zmeny a zrušenie chráneného ložiskového 
      územia 

 

Chránené loţiskové územie a jeho zmeny určuje obvodný banský úrad rozhodnutím 

po vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody a na základe záväzného stanoviska 

stavebného úradu. 

 

Konanie o určenie chráneného loţiskového územia a konanie o zmenu chráneného 

loţiskového územia sa začína na návrh organizácie, orgánu štátnej správy alebo obce. K 

návrhu sa musí priloţiť osvedčenie o výhradnom loţisku a návrh hraníc chráneného 

loţiskového územia alebo návrh na zmenu hraníc chráneného loţiskového územia. 

 

Účastníkom konania o určenie chráneného loţiskového územia je navrhovateľ, obec, v 

ktorej území sa chránené loţiskové územie má nachádzať, a obec, ktorej územia sa chránené 

loţiskové územie má dotýkať. Začatie konania oznámi obvodný banský úrad dotknutým 

orgánom štátnej správy a obci, ktorá je účastníkom konania. Obvodný banský úrad nariadi 

ústne pojednávanie spojené podľa potreby s miestnou ohliadkou a súčasne upozorní, ţe 

stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy k návrhu na určenie chráneného loţiskového 

územia a pripomienky a návrhy účastníka sa môţu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 

inak obvodný banský úrad nemusí na ne prihliadať. Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej 

správy potrebuje na zaujatie stanoviska dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho ţiadosť 

určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺţi. 

 

V konaní o určenie chráneného loţiskového územia obvodný banský úrad posúdi 

návrh a podklady z hľadiska poţiadaviek na ochranu výhradného loţiska, posúdi pripomienky 

a návrhy účastníka a predloţené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy. 
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Rozhodnutie o určení chráneného loţiskového územia je rozhodnutím o chránenom 

území podľa stavebného zákona. Hranice chráneného loţiskového územia sa vyznačia v 

územnoplánovacej dokumentácii a v katastri nehnuteľností. 

 

Obvodný banský úrad zruší chránené loţiskové územie, ak pominuli dôvody ochrany 

výhradného loţiska. [ 1 ] 

 

4.  Dobývanie výhradných ložísk   

                  

 Právo na dobývanie výhradného loţiska a na nakladanie s vydobytým nerastom vzniká 

organizácii, ktorej sa určil dobývací priestor a má príslušné banské oprávnenie. 

 

Prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru má organizácia, ktorá má určené 

prieskumné územie a loţiskový geologický prieskum vykonávala na vlastné náklady. 

Prednostné právo moţno uplatniť podaním návrhu na určenie dobývacieho priestoru 

najneskôr do šiestich mesiacov po posúdení a schválení záverečnej správy obsahujúcej 

výpočet zásob v období loţiskového geologického prieskumu Ministerstvom ţivotného 

prostredia SR.  

 

Ak organizácia, ktorá má prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru, podala 

návrh na určenie dobývacieho priestoru v ustanovenej lehote, obvodný banský úrad uskutoční 

konanie o určenie dobývacieho priestoru na jej návrh. Konania k návrhom iných organizácií 

na určenie dobývacieho priestoru pre to isté loţisko podaným v ustanovenej lehote 

prednostného práva obvodný banský úrad preruší. 

 

Ak organizácia prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru v určenej lehote 

neuplatnila a návrh na určenie dobývacieho priestoru podala iná organizácia alebo viac iných 

organizácií v určenej lehote prednostného práva alebo po uplynutí tejto lehoty, obvodný 

banský úrad uskutoční výberové konanie. Oznámenie o začatí výberového konania a základné 

údaje o výhradnom loţisku obvodný banský úrad uverejní v Obchodnom vestníku najneskôr 

90 dní pred dátumom ukončenia prijímania návrhov na určenie dobývacieho priestoru. Ak sa 

vyhlasuje výberové konanie na výhradné loţisko uhlia, ropy a horľavého zemného plynu 

alebo bituminóznych hornín, vhodných na energetické vyuţitie, obvodný banský úrad zasiela 

oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o výhradnom loţisku aj Úradu pre 
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vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev na uverejnenie v Úradnom vestníku 

Európskej únie.  

 

Vyhlásené podmienky výberového konania nie je moţné v priebehu konania meniť. 

 

Na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo výberovom 

konaní obvodný banský úrad zriaďuje komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov 

komisie vymenúva predseda obvodného banského úradu zo zástupcov obvodného úradu 

ţivotného prostredia, obce, na území ktorej sa nachádza dobývací priestor, Slovenskej banskej 

komory a obvodného banského úradu. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina jej členov. 

 

Kaţdý člen komisie určí poradie návrhov do výberového konania podľa podmienok 

uvedených v oznámení o začatí výberového konania. Víťazným návrhom je návrh, ktorý 

dostane najviac prvých miest z poradia určeného jednotlivými členmi komisie. Ak viacero 

návrhov získa rovnaký počet umiestnení na prvom mieste, víťazným návrhom je návrh, ktorý 

získal najmenší súčet z poradových čísel umiestnení. Umiestnenia návrhov na druhom a 

ďalších miestach sa určia podľa najniţšieho číselného súčtu z umiestnení. 

 

Obvodný banský úrad začne konanie o určenie dobývacieho priestoru s tým 

účastníkom výberového konania, ktorého návrh sa stal víťazným návrhom vo výberovom 

konaní. Ostatným účastníkom výberového konania obvodný banský úrad oznámi, ţe ich 

návrhy neboli vo výberovom konaní úspešné. 

 

Ak komisia neurčí poradie návrhov do ukončenia výberového konania, alebo ak ani 

jeden z navrhovateľov nesplnil podmienky výberového konania, komisia navrhne predsedovi 

obvodného banského úradu výberové konanie zrušiť a vypísať nové výberové konanie. 

Predseda obvodného banského úradu o zrušení výberového konania bez zbytočného odkladu 

informuje účastníkov výberového konania s odôvodnením, prečo bolo výberové konanie 

zrušené. [ 1 ] 

 

4.1. Určenie, zmeny a zrušenie dobývacieho priestoru 

 

Dobývací priestor, jeho zmenu a zrušenie určuje obvodný banský úrad rozhodnutím po 

vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody a na základe záväzného stanoviska stavebného 
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úradu. V rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru sa uvedie aj termín začatia dobývania 

výhradného loţiska. 

 

Obvodný banský úrad na návrh organizácie, obce, v ktorej území sa dobývací priestor 

nachádza, alebo územia ktorej sa dobývací priestor dotýka, orgánu územného plánovania, ako 

aj z vlastného podnetu zmení alebo zruší dobývací priestor, ak sú na to z hľadiska verejného 

záujmu závaţné dôvody a bola ukončená likvidácia hlavných banských diel a lomov. 

 

Ak sa návrh na určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru dotýka záujmov 

chránených podľa osobitných predpisov, prerokuje organizácia, ktorá má výhradné loţisko 

dobývať, podmienky určenia dobývacieho priestoru s orgánmi štátnej správy, fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktorým prislúcha ochrana týchto záujmov, obcou, v ktorej 

území sa dobývací priestor nachádza, a obcou, ktorej územia sa dobývací priestor dotýka. 

 

Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho priestoru je rozhodnutím o vyuţití územia 

podľa stavebného zákona v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu. 

 

Organizácia môţe určený dobývací priestor zmluvne previesť na inú organizáciu, 

ktorá má príslušné banské oprávnenie po predchádzajúcom rozhodnutí obvodného banského 

úradu. Rozhodnutie platí tri mesiace odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Ţiadosť o 

zmluvný prevod dobývacieho priestoru podáva prevádzajúca organizácia spolu s návrhom 

zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a príslušným banským oprávnením organizácie, na 

ktorú sa má dobývací priestor previesť. Zmluvný prevod nemoţno vykonať, ak organizácii 

zaniklo oprávnenie na dobývanie loţiska v dobývacom priestore. 

 

Návrh zmluvy o prevode dobývacieho priestoru musí okrem všeobecných náleţitostí 

obsahovať ďalšie náleţitosti taxatívne určené v § 27 ods. 8 banského zákona. Ak návrh 

zmluvy o prevode dobývacieho priestoru nebude neobsahovať náleţitosti podľa uvedeného 

ustanovenia alebo ak náleţitosti návrhu nezodpovedajú skutočnému stavu, obvodný banský 

úrad ţiadosť o predchádzajúci súhlas na prevod dobývacieho priestoru rozhodnutím zamietne. 

Ak zmluva obsahuje všetky náleţitosti podľa odsúhlaseného návrhu, obvodný banský úrad na 

jej základe uskutoční zápis prevodu dobývacieho priestoru do evidencie dobývacích 

priestorov. Prevod dobývacieho priestoru nadobúda účinnosť dňom zápisu prevodu do tejto 

evidencie. 
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Na organizáciu, na ktorú sa dobývací priestor previedol, prechádzajú dňom prevodu 

všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené banským zákonom a inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s vykonávaním banskej 

činnosti v tomto dobývacom priestore. 

 

Obvodný banský úrad rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru zruší, ak sa 

dobývanie výhradného loţiska ukončilo alebo trvale zastavilo a hlavné banské diela a lomy 

boli zlikvidované. 

 

Organizácii, ktorej bol určený dobývací priestor alebo na ktorú bol dobývací priestor 

prevedený, pri nečinnosti zanikne oprávnenie na dobývanie výhradného loţiska v dobývacom 

priestore, ak: 

- nezačala výhradné loţisko dobývať v lehote, ktorú uviedla v konaní o určenie 

dobývacieho priestoru 

- dobývanie prerušila na dobu dlhšiu ako tri roky, alebo nesplnila podmienky, ku ktorým sa 

zaviazala v zmluve o prevode dobývacieho priestoru . 

 

Lehota pri nečinnosti organizácie nesmie byť dlhšia ako tri roky, ak ide o povrchové 

prevádzky, a päť rokov, ak ide o podzemné prevádzky. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas, 

počas ktorého prebieha posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie. Po ukončení 

posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie je organizácia, ktorej bol určený dobývací 

priestor alebo na ktorú bol dobývací priestor prevedený, povinná začať výhradné loţisko 

dobývať najneskôr v lehote 180 dní odo dňa skončenia posudzovacieho procesu. [ 1 ] 

 

4.2.   Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho 
priestoru 

 

Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru (ďalej len "konanie o 

určenie dobývacieho priestoru") sa začína na návrh organizácie, obce, v ktorej katastrálnom 

území sa dobývací priestor nachádza, alebo na podnet obvodného banského úradu. Návrh 

musí obsahovať: 

- stanovisko ministerstva príslušného podľa druhu nerastu, najmä z hľadiska realizácie 

surovinovej politiky 
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- rozhodnutie o určení chráneného loţiskového územia 

- príslušné banské oprávnenie 

- doklady a dokumentáciu ustanovenú vykonávacími predpismi k banskému zákonu 

- zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a 

sú navrhovateľovi známi. 

 

Obvodný banský úrad si môţe k návrhu vyţiadať ďalšie podklady potrebné na 

spoľahlivé posúdenie návrhu, najmä z hľadiska ochrany a racionálneho vyuţitia výhradného 

loţiska, dôsledkov jeho dobývania, ako aj z hľadiska potrieb národného hospodárstva a 

verejných záujmov. Konanie o určenie dobývacieho priestoru môţe začať aj v prípade, ak nie 

sú k dispozícii všetky doklady a dokumentácia. Súčasne určí organizácii lehotu na doplnenie 

návrhu. Ak návrh nebol doplnený v určenej lehote, obvodný banský úrad konanie o určenie 

dobývacieho priestoru zastaví. 

 

Účastníkmi konania o určenie dobývacieho priestoru sú navrhovateľ, fyzické a 

právnické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môţu byť 

určením dobývacieho priestoru priamo dotknuté, a obec, v územnom obvode ktorej sa 

dobývací priestor nachádza. 

 

Obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie dobývacieho priestoru 

dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom konania najneskôr 7 dní 

pred ústnym pojednávaním a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnou 

ohliadkou. Súčasne upozorní účastníkov, ţe svoje pripomienky a návrhy môţu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nemusí prihliadnuť. Orgány, ktoré sa k 

návrhu na určenie dobývacieho priestoru vyjadrovali podľa osobitných predpisov, sa uţ na 

konanie neprizvú. Začatie konania o určenie dobývacieho priestoru, ak sa týka rozsiahleho 

územia, oznámi obvodný banský úrad účastníkom konania verejnou vyhláškou najmenej 15 

dní pred ústnym pojednávaním. Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v 

lehote, ktorú určí obvodný banský úrad a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, inak sa na ne 

nemusí prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 

návrhu dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho ţiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím 

primerane predĺţi. 
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Obvodný banský úrad v konaní o určenie dobývacieho priestoru posúdi návrh 

predovšetkým z hľadiska ochrany a vyuţitia nerastného bohatstva a jeho dôsledkov; pritom 

posúdi, či je návrh v súlade s rozhodnutím o určení chráneného loţiskového územia a či 

vyhovuje všeobecným technickým poţiadavkám na výstavbu baní alebo lomov a 

poţiadavkám, ktoré ustanovujú osobitné predpisy pre ochranu chránených záujmov. Ďalej 

zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a posúdi pripomienky a návrhy 

účastníkov konania. V rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru vymedzí obvodný banský 

úrad dobývací priestor a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia verejné záujmy v území, a 

rozhodne o námietkach účastníkov konania. 

 

Organizácia, ktorej sa určí dobývací priestor na dobývanie výhradných loţísk, je 

povinná vypracovať plány otvárky, prípravy a dobývania týchto loţísk, ako aj plány na 

zabránenie, obmedzenie a likvidáciu environmentálnych záťaţí. Plány otvárky, prípravy a 

dobývania musia zabezpečovať dostatočný predstih otvárky a prípravy výhradného loţiska 

pred dobývaním a jeho racionálne a plynulé dobývanie pri pouţití vhodných dobývacích 

metód a zaistenie bezpečnosti prevádzky. 

 

Pred zastavením prevádzky v hlavných banských dielach alebo v lomoch je 

organizácia povinná vypracovať plány ich zabezpečenia alebo likvidácie. [ 1 ] 

 

5. Úhrady 

 

Vzhľadom k tomu, ţe nerastné bohatstvo je vo vlastníctve štátu, štát vymyslel právnu 

obštrukciu na základe, ktorej môţe prenajať toto bohatstvo, čiţe prepoţičať právo na 

vyuţívanie výhradného loţiska. Za „prepoţičanie“ tohto práva na vyuţívanie nerastného 

bohatstva určuje úhradu. Je to osobitný druh úhrad, ktoré sú rozdelené príslušným spôsobom. 

Banský zákon určuje úhradu za dobývací priestor, za vydobyté nerasty z výhradného loţiska 

a za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v 

podzemných priestoroch. Výška týchto úhrad je určená banským zákonom a príslušným 

nariadením vlády. 

 

Úhrada za dobývací priestor je vo výške 20 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 

80 % príjmom obce, na ktorej území sa nachádza dobývací priestor. Ak sa dobývací priestor 

nachádza na územiach viacerých obcí, obvodný banský úrad určí pomerné podiely obcí podľa 
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veľkosti častí dobývacieho priestoru na ich územiach. Príslušnú časť úhrady odvedie obvodný 

banský úrad do rozpočtu obce do 30 dní od prijatia úhrady. Úhrady za vydobyté nerasty 

z výhradného loţiska a za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových 

štruktúrach a v podzemných priestoroch sú príjmom Environmentálneho fondu. 

 

Povinnosť platiť úhradu za dobývací priestor začína kalendárnym rokom nasledujúcim 

po roku, v ktorom bol dobývací priestor určený, a končí sa rokom, v ktorom bol dobývací 

priestor zrušený alebo v ktorom organizácii zaniklo oprávnenie na dobývanie výhradného 

loţiska. Úhrada sa platí kaţdoročne, najneskôr do konca februára kalendárneho roka. V tomto 

termíne predkladá organizácia obvodnému banskému úradu priznanie úhrady za dobývací 

priestor. 

 

Úhrada za vydobyté nerasty a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín sa platí 

štvrťročne vţdy do konca tretieho mesiaca nasledujúceho štvrťroku. V tomto termíne 

predkladá organizácia obvodnému banskému úradu priznanie úhrady za vydobyté nerasty a 

priznanie úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín. 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na ţiadosť organizácie môţe v taxatívne 

stanovených prípadoch v banskom zákone zníţiť úhradu za vydobyté nerasty a úhradu za 

uskladňovanie plynov alebo kvapalín. Ţiadosť o zníţenie úhrady organizácia zasiela 

Hlavnému banskému úradu. [ 1 ] 

 

6. Riešenie stretov záujmov 

 

Typickým inštitútom, tzv. stretom záujmov je riešenie prostredníctvom dohody, 

vyvlastnením alebo určením vecného bremena.  Tento inštitút slúţi na vysporiadanie stretov 

záujmov vlastníkov pozemkov na povrchu s verejným záujmom. Ak sa organizácia 

nedohodne s vlastníkmi pozemkov alebo nehnuteľností vtedy prichádza na rad vyvlastnenie 

podľa §107 a nasledujúce stavebného zákona. Organizácia, ktorá ţiada o povolenie otvárky, 

prípravy a dobývania výhradného loţiska, je povinná doloţiť obvodnému banskému úradu, ţe 

strety záujmov boli vyriešené. Tejto problematike vzhľadom na jej dôleţitosť je venovaná 

samostatná kapitola. [ 1 ] 
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7. Banské škody a ich náhrada 

 

Za banské škody sa povaţujú škody spôsobené na hmotnom majetku geologickým 

prieskumom loţísk, pokiaľ sa vykonáva banskými dielami, dobývaním výhradných loţísk, 

zriaďovaním, zabezpečovaním a likvidáciou banských diel a lomov, včítane ich zariadenia, 

odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodárstvom organizácií, úpravou a zušľachťovaním 

nerastov vykonávaným v súvislosti s ich dobývaním, ako aj škody spôsobené osobitnými 

zásahmi do zemskej kôry. 

 

Za banskú škodu sa povaţuje aj strata povrchovej a podzemnej vody, podstatné 

zníţenie výdatnosti ich zdrojov a zhoršenie jej akosti, ku ktorému došlo v dôsledku týchto 

činností. 

 

Za banskú škodu zodpovedá organizácia, ktorej činnosťou bola škoda spôsobená. 

 

Na vysporiadanie banskej škody sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody, 

pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Organizácia, ktorá spôsobila stratu vody, podstatné 

zníţenie výdatnosti jej zdroja alebo zhoršenie jej akosti, je povinná zabezpečiť poškodenému 

náhradný zdroj alebo dodávku vody, prípadne nahradiť škodu úhradou nákladov spojených s 

jej obstaraním, ak ich poškodený účelne a hospodárne vynaloţil sám. O náhrade straty 

podzemnej vody platia osobitné predpisy. 

 

V odôvodnených prípadoch, najmä ak treba v predstihu riešiť bezpečnosť a plynulosť 

dopravy, preloţku verejných dopravných ciest, inţinierskych sietí, telekomunikačných vedení 

a zariadení spojov, náhradnú bytovú alebo účelovú výstavbu, moţno vopred poskytnúť 

plnenie aţ do výšky predpokladanej škody s tým, ţe toto plnenie sa započítava na náhradu 

škody. Pokiaľ by skutočná výška škody nedosiahla sumu poskytnutého plnenia, vzniknutý 

preplatok sa vracia. Účastníci sa môţu dohodnúť aj na inom spôsobe náhrady banských škôd, 

pokiaľ taká dohoda nebude odporovať ustanoveniam banského zákona alebo všeobecným 

predpisom o náhrade škody. 

Organizácia neposkytne náhradu za poškodenie alebo zničenie stavieb a zariadení 

postavených v chránenom loţiskovom území alebo v dobývacom priestore bez stavebného 

povolenia, prípadne bez dodrţania podmienok určených v stavebnom povolení z hľadiska 

ochrany proti moţným vplyvom banskej činnosti. [ 1 ] 
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8. Banské vody 

 

Banskými vodami sú všetky podzemné, povrchové a zráţkové vody, ktoré vnikli do 

hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom 

alebo gravitáciou z nadloţia, podloţia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zráţkovej 

vody, a to aţ do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami. 

Organizácia je pri vykonávaní banskej činnosti oprávnená bezodplatne uţívať banské vody 

pre vlastnú potrebu, bezodplatne uţívať banské vody na základe povolenia 

vodohospodárskeho orgánu ako náhradný zdroj pre potrebu tých, ktorí boli poškodení stratou 

vody vyvolanou činnosťou organizácie, vypúšťať banskú vodu, ktorú nepotrebuje pre vlastnú 

činnosť, do povrchových, prípadne do podzemných vôd a odvádzať ju, pokiaľ je to potrebné, 

aj cez cudzie pozemky spôsobom a za podmienok určených vodohospodárskym orgánom a 

orgánom hygienickej sluţby. [ 1 ] 

 

9.  Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským 
 spôsobom 

 

Problematikou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa 

v Slovenskej republike zaoberá zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách 

a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o banskej 

činnosti“). Účelom zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti 

vykonávanej banským spôsobom najmä z hľadiska racionálneho vyuţívania loţísk nerastov, 

bezpečnosti práce a prevádzky, ochrany pracovného prostredia, ako aj podmienky pouţívania 

výbušnín a upraviť organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy.  

 

Banskou činnosťou sa rozumie: 

-  loţiskový geologický prieskum vyhradených nerastov 

- otvárka, príprava a dobývanie výhradných loţísk 

- zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 

- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 

- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach 

- osobitné zásahy do zemskej kôry 

- zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel 
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- sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na 

ich udrţiavaní v bezpečnom stave. 

 

Činnosťou vykonávanou banským spôsobom sa rozumie: 

 

- dobývanie loţísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov 

vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a 

lomov, ako aj vyhľadávanie a loţiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov 

-  inţiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác 

vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb 

- ťaţba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane 

úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťaţbou, s 

výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údrţbe vodných tokov 

- podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie 

štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m
3
 

- práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce) 

- práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udrţiavaní v bezpečnom stave 

- zemné práce vykonávané s pouţitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite 

premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny 

- strojové vŕtanie studní s dĺţkou nad 30 m a vrty s dĺţkou nad 30 m na iné účely neţ pri 

banskej činnosti a vyššie uvedenej činnosti vykonávanej banským spôsobom 

- čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.  

 

Pri pochybnostiach, či ide o banskú činnosť alebo či ide o činnosť vykonávanú 

banským spôsobom, rozhodne Hlavný banský úrad po prerokovaní s Ministerstvom ţivotného 

prostredia SR. 

 

Vykonávať banskú činnosť, okrem loţiskového geologického prieskumu vyhradených 

nerastov a dobývať loţiská nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania 

nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovať a likvidovať banské diela 

a lomy môţe len organizácia, ktorá má na vykonávanie uvedených činností vydané 

oprávnenie rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len "banské oprávnenie"). 
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Banské oprávnenie sa vydáva fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony, je 

bezúhonná a preukáţe odbornú spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca na 

poţadovanú činnosť. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť 

starší ako tri mesiace. Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa vyhlášky Ministerstva 

hospodárstva SR č. 208/1993 Z. z. o poţiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej 

spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. 

 

Ak sa banské oprávnenie vydá právnickej osobe, musí poţiadavky bezúhonnosti a 

odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je jej štatutárnym 

orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.  

 

Banské oprávnenie je moţné vydať aj vtedy, ak poţiadavku odbornej spôsobilosti 

zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo 

právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie súhlasí, má spôsobilosť na právne 

úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území Slovenskej republiky. Súhlas s vykonávaním 

funkcie zodpovedného vedúceho zamestnanca musí byť písomný. Zodpovedný vedúci 

zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom 

právnom vzťahu s drţiteľom banského oprávnenia a musí byť zrejmé, akým spôsobom podľa 

vnútorných predpisov právnickej osoby alebo podľa zmluvy koná za právnickú osobu. 

 

Banské oprávnenie moţno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe. 

Slovenskou osobou je fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky alebo 

právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Zahraničná fyzická osoba, musí 

mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 

priestore. Zahraničná právnická osoba, musí mať na území takého štátu sídlo alebo 

organizačnú zloţku, alebo má podnik alebo organizačnú zloţku umiestnenú na území 

Slovenskej republiky.  

 

Za bezúhonného sa nepovaţuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za hospodársky 

trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého 

skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. 

Náleţitosti ţiadosti o vydanie banského oprávnenia pre fyzickú alebo právnickú osobu 

sú ustanovené v § 4a zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe v znení neskorších predpisov.  
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Odpis banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad príslušnému daňovému úradu 

a príslušnému štatistickému orgánu. Okrem toho odpis banského oprávnenia vydaného 

fyzickej osobe zašle obvodný banský úrad aj príslušnému orgánu Sociálnej poisťovne, 

orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia a 

príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Drţiteľ banského oprávnenia je povinný oznámiť obvodnému banskému úradu všetky 

zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, na ktorých základe bolo banské oprávnenie vydané, do 

15 dní od vzniku týchto zmien. Obvodný banský úrad podľa závaţnosti nových skutočností 

rozhodne o zmene alebo zrušení banského oprávnenia. 

 

Banské oprávnenie môţe zaniknúť: 

 

- smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané, ak vo výkone banského oprávnenia 

nepokračujú dedičia alebo ustanovený opatrovník, 

- zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané, 

- právoplatným rozhodnutím obvodného banského úradu. 

 

Obvodný banský úrad môţe rozhodnutím zrušiť banské oprávnenie, ak: 

 

- drţiteľ banského oprávnenia o to poţiada, 

- drţiteľ banského oprávnenia závaţným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce zo 

zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- drţiteľ banského oprávnenia nespĺňa niektorú z poţiadaviek ustanovených zákonom na 

vydanie banského oprávnenia dlhšie ako tri mesiace, 

- drţiteľ banského oprávnenia nevykonával banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú 

banským spôsobom, na ktorú mu bolo vydané banské oprávnenie, dlhšie ako tri roky. 

 

Zánikom banského oprávnenia alebo zrušením banského oprávnenia zaniká 

organizácii právo na dobývanie výhradného loţiska v určenom dobývacom priestore. Ak 

organizácii zanikne právo na dobývanie výhradného loţiska v určenom dobývacom priestore, 

obvodný banský úrad začne konanie o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu na 

základe výberového konania podľa banského zákona.  
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Obvodný banský úrad vedie banský register, do ktorého zapisuje fyzické osoby a 

právnické osoby, ktorým vydal banské oprávnenie. Register sa člení na verejnú časť a 

neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárnych orgánov právnickej osoby, a 

zodpovedného vedúceho zamestnanca s výnimkou ich mena, priezviska a bydliska. Súčasťou 

registra je aj zbierka listín obsahujúcich odpisy vydaných banských oprávnení. Obvodné 

banské úrady sa vzájomne informujú o vydaných banských oprávneniach vţdy ku koncu 

kalendárneho roka. [ 2 ] 

 

9.1.  Povinnosti organizácií pri vykonávaní banskej činnosti 
a činnosti vykonávanej banským spôsobom 

 

Pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sú 

organizácie povinné dodrţiavať zásady ochrany a vyuţitia nerastného bohatstva, poţiadavky 

racionálneho vyuţívania loţísk nerastov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

bezpečnosti prevádzky, zásady banskej technológie, ako aj poţiadavky ochrany pracovného a 

ţivotného prostredia. 

 

Banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a inú činnosť, moţno 

vykonávať na základe oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia vydaného alebo 

uloţeného rozhodnutím podľa zákona o banskej činnosti, banského zákona alebo podľa 

osobitných predpisov. Činnosť musí byť vykonávaná v súlade s rozhodnutím a 

dokumentáciou overenou obvodným banským úradom v konaní o vydanie oprávnenia, 

súhlasu, opatrenia alebo povolenia. 

 

Závaţné udalosti a nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie 

alebo celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť ţivota a zdravie ľudí, ako aj všetky závaţné 

prevádzkové nehody (havárie), závaţné pracovné úrazy, je organizácia povinná bezodkladne 

ohlásiť obvodnému banskému úradu. 

 

Organizácia je povinná informovať obvodný banský úrad o svojich zásadných 

opatreniach na zabezpečenie racionálneho vyuţívania loţísk nerastov, ich ochrany, 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, dodrţiavanie určených 
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pracovných podmienok, ako aj na riešenie stretov záujmov s inými celospoločenskými 

záujmami pri banskej činnosti. Ďalej je organizácia povinná písomne ohlásiť banskú činnosť a 

činnosť vykonávanú banským spôsobom obvodnému banskému úradu príslušnému podľa 

miesta výkonu činnosti. Ohlasuje začatie a prerušenie vykonávania banskej činnosti a činnosti 

vykonávanej banským spôsobom na dobu dlhšiu ako 30 dní a ukončenie vykonávania banskej 

činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najneskôr osem pracovných dní vopred. 

 

Kaţdoročne musí organizácia písomne oznámiť obvodnému banskému úradu 

príslušnému podľa miesta výkonu činnosti výsledky vykonanej banskej činnosti, činnosti 

vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za uplynulý 

rok. Výsledky oznámi v správe, ktorá sa predkladá najneskôr do konca januára nasledujúceho 

roka. 

 

Na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej 

banským spôsobom je organizácia povinná určiť zodpovedného vedúceho pracovníka. Je 

povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého pracovníka na plnenie úloh na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, pracovníka na 

riadenie likvidácie závaţných prevádzkových nehôd (havárií) a vypracúvať plány ich 

zdolávania. 

 

Organizácia je ďalej povinná: 

 

- Včas vykonať potrebné preventívne a zabezpečovacie opatrenia a bezodkladne 

odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie alebo 

celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť ţivota a zdravie ľudí.  

- V rámci havarijnej prevencie je organizácia povinná urobiť opatrenia, najmä na 

predchádzanie vzniku poţiarov a výbuchov, prievalov vôd a bahnín, prietrţí hornín, uhlia 

a plynov, ako aj vzniku banských otrasov a erupcií. 

- Zisťovať príčiny prevádzkových nehôd a pracovných úrazov, evidovať a registrovať ich a 

výsledky predkladať obvodnému banskému úradu spolu s uvedením opatrení vykonaných 

na odstránenie závad. 

 

Organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná zabezpečiť banskú záchrannú 

sluţbu, ak vykonáva práce v podzemí, a v prípadoch určených Hlavným banským úradom. 



 

                                                                           

 

35  
 

 

Úlohou banskej záchrannej sluţby je vykonávať práce na záchranu ľudských ţivotov a 

majetku pri závaţných prevádzkových nehodách (haváriách) vrátane poskytnutia prvej 

pomoci v podzemí. Banská záchranná sluţba plní aj určené úlohy na úseku havarijnej 

prevencie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Banskú 

záchrannú sluţbu vykonávajú banské záchranné stanice. Zabezpečovanie banskej záchrannej 

sluţby, jej organizáciu a úlohy a poţiadavky na odbornú spôsobilosť jej pracovníkov 

ustanovuje vyhláška SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej sluţbe.  

 

Hlavný banský úrad môţe vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím 

na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia aj pri činnosti vykonávanej banským 

spôsobom zabezpečila banskú záchrannú sluţbu. [ 2 ] 

 

9.2.  Povoľovanie banskej činnosti  

 

Obvodný banský úrad povoľuje: 

 

- loţiskový geologický prieskum výhradného loţiska banskými dielami, a to zvislými 

banskými dielami hlbšími ako 40 m, vodorovnými alebo úklonnými banskými dielami s 

dĺţkou väčšou ako 100 m, alebo aj uvedenými banskými dielami kratšími, ak sú z nich 

razené ďalšie banské diela, ktorých dĺţka spolu s uvedenými dielami presiahne 100 m, 

- otvárku, prípravu a dobývanie výhradného loţiska, ako aj na zabezpečenie banských diel 

a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, 

- osobitné zásahy do zemskej kôry vrátane banských diel geologického prieskumu na tieto 

účely, ak svojím rozsahom zodpovedajú rozmerom a podmienkam uvedeným v zákone, 

- zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel vrátane ich zisťovania, ak sa toto 

zisťovanie vykonáva banskými dielami v rozsahu uvedenom v zákone, 

- sprístupňovanie banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a práce na 

ich udrţiavaní v bezpečnom stave. 

 

So ţiadosťou o povolenie banskej činnosti organizácia predkladá príslušnú predpísanú 

dokumentáciu. Podrobnosti o postupe pri povoľovaní banskej činnosti, náleţitosti konkrétnej 

ţiadosti a predpísanú dokumentáciu ustanovuje vyhláška SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom 
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vyuţívaní výhradných loţísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní 

činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení neskorších predpisov. 

 

Pri dočasnom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch je organizácia 

povinná vykonať ich zabezpečenie tak, aby bolo moţné obnoviť dobývanie výhradného 

loţiska. 

 

Po ukončení alebo pri trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a 

lomoch je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy 

a lesných pozemkov, ak príslušné orgány štátnej správy po dohode s obvodným banským 

úradom nerozhodli inak a ak nedôjde k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených 

zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

Ak sú banskou činnosťou ohrozené právom chránené objekty a záujmy, musia sa so 

ţiadosťou predloţiť doklady o vyriešení stretov záujmov. 

 

V prípade, ţe predloţená ţiadosť a dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na 

posúdenie navrhovanej banskej činnosti alebo ak nie je ţiadosť o povolenie banskej činnosti v 

súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o určení chráneného loţiskového územia a 

dobývacieho priestoru, obvodný banský úrad vyzve organizáciu, aby ţiadosť v určenej lehote 

doplnila, prípadne uviedla do súladu s týmito rozhodnutiami. Obvodný banský úrad vyzve 

organizáciu na doplnenie ţiadosti aj vtedy, keď ţiadosť neobsahuje všetky doklady o 

vyriešení stretov záujmov. Obvodný banský úrad rozhodne o ţiadosti najneskôr do 2 

mesiacov od jej podania, prípadne od jej doplnenia. Ak ţiadosť nebola doplnená v určenej 

lehote obvodný banský úrad konanie o povolenie banskej činnosti zastaví. 

 

Účastníkmi konania o povolenie banskej činnosti sú ţiadateľ, fyzické a právnické 

osoby, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti môţu byť povolením 

dotknuté, a obec, v územnom obvode ktorej sa má banská činnosť vykonávať. 

 

Začatie konania o povolenie banskej činnosti obvodný banský úrad oznamuje 

dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania. Súčasne nariadi ústne pojednávanie 

spojené s miestnou obhliadkou najneskôr 10 dní pred ústnym pojednávaním. Dotknuté orgány 

štátnej správy a účastníkov konania upozorní na to, ţe svoje stanoviská alebo námietky môţu 
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uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, prípadne pri miestnej ohliadke a ţe sa na neskôr 

podané stanoviská alebo námietky nemusí prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 

potrebuje v odôvodnených prípadoch na riadne posúdenie veci dlhší čas, obvodný banský 

úrad na jeho ţiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺţi. 

 

Oznámenie o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnou 

obhliadkou nezasiela obvodný banský úrad tým účastníkom konania, ktorých práva a právom 

chránené záujmy boli uţ vyriešené pri určení chráneného loţiskového územia alebo 

dobývacieho priestoru, v štádiu projektovania, výstavby alebo rekonštrukcie baní a lomov 

alebo ak je súčasťou dokumentácie k ţiadosti o povolenie banskej činnosti doklad o vyriešení 

stretov záujmov. [ 2 ]  

 

9.3. Povoľovanie činnosti vykonávanej banským spôsobom 

 

Dobývanie loţiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských 

diel a lomov môţe organizácia vykonávať iba na základe povolenia obvodného banského 

úradu. Prednosť na povolenie dobývania loţiska nevyhradeného nerastu má vlastník 

pozemku. So ţiadosťou o povolenie dobývania loţiska nevyhradeného nerastu organizácia 

predkladá územné rozhodnutie vydané podľa stavebného zákona a plán vyuţívania loţiska. 

So ţiadosťou o povolenie zabezpečenia alebo likvidácie banských diel a lomov organizácia 

predkladá plán ich zabezpečenia alebo likvidácie. 

 

Postup v konaní o povolenie dobývania loţiska nevyhradeného nerastu, zabezpečenia 

alebo likvidácie banských diel a lomov je zhodný ako pri povoľovaní banskej činnosti. 

Podrobnejšie podmienky vyuţívania loţísk nevyhradených nerastov ustanovuje nariadenie 

vlády SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach vyuţívania loţísk nevyhradených nerastov.  

 

Ostatné činnosti vykonávané banským spôsobom povoľujú príslušné orgány 

a organizácie ich vykonávajú podľa osobitných predpisov, napríklad podľa stavebného 

zákona, vodného zákona a pod. [ 2 ] 
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9.4.  Štátna banská správa  

 

Orgánmi štátnej banskej správy v SR sú: 

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej 

správy, 

- Hlavný banský úrad s postavením národného orgánu štátnej banskej správy Slovenskej 

republiky, 

- obvodné banské úrady, a to: 

 

1. Obvodný banský úrad v Bratislave, 

2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,  

3. Obvodný banský úrad v Košiciach, 

4. Obvodný banský úrad v Prievidzi, 

5. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi. 

 

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanovuje vyhláška MH SR č. 

333/1996 Z. z. ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov. Hlavný 

banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. Hlavnému banskému 

úradu sú podriadené obvodné banské úrady. Na čele Hlavného banského úradu je predseda, 

ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky. Na čele 

obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného 

banského úradu. 

 

Úlohou štátnej banskej správy je vykonávanie hlavného dozoru: 

- nad dodrţiavaním banského zákona, zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a vyuţívanie 

loţísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov 

pred účinkami banskej činnosti, výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, 

odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, ako aj 

výrobu výbušnín a pouţívanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce,  

 

- nad dodrţiavaním banského zákona, zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ak upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť 
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technických zariadení, poţiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v 

organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským 

spôsobom a pri výrobe výbušnín a pouţívaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné 

práce. [ 2 ] 

 

10.  Súčasný stav majetkoprávnych vzťahov  v Slovenskej    
   republike pri využívaní ložísk nerastov 

 

 Vo všeobecnosti majetkovými vzťahmi rozumieme najmä vecnoprávne vzťahy, ku 

ktorým zaraďujeme vzťahy vlastnícke alebo aj vťahy vznikajúce z práv k cudzím veciam, 

napr. vecné bremená. Okrem vecnoprávnych vzťahov k majetkoprávnym vzťahom patria aj 

rôzne druhy  záväzkovoprávnych vzťahov. 

 

 Generálna právna úprava majetkových vzťahov je upravená zákonom č. 40/1964 Zb.  

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Okrem 

tejto generálnej normy úprava majetkových práv je zakotvená v ďalších právnych predpisoch, 

ktoré vo vzťahu k Občianskemu zákonníku majú subsidiárnu, alebo špeciálnu povahu. 

 

 Po neţnej revolúcii v roku 1989 v rámci prechodu na trhovú ekonomiku došlo v SR 

k prestavbe celého právneho systému. Na fungovanie trhovej ekonomiky bola potrebná zmena 

vlastníckej sústavy, ktorá bola do roku 1989 značne roztieštená a podľa subjektu vlastníckeho 

práva sa poskytovala aj rôzna právna ochrana. Jednou z prvých reakcií na politické zmeny bol 

ústavný zákon č. 100/1990 Zb., ktorý zrušil aj akúkoľvek hierarchiu medzi nimi. K realizácii 

trhovej ekonomiky to nestačilo a preto bolo potrebné začať s procesom odštátnenia 

hospodárstva, k čomu dochádzalo nie výlučne, ale prevaţne v právnej forme procesu 

privatizácie a reprivatizácie. 

 

 Oba uvedené procesy smerovali k nájdeniu konkrétneho vlastníka, k motivácii zvýšenej 

výkonnosti a efektívnosti ekonomiky a k utvoreniu predpokladov pre realizáciu ďalších 

inštitútov trhovej ekonomiky a k rozvoju kapitálového trhu. Z uvedeného vyplýva, ţe 

reštitučné a privatizačné zákony sú ďalšie právne predpisy, ktoré upravujú majetkoprávne 

vzťahy. 
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 Dôleţitým právnym predpisom, ktorý sa zaoberá  s právnou úpravou vzniku, zmeny 

a zániku vecných práv k nehnuteľnostiam, je zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností 

a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“). Ďalšími sú zákon č. 180/1995 Z.z. 

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 

predpisov a zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov, ktoré tvoria významnú súčasť právnej úpravy majetkových vzťahov.  

 

 Mohol by som spomenúť celý rad ďalších právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú úprav 

majetkových práv, napr. Ústava SR, stavebný zákon, banský zákon, zákon o banskej činnosti, 

výbušninách a o štátnej banskej správe, notársky poriadok a pod. Podľa Čl. 20 Ústavy SR má 

kaţdý právo vlastniť, vlastníctvo zaväzuje a vyvlastnenie, prípadne nútené obmedzenie 

vlastníckeho práva je moţné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe 

zákona a za primeranú náhradu. Okrem Čl. 4 Ústavy SR, podľa ktorého nerastné bohatsvo, 

jaskyne, podzemné vody, liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve SR, osobitný zákon 

môţe určiť ďalší majetok, ktorý je potrebný na zabezpečenie potrieb spoločnosti a rozvoja 

národného hospodárstva a verejného záujmu. Preto tento majetok môţe byť iba vo vlastníctve 

štátu, obce alebo určených právnických osôb. 

 

 Za nerastné bohatstvo podľa § 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného 

bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Banský zákon“) sa 

povaţujú loţiská vyhradených nerastov – výhradné loţiská, prírodné horninové štruktúry 

a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním loţísk ropy, horľavého zemného plynu alebo 

soli, ak sú vhodné na uskladňovanie plynov alebo kvapalín. Podľa Čl. II. prechodných 

ustanovení Banského zákona sa za výhradné loţiská povaţujú aj loţiská nevyhradených 

nerastov, o ktorých rozhodli príslušné ústredné orgány štátnej správy, ţe sú vhodné pre 

potreby a rozvoj národného hospodárstva. Nerastné bohatstvo je vo vlastníctve SR. Banský 

zákon rieši hlavne otázky týkajúce sa priamo nerastov, bezprostredne sa dotýka aj niektorých 

majetkoprávnych vzťahov. 

 

 Podľa § 3 katastrálneho zákona sa pozemkom rozumie časť zemského povrchu 

oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, 

zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou drţby 

alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu vyuţívania pozemku. 
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 Podľa starého rímskeho práva platilo, ţe všetko čo je pod povrchom zeme, alebo čo 

vzíde s pozemku, patrí do vlastníctva vlastníka pozemku. V súčasnosti táto zásada neplatí, len 

pre stavby, kedy vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku môţe byť rôzny vlastník. Táto 

zásada neplatí tieţ pri loţiskách nerastov, keď vlastníkom výhradných loţísk je štát SR 

a vlastníctvo pozemkov, na ktorých sa výhradné loţiská nachádzajú ostávajú naďalej vo 

vlastníctve vlastníkov pozemkov. 

 

 Podľa § 4 Banského zákona loţiskom nerastov je prírodné nahromadenie nerastov, ako 

aj základka v hlbinnej bani, opustený odval, výsypka alebo odkalisko, ktoré vznikli banskou 

činnosťou a obsahujú nerasty. Za nerasty sa podľa § 2 Banského zákona povaţujú tuhé, 

kvapalné a plynné časti zemskej kôry.  

 

V § 7 Banského zákona sa ustanovuje, ţe loţisko nevyhradeného nerastu je súčasťou 

pozemku, z čoho vyplýva, ţe patrí vlastníkovi pozemku. Na druhej strane loţiská 

vyhradených nerastov tvoria nerastné bohatstvo a sú vo vlastníctve SR. 

 

Z hľadiska pôdy a tým aj majetkoprávnych vzťahov má význam určenie dobývacieho 

priestoru na dobývanie výhradného loţiska. Inštitút dobývacieho priestoru má dva významy. 

Prvý význam je v tom, ţe určenie dobývacieho priestoru oprávňuje organizáciu na dobývanie 

výhradného loţiska a druhý je v tom, ţe rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru je 

rozhodnutím o vyuţití územia (územným rozhodnutím podľa stavebného zákona) v rozsahu 

jeho vymedzenia na povrchu. K určeniu dobývacieho priestoru predchádza geologický 

prieskum a určenie chráneného loţiskového územia. Účastníkmi konania o určenie 

dobývacieho priestoru sú navrhovateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke a iné 

práva k pozemkom a stavbám môţu byť určením dobývacieho priestoru priamo dotknuté. 

Účastníkom konania je aj obec, v územnom obvode ktorej sa dobývací priestor nachádza.  

 

Z ustanovenia § 31 Banského zákona vyplýva, ţe na účely dobývania výhradného 

loţiska je organizácia oprávnená nadobúdať pre plnenie úloh  ustanovených v zákone 

nehnuteľnosti alebo práva k nehnuteľnostiam rozhodnutím o vyvlastnení alebo zriadením 

uţívacieho práva. Aj keď to zo znenia predmetného ustanovenia nevyplýva, zriadením 

uţívacieho práva rozumieme zriadenie vecného bremena alebo nájomného práva zmluvou. 

Vzhľadom na to, ţe na poslednom mieste uvedené práva sú zaloţené na zmluvnom podklade, 
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nie je moţné donútiť vlastníka pozemku k uzavretiu nájomnej zmluvy. Ide o rýdzo 

súkromnoprávny akt, v rámci ktorého platí zásada zmluvnej voľnosti, autonómnej slobody. 

 

V poslednom období vznikajú problémy s reštitučnými zákonmi, kedy pozemky boli 

vrátené pôvodným vlastníkom, ktorí nie sú ochotní uzatvárať nájomné zmluvy, prípadne za 

nájom alebo zriadenie vecného bremena ţiadajú vysokú odplatu, ktoré organizácie nie sú 

schopné alebo ochotné zaplatiť. Preto väčšinou nedochádza k dohode medzi organizáciou 

a fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú vlastníkmi dotknutých pozemkov alebo 

nehnuteľností. V týchto prípadoch preto, lebo sa jedná o vyuţívanie výhradných loţísk, 

Banský zákon umoţňuje prikročiť k najkrajnejšiemu riešeniu a to k vyvlastňovaciemu 

konaniu. 

 

Vyvlastnenie v priebehu histórie vţdy predstavovalo najzávaţnejší spôsob zásahu do 

vlastníckeho práva. K tomuto spôsobu zániku vlastníckeho práva vţdy dochádzalo len vtedy, 

ak majetkoprávne vzťahy nebolo moţné riešiť inak. Podľa Čl. 20 ods. 4 Ústavy SR ako aj § 

128 ods. 2 Občianskeho zákonníka moţno vec vyvlastniť len vo verejnom záujme, na základe 

zákona a za primeranú náhradu. Keďţe loţiská vyhradených nerastov sú nerastným 

bohatstvom, ktoré je vo vlastníctve SR, je moţné konštatovať, ţe verejný záujem je daný. 

 

V súčasnosti nie je v právnom poriadku všeobecný predpis, ktorý by upravoval 

podmienky vyvlastňovacieho konania. Napriek tomu k vyvlastneniu dochádza na základe 

rozhodnutia stavebného úradu, napriek tomu, ţe ide o zásah do vlastníckeho práva, o ktorom 

by mali rozhodovať súdy. Aj keď v mnohých právnych predpisoch existujú ustanovenia 

o vyvlastnení, za najvšeobecnejší právny predpis je moţné povaţovať zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

K vyvlastneniu by malo dôjsť aţ vtedy, a len vtedy, ak nie je moţné riešiť 

majetkoprávne vzťahy inak. 

 

Právny poriadok SR pozná mnoţstvo inštitútov, ktorými je moţné riešiť 

majetkoprávne vzťahy, zaloţené na pravidlách autonómnej slobody, zmluvnej voľnosti 

a rovnosti účastníkov konania. Medzi uvedené inštitúty patria kúpne zmluvy, nájomné 

zmluvy alebo zmluvy o zriadení vecného bremena.   
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Vyvlastňovaciemu konaniu by malo predchádzať negocionačné konanie o kúpnej 

zmluve. Evidenciu vecných a vlastníckych práv vedie kataster nehnuteľností alebo bývalé 

pozemkové knihy. Podľa §70 katastrálneho zákona sú údaje katastra hodnoverné, ak sa 

nepreukáţe opak. Záväzné údaje katastra slúţia ako podklad na písomné vyhotovenie 

verejných a iných listín, ako napríklad kúpnych zmlúv. Katastrálny operát je verejný, a preto 

kaţdý má právo robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty. Od roku 2007 je katastrálny 

operát prístupný aj na internete. 

 

Aj keďv zásade pre súkromnoprávne vzťahy platí zmluvná cena, pre určenie ceny 

nehnuteľností platí vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, 

pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného uţívania pozemkov 

a náhradách za dočasné uţívanie pozemkov v znení neskorších prdpisov. 

 

Vlastnícke právo nadobúdateľa vzniká aţ právoplatným rozhodnutím katastra 

o povolení vkladu. Z uvedeného vyplýva, ţe nestačí uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej 

forme, ale musí štátny orgán v rámci svojich kompetencií rozhodnúť, či vklad povolí alebo 

nepovolí. Podrobnosti o vklade, zázname a forme poznámky ustanovuje katastrálny zákon. 

 

Ak organizácia v zmysle § 7a Banského zákona, ktorá chce od vlastníka kúpiť 

pozemky, na ktorých sa nachádzajú vyhradené nerasty, musí si najprv zistiť v katastri 

nehnuteľností vlastníka predmetného pozemku. Pozemok môţe predať len vlastník. Pozemok 

nesmie predať uţívateľ, nájomca alebo ten kto má pozemok v drţbe, ale svoje vlastníctvo 

nevie preukázať osvedčením o vydrţaní vlastníckeho práva. Ak dochádza k rozporu medzi 

právnym stavom (stav v katastri) a skutkovým stavom, je potrebné vyriešiť tento stav súdnou 

cestou a to prostredníctvom určovacej ţaloby. Podľa § 71 ods. 3 katastrálneho zákona, údaje 

katastra, ktorých hodnovernosť je vyvrátená sa nesmú pouţívať. 

 

V prípade, ak vlastník pozemku nie je ochotný svoj pozemok predať, prichádza 

moţnosť uzavretie nájomnej zmluvy. Pre uzavretie nájomnej zmluvy platia všeobecné 

ustanovenia nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov. Podľa § 1 katastrálneho zákona súčasťou katastra sú aj údaje 

o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť 

rokov. Nájomnou zmluvou prenajímateľ ponecháva nájomcovi za odplatu pozemok, aby ho 

dočasne uţíval alebo z neho bral úţitky. Vzhľadom k tomu, ţe v prípade vyuţívania 
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výhradného loţiska sú úţitkami z pozemkov vyhradené nerasty, ktoré tvoria nerastné 

bohatstvo patriace do vlastníctva SR, obsahom nájomného práva môţe byť len uţívanie 

pozemku. Nájomné právo je výhradne odplatným právom a preto nájomca je povinný platiť 

dohodnuté nájomné. Na zabezpečenie nájomného má prenajímateľ pozemku záloţné právo 

k hnuteľným veciam, ktoré sú na prenajatom pozemku a patria nájomcovi. Nájom moţno 

dohodnúť na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Vypovedať nájom moţno, len ak nájomná 

zmluva bola dohodnutá na dobu neurčitú. Ak po uzavretí nájomne zmluvy dôjde k zmene 

vlastníctva k pozemku, môţe z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu len nájomca a to aj 

vtedy, ak bola zmluvy uzavretá na dobu neurčitú. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú 

spôsobil na prenajatom pozemku. 

 

Ďalším inštitútom, na základe ktorého je moţné riešiť majetkoprávne vzťahy je vecné 

bremeno. Podľa § 151n ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka vecnými bremenami treba 

rozumieť právne vzťahy, prostredníctvom, ktorých vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká 

povinnosť niečo strpieť, konať alebo niečoho sa zdrţať v prospech niekoho iného, pričom táto 

povinnosťprechádza s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. 

 

Právne vzťahy vecných bremien môţu vznikať priamo zo zákona, rozhodnutím 

štátneho orgánu, ale aj písomnou zmluvou. Vecné bremeno vznikajúce zo zákona je v tých 

prípadoch, keď vo verejnom záujme je potrebné uspokojovať určité špecifické spoločenské 

potreby. Takéto vecné bremeno zahŕňa najrozmanitejšie obmedzenie vlastníkov pozemkov, 

akými sú napríklad strpieť vtup na pozemok, umiestnenie určitých zariadení alebo 

výstraţných tabúľ, značiek, signálov, zdrţať sa niektorých činností a podobne. 

 

Podľa § 15 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 51/1988 Zb.“) sa 

umoţňuje organizácii vstup na cudzie nehnuteľnosti. Vstup sa podľa uvedeného ustanovenia 

umoţňuje len v prípadoch presne stanovených v ustanovení a len pri dobývaní výhradného 

loţiska. Na vstup sú oprávnení pracovníci organizácie a stačí, ak vlastníkovi pozemku sa 

vstup oznámi.Podmienkou pre oprávnených je, aby na cudzie pozemky vstupovali 

v nevyhnutnom rozsahu. Organizácie môţu tieţ v nevyhnutnom rozsahu na vlasné náklady 

vykonávať úpravy pôdy, okliesňovať a odstraňovať porasty prekáţajúce obhliadke 

a pouţívaniu meračských a hraničných značiek a iných meračských zariadení. Aj keď tieto 

práva vznikajú priamo zo zákona, sú organizácie povinné dbať na to, aby čo najmenej 
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zasahovali do práv a právom chránených záujmov vlastníka nehnuteľnosti. Vlastníci 

nehnuteľností sú zo zákona povinní strpieť na svojich nehnuteľnostiach umiestnenie 

meračských a hraničných značiek a ochranných znakov, signálov a iných meračských 

zariadení a zdrţať sa všetkého, čo by ich mohlo zničiť, poškodiť alebo urobiť 

nepouţívateľnými.   

 

Ak organizácie pri výkone vyššie uvedených činnostiach spôsobia vlastníkovi 

nehnuteľnosti škodu, sú povinní ju nahradiť podľa všeobecných predpisov o náhrade škody 

Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Obdobne ako pri skončení nájmu, aj v tomto 

prípade platí, ţe organizácie po skončení činnosti sú povinné bezodkladne uviesť pouţité 

nehnuteľnosti do pôvodného stavu. Ak uvedenie do pôvodného stavu nie je moţné, prípadne 

nie je hospodársky účelné, má vlastník nehnuteľnosti právo na náhradu škody v peniazoch. 

Ďalej má vlastník právo na primeranú jednorázovú náhradu, ak výkonom činnosti organizácie 

je podstatným spôsobom obmedzovaný v obvyklom uţívaní nehnuteľnosti. Túto jednorázovú 

náhradu musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia 

o ukončení činnosti. Ide o prekluzívnu lehotu, uplynutím ktorej toto právo zaniká. O spore 

o jednorázovej náhrade rozhoduje obvodný úrad, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť 

nachádza. Týmto však nie je dotknuté právo domáhať sa práva na súde. 

 

Pri dobývaní loţiska nevyhradeného nerastu, nevzniká vecné bremeno priamo zo 

zákona. Takéto právo môţe byť zriadené, buď na základe písomnej dohody, alebo 

rozhodnutím administratívneho orgánu. Ku vzniku vecného bremena zmluvou je potrebné aj 

rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu. Právo sa vyznačí na strane „C“ listu 

vlastníctva ako ťarcha. V prípade, ţe o vecnom bremene rozhodol štátny orgán, vzniká vecné 

bremeno uţ samotným právoplatným rozhodnutím tohto orgánu a kataster prevedie zápis iba 

formou záznamu. 

 

Loţisko nevyhradeného nerastu je súčasťou pozemku, z čoho vyplýva, ţe patrí 

vlastníkovi pozemku, organizácia, ktorej sa povolilo dobývanie loţiska nevyhradeného 

nerastu, môţe s vlastníkom pozemku uzavrieť zmluvu o vecnom bremene. Obsahom takejto 

zmluvy o vecnom bremene by tak bol vstup na cudzí pozemok, ako aj privlastnenie si 

úţitkovej hodnoty pozemku, ktorým je v tomto prípade loţisko nevyhradeného nerastu. 

Vlastníka pozemku nemoţno donútiť, aby takúto zmluvu s organizáciou uzavrel. Z ustanovení 

Občianskeho zákonníka nevyplýva, ţe zriadiť vecné bremeno nie je moţné za odplatu. 
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S odplatou sa počíta aj v § 19 ods. 5 zákona SNR č. 51/1988 Zb., ktorý ustanovuje, ţe ak 

vlastník pozemku nesúhlasí ani za primeranú náhradu s pouţívaním pozemku na čas potrebný 

na dobývanie loţiska a ak verejný záujem na dobývanie loţiska nevyhradeného nerastu 

prevaţuje nad oprávneným záujmom vlastníka pozemku, môţu organizácie nadobúdať právo 

uţívania pozemku vyvlastnením podľa § 108 aţ 116 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon 

v znení neskorších predpisov. Pri vyvlastnení pozemku však vlastníkovi patrí nielen peňaţná 

náhrada za uţívanie pozemku, ale aj primeraná náhrada za loţisko nevyhradeného nerastu, 

ktoré je súčasťou tohto pozemku. 

 

Nájomnú zmluvu alebo zmluvu o zriadení vecného bremena môţe organizácia 

uzatvárať s vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku. S pozemkami s nezisteným vlastníkom 

nakladá Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“). Podľa § 14 zákona č. 180/1995 Z.z. 

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom SPF nakladá s týmito 

pozemkami podľa tohto zákona, ale aj podľa osobitných predpisov ako napr. zákon č. 

229/1991 Zb. o pôde v znení neskorších predpisov. SPF nakladá aj s pozemkami, ktoré tvorili 

verejný majetok – neknihované pozemky a pozemky vo vlastníctve štátu. Ak ide o pozemky v 

zastavanom území obce, dňom 1. septembra 1995 prešli do vlastníctva obce, na území ktorej 

sa nachádzajú a s týmito pozemkami ako vlastníci môţu aj nakladať. Podľa zákona č. 

181/1995 Z.z. o pozemkových spoločnostiach, pozemkovými spoločnosťami sa rozumie lesné 

a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa 

vzťahovali právne predpisy o úprave právnych pomerov majetku bývalých urbárnikov, 

komposesorátov ako aj lesné, pozemkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo 

zaloţené podľa osobitných predpisov, napr. zákon č. 229/1991 Zb. o pôde v znení neskorších 

predpisov. Spoločenstvo môţe vzniknúť ako spoločenstvo bez právnej subjektivity alebo ako 

spoločenstvo s právnou subjektivitou. Za spoločenstvo bez právnej subjektivity koná 

splnomocnenec,ktorý je ustanovený podľa § 31 Občianskeho zákonníka. Za spoločnosť 

s právnou subjektivitou koná výbor, ktorý je štatutárnym orgánom. 

 

V rámci zásad ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa pozemok nesmie odňať 

na iné neţ poľnohospodárske účely. Keď uţ musí dôjsť k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, 

musí sa chrániť pôda a čo najmenej narušovať organizáciu poľnohospodárskeho fondu 

a odnímať len najnutnejšiu plochu poľnohospodárskej pôdy, uskutočniť rozbor pôdy 

a rekultivovať narušenú poľnohospodársku pôdu, po skončení nepoľnohospodárskej činnosti 
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uskutočniť čo najskôr terénne úpravy, aby sa poľnohospodárska pôda, ktorá bola dočasne 

znehodnotená, mohla čo v najkratšom čase opätovne obhospodarovať. 

 

K odňatiu poľnohospodárskej pôdy dochádza aj pri ťaţbe nerastov. Organizácia 

oprávnená na dobývanie loţiska v konaní o určenie dobývacieho priestoru, alebo v konaní 

o vyuţití územia musí k ţiadosti doloţiť predbeţný súhlas na odňatie poľnohospodárskej 

pôdy. Ďalej sú povinné vypracovať plány rekultivácie pozemkov dotknutých dobývaním 

loţiska. Obdobne sa postupuje aj pri pozemkoch, ktoré sú súčasťou lesného pozemkového 

fondu, avšak podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu lesného pozemkového 

fondu.  

 

Uţ v predchádzajúcej časti sa uvádza, ţe ak medzi vlastníkom nehnuteľnosti 

a organizáciou nedôjde k dohode, prichádza do úvahy ako posledné a krajné riešenie 

vyvlastnenie. Vyvlastnenie je odňatie majetku vlastníkovi proti jeho vôli alebo nútené 

obmedzenie vlastníctva. Nútené obmedzenie vlastníctva predstavuje menej závaţný zásah do 

postavenia vlastníka.Vlastnícke práva nad vecou, ktorá je predmetom obmedzenia sa zúţia, 

vlastník s ňou nemôţe nakladať v predchádzajúcom rozsahu, ale neprestane byť vlastníkom, 

nedôjde k zmene osoby vlastníka. Nútené obmedzenie vlastníckeho práva sa spája so 

zásahom do vlastníckych práv proti vôli vlastníka. Takýmto prípadom je obmedzenie na 

základe vecného bremena, ktoré vzniká priamo zo zákona. Nútené obmedzenie vlastníckych 

práv ako aj vyvlastnenie je dovolené iba, ak sa uskutoční v súlade so štyrmi kumulatívne 

určenými podmienkami Čl. 20 ods. 4 Ústavy SR. Zásah do vlastníctva je moţný iba 

v nevyhnutnej miere, ak je vo verejnom záujme, uskutoční sa na základe zákona a za 

primeranú náhradu. 

 

Pojem verejného záujmu je právne vymedziteľný len vo vzťahu ku konkrétnemu 

právu. Ak účel zamýšľaný obmedzením práva vlastníka majetok nie je moţné dosiahnuť 

prostriedkami, ktoré zasahujú miernejšie do ústavou chráneného vlastníckeho práva, 

napríklad kúpou, nájomnou zmluvou alebo zmluvou o zriadení vecného bremena, a ak 

verejný záujem je nadradený a objektivizovaný voči záujmom vlastníka, podmienkou 

verejného záujmu moţno pokladať za splnenú. Pretoţe právne relevantný je iba verejný 

záujem, ktorý je v príčinnej súvislosti s konkrétnym spoločenským vzťahom, treba 

identifikovať verejný záujem, ktorý je nadradený nad záujem vlastníka. Podmienka verejného 

záujmu podľa Čl. 20 ods. 4 Ústavy SR nie je formálna podmienka, z čoho vyplýva, ţe nie je 
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dostatočné uviesť ľubovoľný dôvod, ktorý sa pomenuje slovami „verejný záujem“. 

Podmienka verejného záujmu musí mať obsah, ktorý slúţi na dosiahnutie cieľa ustanoveného 

ústavou. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa záujem verejnosti musí nadradiť nad 

záujem vlastníka. 

 

Podľa § 108 stavebného zákona sa pripúšťa vyvlastnenie nehnuteľností z dôvodu 

uskutočnenia terénnych úprav, ťaţobných a im podobných a s nimi súvisiacich prác. Stavebný 

úrad začína konať na návrh organizácie, ktorá má určený dobývací priestor. Návrh musí 

obsahovať najmä označenie pozemku alebo jeho časti, aké právo a v akom rozsahu sa má 

vyvlastniť a návrh výšky náhrady. Ďalej musí obsahovať názov organizácie, v prospech ktorej 

sa má vyvlastnenie uskutočniť, meno a adresu osoby, proti ktorej vyvlastnenie smeruje. 

V návrhu sa musí odôdvodniť účel , na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, napríklad dobývanie 

výhradného loţiska. Navrhovateľ musí doloţiť dôkaz o tom, ţe pokus o získanie pozemku 

dohodou bol bezvýsledný a napokon výpis z katastra nehnuteľností, snímku z pozemkovej 

mapy a geometrický plán. 

 

Účastníkmi vyvlastňovacieho konania sú navrhovateľ a vlastníci nehnuteľností, 

ktorých sa vyvlastnenie priamo dotýka. Ak vyvlastňovací pozemok nemá v katastri 

nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo je predmetom konania o dedičstvo alebo 

súdneho konania podľa § 113 a stavebného zákona, ktorý bol doplnený zákonom č. 175/1999 

Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení 

neskorších predpisov, účastníkom vyvlastňovacieho konania okrem navrhovateľa je 

Slovenský pozemkový fond a účastníci konania o dedičstvo, prípadne účastníci súdneho 

konania. Slovenský pozemkový fond je účastníkom vyvlastňovacieho konania aj vtedy, ak 

pozemok nebol vydaný na základe reštitučných zákonov z dôvodu, ţe nebolo rozhodnuté 

o oprávnenej osobe a to aţ do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určí oprávnená osoba. 

Ak vlastníci majú proti vyvlastneniu námietky, musia ich uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní. Na námietky uplatnené neskôr a na námietky, ktoré sa v územnom konaní 

zamietli, sa neprihliada. Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania vydá stavebný úrad 

rozhodnutie o vyvlastnení. Proti rozhodnutiu o vyvlastnení sa môţu účastníci 

vyvlastňovacieho konania odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Stavebný zákon chráni pôvodného vlastníka tak, ţe za určitých okolností umoţňuje 

vrátiť mu vyvlastnenú nehnuteľnosť. Môţe sa tak stať v prípade, ţe vyvlastnený pozemok sa 
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pouţil na iný účel alebo sa vôbec na daný účel nezačal pouţívať. Pri určovaní náhrady za 

vyvlastnenie stavebný úrad postupuje podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 465/1991 

Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie osobného uţívania 

pozemkov a náhradách za dočasné uţívanie pozemkov v znení vyhlášok č. 608/1992 Zb., č. 

265/1993 Z.z. a č. 375/1999 Z.z. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 375/1999 Z.z., ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách.  

 

Rozhodnutím o vyvlastnení dochádza k zmene vlastníka nehnuteľnosti, ktoré sa do 

katastra nehnuteľností zapíše formou záznamu na základe právoplatného rozhodnutia 

o vyvlastnení. [ 10 ] 

 

Znova je potrebné zdôrazniť, ţe k vyvlastňovaciemu konaniu sa má pristúpiť iba 

vtedy, ak majetkoprávne vzťahy pri vykonávaní banskej činnosti a dobývaní loţísk 

nevyhradených nerastov nie je moţné riešiť inak.  

 

V predchádzajúcej časti bolo popísané riešenie majetkoprávnych vzťahov, ktoré musí 

organizácia riešiť s vlastníkmi pozemkov, pri povoľovaní činnosti, podľa súčasnej legislatívy. 

Ako vidno tento proces je zloţitý, hlavne vtedy, ak vlastník pozemku, na ktorom sa loţisko 

nerastov nachádza, nemá záujem alebo sa nechce s organizáciou dohodnúť. V právnickej 

verejnosti prevláda názor, ţe vyvlastňovacie konanie pri vyuţívaní loţísk nerastov, by mali 

uskutočňovať príslušné obvodné banské úrady. Novelizácia Banského zákona je potrebná 

nielen v tejto oblasti ale aj v oblasti určovania dobývacieho priestoru, v oblasti vytvárania 

finančných prostriedkov pre budúcu rekultiváciu pozemkov dotknutých dobývaním a pod.   

 

1111..  PPrreeddlloožžeennýý  nnáávvrrhh  nnoovveellyy  bbaannsskkééhhoo  zzáákkoonnaa  

 

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití 

nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladalo na základe 

Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006 uţ v roku 2005. Na návrhu 

zákona som spolu s kolektívom Hlavného banského úradu pracoval uţ v priebehu rokov 2004 

a 2005 na základe pripomienok širokej podnikateľskej verejnosti v oblasti dobývania loţísk 

nerastov, Banskej komory a ostatných verejných inštitúcií. Na Hlavnom banskom úrade som 
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sa podieľal na príprave návrhu novely banského zákona hoci tvorcom legislatívy v oblasti 

banského práva v Slovenskej republike je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

 

Vecná príslušnosť Ministerstva hospodárstva SR k predloţeniu zákona sa opiera o § 6 

písm. d), h) a i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

Podnet na vypracovanie návrhu zákona bol daný aj dokončením implementácie 

smernice 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach udeľovania a pouţívania 

povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťaţbu uhľovodíkov, ako aj smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťaţobného 

priemyslu. Súčasťou podnetu je aj skutočnosť prípravy nového stavebného zákona, zákona 

o vyvlastňovaní a uţ prijatý a viackrát novelizovaný zákon o ochrane prírody a krajiny, ako aj 

poţiadavky praxe, ktoré sa objavili po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. 

 

Účelom predloţeného návrhu novely zákona je zrovnoprávniť fyzické a právnické 

osoby, ktoré chcú podnikať v oblasti ťaţobného priemyslu a nemajú sídlo ani trvalý pobyt na 

území Slovenskej republiky, ale v krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva 

a v krajinách Európskej únie. Ďalším účelom predloţeného návrhu zákona je vytvoriť 

podmienky pre štátnu banskú správu (obvodné banské úrady), aby tieto plnohodnotne 

vystupovali ako špecializované stavebné úrady. V neposlednom rade je účelom návrhu 

zákona vytvorenie účelovej finančnej rezervy, ktorá bude kryť následky moţných 

spôsobených škôd banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom 

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní 

s odpadom z ťaţobného priemyslu. 

 

Predkladaný návrh novely zákona je členený celkom do štyroch článkov, keď 

hmotnoprávne ide o zmenu v článkoch I. a II. Menia sa zákony č. 44/1988 Zb. v znení 

neskorších predpisov a č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Zmenu uvedeného zákona si vyţiadala v predchádzajúcom odseku uvedená smernica. Článok 

III. splnomocňuje predsedu NR SR k vyhláseniu úplného znenia zákona č. 44/1988 Zb. 

o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Článkom IV. je upravená účinnosť návrhu zákona.  
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Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, v rámci 

ktorého bol zaslaný nielen povinným pripomienkujúcim orgánom, ale aj orgánom územnej 

samosprávy ako sú ZMOS a Únia miest Slovenska, stavovským organizáciám ako sú 

Slovenská banská komora, Zdruţenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenská 

spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, vybraným ťaţobným organizáciám ako sú NAFTA, a. 

s. Gbely, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Prievidza. Návrh novely zákona je v súlade 

s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská 

republika viazaná. [ 6 ] 

 

12. Oblasti návrhu novely banského zákona 

 

12.1.    Posúdenie návrhu novely zákona z ekonomického aspektu           
a iných celospoločenských aspektov   

 

Oblasť ťaţobného priemyslu v Slovenskej republike, pod ktorým sa má na mysli 

banská činnosť alebo činnosť vykonávaná banským spôsobom je v súčasnej dobe upravovaná 

zákonom č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

neskorších predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Základný hmotnoprávny 

predpis (banský zákon č. 44/1988 Zb.) bol vypracovaný v roku 1988 spolu s vykonávacími 

predpismi, ktoré na neho nadväzujú. Z Článku 13 Ústavy SR vyplýva skutočnosť, ţe 

povinnosti moţno ukladať jedine zákonom. Preto bolo potrebné vykonať úpravu banského 

zákona. [ 5 ] 

 

12.2.  Dopad návrhu novely zákona na verejný rozpočet 

 

Predkladaný návrh novely zákona nebude mať dopad na verejné financie, ani na 

financie zdravotných a sociálnych poisťovní ani na financie samosprávy. Môţe mať vplyv na 

podnikateľské prostredie, a to moţným zvýšením rozpočtu do rezervných fondov, ohľadom 

na preberanú zodpovednosť za skládky, odvaly a odkaliská (ďalej len “odpadové 

hospodárstvo”). [ 5 ] 
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12.3.  Environmentálne dopady návrhu novely zákona 

 

Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na ţivotné prostredie a to tým, ţe obvodné 

banské úrady budú vystupovať ako špecializované stavebné úrady a vo výberových komisiách 

na uvoľnené dobývacie priestory budú zo zákona obsadzované aj pracovníkmi odborov 

ochrany ţivotného prostredia. 

 

Návrh zákona bude mať rovnováţny vplyv na ţivotné prostredie, aj tým, ţe vo 

výberových komisiách vyberajúcich nové podnikateľské subjekty na uvoľnené dobývacie 

priestory sú okrem iného aj zástupcovia odborov ţivotného prostredia a ich úlohou bude 

posudzovať vplyv ťaţby nerastných surovín na ţivotné prostredie a aj z dôvodu 

implementácie smernice 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťaţobného 

priemyslu. Uvedená smernica je sčasti transponovaná do novely banského zákona a to tak, ţe 

organizácie, na ktoré sa prevedie dobývací priestor zmluvne, alebo ktoré vyjdú víťazne 

z výberových konaní, musia prevziať zodpovednosť aj za odpadové hospodárstvo a táto 

zodpovednosť zlepší ţivotné prostredie. 

 

Potrebu novelizovať zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov si vyţiadala smernica 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom 

z ťaţobného priemyslu. Doterajšie znenie § 20 ods. 9 písm. c) banského zákona je 

nekonkrétne, preto je potrebné všeobecnosť citovaného ustanovenia špecifikovať na 

likvidáciu hlavných banských diel a lomov, na likvidáciu škôd spôsobených odpadom 

z banských činností a škôd spôsobených vykonávaním činností vykonávaných banským 

spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou 

vykonávanou banským spôsobom. [ 5 ] 

 

12.4.   Dopad návrhu novely zákona na zamestnanosť 

 

Návrh novely zákona nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť, udrţí sa 

rovnováţny stav. [ 5 ] 
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12.5.   Dopad návrhu novely zákona na podnikateľskú sféru 

 

Prijatím návrhu novely zákona sa podnikateľská sféra v oblasti ťaţobného priemyslu 

posilní a to tým, ţe zákon jej zabezpečí rovnováţne postavenie pri podnikaní s ohľadom na 

právnu istotu jej činnosti v chránených loţiskových územiach a dobývacích priestoroch. 

Negatívny dopad bude mať návrh zákona na dobývanie rúd, z ktorých sa priemyselne dajú 

vyrábať kovy, a to tým, ţe sa zakazuje pouţívanie technológie kyanidového lúhovania.  

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR a s medzinárodnými dohodami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná. [ 5 ] 

 
 

13. Text predloženej novely zákona 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a  vyuţití 

nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:  

 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona               

č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. § 8 vrátane nadpisu znie: 

„§ 8 

Hlavné banské diela 

(1) Hlavnými banskými dielami podľa tohto zákona sa rozumejú všetky banské diela, 

ktoré vyúsťujú na povrch, a banské diela otvárajúce výhradné loţisko alebo jeho ucelenú 

časť. [ 4 ] 

 

(2) Hlavné banské diela sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich vyústenia na 

zemský povrch a evidujú sa v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu.
2d)“

 [ 4 ] 
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Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie: 

„2d)  § 6 ods. 1 písm. c) bod 4. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995    

Z.   z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“. 

 

Pôvodné ustanovenie § 8 pojednávalo o vzťahu banského zákona k 

všeobecným predpisom o správe národného majetku tak, že na správu 

výhradných ložísk sa vzťahovali všeobecné obecné predpisy o správe 

národného majetku (Hospodársky zákonník č.109/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov) pokiaľ tento zákon neustanovoval inak. Text tohto 

ustanovenia bol zrušený zákonom č. 498/1991 Zb., ktorým sa zmenil a 

doplnil zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 

(banský zákon). Vzhľadom k tomu, že prax ukázala, že v zákone je potrebné 

definovať hlavné banské diela, tak na tento účel sa využil § 8, ktorý je 

v súčasnosti bez textu.  

 

2. V § 10 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: 

 

„h) podať návrh na zápis hlavných banských diel uvedených v § 8 ods. 2,  ktoré vyúsťujú 

na zemský povrch, do katastra nehnuteľností ako nehnuteľnosti, ktoré sú stavbami 

spojenými so zemou  pevným základom do troch rokov odo dňa povolenia výstavby 

banských diel. 

 

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).“  [ 4 ] 

 

 Súčasný text § 10 ustanovuje povinnosti organizácie pri využívaní 

výhradného ložiska ako sú:  

a)  navrhnúť určenie, zmenu, prípadne zrušenie chráneného ložiskového 

územia,  

b)    viesť banskomeračskú a geologickú dokumentáciu,  

c)   evidovať stav zásob výhradného ložiska a jeho zmeny,  

d) riešiť včas strety záujmov pri určení dobývacieho priestoru a pri 

plánovanej otvárke, príprave a dobývaní výhradného ložiska, 

predovšetkým s cieľom obmedziť nepriaznivé vplyvy na životné prostredie,  
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e)  navrhnúť určenie, zmenu, prípadne zrušenie dobývacieho priestoru,  

f)  evidovať výrubnosť a znečistenie pri dobývaní výhradného ložiska a 

dosahované výsledky pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v 

súvislosti s ich dobývaním,  

g)  starať sa o ochranu výhradného ložiska, 

h) plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

 K týmto povinnostiam bolo potrebné ustanoviť aj povinnosť organizácie 

zapísať hlavné banské diela, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 2 a vyúsťujú na 

zemský povrch, do katastra nehnuteľností. 

 

3. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:  

„V chránenom loţiskovom území sa nemôţe určovať prieskumné územie na prieskum 

loţiska nerastu, na ochranu ktorého je chránené loţiskové územie určené.“ [ 4 ] 

 

Súčasný text ustanovenia § 17 ods. 1 je v znení:  

„Chránené ložiskové územie a jeho zmeny určuje obvodný banský úrad 

rozhodnutím po vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody /7a/ a po 

dohode s príslušným stavebným úradom podľa osobitného predpisu. /7b/“.  

 

Ustanovenie bolo potrebné doplniť navrhovaným spôsobom z dôvodu, že 

v praxi sa stávalo, že v chránenom ložiskovom území sa určovalo 

prieskumné územie na ten istý nerast, aký sa už chránil určením 

chráneného ložiskového územia.  

 

4. V § 23 odseky 4 a 5 znejú:  

 

„(4) Obvodný banský úrad povoľuje aj banské stavby, slúţiace otvárke, príprave alebo 

dobývaniu a úprave nerastov v súvislosti s dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach 

dobývacieho priestoru, prípadne na území vystavenom priamym účinkom ťaţby, pokiaľ 

sa nevykonala rekultivácia pozemku. 
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(5) Banské diela a stavby uvedené v odsekoch 3 a 4, ich zmeny a odstránenie povoľuje 

obvodný banský úrad spravidla  v rámci povoľovania otvárky, prípravy a dobývania 

výhradného loţiska
12)

 a povoľovania zabezpečenia alebo likvidácie hlavných banských 

diel a lomov.“ [ 4 ] 

 

Pôvodné odseky 4 a 5 § 23, ktoré ustanovujú podmienky projektovania, 

výstavby a rekonštrukcie baní a lomov, ktoré znejú: 

 

„ (4) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky povoľuje aj banské 

stavby slúžiace otvárke, príprave alebo dobývaniu výhradného ložiska v 

lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej 

skrývky alebo vykonávanej ťažby, prípadne na území vystavenom priamym 

účinkom ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku. 

 

(5) Banské diela a stavby uvedené v odsekoch 3 a 4 povoľuje Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky spravidla v rámci povoľovania otvárky, 

prípravy a dobývania výhradného ložiska.12)“, 

bolo potrebné upraviť z dôvodu, aby príslušný obvodný banský úrad bol 

kompetentný napr. na povoľovanie úpravní v lomoch a skrývkach 

v hraniciach dobývacieho priestoru, prípadne na území vystavenom priamym 

účinkom ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku. 

 

5. V § 24 odseky 5 až 8 znejú: 

 

„(5) Organizácia, ktorej bol určený dobývací priestor podľa odseku 3, môţe tento 

zmluvne previesť na inú organizáciu. Organizácia, ktorej bol dobývací priestor určený 

podľa odseku 4, môţe dobývací priestor zmluvne previesť na inú organizáciu aţ po tom, 

čo začala výhradné loţisko dobývať.  

 

(6) Na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo 

výberovom konaní, obvodný banský úrad zriadi komisiu, ktorá má najmenej päť členov. 

Členov komisie vymenúva predseda obvodného banského úradu zo zástupcov obvodného 

úradu ţivotného prostredia, obce, na ktorej území sa nachádza dobývací priestor, 

Slovenskej banskej komory a obvodného banského úradu; komisia vymenovaná 
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predsedom obvodného banského úradu podľa druhej vety je zloţená tak, aby zástupcovia 

obvodného banského úradu boli v menšine. Na začiatku zasadania komisia zvolí zo 

svojich členov predsedu, ktorý je zodpovedný za činnosť komisie a za vypracovanie 

správy o priebehu a výsledkoch výberového konania. Komisia zvolí aj zapisovateľa, 

ktorý zaznamená priebeh a výsledky výberového konania. 

 

(7) Člen komisie je povinný oboznámiť sa s podanými ţiadosťami jednotlivých 

organizácií. Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 

výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po 

skončení svojho členstva v komisii, a to 2 roky od odovzdania správy o priebehu 

a výsledkoch výberového konania predsedovi obvodného banského úradu.  

 

 (8) Predseda komisie prevezme doručené návrhy do výberového konania, ţiadosti 

o obhajobu návrhov a dokumentáciu o dodrţaní lehoty na predloţenie návrhov do 

výberového konania. Návrhy do výberového konania predloţené v stanovenej lehote za 

prítomnosti väčšiny členov komisie otvorí a vyţiada si od obvodného banského úradu 

primeranú lehotu na oboznámenie sa s predloţenými návrhmi. Primeranou lehotou sa 

rozumie čas najviac troch pracovných dní. Členovia komisie sa s predloţenými návrhmi 

oboznamujú na obvodnom banskom úrade. Po otvorení návrhov do výberového konania 

komisia určí spôsob, miesto a čas obhajoby návrhov do výberového konania, ak tak 

neurobil predseda obvodného banského úradu pri zvolávaní komisie. Po oboznámení sa 

s predloţenými návrhmi do výberového konania a po ich obhajobe, komisia vyhodnotí 

návrhy na určenie dobývacieho priestoru z hľadiska splnenia poţiadaviek uvedených 

v podmienkach výberového konania, z hľadiska navrhovaného spôsobu dobývania 

výhradného loţiska, vrátane umiestnenia skládok, odvalov a odkalísk, ako aj riešenia 

stretov záujmov a ďalších náleţitostí, ak sú uvedené v oznámení o začatí výberového 

konania. Kaţdý člen komisie určí poradie návrhov do výberového konania podľa kritérií 

uvedených v oznámení o začatí výberového konania. Na prvom mieste sa umiestni návrh,  

ktorý dostane najviac prvých miest z poradia určeného jednotlivými členmi komisie. Ak 

viacero návrhov získa rovnaký počet umiestnení na prvom mieste, na prvom mieste sa 

umiestni návrh, ktorý získal najmenší súčet umiestnení. Neoddeliteľnú súčasť výberového 

konania tvorí správa o priebehu a výsledkoch výberového konania, ktorá spolu s ostatnou 

dokumentáciou je podkladom na rozhodnutie obvodného banského úradu v konaní 
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o určenie dobývacieho priestoru. Zápisnicu podpisujú všetci prítomní členovia komisie. 

Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, uvedie dôvody odmietnutia.  

 

Doterajšie odseky 8 aţ 12 sa označujú ako odseky 9 aţ 13.“ [ 4 ] 

 

Súčasné ustanovenia odsekov 5, 6, a 7 v § 24, ktoré ustanovujú 

podmienky oprávnenia na dobývanie výhradného ložiska, ktoré znejú: 

 

„(5) Na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo 

výberovom konaní obvodný banský úrad zriadi komisiu, ktorá má najmenej 

päť členov. Členov komisie vymenúva predseda obvodného banského úradu 

zo zástupcov okresného úradu, obce, na ktorej území sa nachádza dobývací 

priestor, Slovenskej banskej komory a obvodného banského úradu. 

 

(6) Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a 

to aj po skončení svojho členstva v komisii. 

 

(7) Komisia vyhodnotí návrhy na určenie dobývacieho priestoru najmä z 

hľadiska technických a finančných možností predkladateľov návrhov, 

navrhovaného spôsobu dobývania výhradného ložiska a riešenia stretov 

záujmov a určí poradie účastníkov výberového konania. Neoddeliteľnú 

súčasť výberového konania tvorí správa o priebehu a výsledkoch výberového 

konania, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na 

rozhodnutie obvodného banského úradu v konaní o určenie dobývacieho 

priestoru.“, 

 

bolo potrebné upraviť v navrhovanom znení z dôvodu, že si to tak vyžaduje 

prax. Problémy vznikali hlavne vtedy ak vo výberových komisiách na určenie 

dobývacieho priestoru boli zástupcovia obvodného banského úradu vo 

väčšine ako zástupcovia ostatných inštitúcií. Nabádalo to k podozreniu 

z korupcie a zástupcovia inštitúcií poukazovali na to, že nemajú dôležitý hlas 

a sú tam len do počtu. Taktiež je potrebné upraviť priebeh práce vo 
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výberovej komisii a dobu mlčanlivosti člena výberovej komisie, ktorá nie je 

v súčasnosti upravená. 

 

6. V § 27 odsek 7 znie:  

 

„(7) Organizácia, ktorá výhradné loţisko dobýva alebo dobývanie prerušila na dobu 

kratšiu ako tri roky, môţe určený dobývací priestor zmluvne previesť na inú organizáciu, 

ktorá má príslušné banské oprávnenie
12a)

 po predchádzajúcom súhlase obvodného 

banského úradu. Ţiadosť o predchádzajúci súhlas na prevod dobývacieho priestoru 

podáva prevádzajúca organizácia spolu s návrhom zmluvy o prevode dobývacieho 

priestoru a príslušným banským oprávnením organizácie, na ktorú sa má dobývací 

priestor previesť. K ţiadosti sa pripojí vyhlásenie organizácie, na ktorú sa má dobývací 

priestor previesť, v ktorom uvedie 

 

a) ţe bude v dobývaní pokračovať a preberá aj zodpovednosť za skládky, odvaly  

a odkaliská (ďalej len „odpadové hospodárstvo“), 

b) do akej doby dobývanie obnoví, v prípade, ţe bolo prerušené;  

c) odborné, technické, finančné a odbytové moţnosti na dobývanie loţiska, 

d) zhodnotenie výsledkov doterajšej banskej činnosti, 

vyriešenie stretov záujmov alebo predpokladaný spôsob riešenia stretov záujmov, ak 

neboli vyriešené.“ [ 4 ] 

 

Súčasné ustanovenie ods. 7 v § 27, ktoré ustanovuje podmienky 

určenia, zmeny a zrušenia dobývacieho priestoru, ktoré znie: 

  

„(7) Organizácia môže určený dobývací priestor zmluvne previesť na inú 

organizáciu, ktorá má príslušné banské oprávnenie, po predchádzajúcom 

súhlase obvodného banského úradu. Žiadosť o predchádzajúci súhlas na 

prevod dobývacieho priestoru podáva prevádzajúca organizácia spolu s 

návrhom zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a príslušným banským 

oprávnením /12a/ organizácie, na ktorú sa dobývací priestor má previesť.“, 

 

bolo potrebné presnejšie ustanoviť v navrhovanom znení z dôvodu, že v praxi 

sa pri prevádzaní dobývacích priestorov vyskytovali prípady, keď organizácie 
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previedli dobývacie priestory medzi umelo vytvorenými organizáciami len 

preto, aby o ne neprišli z dôvodu nečinnosti po dobu troch rokov. Tu je 

potrebné zdôrazniť, že uvedené ustanovenie nepozná žiadny banský zákon 

z členských krajín Európskej únie. Vnútorne s týmto ustanovením 

nesúhlasím z dôvodu, že nie je vhodné organizáciu nútiť aby ložisko 

dobývala, keď k tomu nie sú vytvorené podmienky, napr. odbytové 

a ekonomické, za ktoré organizácia nemôže. 

 

7. § 27 ods. 8 sa dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:  

 

„e)  vyhlásenie, ţe bude v dobývaní pokračovať a preberá aj zodpovednosť za odpadové 

hospodárstvo, 

f)   do akej doby dobývanie obnoví, v prípade, ţe bolo prerušené, 

      g)  odborné, technické, finančné a odbytové moţnosti na dobývanie loţiska, 

      h)  zhodnotenie výsledkov doterajšej banskej činnosti.“ [ 4 ] 

 

Súčasné ustanovenie ods. 8 v § 27, ktoré ustanovuje podmienky 

určenia, zmeny a zrušenia dobývacieho priestoru znie: 

 

„ 8) Návrh zmluvy o prevode dobývacieho priestoru musí okrem všeobecných 

náležitostí obsahovať ďalšie náležitosti o  

a)  zaplatení úhrady za dobývací priestor a úhrady za vydobyté nerasty ku 

dňu prevodu dobývacieho priestoru,  

b) odovzdaní a prevzatí dokumentácie súvisiacej s vykonávaním banskej 

činnosti, 

c) aktuálnom stave banskej činnosti vrátane riešenia stretov záujmov a o  

stave zásob výhradného ložiska podľa druhov nerastov,  

d) povinnosti organizácie, na ktorú sa dobývací priestor má previesť, 

uskutočniť likvidáciu hlavných banských diel a lomov a rekultiváciu 

pozemkov po ukončení alebo trvalom zastavení banskej činnosti.“, 

 

bolo potrebné upraviť v navrhovanom znení v nadväznosti na úpravu odseku 

7 § 27 v predchádzajúcom bode. 

 

8. V § 27 ods. 11 sa vypúšťa slovo „zmluvou“. 
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Súčasné ustanovenie ods. 11 v § 27, ktoré ustanovuje podmienky 

určenia, zmeny a zrušenia dobývacieho priestoru znie: 

 „(11) Na organizáciu, na ktorú sa dobývací priestor zmluvou previedol, 

prechádzajú dňom prevodu všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené 

týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s vykonávaním banskej 

činnosti v tomto dobývacom priestore.“. 

 Z textu bolo potrebné vypustiť slovo „zmluvou“ nakoľko sa toto 

ustanovenie vzťahuje aj na organizácie, ktorým bol dobývací priestor určený 

vo výberovom konaní. 

 

9. V § 27 ods. 12 druhá až štvrtá veta znejú:  

 

„Organizácii, ktorej bol určený dobývací priestor, alebo na ktorú bol dobývací priestor 

prevedený zanikne oprávnene na dobývanie výhradného loţiska v dobývacom priestore, 

ak nezačala výhradné loţisko dobývať v lehote, ktorú uviedla v konaní o určenie 

dobývacieho priestoru, v zmluve o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu 

alebo v návrhu na prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu na základe 

výberového konania podľa § 27a, alebo v návrhu na prevod dobývacieho priestoru na inú 

organizáciu na základe výberového konania podľa § 27a, alebo dobývanie prerušila na 

dobu dlhšiu ako tri roky, alebo nesplnila podmienky, ku ktorým sa zaviazala v zmluve 

o prevode dobývacieho priestoru podľa odseku 7, alebo v návrhu do výberového konania 

o prevod dobývacieho priestoru inej organizácii na základe výberového konania (ďalej len 

„nečinnosť organizácie“). Lehoty podľa predchádzajúcej vety nesmú byť dlhšie ako tri 

roky. Zánik oprávnenia na dobývanie výhradného loţiska obvodný banský úrad písomne 

oznámi organizácii a začne výberové konanie o prevod dobývacieho priestoru na inú 

organizáciu potom, čo organizácii písomne oznámi, ţe jej zaniklo právo dobývať 

výhradné loţisko.  Dobývaním sa rozumie činnosť organizácie v dobývacom priestore, 

prostredníctvom ktorej dôjde k získaniu nerastu z loţiska dobývacími metódami,
13a)

 podľa 

povolenia obvodného banského úradu
13b)

 a platného plánu otvárky, prípravy a dobývania 

podľa § 32 a  jeho prepravu, na úpravu alebo zušľachťovanie.“ [ 4 ] 
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Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú: 

„13a) § 27 ods. 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti 

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.  

 13b) § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších 

predpisov.“. 

 

Súčasné ustanovenie ods. 12 v § 27, ktoré ustanovuje podmienky 

určenia, zmeny a zrušenia dobývacieho priestoru znie: 

 

„(12) Obvodný banský úrad zruší dobývací priestor na návrh organizácie, ak 

sa dobývanie výhradného ložiska ukončilo alebo trvale zastavilo a bola 

ukončená likvidácia hlavných banských diel a lomov. Obvodný banský úrad 

zruší dobývací priestor alebo ho určí inej organizácii na základe výberového 

konania (§ 24 ods. 4 až 10), ak organizácia, ktorej bol určený, do troch rokov 

od určenia dobývacieho priestoru alebo jeho prevodu nezačala výhradné 

ložisko dobývať alebo dobývanie prerušila na dlhší čas ako tri roky.“. 

Citované ustanovenie bolo potrebné doplniť podľa navrhovaného znenia 

z dôvodu, že podľa súčasného znenia ustanovenia dochádzalo pri jeho 

aplikovaní k takým skutočnostiam, že organizácii, ktorá výhradné ložisko 

nedobývala tri roky bol obvodným banským úradom dobývací priestor 

odňatý a určený vo výberovom konaní inej organizácii. Organizácia, ktorá 

mala dobývací priestor pôvodne určený sa o určení dobývacieho priestoru 

inej organizácii dozvedela až pri zmene zápisu v evidencii dobývacieho 

priestoru. 

 

10.  § 27 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:  

  

 „(14) Návrhy do výberového konania sa podávajú tak, ţe sprievodný list s uvedením 

identity organizácie podávajúcej návrh do výberového konania a skutočnosti, či sa 

uchádza o moţnú obhajobu svojho návrhu podľa § 27a ods. 6, je vloţený do obálky, spolu 

s vlastným návrhom do výberového konania, obsahujúcim náleţitosti podľa § 27a ods. 3 

a vloţený do zalepenej obálky s výrazným označením návrhu.  
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 (15) Predseda obvodného banského úradu alebo ním poverený zamestnanec obvodného 

banského úradu, ktorý výberové konanie vyhlasuje, otvorí po doručení návrhu prvú obálku 

a druhá obálka sa otvára aţ na zasadnutí komisie zriadenej podľa § 24 ods. 6.“ [ 4 ] 

 

Súčasné ustanovenie § 27, ktoré ustanovuje podmienky určenia, 

zmeny, zrušenia dobývacieho priestoru a postup obvodného banského úradu 

a výberovej komisie pri určovaní dobývacieho priestoru pri výberovom 

konaní bolo potrebné doplniť navrhovanými odsekmi z dôvodu, že pri 

doterajších výberových konaniach bolo podozrenie, že návrhy do výberových 

konaní, ktoré organizácie uchádzajúce sa o dobývací priestor zasielali na 

obvodný banský úrad boli zneužívané ešte pred zasadnutím výberovej 

komisie. Tieto ustanovenia by mali podozrenia zo zneužívania návrhov 

vylúčiť. 

 

11.  Za § 27 sa vkladá  paragraf 27a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 27a 

Opatrenia pri nečinnosti 

 

(1) V prípade zániku oprávnenia na dobývanie výhradného loţiska v dobývacom 

priestore podľa § 27 ods. 12 obvodný banský úrad začne konanie o prevod dobývacieho 

priestoru na inú organizáciu. 

 

(2) Oznámenie o začatí výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú 

organizáciu a základné údaje o výhradnom loţisku uverejní obvodný banský úrad 

v Obchodnom vestníku a v Úradnom vestníku Európskej únie, ak ide o vyhradené nerasty 

uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) najneskôr 90 dní pred dátumom ukončenia prijímania 

návrhov na prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu. 

 

(3) Vyhlásené podmienky výberového konania nie je moţné v priebehu konania meniť a 

návrh do výberového konania obsahuje 

a) banské oprávnenie organizácie, ktorá sa o dobývací priestor uchádza, 

b) navrhovaný spôsob dobývania ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy 

a zušľachťovania, 
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c) technické, finančné moţnosti predkladateľa návrhu, vrátane správy o doterajšom 

výkone banskej činnosti,  

d) predbeţné termíny prípravných, otvárkových a dobývacích prác, ktoré nemôţu byť 

dlhšie ako tri roky, 

e) iné náleţitosti podľa oznámenia v odseku 2. 

 

(4) Na vyhodnotenie návrhov o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu, 

podaných vo výberovom konaní, obvodný banský  úrad zriadi komisiu podľa § 24 ods. 5. 

 

(5) Člen komisie pri práci v komisii postupuje podľa § 24 ods. 6.  

 

(6) Komisia pri vyhodnocovaní návrhov na  prevod dobývacieho priestoru na inú 

organizáciu postupuje v súlade s § 24 ods. 7 a na základe ţiadosti organizácií, ktoré do 

výberového konania podali návrh na prevod dobývacieho priestoru, umoţní v rámci 

vyhodnocovania návrhov jednotlivým zástupcom organizácií obhájiť svoje návrhy. 

Ţiadosť o obhajobu návrhov predkladajú navrhovatelia spolu s návrhom podľa odseku 3. 

 

(7) Neoddeliteľnú súčasť výberového konania tvorí správa o priebehu a výsledkoch 

výberového konania, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je záväzným podkladom 

na vykonanie prevodu dobývacieho priestoru na inú organizáciu.  

 

(8) Na základe výsledkov výberového konania obvodný banský úrad oznámi 

organizácii, ktorej návrh sa umiestnil na prvom mieste, ţe jej návrh do výberového 

konania bol úspešný a ostatným účastníkom výberového konania oznámi, ţe ich návrhy 

vo výberovom konaní neuspeli. Obvodný banský úrad do 30 dní od oznámenia výsledkov 

výberového konania účastníkom výberového konania, prevedie dobývací priestor na 

organizáciu, ktorej návrh bol vo výberom konaní určený ako prvý, vykonaním zápisu do 

evidencie dobývacích priestorov, čo oznámi organizácii, na ktorú previedol dobývací 

priestor.  

 

(9) Ak do výberového konania neboli doručené ţiadne návrhy, obvodný banský úrad 

výberové konanie opakuje. 
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(10) Ak ani do opakovaného výberového konania neboli podané návrhy na prevod 

dobývacieho priestoru, obvodný banský úrad z vlastného podnetu začne konanie 

o zrušenie dobývacieho priestoru, ak sú splnené podmienky na zrušenie dobývacieho 

priestoru podľa osobitného predpisu.
13c)

 

 

(11) Proti postupu obvodného banského úradu v konaní o prevod dobývacieho priestoru 

na inú organizáciu môţu účastníci výberového konania podať sťaţnosť na Slovenský 

banský úrad do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia obvodného banského úradu, ţe ich 

návrhy na prevod dobývacieho priestoru neboli vo výberovom konaní úspešné. Sťaţnosť 

Slovenský banský úrad vybaví podľa osobitného predpisu.
13d)

“ [ 4 ] 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 13c a 13d znejú: 

„13c) Vyhláška Slovenského banského úradu č.79/1988 Zb. o chránených ložiskových 

územiach a dobývacích priestoroch v znení neskorších predpisov. 

13d) Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“. 

 

 V súčasnej úprave banského zákona ustanovenie § 27a nie je. 

Navrhované ustanovenie bolo potrebné do zákona doplniť z dôvodu, aby sa 

výberových konaní o určovanie dobývacích priestorov mohli zúčastňovať aj 

záujemcovia z Európskej únie (ak je dobývací priestor určený na nerast 

obsahujúci uhľovodíky). Ďalej je dôležité ustanoviť postup obvodného 

banského úradu v prípade, keď o dobývací priestor nie je záujem. 

Ustanovením sa dáva možnosť jednotlivým zástupcom organizácií obhájiť 

svoje návrhy v rámci vyhodnocovania návrhov a tiež možnosť účastníkom 

výberového konania podať sťažnosť na Slovenský banský úrad proti postupu 

obvodného banského úradu v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú 

organizáciu.  

  

12.  V § 30 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú: 

„(3) Pri dobývaní výhradného loţiska sa pouţijú také dobývacie metódy, ktoré umoţnia 

vydobyť bilančné zásoby výhradného loţiska s čo najväčšou výrubnosťou pri tuhých 

nerastoch, prípadne vyťaţiteľnosť pri kvapalných a plynných nerastoch, ako aj pri 

lúhovaní,   s čo najmenšími stratami a čo najmenším znečistením.  
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(4) Pri úprave a zušľachťovaní nerastov, ak sa vykonávajú v súvislosti s ich 

dobývaním, sa pouţijú také postupy, ktoré umoţnia vyuţiť vydobyté nerasty čo 

najúplnejšie, s čo najväčšou výťaţnosťou ich úţitkových zloţiek a s najmenším odpadom.  

(5) Pri dobývaní a úprave nerastov, z ktorých sa dajú priemyselne vyrábať kovy, je 

zakázané pouţitie technológie kyanidového lúhovania.“ [ 4 ] 

 

Doterajšie odseky 3 aţ 7 sa označujú ako odseky 6 aţ 10. 

 

V súčasnej úprave banského zákona v ustanovení § 30, v ktorom sú 

ustanovené podmienky racionálneho využívania výhradných ložísk sa 

navrhujú nové odseky, ktoré upresňujú druhy dobývacích metód, ktoré sa 

môžu používať pri využívaní výhradných ložísk. Veľký tlak je zo strany 

inštitúcií životného prostredia, aby sa zákonom zakázalo použitie technológie 

kyanidového lúhovania. 

 

13.  V § 30 sa vypúšťa odsek 10. 

 

Súčasné ustanovenie § 30 ods. 7 (10) znie: 

 „ (7) Podrobnosti o racionálnom využívaní výhradných ložísk ustanoví 

všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky.“.   

 Podrobnosti o racionálnom využívaní výhradných ložísk ustanovuje 

vyhláška SBÚ č. 89/1988 Zb. z 20. mája 1988 o racionálnom využívaní 

výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní 

činnosti vykonávanej banským spôsobom. Vyhláška ukladá aj povinnosti pre 

organizácie, ktoré sa môžu podľa Ústavy SR ukladať len zákonom. Preto sú 

tieto povinnosti prenesené do zákona v § 30 odsekoch 3 až 5.  

 

14.  V § 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 

 

„(4)  Po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach 

a lomoch, ak nie je moţné ich akékoľvek iné vyuţitie podľa tohto zákona alebo 

osobitných predpisov
16e)

 je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu podľa § 32 

a uskutočniť rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov dotknutých 
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banskou činnosťou podľa osobitného predpisu,
16f)

 ak ide o trvalé odňatie 

poľnohospodárskej pôdy  trvalé vyňatie lesných pozemkov uskutoční sa rekultivácia 

pozemkov podľa tohto zákona; ak príslušné orgány štátnej  správy po dohode s obvodným 

banským úradom rozhodli o vyuţití hlavných  banských diel a lomov na iné účely alebo 

orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
16g)

 po dohode s obvodným banským 

úradom rozhodol, ţe banské stavby, banské diela, prípadne lomy majú pamiatkovú 

hodnotu, organizácia postupuje podľa odseku 5.“. 

 

Doterajší odsek (4) sa označuje ako odsek (5). [ 4 ] 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 16e aţ 16g znejú: 

„16e) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 

Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. ..... /2006 Z. z. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

16f)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 

zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 326/2005 

Z. z. o lesoch.           

16g) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.“. 

  

15.  § 31 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú: 

 

„(5) Ak príslušné orgány štátnej správy po dohode s obvodným banským úradom 

rozhodli o vyuţití hlavných banských diel a lomov na iné účely, alebo orgán štátnej správy  

na ochranu pamiatkového fondu
16g)

 po dohode s obvodným banským úradom rozhodol, ţe 

banské stavby, banské diela, prípadne lomy majú pamiatkovú hodnotu,  organizácia je 

povinná po skončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach 

a lomoch vykonať po dohode so záujemcom o iné vyuţitie banských diel a lomov vrátane 

zriadenia múzeí alebo galérií len také likvidačné práce, ktoré nebudú prekáţkou ich 

vyuţitia. Záujemcom o iné vyuţitie banských diel a lomov vrátane zriadenia múzeí alebo 

galérií môţe byť fyzická osoba – podnikateľ  alebo právnická osoba,  ktorí ich budú 

vyuţívať podľa osobitných predpisov
16e)

  a obec, vyšší územný celok, nezisková 
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organizácia alebo fyzická osoba alebo právnická osoba - podnikateľ, ktorá múzeum alebo 

galériu chce v uvedených priestoroch zriadiť a spĺňa poţiadavky osobitného predpisu.
16h) 

 

(6) Likvidácia, rekultivácia a náhrada škody spôsobenej banskou činnosťou alebo 

činnosťou vykonávanou banským spôsobom sa uhrádza z rezervy vytváranej podľa 

osobitného predpisu.
16i)

  

 

(7) Rezerva sa vytvára ročne na ťarchu nákladov podľa osobitného predpisu.
16j)

 [ 4 ] 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 16h a 16ch znejú: 

„16h) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov. 

 16i) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmu v znení neskorších predpisov.“. 

 16j) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.“. 

 

Súčasné ustanovenie § 31 zákona, ktoré ustanovuje povinnosti 

a oprávnenia organizácie pri dobývaní výhradných ložísk znie: 

 

„(1) Ak sa pri dobývaní v dobývacom priestore zistí ložisko iného 

vyhradeného nerastu, než pre ktorý sa určil dobývací priestor, je organizácia 

povinná oznámiť to bez meškania, Ministerstvu životného prostredia 

Slovenskej republiky a obvodnému banskému úradu. Ak sa prieskumom 

ložiska overí, že zistené ložisko sa môže dobývať a že jeho dobývanie inou 

organizáciou by nebolo racionálne, môže obvodný banský úrad organizácii 

uložiť povinnosť dobývať aj toto výhradné ložisko (§ 27). V prípadoch, keď by 

dobývanie tohto výhradného ložiska nebolo racionálne, je organizácia 

povinná vykonať pre novo zistené ložisko primerané opatrenia na jeho 

ochranu. 

(2) Na spresnenie znalostí o množstve a kvalite zásob, o geologických a 

banskotechnických podmienkach dobývania je organizácia povinná v 

priebehu dobývania zabezpečiť v nevyhnutnom predstihu v hraniciach 

svojho dobývacieho priestoru ďalší prieskum ložiska. Na tento prieskum sa 

vzťahujú obdobne ustanovenia § 11. 

(3) Na účely dobývania výhradného ložiska je organizácia oprávnená 
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a)  zriaďovať v hraniciach dobývacieho priestoru, a pokiaľ je to potrebné aj 

mimo neho, stavby a prevádzkové zariadenia, ktoré sú potrebné na 

otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska a na úpravu alebo 

zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním a na 

dopravu všetkých potrebných zariadení a hmôt,  

b)  nadobúdať pre plnenie úloh ustanovených týmto zákonom nehnuteľnosti 

alebo práva k nehnuteľnostiam a rozhodnutím o vyvlastnení, prípadne 

zriadením užívacieho práva; o vyvlastňovanom konaní platia osobitné 

predpisy.16) 

(4) Po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských 

dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu (§ 32) a 

uskutočniť rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou podľa 

osobitných predpisov. /16a/“. 

 

Ustanovenie bolo potrebné upraviť v navrhovanom znení z dôvodu, aby 

po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach 

a lomoch mohli príslušné orgány štátnej  správy po dohode s obvodným 

banským úradom rozhodnúť o využití hlavných  banských diel a lomov na 

iné účely, pri dodržaní ustanovení v osobitných predpisov. Ak príslušné 

orgány podľa osobitných predpisov nerozhodnú o využívaní hlavných 

banských diel na iné účely, organizácia je povinná vykonať ich likvidáciu (§ 

32) a uskutočniť rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou 

podľa osobitných predpisov.  

 Ďalej bolo potrebné ustanoviť povinnosť organizáciám na vytváranie 

finančných rezerv na budúcu likvidáciu banských diel, rekultiváciu 

pozemkov a náhradu škôd spôsobených banskou činnosťou alebo činnosťou 

vykonávanou banským spôsobom. 

 

16.  Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie: 

„§ 31a 

„(1) Organizácia je povinná zisťovať a evidovať 
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a) pri dobývaní výhradného loţiska výrubnosť (vyťaţiteľnosť), znečistenie a straty 

z vyťaţeného výhradného loţiska,  

b) pri úprave a zušľachťovaní vydobytých nerastov obsah ich úţitkových a škodlivých 

zloţiek vo vsádzke, v poloproduktoch, konečnom produkte úpravy a zušľachťovania 

aj v odpade, 

c) pri banskej činnosti mnoţstvo a druhy hmôt uloţených na odvaloch, výsypkách 

a odkaliskách. 

(2) Podrobnosti o náleţitostiach evidencie odvalov, výsypiek a odkalísk a výkazu 

o mnoţstve a druhoch uloţených hmôt ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.  

(3) Organizácia v potrebnom rozsahu sleduje a eviduje pri dobývaných nerastoch a 

sprievodných horninách petrografické a mineralogické zloţenie, spôsob a formu výskytu 

a ich vzájomné vzťahy, obsah a chemické väzby úţitkových a škodlivých zloţiek a 

fyzikálno-mechanické a chemicko-technologické vlastnosti dobývaných nerastov. 

(4) Organizácia vyuţíva výsledky evidovaných zistení podľa odsekov 1 a 3 pri 

plánovaní a riadení otvárky, prípravy a dobývania výhradného loţiska, ako aj úpravy a 

zušľachťovania vydobytých nerastov.“ [ 4 ].  

 

Súčasný banský zákon ustanovenie § 31a neobsahuje. Ustanovenie 

nadväzuje na zrušenie odseku 10 v § 30. Navrhované znenie bližšie upravuje 

podmienky racionálneho využívania výhradných ložísk. Povinnosti pre 

organizácie v súvislosti s racionálnym využívaním výhradných ložísk, ktoré 

boli uložené príslušnou vyhláškou sa teraz ukladajú zákonom. 

 

17.  V § 33 odsek 2 znie:  

 

„(2) Organizácia je povinná pred zaradením príslušných prác do plánu otvárky, prípravy 

a dobývania uzavrieť písomnú dohodu s príslušnými orgánmi, fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa odseku 1 o tom, 

či sa ohrozený objekt alebo záujem má chrániť, v akom rozsahu alebo po akú dobu. 

Povinnosť uzavrieť písomnú dohodu sa nevzťahuje na prípady, keď sa strety záujmov 

vyriešili pri určení chráneného loţiskového územia, dobývacieho priestoru, pri 
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predchádzajúcom povolení otvárky, prípravy alebo dobývania loţiska v dotknutom území 

alebo pri projektovaní, výstavbe alebo rekonštrukcii bane a lomu, a ak postup pri ich 

riešení ustanovujú osobitné predpisy.
11) 

Práva a povinnosti z uzatvorených dohôd 

prechádzajú aj na právnych nástupcov dotknutých osôb pri prevode alebo prechode 

nehnuteľností.“ [ 4 ]. 

 

Súčasné znenia § 33 ods. 1 a 2 znejú:  

„1) Ak sú využitím výhradného ložiska ohrozené objekty a záujmy 

chránené podľa osobitných predpisov, 11) objekty a záujmy fyzických alebo 

právnických osôb, sú organizácie, orgány a fyzické a právnické osoby, 

ktorým prislúcha ochrana týchto objektov a záujmov, povinní vo vzájomnej 

súčinnosti riešiť tieto strety záujmov a navrhnúť postup, ktorý umožní 

využitie výhradného ložiska pri zabezpečení nevyhnutnej ochrany uvedených 

objektov a záujmov. 

(2) Organizácia je povinná pred zaradením príslušných prác do plánu 

otvárky, prípravy a dobývania dohodnúť sa s orgánmi a fyzickými a 

právnickými osobami, ktorým prislúcha ochrana objektov a záujmov podľa 

odseku 1, o tom, či sa ohrozený objekt alebo záujem má chrániť, v akom 

rozsahu, prípadne po akú dobu a dohodu predložiť okresnému úradu na 

zaujatie stanoviska. Dohoda je platná, ak okresný úrad do 1 mesiaca od jej 

predloženia nevyjadrí s dohodou nesúhlas. Povinnosť uzavrieť dohodu sa 

nevzťahuje na prípady, keď sa strety záujmov vyriešili pri určení chráneného 

ložiskového územia, dobývacieho priestoru, prípadne pri projektovaní, 

výstavbe alebo rekonštrukcii bane a lomu a ak postup pri ich riešení 

ustanovujú osobitné predpisy.11)“. 

Ako je zrejmé zo súčasného znenia druhého odseku, navrhovaným 

ustanovením bolo potrebné spresniť povinnosť organizácie pri riešení stretov 

záujmov pri plánovanej otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk. 

 

18.  V § 33 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:  

 

„(3) Ak pri riešení stretov záujmov organizácia zistí, ţe nie sú známe fyzické osoby 

alebo právnické osoby, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov  podľa odseku 1 

a nehnuteľnosti nemajú v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo 



 

                                                                           

 

72  
 

pozemku alebo objektu je predmetom konania o dedičstve alebo súdneho konania, 

účastníkmi dohody sú  

a) účastníci konania o dedičstvo, ak ide o pozemok alebo stavbu, ktorých vlastníctvo je 

predmetom dedičského konania, a to aţ do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, 

b) účastníci súdneho konania, ak ide o pozemok alebo stavbu, ktorých vlastníctvo je 

predmetom súdneho konania, a to aţ do právoplatnosti súdneho rozhodnutia, alebo 

c) Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá; Slovenský 

pozemkový fond je účastníkom dohody aj vtedy, ak pozemok alebo stavba, o ktorej sa 

účastníci dohody majú dohodnúť, nebola vydaná podľa osobitných predpisov
16k)

 

z dôvodu, ţe nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, a to aţ do právoplatnosti 

rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba. 

d) správca lesného majetku vo vlastníctve štátu
16l)

 v obvode ktorého sa lesné pozemky 

nachádzajú. 

 

(4) Ak nedôjde k dohode medzi organizáciou a fyzickými osobami alebo právnickými 

osobami, ktoré sú vlastníkmi dotknutých pozemkov a iných nehnuteľností a ak prevaţuje 

záujem na vyuţití výhradného loţiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov 

a iných nehnuteľností, postupuje sa podľa § 31 ods. 3 tohto zákona a v prípade 

poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov podľa § 36 a 37 tohto zákona.“ [ 4 ]. 

 

 Poznámky pod čiarou k odkazom 16k a 16l znejú: 

„16k) § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. 

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 

419/2002 Z. z. 

16l)  § 2 písm. g) zákona č. 326/2005 Z. z. a § 34 ods. 14 zákona č.  ..../2006 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.“. 

 

 Doterajšie odseky 3 aţ 7 sa označujú ako odseky 5 aţ 9. 

 

Súčasné znenia § 33 ods. 2 až 7 znejú:  

„(3) Ak nedošlo k dohode podľa odseku 2 alebo ak okresný úrad nesúhlasí s 

dohodou, rozhodne o riešení stretov záujmov ministerstvo príslušné podľa 

druhu nerastu v súčinnosti s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej 

správy a to s prihliadnutím na stanovisko okresnému úradu. 
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(4) Ak nedôjde k dohode medzi organizáciou a fyzickými alebo právnickými 

osobami, ktoré sú vlastníkmi dotknutých pozemkov a iných 

nehnuteľností a ak prevažuje verejný záujem na využití výhradného 

ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov a iných 

nehnuteľností, postupuje sa podľa § 31 ods.3. 

(5) Organizácia, ktorá žiada o povolenie otvárky, prípravy a dobývania 

výhradného ložiska, je povinná doložiť obvodnému banskému úradu, že 

strety záujmov boli vyriešené. 

(6) Ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať na stavbách a zariadeniach 

nesúvisiacich s dobývaním výhradného ložiska, nariadi okresný úrad po 

dohode s obvodným banským úradom vlastníkovi (užívateľovi) 

dotknutých stavieb a zariadení ako nevyhnutnú úpravu.17) Ak ide o 

stavby a zariadenia, ktoré boli vybudované pred určením dobývacieho 

priestoru, ochranné opatrenia sa vykonávajú na náklad organizácie. 

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú obdobne aj na zaradenie 

príslušných prác do plánu zabezpečenia banských diel a lomov alebo do 

plánu likvidácie hlavných banských diel a lomov.“. 

Do súčasného znenia § 33 banského zákona bolo potrebné určiť 

účastníkov dohody ak pri riešení stretov záujmov organizácia zistí, že nie sú 

známe fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým patrí ochrana objektov 

a záujmov  podľa odseku 1 a nehnuteľnosti nemajú v katastri nehnuteľností 

zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo pozemku alebo objektu je predmetom 

konania o dedičstve alebo súdneho konania a postup ak nedôjde k dohode 

medzi organizáciou a fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré 

sú vlastníkmi dotknutých pozemkov a iných nehnuteľností a ak prevažuje 

záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka 

pozemkov a iných nehnuteľností. 

 

19.    V § 41 sa za slovo „§ 14a“ vkladajú slová „§ 27 ods. 12 s výnimkou prvej vety a  

§ 27a“. 

 

Súčasné znenie § 41, ktoré ustanovuje vzťah k správnemu poriadku znie: 

„Všeobecné predpisy o správnom konaní22) sa nevzťahujú na konanie podľa 

§ 3 ods.3, § 6, 13, 14, 14a a § 33 ods.3.“ 
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Bolo potrebné doplniť navrhované znenie z dôvodu, aby sa na výberové 

konanie o určenie dobývacieho priestoru inej organizácii nevzťahovali 

všeobecné pravidlá o správnom konaní. 

 

20.  § 43 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú: 

 

„(7) Organizácie, ktoré majú vo vlastníctve hlavné banské diela a hlavné banské diela pred 

účinnosťou tohto zákona, predloţia návrh na ich vklad do katastra nehnuteľností  príslušnej 

správe katastra do troch rokov od účinnosti tohto zákona. 

 

(8) Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších 

predpisov.  

 

(9) V dobývacích priestoroch, určených pred účinnosťou tohto zákona, lehoty podľa § 24 

ods. 5 a § 27 ods. 12 začínajú plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“ [ 4 ]. 

 

 Súčasné ustanovenie § 43 ustanovuje prechodné ustanovenia. 

Prechodné ustanovenia bolo potrebné doplniť podľa návrhu.    

 Ďalšie navrhované ustanovenia nepotrebujú komentár. 

 

21.  Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie: 

„§ 43a 

 

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie 

uvedené v prílohe.“ [ 4 ]. 

 

22.  Dopĺňa sa príloha, ktorá znie: 

„Príloha k zákonu č. 44/1988 Zb. 

 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  

A EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES zo dňa 30. mája 1994 

o podmienkach udeľovania  a pouţívania povoľovaní na vyhľadávanie, prieskum a ťaţbu 

uhľovodíkov (Ú. v. ES L 164, 30/06/1994). 
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 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 

o nakladaní s odpadom z ťaţobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102/15, 11. 4. 2006), a to všeobecná časť čl. 1 aţ 3 s výnimkou 

bodov 7, 13, 17 čl. 3, čl. 4 aţ 7, čl. 10 aţ 12, čl. 14 a čl. 17.“ [ 4 ].  

 

Čl. II 

 

 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona         

č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. 

z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 

314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z. sa mení takto:  

 

V § 20 ods. 9 písm. c) sa slová „na sanáciu pozemkov dotknutých ťaţbou“ nahrádzajú 

slovami „na likvidáciu hlavných banských diel a lomov, na likvidáciu škôd spôsobených 

odpadom z činností vykonávaných banskou činnosťou a škôd spôsobených vykonávaním 

činností banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo 

činnosťou vykonávanou banským spôsobom.
100)“. 

 

Čl. III 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití 

nerastného bohatstva (banský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom  

Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákonom č. 558/2001 Z. z., zákonom č. 203/2004 

Z. z., zákonom č. 587/2004 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z. a týmto zákonom. 

 

Čl. IV 

Tento zákon nadobúda účinnosť dd. mm. rrrr.  

 

Prijatím novely banského zákona budú splnené záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu 

k Európskym spoločenstvám a Európskej únii najmä ak ide o: 

 

a. identifikáciu predmetu návrhu právneho predpisu z pohľadu Zmluvy o pristúpení 

Slovenskej republiky k Európskej únii, najmä z Aktu o podmienkach pristúpenia a jeho 

príloh a z hľadiska plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, 
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b. Čl. I  Zmluvy o pristúpení SR k EÚ Slovenská republika pristúpila ku všetkým zmluvám, 

na ktorých je zaloţená EÚ, teda aj k Zmluve o zaloţení Európskeho spoločenstva, 

c. lehotu na prevzatie smernice 94/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach 

udeľovania a pouţívania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťaţbu uhľovodíkov bola 

dodrţaná, a to tým, ţe jej preberanie bolo uskutočňované postupnými krokmi, a to 

zákonom č. 558/2001 Z. z., 203/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 479/2005 Z. z., zákonom č. 

313/1999 Z. z. o geologických prácach a štátnej geologickej správe v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 

Z. z. a zákona č. 533/2004 Z. z. 

 

Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení zmluvy o zaloţení 

Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 aţ 228 Zmluvy o zaloţení Európskych 

spoločenstiev v platnom znení. [ 4 ] 

 

Právne predpisy, ktorými je prebraná smernica 94/2002/ES Európskeho parlamentu 

a Rady o podmienkach udeľovania a pouţívania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťaţbu 

uhľovodíkov a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 

o nakladaní s odpadom z ťaţobného priemyslu sú zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 

nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 

51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 

neskorších predpisov a zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej 

geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

14. Záver 

 

Dizertačná práca je tematicky a obsahovo rozdelená do piatich častí. 

 

V prvej časti je popísaná história banského práva na Slovensku a to od roku 1035 aţ po 

súčasnosť. 

 

V druhej časti z dôvodu prístupového procesu a členstva Slovenskej republiky 

v Európskych spoločenstvách je stručne popísané európske právo, ktoré prináša do 
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slovenského právneho poriadku veľké mnoţstvo významných vplyvov a zmien. Súčasne sú 

v tejto časti stručne popísané všeobecné zásady európskeho práva. 

 

V tretej časti je popísaný súčasný banský zákon a časť zákona o banskej činnosti, 

výbušninách a o štátnej banskej správe. Obsahovo táto časť popisuje podmienky ochrany 

nerastného bohatstva, určenie, zmeny a zrušenie chráneného loţiskového územia, podmienky 

dobývania  výhradných loţísk, úhrady za vydobyté nerasty, banské škody a ich náhradu. Ďalej 

sú v tejto časti uvedené povinnosti organizácií pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti 

vykonávanej banským spôsobom a podmienky povoľovania banskej činnosti. 

 

Vo štvrtej časti je podrobne popísaný súčasný stav majetkoprávnych vzťahov 

v Slovenskej republike, pretoţe riešenie stretov záujmov pri povoľovaní banskej činnosti 

v novodobej histórii Slovenska je mnohých prípadoch zloţité a komplikované.  

 

V piatej časti je popísaný návrh novely banského zákona v SR, ktorý bol predloţený do 

parlamentu v roku 2007. Na návrhu novely banského zákona som sa osobne podieľal, vtedy 

vo funkcii vedúceho oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade. Nedá sa 

jednoznačne povedať, ţe ktorá konkrétna myšlienka je moja a ktorá nie, preto ţe predmetný 

návrh novely banského zákona sme pripravovali ako kolektív skladajúci sa z piatich členov. 

V pôvodnom návrhu novely bola povinnosť organizácií vytvárať finančnú rezervu na budúcu 

rekultiváciu a zahladenie stôp po dobývaní a na zahladzovanie banských škôd. Táto 

myšlienka však nebola parlamentom akceptovaná a preto nebola schválená. Finančnú rezervu 

si organizácie môţu tvoriť podľa osobitného predpisu (daňový zákon), avšak pouţitie týchto 

prostriedkov nie je kontrolovateľné. Naopak v legislatívnom procese bol vyvíjaný veľký tlak, 

aby zo zákona bola zakázaná technológia kyanidového lúhovania. Parlamentom bolo 

nakoniec schválené pravidlo, ţe na pouţitie technológie kyanidového lúhovania je 

nevyhnutné povolenie Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky. Toto 

povolenie môţe byť vydané len na základe písomnej ţiadosti organizácie, ktorá mieni túto 

technológiu pouţiť. 

 

Cieľom dizertačnej práce bolo poukázať na niektoré časti banského zákona v SR, 

ktoré v tom čase (roky 2004 – 2007) neboli v súlade s európskym právom, osobitnými 

predpismi ako aj poţiadavkami vyplývajúcimi z praxe a navrhnúť novelu niektorých častí 

banského zákona.  
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Uţ v súčasnosti sa pracuje na úplne novom banskom zákone, ktorý by mal obsahovať 

okrem zásad ochrany a vyuţívania nerastného bohatstva aj podmienky geologických prác 

a organizáciu štátnej geologickej správy. Tieţ sa dostala do legislatívneho plánu legislatívnej 

rady vlády aj príprava samostatného zákona o výbušninách, ktorý bude obsahovať komplexne 

podmienky výroby a pouţívania výbušnín, čiţe vo vojenskom aj v civilnom sektore. 
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